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APRESENTAÇÃO
Já não é mais filosófico basear no que foi uma visão do que será.
O acidente é admitido como parte da subestrutura.
Fazemos do acaso matéria de cálculo absoluto. Sujeitamos o inesperado
e o inimaginado às fórmulas matemáticas das escolas.
Edgar Allan Poe
Não tenho bens de acontecimentos.
O que não sei fazer, desconto nas palavras.
Manoel de Barros
O XVIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino segue sua tradição em ser um
evento que põe em pauta questões da didática e da prática de ensino, pensadas nas mais
diversas circunstâncias vividas pela realidade da educação brasileira, ao propor como tema:
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da educação
brasileira.
Provavelmente, nem o analista com maior capacidade imaginativa poderia desenhar, na última
edição do evento, em 2014, o cenário político-social que serviria de palco para o ENDIPE
2016. Assim, a escolha do tema — feita coletivamente entre o Grupo de Pesquisa da
Universidade Federal de Mato Grosso e alguns dos pesquisadores históricos deste Encontro
Nacional — não poderia ter sido outra, uma vez que as Políticas Educacionais, melhor ainda,
que o contexto político contemporâneo não poderia ser ignorado deste debate; foi necessário
registrá-lo com cores fortes para que ganhasse a densidade da dimensão do atual momento
histórico.
Além disso, a Didática e a Prática de Ensino estão se configurando a cada instante à medida
que possuem relações intensas com as políticas educacionais. A própria compreensão de que
ambas consistem em campos da educação analisados em situação concreta foi uma das
conquistas teórico-metodológicas e políticas do ENDIPE.
Não há como deixarmos de lado o contexto político que vivemos. Político no sentido clássico,
acompanhado de preocupações com o espaço público e os desdobramentos das ações dos
governos em todos os níveis. Passamos por processos que atingem diretamente nossas
reflexões acerca da Didática e da Prática de Ensino: os encaminhamentos para aprovação das
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Diretrizes Nacionais para os cursos de Formação de Professores; a elaboração dos Planos
Estaduais e Municipais de Educação, com fortes reações às questões de gênero e uma
avassaladora onda conservadora que tem tomado o país; a substituição dos debates didáticos e
soluções pedagógicas do problema do ensino pela medicalização em massa de nossas
crianças; as condições objetivas de trabalho dos professores que permanecem fora da agenda
de prioridade dos governos; a reação dos gestores públicos e da população ante à
manifestação legítima de professores, sempre com violência e descaso; a proposta de uma
Base Curricular Nacional Comum; a falta de clareza do governo federal sobre o que realmente
importa em termos de financiamento da educação no nível fundamental, médio e superior
entre outros.
Ao mesmo tempo, cotidianamente, milhares de professores nos mais de 5ooo municípios do
país, recebem seus alunos e vivem as situações mais contraditórias; colhem sucesso, a
despeito da preocupação pública com a educação; amargam fracassos, pelo qual são, muitas
vezes culpabilizados. É como se estivessem no fogo cruzado entre os discursos produzidos
por governos, população, organizações, lutando para encontrar respostas consistentes e
transformadoras.
Embora o ENDIPE não consiga responder a todas essas questões, ele configura um espaço
privilegiado de diálogo entre professores e pesquisadores, caracterizado pela franca circulação
de ideias e a democrática apresentação de posições teóricas. Dessa forma, o evento faz seu
papel de insistir no debate em vista da construção de uma escola laica, pública, gratuita, uma
educação que atinja a todos em direção à compreensão das diferenças e que tenha como
objetivo a excelência de sua qualidade.
Depois de 14 anos de existência, o evento retorna ao Centro-Oeste e acontece em Mato
Grosso pela primeira vez. Estão em Cuiabá pesquisadores da educação vindos de toda parte
do país, com pesquisas de graduação, mestrado e doutorado, financiadas pelos diversos órgãos
de fomento do país e do exterior, com oportunidade de socialização de conhecimentos,
saberes, teorias e vivências para serem debatidas.
Não serão as palavras, muito menos os números, que irão traduzir a força do acontecimento
de cada reunião do ENDIPE. Em Cuiabá isso não foi diferente. Há uma riqueza enorme em
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suas experiências educacionais; educação do cerrado, do araguaia, pantaneira e amazônica.
Tal diversidade natural é a feição da diversidade cultural de sua gente.
O ENDIPE 2016 recebeu a inscrição de 2.895 professoras e professores, estudantes de
graduação e pós-graduação; pessoas que militam na educação básica e educação superior,
pessoas que estão em serviço ou afastadas para qualificação na pós-graduação, provenientes
de instituições públicas e privadas. Em termos de produção do conhecimento, foram inscritos
370 painéis e 698 pôsteres, dois quais 290 painéis e 482 pôsteres foram aprovados para
apresentação no evento.
Esperamos que o contato com o material produzido a partir desse encontro alimente os
debates acerca das questões que nos tomam, das problematizações que provocam o nosso
pensamento a fim de construirmos uma educação com a qualidade que nosso povo brasileiro
merece.

Silas Borges Monteiro
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APRESENTAÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS

I. Didática e prática de ensino: desdobramentos em cenas na educação pública
Os pressupostos teóricos e práticos da Didática e os saberes necessários à docência no
cotidiano escolar; A multidimensionalidade da prática pedagógica nos diferentes campos de
conhecimento; Resgate histórico-crítico da educação brasileira: trajetória e seus
desdobramentos nas práticas de ensino frente aos desafios da contemporaneidade; Formação
inicial de professores e a reconfiguração das relações do trabalho na escola pública; Educação
Básica e aprendizagens: sistematização do conhecimento, inteligência, e sociabilidade;
Produção do conhecimento escolar e a (re)formulação de propostas educacionais inovadoras;
Inserção da cultura didática digital na escola pública; Sobre novos e outros fazeres docentes e
discentes.
Subeixo 1 – Didática: relação teoria/prática na formação escolar
Educação como direito público e bem social; Educação formal: o saber científico como
produção social e herança cultural; A escola e a formação humana. Práticas pedagógicas e
concepções de novas culturas escolares; Saberes necessários e as novas modalidades de
formação de professores nos cursos de Licenciatura; Os conhecimentos básicos para o
exercício da docência: profissão e organização do trabalho pedagógico; Práticas e estágios na
Pedagogia: fragilidades constantes e urgências da formação.
Subeixo 2 – Práticas pedagógicas: constituição da docência em outros olhares
Profissionalização docente: teias, tramas e nexos; Interesses, percursos e discursos sobre a
formação; Ações didático-pedagógicas integradoras; Processos didáticos na formação de
professores – relação teoria e prática; Currículo, projeto pedagógico e práticas docentes;
Ciência e tecnologia: integração e práticas escolares; As novas ecologias cognitivas e as
escolas; Tecnologias digitais: perspectivas contemporâneas para a didática e prática de ensino;
O professor e a cultura digital: ser ou não ser.
Subeixo 3 – Modos do ensinar e aprender em experiências
Os conhecimentos historicamente construídos: digressões, inovações e superações do saber
instituído; O papel do professor e as novas subjetividades; Utilização de redes telemáticas e
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sociais com diferentes escolas; Comunicação em rede: os novos desafios éticos e estéticos;
Professores e alunos em participação e ativismo social: a função (re)criadora das TDIC; O
fazer pedagógico: a indissociabilidade teoria/prática na escola contemporânea; A reinvenção
da escola: vozes, desejos e os traços do novo.

II. Didática, profissão docente e políticas públicas
Trabalhos provenientes de pesquisas e estudos acerca da Didática e sua relação com as
experiências educativas, saberes docentes nas Escolas e Universidades, bem como, referentes
ao estudo das políticas públicas educativas, em especial políticas da profissão docente,
considerando temáticas referentes à formação continuada/desenvolvimento profissional,
carreira, valorização docente, currículo e avaliação, sempre fazendo aproximações com a
didática.
Subeixo 1 – Didática, saberes e experiências formativas nos diferentes níveis educativos
Presença, estatuto e contribuições da Didática nas experiências educativas nos contextos
escolares e universitários e alternativas metodológicas inovadoras (ensino-aprendizagem
baseada em investigação, teoria de atividade, uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação na Formação Contínua Docente, simulação/demostração de experimentos
pedagógicos, etc.), considerando a interrelação entre a Didática e os Saberes Docentes.
Subeixo 2 – Didática, currículo e avaliação
Aproximações e distanciamentos entre Didática, Currículo e Avaliação da aprendizagem, do
desempenho profissional e institucional, considerando a complexidade dos processos
educativos e o papel da Didática na implementação do currículo e dos sistemas de avaliação
em larga escala.
Subeixo 3 – Políticas públicas, formação continuada/desenvolvimento profissional docente
Papel e contribuição das políticas educativas de formação/desenvolvimento profissional e
valorização docente no contexto da Escola e da Universidade. Experiências em políticas de
formação continuada no Brasil.

!9

ISSN 2177-336X
ISSN 2177-336X

9

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira
XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

III. Didática e prática de ensino nas diversidades educacionais
Discussões acerca das diversas práticas pedagógicas desenvolvidas nas diretrizes curriculares,
nos projetos pedagógicos, nas práticas docentes e nas diversidades educacionais em espaços
escolares e não escolares, considerando seus aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais,
etc.. Temas relacionados a diversidades, inclusão, multiculturalismo, direitos humanos,
educação ambiental, do campo, indígena, quilombola, étnica-racial, de jovens e adultos,
inclusiva, diálogos de saberes, tradução, interdisciplinaridade, dentre outros. Interfaces entre
comunicação, escola e comunidade.
Subeixo 1 – Didática e prática de ensino nos diálogos de saberes, currículos e culturas
A relação dos saberes pedagógicos, conceituais, curriculares e metodológicos nos processos
de ensino e aprendizagem em espaços escolares e não-escolares, articulando cultura,
multiculturalismo e diálogos de saberes no contextos da educação indígena, quilombola,
étnica-racial, do campo, etc.
Subeixo 2 – Didática e prática de ensino na inclusão e no reconhecimento de saberes
As reflexões sobre a práxis pedagógica no reconhecimento do papel transformador e
emancipatório de uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa na promoção da
educação inclusiva, da educação de jovens e adulto, da educação ambiental, educação em
direitos humanos e da Terra e da educação popular.
Subeixo 3 – Didática e prática de ensino nos desafios e nas criações do contemporâneo
Os desdobramentos dos campos epistemológicos e curricular da didática e da prática de
ensino no que se referem aos desafios e criações da contemporaneidade como cidadania,
gênero, sexualidade, educomunicação, didática da tradução e da diferença.
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Eixo Temático 2
Didática, profissão docente e políticas públicas
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A ELABORAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS: REFLEXÕES METODOLÓGICAS DE PROFESSORES
PESQUISADORES

O presente painel objetiva apresentar como docentes que pesquisam a própria prática
pedagógica construíram estratégias metodológicas para estudar seu objeto de estudo e
de atividade docente. O painel foi desenvolvido com base nas pesquisas que docentes
realizaram a fim de responder aos próprios anseios de investigar o campo de sua atuação
como docentes de duas áreas do conhecimento: filosofia e educação física, que se
desenvolvem na educação básica. O primeiro texto apresenta a metodologia utilizada
para a construção de um corpo teórico sobre a formação filosófica no ensino médio e
sua relação com a pedagogia do ócio, utilizada para sustentar teoricamente uma tese de
doutorado sobre currículo. O segundo texto apresenta uma pesquisa exploratória sobre
banco de dados de teses e dissertações que se utilizaram da pesquisa-ação para
investigar as práticas pedagógicas de professores de Educação Física na escola. Esta
pesquisa colabora com a formação da pesquisadora que intenta pesquisar a própria
prática como docente de Educação Física no Ensino Médio. O terceiro texto socializa o
percurso metodológico da uma pesquisa sobre a dinâmica curricular da Educação Física
na perspectiva dos Ciclos de Formação Humana do Estado de Mato Grosso a fim de
compreender a prática pedagógica de professores de Educação Física nas escolas. Todos
os textos apresentam as propostas metodológicas projetadas pelos pesquisadores, por
meio da reflexão dos caminhos percorridos e expõem as escolhas, os limites e
possibilidades que fundamentaram as decisões para garantir a qualidade das pesquisas.
Dessa forma, espera-se colaborar com outros pesquisadores que se propõem a realizar
pesquisas sobre a própria prática pedagógica para que suas intervenções sejam cada vez
mais qualificadas.
Palavras-chave: Metodologias de Pesquisa. Práticas Pedagógicas. Educação Básica.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM
ESTUDO SOBRE AS PRODUÇÕES EM PESQUISA-AÇÃO

Larissa Beraldo Kawashima
IFMT – campus São Vicente/ Doutoranda do PPGE – UFMT
Evando Carlos Moreira
PPGE/PPGEF - UFMT
RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar a produção científica em pesquisa-ação na área
da Educação Física escolar a partir das dissertações e teses encontrados no banco de
dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Banco de
teses da CAPES, de 1992 a setembro de 2015. Para a pesquisa foram utilizados, num
primeiro momento, os descritores “educação física, pesquisa-ação, escola”; e, num
segundo momento, os descritores “educação física, pesquisa-ação, ensino médio”. A
utilização do descritor específico “ensino médio” foi devido ao objeto propulsor deste
estudo estar vinculado à uma pesquisa maior de doutorado em que o lócus é o ensino
médio. Foi realizada a leitura de todos os resumos das dissertações e teses resultantes da
busca, não sendo selecionado ano de defesa, ficando aberto a quaisquer publicações.
Consideramos importante o levantamento da produção bibliográfica em Educação
Física escolar sobre pesquisa-ação nos programas de pós-graduação brasileiros,
enfocando pesquisas em que o pesquisador propõe algum tipo de intervenção
pedagógica, ou seja, que vai realmente à campo. A pesquisa evidenciou baixa produção
científica em programas de pós-graduação que contemplem a pesquisa-ação como
método de pesquisa da prática pedagógica do próprio pesquisador que a realizou ou de
uma proposta de intervenção pelo pesquisador, tendo como resultado a identificação de
apenas 17 trabalhos de um universo inicial de 71. Assim, este estudo deixa-nos o
desafio para que mais pesquisas com/ sobre a prática pedagógica do professor de
Educação Física na escola sejam efetuadas, destacando a necessidade do pesquisador
em mergulhar mais proficuamente no cotidiano escolar através da pesquisa-ação.
Palavras-chave: Educação Física; Pesquisa-ação; Prática pedagógica.
INTRODUÇÃO
Pesquisar a prática pedagógica sempre foi objeto de interesse da Educação Física
escolar, principalmente pela Universidade, e muitas vezes questionada pelos docentes
que atuam na Educação Básica por se tratarem, em sua maioria, de pesquisas que tratam
a escola como universo para coleta de dados, mas não a ajudam a solucionar os
problemas do cotidiano escolar. Pensar em pesquisas que atendam diretamente a
demanda dos professores e que os auxilie a construir uma prática mais significativa e
contextualizada não é tarefa fácil, demanda tempo e disposição dos pesquisadores em
atuarem por um longo período na escola juntamente com os docentes ou pesquisando
suas próprias práticas pedagógicas.
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Betti (2009) considera a necessidade de investigar a prática pedagógica em
Educação Física escolar, e isso exige pesquisas de campo em situações reais, sugerindo
a pesquisa-ação como um delineamento de pesquisa de abordagem qualitativa que
proporcione um ensino reflexivo.
Portanto, consideramos importante o levantamento da produção bibliográfica em
Educação Física escolar sobre pesquisa-ação nos programas de pós-graduação
brasileiros, enfocando aquelas pesquisas em que o pesquisador propõe algum tipo de
intervenção pedagógica, ou seja, que vai realmente à campo, bem como por considerar
que a pós-graduação é um dos espaços mais privilegiados para o desenvolvimento e
produção de conhecimento.
Para tanto, Thiollent (2009) detecta certas restrições à adoção da pesquisa-ação
no campo educacional, especialmente no que se refere à Educação Básica, talvez pela
resistência de algumas instituições ou pelos hábitos de seus professores. Percebe,
porém, que há uma tendência à mudança, já que muitos desses profissionais estão de
certa forma, desiludidos com as pesquisas convencionais, e a pesquisa-ação seria uma
oportunidade de produzir conhecimentos de utilização mais efetiva, com abordagem
direta ao problema localizado ou como ideia para transformações mais abrangentes.
Rufino e Darido (2014) analisaram a produção científica da pesquisa-ação na
Educação Física escolar em alguns periódicos nacionais brasileiros, entre os anos de
2000 a 2010, encontrando 1485 artigos, sendo 461 (31,04%) sobre Educação Física
escolar, e apenas 22 artigos (1,48% do total e 4,77% dos de Educação Física escolar)
que empregaram a pesquisa-ação como metodologia de pesquisa. Concluíram que a
pesquisa-ação como uma ferramenta de auxílio às pesquisas na área da Educação Física
escolar ainda apresenta um baixo número de investigações, sendo necessário haver mais
estudos pautados nesta metodologia.
A partir do exposto, este estudo exploratório teve como objetivo analisar a
produção científica em pesquisa-ação na área da Educação Física escolar a partir das
dissertações e teses encontrados no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD) e no Banco de teses da CAPES, de 1992 a setembro de
2015.

A PESQUISA-AÇÃO
Partindo das origens da pesquisa-ação, Franco (2005) afirma que esta surge de
uma situação social concreta que se pretende modificar, inspirando-se constantemente
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nas transformações e nos elementos novos que surgem durante o processo e sob a
influência da pesquisa. Assim, os fenômenos sociais não devem ser observados do
exterior e nem em laboratório, mas a partir de uma situação social concreta a modificar,
devendo-se inspirar constantemente nas transformações e nos elementos novos que
surgem durante o processo e sob a influência da pesquisa.
Para Franco (2005) a pesquisa-ação tem uma natureza eminentemente
pedagógica, configurando-se como uma ação que cientificiza a prática educativa. Por
sua vez, Barbier (2007, p. 59) destaca que:
A pesquisa-ação torna-se a ciência da práxis exercida pelos técnicos
no âmago de seu local de investimento. O objeto da pesquisa é a
elaboração da dialética da ação num processo pessoal e único de
reconstrução racional pelo ator social.

Para Thiollent (2009), a ideia de pesquisa-ação encontra um contexto favorável
quando os pesquisadores não querem limitar suas investigações aos aspectos
burocráticos e acadêmicos como na maioria das pesquisas convencionais. Na pesquisaação, as pessoas envolvidas têm algo a dizer e a fazer, ou seja, não se trata de um
simples levantamento de dados ou relatórios a serem arquivados. Os pesquisadores
pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.
A imbricação entre pesquisa e ação faz com que o pesquisador, inevitavelmente,
faça parte do universo pesquisado, o que de alguma forma anula a possibilidade de uma
postura de neutralidade e de controle das circunstâncias da pesquisa. A pesquisa-ação
assume uma postura diferenciada diante do conhecimento, pois busca conhecer e
intervir concomitantemente (FRANCO, 2005).
Para Barbier (2007, p. 43) o pesquisador intervém de modo quase militante no
processo, em função de uma mudança cujos fins ele define como estratégia, ou seja, a
mudança visada não é imposta de fora pelos pesquisadores.
Resulta de uma atividade de pesquisa na qual os atores se debruçam
sobre eles mesmos. Se o processo é induzido pelos pesquisadores, em
função de modalidades que eles propõem, a pesquisa é efetuada pelos
atores em situação e sobre a situação destes.

A pesquisa-ação favorece a emergência de uma capacidade de ser seu próprio
autor, ou seja, tornar-se o próprio autor de seu desenvolvimento espiritual no sentido
amplo do termo – ter capacidade de ter confiança em si, de amar-se e amar,
convergência de sua personalidade total, ser capaz de desafiar o real, a violência
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simbólica e física, os determinismos sociais e familiares (BARBIER, 2007). A
pesquisa-ação tem um compromisso social com a formação de todos os participantes da
pesquisa, o que vai ao encontro de um dos objetivos do processo de escolarização e, por
conseguinte, da Educação Física: a conquista da autonomia.

CAMINHOS DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada em dois bancos de dados: a Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD), coordenada pelo IBICT – Instituto Brasileiro de
Informação, Ciência e Tecnologia (http://bdtd.ibict.br/vufind/) e o Banco de Teses da
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior
(http://bancodeteses.capes.gov.br/). A limitação do estudo nestes dois bancos de dados
deu-se por serem os que abarcam as dissertações e teses produzidas nacionalmente,
sendo estes constantemente atualizados pelas universidades brasileiras.
Para a pesquisa foram utilizados, num primeiro momento, os descritores
“educação física, pesquisa-ação, escola”; e, num segundo momento, os descritores
“educação física, pesquisa-ação, ensino médio”. A utilização do descritor específico
“ensino médio” foi em decorrência do objeto propulsor deste estudo estar vinculado à
uma pesquisa maior de doutorado em que o lócus é o ensino médio. Foi realizada a
leitura de todos os resumos das dissertações e teses resultantes da busca, não sendo
selecionado ano de defesa, ficando aberto a quaisquer publicações.
No banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações,
utilizando os descritores “educação física, pesquisa-ação, escola” foram encontrados 61
resultados, sendo 46 dissertações e 15 teses, entre os anos de 1995 e 2015. Como
critério de exclusão, 33 resultados foram descartados por não atenderem ao objeto de
pesquisa apresentado neste estudo, ou seja, não se referiam à prática pedagógica do
professor de Educação Física na escola. Vejamos o quadro 1 a seguir:
Quadro 1 – Universo da pesquisa – áreas de estudo - BDTD e Banco de teses da Capes

Área de estudo
Educação Física escolar
Educação Física – não escolar
Formação de professores
Outras áreas
Não se caracteriza como pesquisa-ação
TOTAL

BDTD
28
4
6
21
2
61

Banco de Teses Capes
9
0
1
0
0
10

Nota: Construção dos autores
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Ainda sobre o BDTD, deste universo de 33 trabalhos não selecionados, 21 não
correspondem à área de Educação Física e sim às pesquisas relacionadas às Ciências,
Tecnologia, Química, Enfermagem, Física, Educação Ambiental e Sexual, Mídia,
Inclusão e Equitação. Outros 4 resultados correspondem à área da Educação Física,
porém não são pesquisas realizadas no âmbito da Educação Física escolar, sendo elas
sobre ergonomia, esporte como modalidade de extensão nas universidades, a dança em
espaços não escolares, corporeidade dos professores e, ainda, 2 trabalhos que não se
caracterizaram como pesquisa-ação. Outros 6 trabalhos são específicos da formação de
professores, não dissertando sobre a pesquisa-ação diretamente no âmbito da prática
pedagógica do professor de Educação Física na escola.
Os resultados do Banco de teses da Capes indicam 10 trabalhos, sendo 9
relacionados à Educação Física escolar e apenas um corresponde à formação de
professores. Destes, 5 trabalhos são os mesmos resultantes da pesquisa no banco de
dados do BDTD.
Apesar de os resultados indicarem produções em pesquisa-ação da área de
Educação Física a partir de 1995, verificamos que a única a datar este ano apresenta a
palavra-chave “pesquisa-ação”, porém a descrição metodológica não se caracteriza
como tal. Assim como a pesquisa de Rufino e Darido (2014) evidenciou o caráter de
“novidade” da pesquisa-ação na Educação Física, como relativamente recente, uma vez
que o primeiro artigo remete ao ano de 2002, a primeira produção no âmbito da
Educação Física escolar encontrada nos bancos de dados pesquisados nos programas de
pós-graduação indica o ano de 2001. É a tese defendida por José Augusto Victoria
Palma (2001), pela Unicamp, com o título “A formação continuada do professor de
educação física: possibilitando práticas reflexivas”, realizada na área de formação de
professores.
Identificamos que no BDTD, com os descritores “educação física, pesquisaação, escola” e dos 28 trabalhos selecionados, 14 deles utilizaram a pesquisa-ação para
o estudo da prática pedagógica do próprio pesquisador, enquanto os outros 14
realizaram a pesquisa-ação com grupos de professores em determinadas escolas. Por sua
vez, a pesquisa no Banco de Teses da Capes utilizando os mesmos descritores, resultou
em 10 trabalhos, sendo 9 dissertações e 1 tese. Destes trabalhos, 3 deles também foram
identificados pelo banco de dados da BDTD, 5 correspondem à pesquisa-ação com
outros professores e apenas 2 às pesquisas da prática pedagógica do próprio
pesquisador, conforme podemos observar no quadro a seguir.
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Quadro 2 – Universo de pesquisa selecionado – BDTD e Banco de teses da Capes

Descritores

Banco de dados

Prática pedagógica
do pesquisador

Pesquisa-ação com
outros professores

Educação
física,
pesquisa-ação, escola
Educação
física,
pesquisa-ação, ensino
médio

BDTD
Banco de Teses Capes
BDTD
Banco de Teses Capes

14
2
1
0

14
5
2
0

TOTAL

17

21

Nota: Construção dos autores

No quadro 2 é possível observar ainda, a apresentação dos dados com os
descritores que trocam a palavra “escola” por “ensino médio”. No BDTD identificamos
10 dissertações e 3 teses, sendo que 5 delas não são da área de Educação Física, 5 já
foram identificados pelos descritores anteriores, 1 corresponde à prática pedagógica do
próprio pesquisador e 2 à pesquisa-ação com outros professores. No Banco de Teses da
Capes, os 4 resultados já foram englobados pelos descritores anteriores.
Ainda como critério de seleção para a pesquisa e para um melhor refinamento da
mesma, foi realizada uma segunda etapa de leitura dos capítulos metodológicos das
dissertações e teses, em que pudemos apurar melhor como foi realizada a pesquisa-ação,
se com proposta de intervenção do próprio pesquisador ou o trabalho com um grupo de
professores-sujeitos-pesquisadores. Observamos que, no total de 38 resultados,
encontramos 21 trabalhos correspondentes à pesquisa-ação com outros professores e 17
que apresentam pesquisas relacionadas à prática pedagógica do próprio pesquisador.
A pesquisa-ação é mais comum em trabalhos em que o pesquisador
(universidade) se reúne com um grupo de docentes de determinada escola e decide
conjuntamente a realização da pesquisa, objetivando a resolução de problemas, tomada
de consciência ou produção de conhecimento (THIOLLENT, 2009). Esta pesquisa
confirma que a investigação da própria prática pedagógica do pesquisador é menos
recorrente que o modelo anterior apresentado.
André (1995) baseado em Corey (1953) caracteriza a pesquisa-ação como o
processo pelo qual “práticos” (professores pesquisadores) objetivam estudar
cientificamente seus problemas de modo a orientar, corrigir e avaliar suas ações e
decisões. A autora ainda cita o exemplo de um professor que decide fazer mudanças na
sua prática docente e a acompanha com um processo de pesquisa, ou seja, um
planejamento de intervenção, coleta sistemática dos dados, análise fundamentada na
literatura pertinente e relato dos resultados, o que se aproxima das intenções deste
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projeto em desvelar a prática pedagógica da própria pesquisadora. Assim, este exemplo
reforça que este tipo de pesquisa é utilizada para estudar a própria prática docente dos
professores-pesquisadores.
Deste modo, passaremos a análise dos 17 trabalhos selecionados para este estudo
que correspondem especificamente a utilização da pesquisa-ação como método de
pesquisa da prática pedagógica do próprio pesquisador que a realizou ou de uma
proposta de intervenção pelo pesquisador.
Um elemento que destacamos é a produção de dissertações e teses por
Programas de Pós-Graduação.
Quadro 3 – Programas de Pós-Graduação

Universidade
UDESC
UNICAMP
UNESP/ Rio Claro
UFSC
UFRN
USP
UNOESTE
UNIFAE

Programa de Pós-Graduação
Ciência da Motricidade Humana
Educação Física
Ciências da Motricidade
Educação Física
Educação
Educação Física
Educação

UNESP/ Presidente Prudente

Resultados
5
2
2
2
2
1
1
Educação para sustentabilidade e qualidade de vida
1
Educação
1
TOTAL
17

Nota: Construção dos autores

É possível observar no quadro 3 a concentração das pesquisas que utilizam a
pesquisa-ação em 7 programas, sendo 5 deles específicos da Educação Física (12
trabalhos), 3 da área da Educação (4 trabalhos) e um em Educação para sustentabilidade
e qualidade de vida.
Manoel e Carvalho (2011, p. 399) alertam para o percentual reduzido de
programas de pós-graduação com linhas de pesquisa voltadas para a subárea pedagógica
(17%), contra 50% da Biodinâmica e 33% da Sociocultural. Sobre os projetos de
pesquisa, “embora a educação física seja diretamente relacionada à intervenção – que é
pedagógica, em essência –, ironicamente, projetos de pesquisa na subárea pedagógica
correspondem a cerca de 10% do total do número de projetos”.
No Brasil, os docentes afetos aos temas das subáreas socioculturais e
pedagógicas perdem espaço nos programas de pós-graduação. Suas
produções científicas são desqualificadas e, no cotidiano do trabalho
na universidade, enfrentam as pressões das gestões e de órgãos de
fomento que privilegiam e investem em pesquisa baseada em um
modelo de ciência que não considera a diversidade e a singularidade
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da natureza dos objetos de investigação. Há um abismo crescente
entre as prioridades das universidades e os dilemas da sociedade que
caracterizam a necessidade de informação, conhecimento e
intervenção responsáveis e adequados. (MANOEL; CARVALHO,
2011, p. 401).

O programa de pós-graduação em Ciência da Motricidade Humana da UDESC
abarca o maior número de trabalhos, sendo 5 dissertações (GODA, 2005; FEIJÓ, 2006;
GAMBA, 2007; LEITE, 2008; ALMEIDA, 2010), todas sobre o tema “Jogo” e
orientados pelo professor João Batista Freire da Silva. Em pesquisa a seu currículo
lattes, foi possível identificar um projeto maior intitulado “Oficinas de Jogo” – que
aparece no título de todas as dissertações citadas –, tendo como objetivo produzir
elementos para estruturação de uma pedagogia lúdica que se aplique no âmbito da
disciplina Educação Física, tanto na Educação Infantil como nos níveis Fundamental e
Médio.
No gráfico 1 podemos identificar mais duas pesquisas que tratam dos Jogos,
mais especificamente Jogos Cooperativos, sendo um com a proposta de reestruturação
do esporte para a escola a partir dos jogos cooperativos (MONTEIRO, 2006) e outro
sobre a contribuição dos jogos cooperativos para crianças em situação de
vulnerabilidade social (ALMEIDA, 2012).
Gráfico 1 – Distribuição das pesquisas por tema
Temas
transversais: 1
Atletismo: 1

Oficinas de
Jogo: 5

Portifólio/
Proposta
pedagógica: 2
Mídia: 2

Jogos
Cooperativos: 2

Dança: 2
Atividades
circenses: 1

Programa de
saúde: 1

Nota: Construção dos autores

Ainda no gráfico 1, destacamos um trabalho sobre a implementação de um
programa de saúde em Educação Física na escola (RODRIGUES, 2007), um sobre as
possibilidades e perspectivas das atividades circenses para a educação física escolar
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(DUPRAT, 2007), um sobre o salto com vara na escola (FREITAS, 2009) e outro com a
aplicação dos temas transversais nas aulas de Educação Física do ensino médio
integrado (SOUZA, 2013). Ainda há dois trabalhos sobre dança, sendo um sobre a
inserção da dança escolar como possibilidade de educação integral (CINTRA, 2007) e
outro com a dança-improvisação na educação infantil (LIMA, 2009).
A mídia e educação também tem destaque nas pesquisas de Lisbôa (2007) e
Camilo (2012), sendo que o primeiro trata das representações do esporte e da mídia na
cultura lúdica das crianças e, o segundo, verificou possibilidades de atualização na
abordagem de conteúdos da Educação Física mediante a integração das mídias como
recursos de ensino e aprendizagem, realizando um percurso de aprendizagem com o
conteúdo “pular corda”. Ainda, uma pesquisa traz o “portfólio” como possibilidade de
intervenção pedagógica em Educação Física (MELO, 2008) e, a única tese de doutorado
resultante desta pesquisa, apresenta o desenvolvimento de experiência pedagógica em
Educação Física no ensino médio integrado (SOUZA FILHO, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo exploratório apresentado neste texto teve como objetivo analisar a
produção científica em pesquisa-ação na área da Educação Física escolar a partir das
dissertações e teses encontrados no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD) e no Banco de teses da CAPES, de 1992 a setembro de
2015.
A pesquisa evidenciou a baixa produção científica em programas de pósgraduação que contemplem a pesquisa-ação como método de pesquisa da prática
pedagógica do próprio pesquisador que a realizou ou de uma proposta de intervenção
pelo pesquisador, tendo como resultado apenas 17 trabalhos de um universo inicial de
71 identificados nos bancos de dados.
Betti (2009, p. 322) relembra que a “pesquisa-ação é um delineamento de
pesquisa cujo objetivo é, no contexto de um projeto político-pedagógico, produzir
conhecimentos sobre a prática pedagógica (no caso, da Educação Física)”. O autor
considera a pesquisa-ação a melhor alternativa para articular o projeto de Educação
Física escolar com a meta da ciência, apresentando a vantagem de romper com as
tradicionais relações de poder pesquisador-pesquisado.
Assim, este estudo deixa-nos o desafio para que mais pesquisas com/sobre a
prática pedagógica do professor de Educação Física na escola sejam efetuadas,

ISSN 2177-336X

5439

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira11

destacando a necessidade do pesquisador em mergulhar mais proficuamente no
cotidiano escolar através da pesquisa-ação, seja auxiliando os professores que lá atuam
e os tornando seus colaboradores na escrita de suas pesquisas, seja como professorespesquisadores preocupados em melhorar suas próprias práticas pedagógicas e produzir
conhecimentos provenientes da experiência.
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A INTERPRETAÇÃO E A ANALISE TEXTUAL DISCURSIVA COMO FORMA
DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CURRÍCULO

Livio dos Santos Wogel
IFMT – Campus São Vicente

A comunicação tem por objetivo apresentar as motivações e as razões que embasaram
as opções metodológicas de uma pesquisa em educação na área do currículo em nível de
doutorado a fim de socializar e enredar os leitores nas propostas e no desenvolver do
trabalho da tese e favorecer um entendimento sobre o currículo escolar. A apresentação
dos caminhos metodológicos traçados para realizar o percurso de uma investigação é
um importante processo de reflexão a fim de que se possa conhecer os rumos tomados e
os percursos trilhados na constituição de uma pesquisa em educação, como também da
formação do docente pesquisador que se propõe a investigar o seu objeto de trabalho. O
método de investigação da tese foi de tipo interpretativo e, por meio da aferição de
diversas leituras, foi realizado com base na „análise textual discursiva‟ em MORAES
(2003) e MORAES e GALIAZZI (2006 e 2007), como estratégia para a organização da
investigação e para a produção de novas significações acerca da formação filosófica no
Ensino Médio com o auxílio dos parâmetros da pedagogia do ócio. A reflexão e a
interpretação foram modos de construção das análises a fim de apresentar as
argumentações que indiquem a pertinência, validade e originalidade da pedagogia do
ócio e suas contribuições para a formação filosófica a se operar no Ensino Médio por
meio do componente curricular Filosofia. O estudo tem importância pois apresenta uma
visão diferenciada sobre a constituição do saber curricular para orientar ações
educativas-formativas que levam em consideração a experiência do ócio na formação
básica.
Palavras-chave: Interpretação, Pesquisa em educação, Currículo

Introdução e objetivos
A apresentação dos caminhos metodológicos traçados para realizar o percurso de
uma investigação é importante processo de reflexão a fim de que as pessoas que se
encorajarem a avançar nessa comunicação possam conhecer os rumos tomados e os
percursos trilhados na constituição de uma pesquisa em educação, como também da
formação do docente pesquisador que se propõe a investigar o seu objeto de trabalho.
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Serve como um mapa que foi elaborado concomitantemente ao desenvolver da pesquisa,
apresentando as veredas trilhadas, os meios e os guias que orientaram o curso da
pesquisa.
Esta comunicação é uma retomada reflexiva das opções adotadas para produzir a
tese de doutorado em Educação: Currículo na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, Filosofia e Ócio: possibilidades de originárias de formação no Ensino Médio
defendida em 2014. A partir do problema “Quais são as possibilidades formativas que a
abordagem das vivências de ócio pode apresentar para o ensino de Filosofia no Ensino
Médio?”, a tese buscou desenvolver um entendimento sobre as possibilidades da
formação filosófica no Ensino Médio relacionando-a com as vivências do ócio e os
parâmetros formativos da Pedagogia do Ócio. Teve como objeto de estudo a relação
entre o componente curricular Filosofia no Ensino Médio e os parâmetros formativos da
Pedagogia do Ócio.
A tese embasou-se na pesquisa de cunho interpretativo, vinculado ao mundo
vivido do pesquisador. As temáticas abordadas na tese foram a apresentação da
pedagogia do ócio e o estabelecimento de uma relação desta com o ensino de Filosofia,
a fim de refletir acerca do currículo na escola média brasileira.
Toda escolha carrega os riscos de se deixar de lado algumas opções e de
responsabilizar-se pelas consequências, tanto as esperadas quanta as inesperadas das
decisões tomadas. A aspiração dessa comunicação é revelar as escolhas tomadas para
que o trabalho fosse produzido. Apresentou-se as motivações e razões que embasaram
as opções metodológicas da pesquisa a fim de socializar e enredar os leitores nas
propostas do trabalho.

Percursos da Análise Textual interpretativa
Neste estudo, a escolha pela abordagem interpretativa da pesquisa se deu no
intuito de compreender, ou seja, de elaborar um sentido para o currículo escolar ao
apresentar a pedagogia do ócio como uma pedagogia valorosa para a educação escolar e
para a formação filosófica que se dá no Ensino Médio.
O modo como a pesquisa foi idealizada e realizada para compreender a
pedagogia do ócio ocorreu a partir da leitura de textos sobre esta pedagogia, ou seja,
realizou-se uma pesquisa do tipo bibliográfica. Partiu-se da impressão de que a
pedagogia do ócio é muito pouco conhecida na pesquisa em Educação e também na
educação brasileira. A constatação de que há desconhecimento dos aspectos teóricos da
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pedagogia do ócio e do valor educativo do ócio se deu a partir da busca por teses e
dissertações sobre a pedagogia do ócio, realizada entre 2011 e 2013, no banco de Teses
e Dissertações da CAPES. Por isso, fez-se a opção de apresentar a pedagogia do ócio a
partir da literatura existente e acessível, para torná-la conhecida.

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica não
deve ser confundida com a revisão ou a resenha
bibliográfica, pois a pesquisa bibliográfica é por si só um
tipo de pesquisa. (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 74).

A decisão pelo tipo de pesquisa bibliográfica foi julgada como a mais acertada,
pois ela constitui um método de pesquisa coerente com o objetivo de apresentar a
pedagogia do ócio e o valor educativo do ócio a partir dos referenciais clássicos dessa
pedagogia, bem como de seus comentadores.
Para que o valor do ócio se tornasse uma meta e estratégia de ensino e de
formação, foi necessário que se conhecesse a Pedagogia do Ócio. A obra inicial que
contribuiu com estudos anteriores foi A pedagogia do ócio, de Josep Maria Puig e
Jaume Trilla, professores na Universidade de Barcelona que, em meados da década de
1990, foram os precursores de um sistematização da Pedagogia do Ócio.
Esses autores da universidade catalã se vincularam a um grupo de teóricos da
educação dos valores e, ao versarem sobre a relação entre ócio e educação, propuseram
intervenções mais intencionais e objetivas frente ao fenômeno do ócio. Eles apresentam
o ócio como parte importante da vida e que se faz necessário que a escola também
forme para o ócio futuro.

Um encontro das ciências humanas, do esporte e das artes, junto com valores e
conhecimentos de ciências exatas e da técnica, deveria nortear uma modificação dos
currículos escolares. O que se considera é que a escola e a educação são chaves da
utilização positiva do tempo livre. (PUIG; TRILLA, 2004, p.41).

A partir do conhecimento de que, na Espanha, havia um grupo de estudiosos
sobre uma pedagogia do ócio, houve a busca para o contato com o grupo, quando se
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descobriu o Instituto de Estudos de Ocio, na Universidade de Deusto, cujo fundador, o
prof. catedrático Manuel Cuenca Cabeza, é o idealizador e principal teórico.
O instituto desenvolve diversas pesquisas e é multidisciplinar, sendo um dos
prismas de investigação a pedagogia do ócio. As obras básicas que serviram de
referência principal da pesquisa desenvolvida são Temas de Pedagogía del Ocio, de
1995; e outras que fazem parte da coleção „Documentos de Estudios de Ocio‟: Ocio y
Formación: hacia la equiparación de oportunidades mediante la Educación de Ocio, de
1999; Ocio Humanista: dimensiones y manifestaciones actuales del ocio, de 2000; e
Pedagogia del Ocio: modelos y propuestas, de 2004. Há somente uma obra em língua
portuguesa, Ócio para viver no século XXI, organizado pelo prof. Cuenca Cabeza,
conjuntamente a José Clerton Martins, líder do grupo OTIUM - Estudos
Multidisciplinares sobre Ócio e Tempo Livre, vinculado ao Programa de Pós-graduação
em Psicologia, da Universidade de Fortaleza.
Estas obras foram lidas e analisadas, bem como as de outros autores, como
Francileudo (2013), Monteagudo Sánchez (2008) e Segura Munguía (2007), que são
estudiosos da questão do ócio e da educação para o ócio.
Após a leitura desses autores, partiu-se para a identificação da pedagogia do
ócio, através da sua história, valores humanos e sociais e intenções e métodos
educativos, e foram buscadas as bases teóricas que constituem esta pedagogia. Dois
conceitos foram basilares para sua apresentação analítica. Primeiro, a noção de
humanismo e como se dá uma formação a partir desta noção. O conceito que Cuenca
Cabeza apresenta como central nos estudos do ócio é o do Ócio Humanista. Assim, foi
necessário recuperar a compreensão de humanismo que o ócio estudado na
Universidade de Deusto apresenta.
[…] a vivência humanista do ócio é, ou deveria ser, uma
experiência integral e relacionada com o sentido da vida e
os valores de cada um. Isso pode ocorrer graças à
formação. A pessoa formada é capaz de converter cada
experiência de ócio numa experiência de encontro. Cada
encontro é uma recriação que proporciona vontade de
viver. (CUENCA CABEZA, 2000a, p. 64).

Outro conceito-chave é a experiência de ócio, visto que o ócio é, antes de tudo,
uma percepção de experiência. Para que as compreensões das concepções de currículo e
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de ensino e aprendizagem da pedagogia do ócio fossem manifestas, recorreu-se ao
pensamento de Dewey, em Experiência e Educação (1979) e A arte como experiência
(2010), obras que oferecem subsídios para analisar o conceito de experiência.
Um segundo passo da pesquisa foi direcionado para a formação filosófica que é
proposta no Ensino Médio através do componente curricular Filosofia. Para tal,
conjuntamente à pesquisa bibliográfica foi demandada uma pesquisa documental, nos
documentos oficiais do Estado brasileiro acerca do Ensino Médio e do componente
curricular Filosofia neste nível de ensino, como a Lei nº. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs,
as Orientações Curriculares Nacionais – OCN, e as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica, entre outros.
A pesquisa nos documentos oficiais foi julgada como pertinente, visto que esta
investigação faz parte da linha de pesquisa Políticas Públicas e Reformas Educacionais
e Curriculares, do Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, da PUCSP. O
foco da análise dos documentos foi como o Estado brasileiro sinaliza a presença do
componente curricular Filosofia como contributo para a formação do jovem estudante
do Ensino Médio.
Epistemologicamente, recorreu-se à hermenêutica enquanto modelo conceitual
para elaborar a interpretação, à medida que assume o empenho de revelar e recolher o
sentido e o significado que a pedagogia do ócio atribui à educação e à formação
humana. Assume a epistemologia hermenêutica “como paradigma reflexivo e entende
que é a partir da compreensão e da interpretação que se busca métodos explicativos, que
não são só explicativos, mas compreensivos”. (GHEDIN, 2004).
[...] a hermenêutica é este esforço humano de
compreender a sua própria maneira em que compreende.
Ela se processa na direção do sentido que significa a
própria existência humana no mundo. Este horizonte, que
não é imaginário, mas a busca de compreender como o
ser humano significa a si próprio e a realidade que se
coloca diante dele. O pensar da hermenêutica é uma
busca da razão das significações do ser. (GUEDIN;
FRANCO, 2008, p.164).
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Ao apresentar a pedagogia do ócio, a partir das publicações, tendo a
hermenêutica como modo de produção de conhecimento, intentou-se fazer uma
proposição de construir pontes “entre o leitor e o texto, o texto e quem o produz, o
contexto histórico e a atualidade e uma determinada circunstância social e outra”.
(DEZIN; LINCON, 2006, p.288).
A hermenêutica é o modelo epistemológico visto que, enquanto forma de
conhecer, busca a compreensão e a interpretação dos textos a fim de apreender os
significados destes, bem como das proposições de mundo que os textos revelam, seus
modos de ver o mundo e seus horizontes de interpretação.
Para que este modo de conhecimento seja factível, a interpretação precisa revelar
os significados culturais, sociais e históricos do texto, a partir do contexto em que ele
emerge. Nesse sentido, a relação com a hermenêutica e a educação, e a pesquisa na
educação a partir da hermenêutica é

(...) uma racionalidade que conduz à verdade pelas
condições humanas do discurso e da linguagem. Nosso
conhecimento tem raízes na prática das relações précientíficas, pré-reflexivas que mantemos com as coisas e
as pessoas, o que nos permite encontrar outros possíveis
sentidos para a ação educativa. (...)
A hermenêutica, na medida em que reconhece uma
dimensão criadora da compreensão, amplia o sentido da
educação para além da prevalência da normatividade
técnico-científica,

cuja

origem

se

encontra

na

racionalidade moderno-instrumental. (HERMANN, 2002,
p. 83).

Após ter identificado a abordagem da pesquisa interpretativa, a pesquisa
bibliográfica e a documental como estratégia para a coleta dos textos, e a hermenêutica
como concepção epistemológica, foi necessário encontrar uma estratégia para a análise
dos conteúdos colhidos das leituras dos textos.
Entre os diversos procedimentos de análise textual, foi utilizada a Análise
Textual Discursiva como meio para a organização da pesquisa. Este método coaduna-se
com a metodologia da Análise de Conteúdo que, segundo Chizzotti (2003, p.98), é uma
técnica que se aplica a análise de textos escritos a fim de alcançar o significado
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profundo contido neles. “O objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente
o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações
explícitas ou ocultas”. (Idem).
Entretanto, em outra obra, Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais,
Chizzotti (2008) faz uma distinção entre a análise de conteúdo e a análise de discurso.
Segundo o autor, “embora os termos se interpenetrem e, por vezes, equivalham-se, a
análise de conteúdo, como uma forma de extrair os significados por técnicas
historicamente elaboradas, distingue-se da análise do discurso”. (Idem, p. 113).
Para o autor, a análise do conteúdo apresenta uma forma linguística de
decomposição do texto em unidades léxicas ou temáticas, codificadas sobre algumas
categorias e composta por indicadores numéricos. Já a análise do discurso ultrapassa os
aspectos formais da linguística, “para privilegiar a função e o processo da língua no
contexto interativo e social em que é prolatada, considerando a linguagem, em última
análise, como uma prática social”. (Idem, p. 113-114).
A análise do discurso não se restringe à estrutura de palavras ou à descrição de
um texto, mas apresenta o discurso como expressão do sujeito no mundo que expõe uma
identidade e que produz sentido nas interações sociais. “Em pesquisa, é a análise de um
conjunto de ideias, um modo de pensar ou um corpo de conhecimentos expressos em
uma comunicação textual ou verbal, que o pesquisador pode identificar quando analisa
um texto ou fala”. (Idem, p.120). Importa o sentido atribuído no processo de produção
do discurso e como, a partir deste, orienta o pesquisador em suas ações.
O encontro com a Análise Textual Discursiva aconteceu a partir das proposições
de MORAES (2003) e MORAES e GALIAZZI (2006 e 2007), que apresentam essa
abordagem de análise que circula as finalidades tanto da análise de conteúdo quanto da
análise de discurso. “A análise textual qualitativa pode ser caracterizada como uma
metodologia na qual, a partir de um conjunto de textos ou documentos, produz-se um
metatexto, descrevendo e interpretando sentidos e significados que o analista constrói
ou elabora a partir do referido corpus”. (MORAES, 2003, p. 202). Este tipo de análise
opera com os significados construídos a partir de um conjunto de textos no qual o
analista precisa atribuir sentidos e significados à sua análise.

A análise textual discursiva é descrita como um processo
que se inicia com uma unitarização em que os textos são
separados em unidades de significado. Estas unidades por
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si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades
oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica
e das interpretações feitas pelo pesquisador. Neste
movimento de interpretação do significado atribuído pelo
autor exercita-se a apropriação das palavras de outras
vozes para compreender melhor o texto. Depois da
realização desta unitarização, que precisa ser feita com
intensidade e profundidade, passa-se a fazer a articulação
de significados semelhantes em um processo denominado
de categorização. Neste processo reúnem-se as unidades
de significado semelhantes, podendo gerar vários níveis
de categorias de análise. A análise textual discursiva tem
no exercício da escrita seu fundamento enquanto
ferramenta mediadora na produção de significados e, por
isso, em processos recursivos, a análise se desloca do
empírico para a abstração teórica, que só pode ser
alcançada se o pesquisador fizer um movimento intenso
de interpretação e produção de argumentos. Este processo
todo gera metatextos analíticos que irão compor os textos
interpretativos. (MORAES; GALIAZZI, 2006, p. 118).

As etapas do processo metodológico da Análise Textual Discursiva foram
expressas por Roque Moraes, no artigo Uma tempestade de luz: a compreensão
possibilitada pela análise textual discursiva (2003), que posteriormente, em 2007,
tornou-se um livro, em colaboração com Maria do Carmo Galiazzi. Nessa obra, uma
sequência recursiva de três compostos: “a desconstrução de textos do “corpus”, a
unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a
categorização; e o captar o emergente em que a nova compreensão é comunicada e
validada”. (MORAES, 2003, p. 192). A partir dessa sequência a ser utilizada e a
descrição do processo, espera-se que surjam novas compreensões em que novos
entendimentos emergem.

Esse processo todo é comparado a uma tempestade de
luz. Consiste em criar as condições de formação dessa
tempestade em que, emergindo do meio do caótico e
desordenado, formam-se “flashes” fugazes de raios de luz
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sobre os fenômenos investigados, que, por meio de um
esforço de comunicação intenso, possibilitam expressar
novas compreensões alcançadas ao longo da análise.
Nesse processo a escrita desempenha duas funções
complementares: de participação na produção das novas
compreensões e de sua comunicação cada vez mais
válida e consistente. (MORAES; GALIAZZI, 2007, p.
12-13).

A deparar com este tipo de análise, identificou-se com o processo realizado para
estruturar a tese. Inicialmente, a busca por constituir um “corpus” teórico, tanto da
pedagogia do ócio quanto das obras que tratam da prática do ensino de Filosofia que
tenha, como finalidade explícita, um processo formativo.

O corpus da análise textual, sua matéria-prima, é
constituído essencialmente de produções textuais. Os
textos são entendidos como produções linguísticas,
referentes a determinado fenômeno e originadas em um
determinado tempo. São vistos como produtos que
expressam discursos sobre fenômenos e que podem ser
lidos, descritos e interpretados, correspondendo a uma
multiplicidade de sentidos que a partir deles podem ser
construídos.

Os

documentos

textuais

da

análise,

conforme já afirmado anteriormente, são significantes
dos quais são construídos significados em relação aos
fenômenos investigados. (MORAES, op. cit., p. 194).

A construção dos corpora acerca dos dois temas desta tese, „pedagogia do ócio‟
e „formação filosófica no Ensino Médio‟, foi extremamente desafiador. Com relação à
pedagogia do ócio, o desafio foi o acesso à literatura sobre ela, visto que há
pouquíssimas obras em língua portuguesa, e o ócio, enquanto tema, é uma experiência
que se pesquisa multidisciplinarmente. Na área de conhecimento Educação, há poucas
referências sobre o tema Ócio e sobre o tema Pedagogia do Ócio. As obras já citadas,
em que Cuenca Cabeza é o autor, são escritas em língua espanhola e, boa parte delas,
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publicada pela Universidade de Deusto, na cidade de Bilbao, na região do país basco, na
Espanha.
Com base nas obras básicas a que tive acesso, a coleção de dados que do
primeiro corpus foi se constituindo na medida em que outros textos eram alcançados
através das citações que Cuenca nomeava ou que outros estudiosos nomeavam dele.
Assim, a noção de corpus, enquanto uma coleção fechada ou completa de textos, não se
concilia com o realizado, mas sim uma seleção representativa de textos com a temática
da pedagogia do ócio ou da educação para o ócio.
A constituição do segundo corpus do trabalho, sobre a formação filosófica do
ensino de Filosofia no Ensino Médio, também se revelou desafiadora frente à vastidão
de material que se tem produzido após a implantação da obrigatoriedade do ensino de
Filosofia no currículo das escolas de Ensino Médio de todo o país, a partir de 2006 e
efetivada em 2008. Diversas teses e dissertações com a temática do ensino de Filosofia
no Ensino Médio foram publicadas, além de livros e artigos. Entretanto, o foco da tese
não foi o „ensino de Filosofia‟, mas, sim, as possibilidades da formação filosófica que se
desenvolve através do componente curricular Filosofia no Ensino Médio no Brasil.
Há uma infinidade de textos que tratam da temática do ensino de Filosofia no
Ensino Médio. Para delimitar o corpus, buscaram-se textos publicados em livros ou
periódicos, que tratam quais as expectativas formativas da Filosofia quando se encontra
com o Currículo do Ensino Médio da Escola Básica. Além disso, fez-se uma pesquisa
nas legislações e orientações do Estado brasileiro, a fim de apresentar algumas
possibilidades formativas que os documentos oficiais acenam como valorosas para a
formação do estudante do Ensino Médio.
Após a constituição dos corpora, partiu-se para a fase da desconstrução e
unitarização, um processo de divisão que consiste em desmontagem ou desintegração
dos textos, destacando seus elementos constituintes. “Da desconstrução dos textos,
surgem as unidades de análise, aqui também denominadas unidades de significado ou de
sentido”. (MORAES, 2003, p. 195).
Através de um método indutivo, ao comparar e contrastar os temas da pedagogia
do ócio e a formação filosófica no Ensino Médio, esta tese buscou as pontes que possam
favorecer o ócio através do ensino de Filosofia, e contribuindo também com o ensino de
Filosofia, pela valorização e promoção das experiências de ócio. É a busca de um
horizonte, que tem um sentido de novidade, para a formação filosófica no Ensino
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Médio, bem como de apresentação da pedagogia do ócio no currículo da Educação
Básica.

Entendimentos finais
A tese teve como intenção apresentar a pedagogia do ócio, bem como exprimir
sua relevância para que seja percebida como possível de ser introduzida no currículo de
formação da Educação Básica, especialmente através do componente curricular
Filosofia. Para isso, o exercício interpretativo foi exigido visto, que o estudo não se
formulou para apresentar uma constatação da realidade, uma aferição de um caso ou de
situações concretas, mas tem importância para que se possa vislumbrar uma visão
diferenciada de educação, para orientar um sentido para a ação educativa-formativa que
se desenvolve através da Filosofia na escola.
Interpretar é um exercício de construir e de expressar
uma compreensão mais aprofundada, indo além da
expressão de construções obtidas dos textos e de um
exercício meramente descritivo. É nossa convicção de
que uma pesquisa de qualidade necessita atingir essa
profundidade maior de interpretação, não ficando numa
descrição excessivamente superficial dos resultados da
análise. (Idem, p. 204).

Através da análise textual discursiva, fez-se uma aferição de conhecimentos já
publicados, bem como uma proposição científica de forma teórica, através de um
método reflexivo-interpretativo. Busca-se a comunicação de um novo que pode emergir,
desde que, convencido da sua validade, favoreça a ampliação dos sentidos da formação
humana que acontece na escola. Novo que é caracterizado por diversas dúvidas e que
conflita com uma mentalidade em que o trabalho é a única meta formativa.
Uma análise refletida e argumentada coerentemente e com consistência teórica
tem em si o desejo de ser conhecida, a fim de se tornar instrumento de reflexão, de
análise, de questionamento e de crítica, bem como de possibilitar e conceber para além
do já instituído, do realizado e do atuado. A interpretação que busca emergir o novo,
como um ideário, que pode se tornar projeto. É a formulação de um horizonte e uma
utopia que suscita o olhar além, de especular e almejar o novo e produzir os sinais a fim
de que o novo caminho possa ser colocado em marcha.
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DAS POLÍTICAS EDUCACIONACIONAIS DE MATO GROSSO ÀS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA: O PERCURSO
METODOLÓGICO
Luciane de Almeida Gomes (UFMT) – lualgomes@hotmail.com
Aiala Priscila Nunes de Castro (UFMT) – aiala.priscila@hotmail.com
Este trabalho socializa o percurso metodológico de uma pesquisa intitulada “A
Dinâmica Curricular da Educação Física na Perspectiva dos Ciclos de Formação
Humana do Estado de Mato Grosso”, vinculado ao “Grupo de Estudos e Pesquisas:
Sociedade, Educação e Culturas de Movimento Corporal”, devidamente registrado junto
a Pró-reitoria de pesquisa da UFMT sob o n. 240/2013, financiado pela FAPEMAT No 003-2014. O projeto tentou compreender a dinâmica da construção Curricular da
Educação Física na perspectiva dos Ciclos de Formação Humana do Estado de Mato
Grosso, percorrendo um caminho das políticas educacionais do estado de Mato Grosso,
às práticas pedagógicas dos professores de Educação Física das escolas. A escolha de
determinada metodologia requer a aproximação com o objeto de estudo, pois cada
método tem suas características, adequando-se às especificidades do problema, dos
objetivos e dos propósitos de investigação. De natureza qualitativa com abordagem
descritiva, o estudo caracterizou-se pela tentativa de compreensão e explicação de um
fenômeno, no caso, a Educação Física escolar e sua construção a partir dos princípios
orientadores da política de Ciclos de Formação Humana de Mato Grosso. Assim, a
pesquisa considerou o levantamento da produção sobre Ciclos no estado de Mato
Grosso, a análise documental e a estrevista semi-estruturada como instrumentos de
coleta de dados. A apreciação das entrevistas foi realizada através do método de
codificação, para a análise documental adotou-se a técnica de análise de conteúdo. A
partir da identificação das intenções da proposta e seu cruzamento com os discursos,
compreendemos que a Educação Física tem revelado seu protagonismo ao longo do
desenvolvimento da política de Ciclos de Formação Humana, principalmente no que diz
respeito à sua construção teórica, mas ainde revela um distanciamento dos prncípios da
organização em ciclos das práticas pedagógicas.
Palavras-Chave: Educação Física; Ciclos de Formação Humana; Percurso
Metodológico.
Introdução
O presente artigo apresenta dados relacionados ao projeto de Pesquisa intitulado
“A Dinâmica Curricular da Educação Física na Perspectiva dos Ciclos de Formação
Humana do Estado de Mato Grosso”, vinculado ao “Grupo de Estudos e Pesquisas:
Sociedade, Educação e Culturas de Movimento Corporal”, devidamente registrado junto
a Pró-reitoria de pesquisa da UFMT sob o n. 240/2013, e financiado pela FAPEMAT No 003-2014.
O projeto tentou compreender a dinâmica da construção Curricular da Educação
Física na perspectiva dos Ciclos de Formação Humana do Estado de Mato Grosso,
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percorrendo um caminho que vai das políticas educacionais do estado de Mato Grosso,
às práticas pedagógicas dos professores de Educação Física das escolas.
A elaboração de uma pesquisa científica ou de um projeto de pesquisa é sempre
uma opção que reflete escolhas, caminhos e riscos a serem percorridos. Portanto, a
escolha de determinada metodologia requer a aproximação com o objeto de estudo, pois
cada método tem suas características, adequando-se às especificidades do problema, dos
objetivos e dos propósitos de investigação.
Decorrente dos objetivos estabelecidos para a pesquisa, outras necessidades se
afirmaram, sendo: levantar os princípios políticos da organização em ciclos do estado de
Mato Grosso; compreender como esses princípios se articulam com a organização da
escola, especialmente na dimensão do currículo; compreender como se dá a articulação
da organização curricular em Educação Física das escolas públicas estaduais com os
princípios dessa organização.
De um modo geral na concepção de Souza Júnior (2007) a Educação Física tem
sido valorizada e construída com bastante positividade na dimensão política e no
processo de elaboração dos documentos que orientam as políticas, avanços que ainda
não atingem as mesmas proporções no ambiente escolar. As fragilidades que apresenta
na materialização da proposta por vezes são decorrentes em razão de sua própria
identidade, historicidade e prática pedagógica.
Nesse sentido, e, considerando a aproximação com o objeto de investigação do
projeto, esse trabalho tem a inteção de relatar os caminhos metodológicos assumidos
pela pesquisa, assim como a escolha de sua natureza, sujeitos, estratégias e métodos de
análises, considerando essas decisões fundamentais para a qualidade da pesquisa.

Caracterização da Pesquisa
De natureza qualitativa com abordagem descritiva, o estudo caracterizou-se pela
tentativa de compreensão e explicação de um fenômeno, no caso, a Educação Física
escolar e sua construção a partir dos princípios orientadores da política de Ciclos de
Formação Humana de Mato Grosso.
Para Triviños (1987), a pesquisa com esta natureza tende a ser descritiva, as
interpretações dos resultados têm como base a percepção de um fenômeno num
determinado contexto. Este estudo teve como característica o aprofundamento na
questão da política educacional de Mato Grosso, na condição de reconhecer que as
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condições, recursos, histórias e compromissos locais são diferentes e que a configuração
da política vai, por isso, diferir nos locais onde se inserem.
Conforme Mynaio (2000), a abordagem qualitativa tem sido mais utilizada,
principalmente nos estudos culturais, educativos e sociológicos, por proporcionar uma
interpretação e análise explicativa do caráter humano e subjetivo, pois trabalha com o
universo de significações, aspirações, crenças, valores e atitudes, contribuindo dessa
forma para uma compreensão mais adequada de certos fenômenos sociais.
Dessa forma, a pesquisa qualitativa possibilita aos participantes da pesquisa
expressar suas percepções e representações, valorizando o conteúdo apresentado pelos
sujeitos. (MYNAIO, 2000)
Assim, a partir dessa compreensão, o trabalho considerou diversas variáveis para
compor o objeto, sendo, documentos, sujeitos e instituições capazes de contribuir entre
si e a favor da construção curricular da Educação Física dentro da política de educação
formulada pela SEDUC/MT.

O Banco de Dados
Na tentativa de atingir o primeiro objetivo estabelecido o projeto demandou
como ação o levantamento da produção científica sobre essa organização no estado de
Mato Grosso, o que consolidou um importante banco de dados para a pesquisa. O banco
de dados se fez pela necessidade de investigar a produção do conhecimento já feita
sobre o objeto em questão.
Para isso, foi utilizado um modelo sistemático de pesquisa no acervo digital das
bibliotecas da UFMT e da UNEMAT, as quais congregam trabalhos científicos de
diferentes câmpus no estado. Para a busca foram utilizados, de forma isolada e
combinada, descritores que remetiam ao tema da pesquisa, sendo: Ciclos, Escola
Ciclada, Política Educacional, Ciclo de Formação Humana, Ensino Ciclado, Escola
Sarã.
É necessário ressaltar que foram considerados os arquivos que representassem a
produção de conhecimento sobre a política de educação do Estado de Mato Grosso, de
modo que foram analisados teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso,
trabalhos de especialização, livros e alguns documentos publicados pela Secretaria de
Estado de Educação e que estão disponíveis para pesquisa nos acervos citados.
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Os resultados localizados pela busca foram criteriosamente apreciados mediante
as informações disponibilizadas no acervo como títulos, resumos e assuntos
relacionados.
Em seguida os registros foram organizados em uma planilha para identificação e
categorização, sendo classificados em quatro temáticas emergentes relativas à política
educacional do estado, e, uma outra categoria para abarcar os trabalhos que não
correspondesse a nenhuma delas, sendo: políticas públicas, avaliação da aprendizagem,
formação docente, prática pedagógica e outros temas. Cabe ressaltar que alguns
trabalhos puderam ser classificados em mais do que uma das categorias.
Deste modo, foram encontrados 186 documentos, sendo 88 monografias, 16
artigos, 29 dissertações de mestrado, 29 trabalhos de especialização, 23 livros, mais 1
trabalho não especificado quanto a sua natureza.
Dos 186 trabalhos catalogados pelo banco de dados, quanto às temáticas foram
assim categorizados: 43 políticas públicas; 47 avaliação da aprendizagem; 8 formação
docente; 65 práticas pedagógicas; 41 outros. Cabe retomar que alguns trabalhos foram
classificados em mais de uma categoria. Também que os trabalhos classificados como
“outros”, utilizaram as escolas em ciclos como lócus de pesquisa mas não fazem
referências teóricas à essa organização, exemplo: “A Utilização das Dobraduras na
Literatura Infantil na 3ª Fase do I Ciclo” (UNEMAT - Número do Exemplar
1000082518 (Cáceres), Classificação: 087.5 O48u).
O trabalhos foram organizados em uma planilha que também registrou o título
da obra, autor principal, autor secundário, ano, natureza da obra, cidade, localização do
acervo e assuntos relacionados. Assim, o banco de dados pode orientar outras pesquisas
e subsidiar a busca proposta pelo projeto de pesquisa em questão.
Os registros foram analisados a partir dos objetivos previstos no projeto, onde
foi possível observar, que dos 186 trabalho catalogados, apenas 4 trabalhos abordam
questões relacionadas à Educação Física, sendo 2 dissertações de mestrado vinculadas
ao PPGE/UFMT: “Educação física no currículo de escolas estaduais organizadas por
ciclos em Sinop-MT”, (UFMT - Dissertação 2008 37(043.3)"2008" C573e Biblioteca
Central - Cuiabá Biblioteca Setorial – IE) e, “A educação física nas políticas de
educação de Mato Grosso: do saber instituído ao saber apropriado” (UFMT Dissertação 2010 37(043.3)"2010" G633e Biblioteca Central - Cuiabá Biblioteca
Setorial - IE).

ISSN 2177-336X

5462

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira34

Também foi catalogado uma monografia de especialização da Unemat/Cáceres,
intitulada: “A importância da educação física como componente curricular, e a
necessidade do profissional de educação física para atuar na educação infantil e 1º ciclo
do ensino fundamental do município de Querência” (UNEMAT - Número do Exemplar
1000081298 (Cáceres), Classificação:

37.014 T655i), e, um livro publicado pela

Secretaria de estado de Educação intitulado “Ciclo Básico de Aprendizagem : Educação
Física” (UNEMAT - Número do Exemplar 9500007581 (Juara), Classificação:
371.214:796(817.2) M433c, Editora Entrelinhas).

A Análise documental
Como método adicional de investigação foi utilizado a análise documental, que
segundo Lüdke e André, (1986, p. 26) pode complementar as informações obtidas por
outras técnicas, desvelando aspectos novos de um tema ou problema.
Os documentos podem ser fontes de evidências que fundamentam ações e
afirmações do pesquisador e representam uma fonte „natural‟ de informações que
surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre este mesmo contexto.
Para este trabalho os documentos eram fundamentais para levantar os prinípioc da
Organização em Ciclos de Formação Humana do estado de Mato Grosso.
A referência textual para a qual se utilizou o método de análise documental foi o
livro Escola Ciclada de Mato Grosso: Novos tempos e espaços para ensinar – aprender a
sentir, ser e fazer (2001). Este livro é um documento oficial sistematizado pela
Secretaria de Educação e permite a identificação dos atores históricos do processo de
concepção e implementação da escola organizada por ciclos em Mato Grosso, assim
como possibilita reconhecer no discurso do texto escrito os princípios teóricometodológicos que orientam a organização pedagógica do ensino fundamental e do
componente curricular Educação Física.
Para a análise documental também foi considerado as “Orientações Curriculares
de Mato Grosso” (MATO GROSSO, 2010), que buscou aprofundar as discussões da
organização escolar em Ciclos de Formação Humana no estado em sua relação com o
Currículo escolar, ampliando a concepção de Ciclos. Para a análise documental adotouse a técnica de análise de conteúdo, que segundo Holsti (1969 apud Lüdke e André
1986) pode se apresentar através de duas unidades: unidade de registro e unidade de
contexto. Nesta pesquisa a unidade de registro foi considerada a partir da indicação da
palavra Educação Física. Como unidade de contexto revisou-se as particularidades do
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documento em relação às expressões que remetem à unidade, sendo consideradas para
isso as referências a respeito das práticas, metodologias e formas de organização
inerentes e modificadores deste componente curricular.
A partir do material analisado foi elaborada uma síntese de todas as concepções
e orientações formuladas em favor da organização da Educação Física e do ensino de
modo geral na política de Ciclos de Formação Humana de Mato Grosso.
As duas publicações do estado de Mato Grosso (2001, 2010) referentes aos
princípios da política educacional de Ciclos de Formação Humana para o ensino
fundamental incorporaram a organização do currículo, do planejamento e da avaliação
por área de conhecimento e consideraram a Educação Física como componente da área
de Linguagem.
Posto isso, a reunião e interpretação das informações transmitidas pelos sujeitos
através da construção de seus discursos seguiu um processo dialógico e reflexivo, na
tentativa de apontar os caminhos onde os documentos e os atores se encontram e se
divergem na construção da política.
Reconhecer discursos sem neutralidade nos permite enxergar os atores sociais,
principalmente os atores educativos da escola, além da perspectiva de implantadores e
consumidores das políticas educacionais, mas sujeitos de ação, de transformação e de
interpretação destes projetos.

As entrevistas
Após o término da categorização e análise descritiva dos resultados do banco de
dados e da análise documental, foram realizadas entrevistas com os professores da rede
pública, como tentativa de compreender as relações estabelecidas entre os
conhecimentos produzidos nas universidades e as demandas da escola, além de verificar
com os professores os processos de apropriação de conhecimento, como selecionam e
quais são os conteúdos, informações, instrumentos e documentos que fazem uso para
enfrentar os desafios da prática pedagógica das escolas organizadas por ciclos. Assim,
ficou evidente a distância estre a pesquisa e a realidade.
Segundo Boni e Quaresma (2005, p.77-78) a entrevista semiestruturada, que
pode contribuir no sentido de dar liberdade para os sujeitos, de modo que se façam
ouvir e construam seu próprio ponto de vista sobre eles e sobre o mundo, permitindo
uma cobertura mais profunda dos assuntos, fazendo com que fosse considerada como
instrumento investigativo.
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Os sujeitos da pesquisa foram três professores de Educação Física e três
Coordenadores Pedagógicos de escolas estaduais de Ensino Fundamental do município
de Cuiabá, o Cefapro e a Seduc. A referência textual para a qual se utilizou o método de
análise documental foi o livro Escola Ciclada de Mato Grosso: Novos tempos e espaços
para ensinar – aprender a sentir, ser e fazer (2001) e também nos apropriamos das
Orientações Curriculares de Mato Grosso (2010).
Para a apreciação das entrevistas foi adotado o método de codificação, proposto
por Lüdke e André, (1986, p. 48-49). Os autores sugerem como primeiro passo da
análise em pesquisa qualitativa a construção de um conjunto de categorias descritivas
que vão ser orientadas de acordo com o referencial teórico do estudo e podem ser
remodeladas mediante situações específicas apresentadas pelos dados.
Este método de análise de dados consiste na divisão do material em seus
elementos componentes, sem perder de vista a relação existente entre eles. Um ponto
importante é não restringir o estudo apenas ao conteúdo explícito, neste caso nas falas
transcritas das entrevistas, mas procurar as mensagens implícitas, dimensões
contraditórias e temas sistematicamente “silenciados”. Para a identificação das
categorias pode-se usar números, letras e observações importantes.
As categorias foram organizadas de maneira em que pudéssemos visualizar os
vários momentos/contextos da proposta e compostas mediantes os documentos e
discursos: implementação e acompanhamento da política, mudanças sugeridas e
mudanças ocorridas na cultura escolar, mudanças sugeridas e mudanças ocorridas na
Educação Física.
As entrevistas foram fundamentais para clarear o percurso entre as políticas
educacionais e as práticas pedagógicas dos professores, carências e dificuldades
vivenciadas pelos novos professores e apontando para a responsabilidade da formação
continuada.
Ainda foi possível observar traços tradicionais nas formas de organiza/planejar os
conteúdos, de modo que poucas mudanças sugeridas foram realmente incorporadas na
prática da Educação Física e que ferem os princípios da Formação Humana. Arroyo
(2007) relata que os alunos não são os únicos afetados por esta lógica seriada, mas a
organização do trabalho docente foi estruturada e hierarquizada desta mesma forma. A
identidade docente está presa ao nível, à disciplina, à série. Assim, é necessário para
desconstruí-la, preparar os profissionais para uma nova lógica de direito dos educandos
ao conhecimento.
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Considerações finais
A partir da identificação das intenções da proposta e seu cruzamento com os
discursos, compreendemos que a Educação Física tem revelado seu protagonismo ao
longo do desenvolvimento da Política de Ciclos de Formação Humana, principalmente
no que diz respeito à sua construção teórica, revelada principalmente a partir da análise
documental.
Conforme apresentado, no Caderno de Linguagens das Orientações Curriculares
há discussões relevantes a favor da construção da disciplina nesta área de conhecimento.
No entanto, por meio das entrevistas, percebe-se que seu protagonismo se apresenta
apenas no campo teórico-documental, pois os discursos dos professores de Educação
Física não se inclinam para a discussão das concepções curriculares propostas, mas se
materializam no aspecto de reinvindicações há muito tempo frequentes para a
organização das aulas de Educação Física, como a falta de recursos materiais e
infraestrutura adequada.
Conforme enunciado nos textos e discursos, as orientações e ações políticas
realizadas em favor da organização do currículo das escolas na perspectiva da Formação
Humana não foram suficientes para que as práticas pedagógicas da Educação Física se
transformassem assumindo seus princípios.
No entanto, os professores de Educação Física demonstram pouca participação
e conhecimento das discussões que interessam ao componente curricular. Nesse sentido,
as modificações esperadas para ressignificação da Educação Física têm surtido pouco
efeito nas práticas pedagógicas dos professores.
Esses cenários só puderam ser construídos a partir de um percurso metodológico
diversificado no que diz respeito aos intrumentos de coleta e análise de dados,
levantamento da produção do conhecimento, da análise documental e das entrevistas.
Outros estudos ainda mais complexos são necessários, afim de que se
compreenda de que forma os conteúdos da Cultura Corporal devem ser abordados,
articulados e sistematizados na perspectiva da Formação Humana.
Ressaltamos que estudos etnográficos são aconselhados para uma melhor
compreensão de como a política é ressignificada no contexto da prática ao longo do ano
letivo, nas reuniões escolares, na construção dos planejamentos anuais, bimestrais e
avaliações pedagógicas. De qualquer forma, a indicação pela ampla necessidade de
reflexão está anunciada a fim de que essas práticas sejam qualificadas.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO PROTAGONISTA PARA A
MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA: POSSÍVEIS CAMINHOS
O presente painel objetiva apresentar a relevância da formação continuada para os
professores de Língua Portuguesa desenvolvida em duas escolas estaduais, assim como
as contribuições de uma experiência resultante de um grupo de estudo intitulado
“Repensando o Papel das Ciências da Natureza nos Anos Iniciais da Educação Básica”,
ambas desenvolvidas por professores formadores do Centro de Formação e Atualização
dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO de
Rondonópolis durante o ano de 2015. O terceiro trabalho é fruto de uma pesquisa de
mestrado que procurou estabelecer a relação entre a prática experimental e o universo
escolar e quais as concepções desses educadores sobre como esse processo interfere na
construção do conhecimento no ensino de ciências, em especial em Física. As três
pesquisas ancoraram-se na abordagem qualitativa e, a terceira também se respaldou na
descritiva. Para tal os dados das pesquisas foram coletados por meio de entrevistas e
questionários semiestruturados. As questões comuns que mobilizaram as pesquisas
foram as contribuições da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos
professores de: Língua Portuguesa, de Ciências e de Física da Educação Básica. O
primeiro trabalho descreve a formação continuada desenvolvida nas escolas estaduais, o
segundo no próprio centro de formação e o terceiro foi desenvolvido em escolas
públicas e particulares. Esse painel apresenta resultados interessantes ao destacarem que
a formação continuada proporcionou a aquisição de saberes muito importantes para a
ressignificação de suas práticas pedagógicas, posturas metodológicas, avanços no
processo de ensino aprendizagem e, ainda, ressaltaram a importância de se trabalhar
com práticas experimentais durante o processo de ensino de Física.
Palavras-chave:
Experimentais.
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A VALORIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS E AS PRÁTICAS
EXPERIMENTAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA
Alessandro Batista de Araújo – CEFAPRO/SEDUC-MT

RESUMO: Esta pesquisa busca compreender como a prática experimental se relaciona
com o cotidiano em diversas comunidades escolares em relação à construção de saberes
e conceitos da linguagem científica, principalmente da Física, a partir das respostas de
professores de Física do Ensino Médio. A investigação foi fundamentada na existência
de desafios e dificuldades com a linguagem científica, principalmente em física, por
parte dos alunos e a pouca frequência e aplicabilidade de experimentos nas escolas,
observando os momentos em que os educadores utilizam determinados experimentos e a
valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. Com isso, pretendemos estabelecer
a relação entre a prática experimental e o universo escolar, quais as concepções desses
educadores sobre como esse processo interfere na construção do conhecimento no
ensino da disciplina de Física. Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se a
abordagem qualitativa e descritiva, cujos dados foram coletados por meio de um
questionário semiestruturado. A partir do diálogo sobre as diferentes possibilidades de
entender as relações entre a teoria e o experimento, propusemos baseados nas ideias de
Thomas Kuhn (1978), uma reflexão sobre como são escolhidos os critérios para a
realização das práticas experimentais, os padrões utilizados e as novas formas de
abordagem dos fenômenos como instrumento de ensino no fortalecimento da formação
continuada com o uso de um guia de experimentos. Foi possível analisar se o método
científico tradicional influencia os educadores nas decisões sobre a prática
experimental, as concepções dos professores em relação aos saberes que os alunos
carregam pelas suas vivências e a consequente observação dos fenômenos, associados
aos desafios provenientes da aceitação ou refutação de novos conhecimentos ou de
novos conceitos que, de certa forma, estão relacionados à quebra de paradigma.
Palavras-Chave:
experimentais.

Formação

continuada.

Conhecimentos

prévios.

Práticas

Introdução

Nos dias atuais, com facilidade de acesso às informações de diferentes ordens
globais pelos alunos, sentimos a necessidade de pensar em métodos que favoreçam a
construção de saberes por parte dos alunos, respeitando os conhecimentos prévios
conquistados historicamente por eles, e fazendo com que a organização desses
conhecimentos aconteça de maneira significativa, quando outros conceitos se
relacionam com aquilo que já se sabe, é fazer uma reflexão sobre como elaborar
estratégias para colaborar com a construção de conceitos encontrados em determinados
fatos, assuntos, conteúdos, fenômenos, entre outros fatores. Sendo assim, a observação e
a prática experimental podem ser consideradas como instrumentos de ensino e de
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aprendizagem nas escolas, colaborando com a superação das supostas dificuldades da
linguagem científica e da complexidade das teorias das ciências exatas com seus
cálculos e interpretações diversas, principalmente para os alunos do Ensino Médio.
A análise das práticas experimentais utilizadas pelos professores de Física
incidiu sobre as maneiras com que certos critérios dessas práticas são aceitos e como um
grupo de educadores assume um método comum para a realização de práticas
experimentais. Uma das propostas é identificar os aspectos que divergem e os que
convergem sobre a relação entre o momento da escolha da prática experimental, como
os professores tratam os conhecimentos prévios desses alunos e como ocorre a
construção do conhecimento científico por meio da construção de conceitos de física na
prática, com a intenção de fortalecer a formação continuada dos professores com a
utilização de um guia de experimentos de física.
Percebemos durante a participação de cursos e capacitação focados em formação
continuada de professores que a atividade experimental tem estado ausente ma maioria
das nossas escolas, mesmo naquelas que possuem laboratório equipados e atualizados,
sendo importante investigar os motivos que caracterizam essa falta e propor através de
um guia de experimentos um instrumento que ajude na formação continuada dos
professores de física no sentido de superar parte das dificuldades encontradas em
relação ao uso de práticas experimentais.

Fundamentação:

Pensar em como relacionar toda essa realidade ao currículo escolar fazendo sua
contextualização com novos conceitos científicos, fatores repensados sobre a didática
do ensino tradicional e as diferentes e divergentes reflexões sobre a organização do
modelo clássico da escola, são alguns dos desafios e dificuldades atuais a serem
superados e que, de certo modo, influenciam no processo de ensino e aprendizagem,
pois se o ambiente escolar se diferencia muito daquilo que realmente é importante para
os alunos, à escola vai deixando de ser atrativa e interessante para se tornar um lugar
autoritário de frequência obrigatória, que apenas faz parte de um momento burocrático
que deverá ser cumprido com comportamento disciplinado e aceitação dos princípios,
valores e conhecimentos adquiridos pelos “donos do conhecimento” e da “verdade
absoluta” que caracteriza o idealismo da escola clássica tradicional.
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As escolas (tradicionais) são lugares de „decoreba' onde o tangido para a
domesticação. Por vezes internaliza coisas, ajunta na cabeça um monte de
informações, aprende pedaços de conhecimento, mas não os junta,
sistematiza, questiona, reconstrói, porque o próprio professor não sabe fazer
isso (DEMO, 1994, P. 100).

Podemos defender a ideia de que a escola de outros tempos vai deixando de ser
atrativa por falta de acompanhamento das transformações do lado de fora dos seus
muros, esquecendo que os principais personagens que compõem a escola são seres
influenciados pelas transformações sociais.
Não é um hábito comum fazer investigação nas escolas, as vezes pela grande
quantidade de obrigações a serem executadas no ambiente escolar, pois existe certa
restrição institucional por causa do tempo adequado para a realização da prática
planejada, como nos lembra Richoux e Beaufils (2003). Pode ocorrer, também, pela
falta de incentivos para que isso aconteça e até pela própria falta de interesse pessoal
dos professores. Borges (1997) discute que, sem investigar, pesquisar e estudar,
ninguém vai aprender de uma hora para outra a realizar atividades experimentais se
estas nunca fizeram parte da sua formação acadêmica, pois a tentativa é diminuir os
riscos sem a necessidade de se realizar práticas complexas.
Atualmente observamos programas que tentam superar desafios na formação
docente, como a segunda licenciatura para os profissionais atuantes em disciplinas
diferentes da sua formação/graduação inicial. De qualquer forma, o professor que se
encontra em efetivo exercício de suas atividades escolares tem urgência de tentar
superar essas dificuldades dentro da própria escola. Enxergar a escola como lócus de
formação continuada é importante, defende alguns estudiosos da área de educação,
como Nóvoa (1991).
Pelo que vimos, não são apenas no âmbito do domínio dos conteúdos, da falta de
materiais ou de espaços físicos adequados, e nem da falta de habilidade e familiaridade
com as práticas experimentais que o os obstáculo se concentram.
A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional
dos professores, tomando a escola como lugares de referência. Trata-se de
um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se
estruturarem em torno de problemas e projetos de ação e não em torno de
conteúdos acadêmicos (NÓVOA, 1991, P. 30).

Outra forma com que a experimentação colabora com a ciência e com a
formação acadêmica e profissional é na construção e substituição de paradigmas, ou o
que Kuhn (1989) determina como revolução científica. Com o reconhecimento de que
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há uma violação dos padrões e expectativas paradigmáticas durante a ciência normal, a
prática experimental se torna peça chave para a resolução e conceituação das novas
descobertas e esclarece os fatos sempre associados e fundamentados a uma teoria.
Assim, “a descoberta é um processo complexo que envolve o reconhecimento tanto da
existência de algo, como de sua natureza” Kuhn (1978). Nesse sentido, a medição será
considerada uma confirmação se ela conseguir a produção de um consenso estável na
comunidade científica.
De qualquer forma, a teoria desempenha um papel fundamental, forçando de
maneira objetiva a conformação dos fatos e guiando o pesquisador na organização das
práticas e dos métodos a serem observados, organizando esses modelos de forma que
sejam aceitos e padronizados pela comunidade científica como um padrão reconhecido.
Sobre paradigma temos que:
Considero “paradigmas” as realizações científicas universalmente
reconhecidas, que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções
modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência (KUHN,
1989, P. 13).

Metodologia

Neste trabalho, foi utilizada uma pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva,
cujos dados foram coletados por meio de um questionário semiestruturado, destinado
aos professores de Física do Ensino Médio de diferentes escolas públicas e particulares.
O objetivo foi diagnosticar aspectos relevantes sobre os métodos e práticas utilizados
pelos professores no desenvolvimento da prática experimental como ferramenta de
aprendizagem.
A formulação das questões buscou entender e identificar alguns padrões em
comum ou divergentes sobre os métodos e práticas na realização de experimentos como
instrumento de ensino em física a partir das opiniões dos professores participantes.
Conforme afirmação a afirmação:
Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam vir
selecionar questões específicas à medida que recolhem os dados, a abordagem
à investigação não é feita com o objetivo de responder a questões prévias ou de
testar hipóteses. Privilegiam, essencialmente à compreensão dos
comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos investigados. (BOGDAN
E BIKLEN, 1994, P. 16).

O período de execução das etapas “in lócus” aconteceu em três fases:
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Aplicação do primeiro questionário de diagnóstico e levantamento de dados
(questionário de entrada) ocorreu nos meses de março, abril e maio de 2014.
Elaboração e Aplicação do guia de experimentos elaborado a partir dos
levantamentos do primeiro questionário ocorreram nos meses de agosto,
setembro e outubro do ano de 2014.
Aplicação do segundo questionário (questionário de saída) ocorreu nos meses de
agosto, setembro e outubro do ano de 2014.

Caracterização dos entrevistados
Treze professores responderam ao questionário, sendo que oito são do sexo
feminino e cinco do sexo masculino, seis não são formados em Física, cinco possui a
habilitação em Física e dois são graduados em licenciatura plena em Física. O professor
mais experiente possui 48 anos de idade e o mais novo 26 anos de idade. Desses
professores, onze atuam em escolas públicas estaduais e dois em escolas particulares.
Dessas escolas, cinco estão localizadas no centro e oito em bairros mais distantes e na
periferia da cidade.
Primeiramente, a intenção era de entrevistar todos os professores de física das
vinte e cinco escolas que possuem Ensino Médio na região urbana do município. Mas,
por dificuldades com logística de datas e a opção de não participar da pesquisa por parte
de alguns professores, resultou na quantidade final dos participantes. Todos esses
fatores motivaram a escolha de um professor entrevistado de cada uma das treze
escolas, também, na tentativa de se alcançar uma área maior de amostragem, mesmo
que em alguns casos a escola tivesse mais de um professor lecionando a disciplina de
Física.
Nessa pesquisa, os professores foram apresentados pela Letra P e numerados de
acordo com a sequência da aplicação dos questionários e do guia de experimentos com a
intenção de se evitar a exposição e manter a discrição e o sigilo dos participantes, com a
seguinte ordem:
Primeiro professor – P1;
Segundo professor – P2;
Terceiro professor – P3;
Quarto professor – P4;
Quinto professor – P5

ISSN 2177-336X

5474

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

7

Sexto professor – P6;
Sétimo professor – P7;
Oitavo professor – P8;
Nono professor – P9;
Décimo professor – P10;
Décimo primeiro professor – P11;
Décimo segundo professor – P12;
Décimo terceiro professor – P13.

Identificação dos experimentos e elaboração do guia
Questionados sobre os experimentos mais utilizados e os experimentos menos
utilizados, respectivamente, durante o processo de ensino e aprendizagem nas aulas de
física. Os experimentos mais utilizados foram: Foguete de garrafa pet, Cata-vento de
convecção, Eletroscópio de canudos, Efeito quente e Disco flutuante. Os experimentos
menos utilizados foram: Luz e som, Velocidade da luz, Desviando a luz, Balança de
cabos de vassoura e Disco magnético.
Primeiramente, a ideia foi construir, com os resultados da análise de dados
obtidos no primeiro questionário, um guia experimental de aprendizagem, como um
instrumento de ensino que sirva de apoio na formação continuada dos docentes
envolvidos, contendo as atividades mais utilizadas e menos utilizadas como práticas
educativas nessas escolas, com o objetivo de auxiliar com absoluta objetividade o
processo de planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas do professor.
O guia foi composto de dez práticas experimentais com informações e dicas das
facilidades e dificuldades a serem executadas, um relatório experimental contendo
introdução ao assunto com problematização e contextualização, objetivos, lista de
materiais utilizados, procedimento para a construção/elaboração com imagens,
procedimentos para a execução da experiência com imagens,

questões a serem

respondidas envolvendo os principais conceitos, conteúdos e competências curriculares
sobre a prática realizada e sugestões de atividades interdisciplinares e contextualizadas
sobre a prática com algumas fontes de consultas como um artigo, página da internet
e/ou livros e revistas.
Dos treze professores que responderam o primeiro questionário, apenas dez
participaram dessa segunda etapa de observação e aplicação do guia, pois uma
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professora aposentou e outros dois professores não estavam mais lecionando a
disciplina de Física e não quiseram participar dessa etapa da pesquisa. A finalidade do
segundo questionário foi comparar e relacionar aspectos relevantes do primeiro
questionário, com esse novo levantamento sobre os métodos e práticas utilizados pelos
professores no desenvolvimento da prática experimental como ferramenta de
aprendizagem com a utilização do guia de experimentos.
Nessa segunda parte da pesquisa, foi escolhido observar e descrever alguns fatos
identificados como relevantes durante a aplicação do guia de experimentos. Esse
momento foi registrado através de fotos dos professores utilizando e executando as
práticas do guia de experimentos. A intenção foi comparar as respostas dos professores
ao primeiro questionário com as estratégias didáticas ao executar os experimentos, pois
“as estratégias mais representativas da investigação qualitativa, e aquelas que melhor
ilustram as características anteriormente referidas são a observação participante e a
entrevista em profundidade” conforme Bogdan e Biklen (1994).
Para este trabalho, foram destacados os seguintes aspectos:
O momento em que foi realizada a prática experimental, dentro do período
letivo;
A construção de conceitos de física durante a execução dos experimentos.
Com relação ao momento para a realização da prática, foi considerado aquele
trabalhado no início, no meio ou no fim de um conteúdo, assunto, fato ou fenômeno que
se quer desenvolver e explicar por meio da prática experimental. A construção dos
conceitos está relacionada com a maneira com que os professores utilizaram as práticas
experimentais, sendo considerados alguns aspectos observados como a valorização de
conhecimentos prévios, a conceituação da prática experimental, a relação entre teoria e
prática, a continuidade da atividade com algum trabalho extraclasse, entre outros
aspectos que os próprios professores escolheram como relevantes
Discussão e Resultados
O primeiro questionário está relacionado ao momento mais adequado para
introdução do método experimental. As respostas dos professores a essa questão estão
apresentadas no quadro 1.

ISSN 2177-336X

5476

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

9

Quadro 1: Respostas dos professores ao primeiro questionário.

Momento

Professores cujas respostas se
identificaram com o momento
Para iniciar um conteúdo P12 e P13
ou assunto
Durante a explicação e o P1, P2, P3, P8, P9 e P10
desenvolvimento
Para
finalizar
um P2, P4, P5, P6, P7 e P11
conteúdo ou assunto

Quantidade de
professores
2
6
6

O segundo questionário está relacionado com a valorização dos conhecimentos
prévios e os conceitos apresentados pelos alunos durante a prática experimental na
aplicação do guia, o que se torna um fator relevante na aprendizagem, como a ideia a
seguir:
Utilizar experimentos como ponto de partida, para desenvolver a
compreensão de conceitos, é uma forma de levar o aluno a participar de seu
processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a agir
sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e
buscando as causas dessa relação, procurando, portanto, uma explicação
causal para o resultado de suas ações e/ou interações. (CARVALHO, 1999,
p. 65).

Em relação à construção de conceitos durante a execução do guia de
experimentos obtivemos os resultados apresentados no quadro abaixo:
Quadro 2: Sobre a construção de conceitos de física durante as práticas experimentais.

Sobre a construção de conceitos
Foram
valorizados
os
conhecimentos prévios e os
conceitos apresentados pelos
alunos;
O professor apresentou os
conceitos sem consultar os alunos
O professor não se preocupou em
conceituar a prática.

Professores
P7, P8, P12 e P13

P2, P3, P6, P7, P8, P9 e
P10
P1

Quantidade de
Professores
4

6
1

É importante ressaltar que o professor P2 marcou duas respostas diferentes no
primeiro questionário e os professores P7 e P8 em algumas práticas valorizaram os
conhecimentos prévios dos alunos e em outras, apresentaram os conceitos sem consultar
esses alunos ao trabalhar diferentes práticas experimentais. Ao fazer uma relação entre
as respostas dos quadros 1 e 2, foi observado que:
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Dos professores que afirmaram utilizar experimentos para finalizar o
conteúdo, três não valorizaram os conhecimentos prévios dos alunos e
apresentaram os conceitos da prática por conta própria;
Dos professores que afirmaram utilizar experimentos durante a
explicação do conteúdo, cinco não valorizaram os conhecimentos prévios dos
alunos e apresentaram os conceitos da prática por conta própria e um professor
nem conceituou a prática;
Os dois professores que afirmaram utilizar experimentos para iniciar o
conteúdo valorizaram os conhecimentos prévios dos alunos e deixaram os
alunos conceituar as práticas experimentais.
Para os professores que usam a experimentação sem valorizar os conhecimentos
prévios dos alunos e ao mesmo tempo para finalizar o assunto ou provar aquilo que se
está estudando em sala, percebemos que a escolha desse método pelos educadores
engloba crenças, valores, técnicas compartilhadas e costumes historicamente aceitos e
tradicionalmente praticados por parte da comunidade, fatores intrinsecamente
vinculados à estratégia de ensino. Isso pode ser considerado como um comportamento
comum, um modelo ou padrão a ser seguido ou, em outras palavras, pode afirmar que
foi identificado um paradigma, conforme apresentado a seguir:
Uma vez encontrado um primeiro paradigma com o qual conceber a natureza,
já não se pode mais falar em pesquisa sem qualquer paradigma. Rejeitar um
paradigma sem simultaneamente substituí-lo por outro, é rejeitar a própria
ciência. (KUHN, 1978, p. 105):

A prática experimental se diferencia de outras estratégias de ensino, pois faz
parte daquilo que cientificamente se quer aprender. Diferente do tema gerador ou de
ensino com projetos, a experimentação auxilia de forma direta a aprendizagem pela
vivência, observação crítica e tomada de decisão, além de trabalhar outros valores e
conceitos como a ludicidade e o sociointeracionismo. Assim, a experimentação deveria
fazer parte constante do processo de ensino e aprendizagem e da organização curricular
da unidade escolar para que a construção dos conceitos científicos aconteça de forma
mais efetiva como discutido por Vygotsky (1989).
Não se trata apenas de uma maneira atraente de prender a atenção dos alunos e
criar motivação momentânea para um determinado fenômeno, pouco menos ser um
instrumento para fortalecer a teoria que foi estudada e provar aquilo que se viu nos
conteúdos didáticos, nem ser uma prática usada para fixar ou memorizar conteúdos e
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conceitos pré-determinados. A prática experimental pode ser uma estratégia
fundamental para a metacognição, identificando conceito e saberes já existentes de uma
vivência e aqueles novos saberes, como discutido por Carvalho (1999), relacionando-os
com teorias fundamentais, estimulando pensamentos ativos sobre o que estão fazendo e
exercendo um controle mental e cognitivo, levando a um estímulo à construção de
novos conhecimentos.
Uma das dificuldades para que se valorize a construção de conceitos pela
observação das práticas experimentais e, apenas depois, relacione esses conceitos com
uma lei ou teoria científica, vem do fato de que as escolas estão longe da pesquisa
científica, pois não se consideram lócus de produção do conhecimento, campo de
descoberta ou mesmo lugar para se testar e se chegar a um novo conhecimento.
Experimentos que são mais inequívocos e outros que apresentam uma
concentração maior de conceitos e de informações importantes possuem papel de
destaque, pois estariam relacionados a uma restrição institucional devido ao tempo
adequado para a realização da prática, como nos lembra Richoux e Beaufils (2003).
Ao observar o quadro 2, fica evidente que a maioria dos docentes não possui a
prática de valorizar os conhecimentos prévios e os conceitos pré-determinados pelos
alunos durante a execução de experimentos. Ao contrário disso, ou apresentam os
conceitos pré-definidos em livros didáticos, em apostilas de ensino e de cunho pessoal,
ou nem se preocupam em conceituar os experimentos apresentados, fazendo as práticas
experimentais “por fazer”, por serem consideradas divertidas, por fazer algo diferente
do cotidiano ou simplesmente para impressionar os alunos, contrariando a ideia do
estudante como sujeito participante da construção de seus saberes, relacionando os
fenômenos com informações e vivências do seu próprio mundo, onde “o saber que não
vem da experiência não é realmente saber” Vygotsky (1989).
A atitude dos professores mostra outro comportamento comum e padronizado
entre um grupo de professores, distante da aprendizagem significativa que valoriza os
conhecimentos prévios dos alunos, esses educadores continuam baseados no ensino
tradicional do ponto de vista de carregarem a ideia da certeza do conhecimento e de se
apoiarem nos conceitos e definições dos livros didáticos, das apostilas de ensino e da
necessidade de apresentarem os conteúdos antes de executar determinados
experimentos, como questionado por Moreira (2000).

Considerações Finais
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Os resultados obtidos por este trabalho apontaram que os professores
perceberam a importância de se trabalhar com práticas experimentais durante o processo
de ensino de Física, repensando práticas que, frequentemente, são pouco executadas,
resignificando posturas metodológicas e aproveitando outras estratégias apresentadas no
guia de experimentos.
Um dos resultados mais importantes foi que os professores passaram a entender
que existem outras possibilidades e outras formas de se aproveitar o uso das práticas
experimentais nas suas aulas, utilizando materiais considerados de baixo custo e de fácil
acesso para elaborar diversos experimentos, além de perceber que não existe a
necessidade de um laboratório sofisticado ou de um espaço físico adequado para que a
experimentação aconteça de forma efetiva nas escolas. Também compreenderam que
posturas tradicionais e metodologias pré-determinadas não são as únicas a alcançarem
sucesso no ensino e aprendizagem de conceitos de física durante as aulas experimentais.
Por fim, percebemos que existem alguns caminhos de superação da prática
docente a serem enfrentados, que limitam a utilização mais efetiva de práticas
experimentais por parte dos educadores, influenciando nas dificuldades em relacionar
conceitos apresentados nos fenômenos observados e valorizar os saberes prévios dos
alunos em relação às práticas elaboradas e aquelas vivenciadas no cotidiano escolar e
social dos discentes. Nesse sentido o guia de experimentos de ensino de física elaborado
por Araujo (2015), juntamente com a Dissertação de Mestrado do mesmo autor estão
disponíveis online na pagina do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciência da
Universidade Federal de Mato Grosso, ambos com mais de duzentos downloads
executados até dezembro de 2015, provando que tal instrumento pode realmente
fomentar a formação continuada dos professores de ciências e especialmente aqueles
que lecionam a disciplina de física.
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DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES PARA O DESNVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Rozilene de Morais Sousa - CEFAPRO/SEDUC/MT
Luci Gomes da Mata - CEFAPRO/SEDUC/MT

Resumo: Os estudos sobre a temática de formação continuada docente se configuram
em uma das vertentes mais pesquisadas nos âmbitos nacional e internacional. A
formação que possui a escola como lócus ainda é uma novidade em vários lugares de
nosso país, por isso o estado de Mato Grosso merece destaque nesse cenário, pois temos
esse privilégio instituído como política pública de formação de professores dentro de
sua jornada de trabalho. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar a
relevância da formação continuada desenvolvida em duas escolas estaduais de Mato
Grosso durante o ano de 2015 por duas professoras formadoras do CEFAPRO de
Rondonópolis/MT. Assim, pretendeu-se investigar: Qual o impacto da formação
continuada para os professores dessas instituições de ensino? Houve contribuições para
melhoria do desenvolvimento profissional docente? Adotou-se a abordagem qualitativa
e entrevistas semiestruturadas realizadas com cinco professores da área de linguagem de
duas escolas estaduais que participaram desses encontros formativos. Os resultados das
análises evidenciaram que os professores consideraram que a formação continuada
realizada nesse período propiciou a aquisição de saberes muito importantes para a
ressignificação de suas práticas pedagógicas, melhoria da proficiência leitora no
processo de ensino e aprendizagem, contribuindo dessa forma, de maneira significativa
com seu desenvolvimento profissional docente, pois, as reflexões, os estudos e as
intervenções que realizaram nesse percurso foram fatores relevantes. Dessa forma, foi
possível perceber que a formação continuada de professores é um dos elementos
propulsores para que a educação alcance o êxito tão almejado por nossa sociedade.
Palavras- chave: Formação continuada. Desenvolvimento profissional docente.
Professores de língua portuguesa.

Introdução
No cenário das pesquisas educacionais estudos indicam que ocorreram algumas
mudanças, principalmente quando o enfoque de pesquisas nacionais e internacionais
destaca

a

formação

de

professores

como

temática

relevante

em

nossa

contemporaneidade.
Nos primeiros anos do século XXI, segundo André (2002), as investigações
sobre a constituição da identidade docente, dos seus saberes, práticas pedagógicas
desenvolvidas no âmbito escolar, corresponderam a 25% da produção científica na área
da educação. A autora ressalta que a maior mudança ocorreu, principalmente com
relação aos conteúdos sendo que o professor começa a ocupar um lugar de destaque ao
ser investigado quando ganham espaços e temas como, “suas opiniões, representações,
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saberes e práticas, assim como o processo de constituição de sua identidade
profissional” (ANDRÉ, 2006, p. 21).
Segundo evidenciam estudos de Sousa e Rocha (2013), no período de 2008 a
2012 as produções científicas desenvolvidas que versam sobre a Formação de
Professores, em nível de mestrado aumentaram 13,35 % e no caso das teses de
doutorado, o crescimento foi mais significativo, atingindo 70,33% dessa temática.
Nesse contexto, procuramos fazer um recorte sobre a formação continuada
desenvolvida por duas professoras formadoras da área de linguagem que compõem o
CEFAPRO (Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação)
localizado em Rondonópolis/MT. De acordo com Imbernón (2010):
“[...] não podemos falar nem propor alternativas à formação continuada sem
antes analisar o contexto político-social como elemento imprescindível na
formação, já que o desenvolvimento dos indivíduos sempre é produzido em
um contexto social e histórico determinado, que influi em sua natureza”.
(IMBERNÓN, 2010, p.9)

Nesse sentido, é importante explicar que a formação continuada desenvolvida
nessa pesquisa, corrobora a concepção do autor, pois foi realizada com base nos
diagnósticos das necessidades formativas, considerando os diagnósticos internos e
externos dos professores e das aprendizagens dos alunos, conforme a realidade das
escolas envolvidas nesse processo. Por isso, a nossa preocupação em analisar a
relevância desse trabalho realizado em 2015.
Nesse contexto emergem as seguintes questões: Qual o impacto da formação
continuada para os professores dessas instituições de ensino? Houve contribuições para
melhoria do desenvolvimento profissional docente?
Com o intuito de responder a essas indagações adotamos para a realização dessa
pesquisa a abordagem qualitativa, associada a entrevistas semiestruturadas com 05
professores de língua portuguesa que participaram desses encontros formativos nas
escolas estaduais. Para realizarmos a análise e interpretação dos dados, foram
organizados a partir do seguinte eixo: Importância e contribuições da formação
continuada para o desenvolvimento profissional docente.
Para melhor compreensão do tema proposto embasamos a pesquisa nos autores:
André (2002; 2005; 2006; 2010), Duarte (2004), Freire (1996), Gatti e André (2010),
Imbernón (2002; 2010; 2011; 2012), Lima e Gomes (2005), Marcelo (2009), Nóvoa
(1997), Pimenta (2005), Roldão (2007), entre outros.
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Delineando o caminho da pesquisa
O presente trabalho é o fruto da formação continuada desenvolvida no decorrer
do ano de 2015 por duas professoras formadoras de Língua Portuguesa, que atuam no
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO)
situado no município de Rondonópolis-MT.
O locis da formação foram duas escolas estaduais, as quais ofertam o ensino
fundamental e médio. O critério para a escolha dessas unidades de ensino foi baseado na
maior acessibilidade e participação das professoras formadoras, durante encontros
formativos que aconteciam semanalmente denominado Sala de Educador. No referido
ano, a temática elencada para ser estudada, segundo o Parecer Orientativo do Projeto
Sala de Educador 2015, foi a melhoria do índice de proficiência dos educandos em
Língua Portuguesa e Matemática. Para verificar esses dados foram utilizadas as
informações disponibilizadas no site do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação
Básica). Os dados verificados foram os níveis de proficiência referentes à Língua
Portuguesa e Matemática.
Essa contextualização, fez-se necessária para justificar o recorte que fizemos
baseado nas formações realizadas que teve como foco A Matriz de Referência dos
Descritores de Língua Portuguesa da Prova Brasil e do ENEM. No entanto, nesse
trabalho não nos deteremos ao detalhamento desses descritores, mas sim ao processo de
formação continuada desenvolvido com os professores de linguagem das duas escolas
como já foi mencionado anteriormente.
Para tal incursão, a presente pesquisa está ancorada na abordagem qualitativa,
que segundo André (2005, p. 47) tem como foco “[...] o mundo dos sujeitos, os
significados que atribuem às suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas
produções culturais e suas formas de interações sociais”. Ainda segundo Gatti e André
(2010, p. 30) essa abordagem “se consolidou para responder ao desafio da compreensão
dos aspectos formadores/formantes do humano, de suas relações e construções culturais,
em suas dimensões grupais, comunitárias ou pessoais”. Adotamos como instrumentos
para a coleta de dados entrevistas semiestruturadas, que de acordo com Duarte (2004, p.
216), podem “propiciar situações de contato ao mesmo tempo formais e informais, de
forma a „provocar‟ um discurso mais ou menos livre, mas que atenda aos objetivos da
pesquisa e que seja significativo no contexto investigado”.
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Assim, realizamos essas entrevistas com cinco professores da área de linguagem
que participaram desses encontros formativos no decorrer do ano de 2015. Para
denominarmos os sujeitos serão utilizados os pseudônimos: PL1 (Professor de língua
portuguesa do 6º Ano), PL2 (professor de língua portuguesa do 7º Ano), PL3 (professor
de língua portuguesa do 8º Ano), PL4 (professor de língua portuguesa do 9º Ano), PL5
(professor de língua portuguesa do ensino médio). Os sujeitos da pesquisa foram
selecionados mediante os seguintes critérios:
- Ser professor de língua portuguesa do 3º Ciclo (6º ao 9ºAnos) ou de qualquer
série do ensino médio;
- Ser professor efetivo da rede estadual, que teve acima de 90% de participação
nos encontros formativos, pois os contratados temporariamente poderiam não chegar ao
final do ano letivo.
Esses critérios foram elaborados considerando o recorte que tivemos que fazer
para o desenvolvimento e conclusão desse trabalho, pois enquanto professoras
formadoras, nos interessamos pelo processo de formação continuada desenvolvido na
escola, tendo como finalidade investigar o impacto da formação continuada para os
professores dessas instituições de ensino, as contribuições para melhoria do
desenvolvimento profissional nesse contexto de formação.
Como operacionalizadores de tal finalidade, organizamos o seguinte eixo de
pesquisa: Importância e contribuições da formação continuada para o desenvolvimento
profissional docente.
Para dar prosseguimento a tessitura desse texto faremos algumas considerações
teóricas sobre a importância da formação continuada e o desenvolvimento profissional
docente.

A Formação Continuada como aspecto intrínseco do desenvolvimento profissional
docente
A formação continuada dos docentes tem se tornado um tema amplamente
difundido e debatido pela sociedade acadêmica brasileira e internacional. Apesar de
algumas divergências sobre as nomenclaturas adotadas “formação continuada ou
contínua” apresentadas por alguns pesquisadores, a essência é o debate sobre o
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Considerando também o perfil
identitário que esse profissional vai constituindo ao longo de sua carreira.
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De acordo com Marcelo (2009, p.09) “[...] o conceito desenvolvimento tem uma
conotação de evolução e continuidade que, em nosso entender, supera a tradicional
justaposição entre formação inicial e formação contínua dos professores”. O autor
destaca a relevância de se renovar, ampliar e melhorar a competência profissional para o
desenvolvimento qualitativo da educação contemporânea.
Nessa perspectiva, trabalhamos com a formação continuada de professores no
ano de 2015, acreditando ser esta uma possiblidade de melhorar o índice da proficiência
(leitura e interpretação) no ensino de Língua Portuguesa com foco no desenvolvimento
da competência leitora em seus diversos níveis, tendo em vista que, a proposta
formativa emanada da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (SEDUC) era
elevar o nível de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos da rede
pública estadual.
Para tanto, utilizamos como referência os dados do IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) do ano de 2013, nos quais constam que nos anos
finais do ensino fundamental (9º Ano), dos 27.463 alunos que realizaram a Prova Brasil,
11.386 apresentaram o nível insuficiente (quase nenhum aprendizado), 19.843 situaramse no nível básico (pouco aprendizado), 6.052 foram classificados no nível proficiente
(aprendizado esperado) e apenas 833 alunos no nível avançado (além da expectativa).
Com relação ao ensino médio, a proficiência é medida por meio de uma escala
que vai do nível 01 ao 08. Esses níveis descrevem as aprendizagens alcançadas pelos
alunos de forma gradativa, assim, a pontuação estadual atingida está no nível 021
(250,98 pontos), bem abaixo do esperado para alunos concluintes da Educação Básica.
Esses fatores que comprovaram a baixa qualidade do ensino e da aprendizagem em
nosso estado desencadearam a necessidade de uma formação específica para os
docentes de nossas escolas que fomentasse a reflexão sobre as práticas pedagógicas
desenvolvidas até aquele período.
Assim, consideramos as Matrizes de Referência de Língua Portuguesa da Prova
Brasil e do ENEM como ponto de partida para promover uma formação que fosse
composta por estudos e aprofundamento teórico em momentos coletivos, mas que
refletissem na melhoria da prática docente também de forma individual durante o seu
fazer pedagógico e apresentasse resultados na aprendizagem dos alunos. Ressaltando a
relevância do entrosamento entre os estudos das teorias relacionadas às práticas
vivenciadas pelos professores Imbernón (2012) afirma que,
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A formação permanente do professorado teria de facilitar a reflexão práticoteórica sobre a própria prática, mediante a análise da realidade, a
compreensão, a interpretação e a intervenção sobre esta; a capacidade do
professorado de produzir conhecimento pedagógico mediante a prática
educacional, assim como o intercâmbio de experiências entre iguais e com a
comunidade, para possibilitar a atualização em todos os campos de
intervenção educacional, e aumentar a comunicação entre o professorado.
(IMBERNÓN, 2012, p.45)

Acreditamos que é no ambiente formativo entre os pares, que o docente se
mantém informado, atualizado sobre as questões educativas, expõe suas dificuldades,
dúvidas e compartilha experiências. Conforme Nóvoa (1997, p.26) “[...] o diálogo entre
os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática
profissional”, pois esses fatores são relevantes para aprimorarmos os conhecimentos e
enfrentarmos os desafios do contexto educacional da contemporaneidade, já que o
processo formativo é uma via de mão dupla na qual se desenvolvem os saberes
docentes. Além disso, Pimenta (2005), ressalta que:
As organizações escolares produzem uma cultura interna que lhes é própria e
que exprime os valores e as crenças que os membros da organização
partilham. Não são apenas divulgadoras, mas também produtoras de práticas
sociais, de valores, de crenças e de conhecimentos, movidas pelo esforço de
procura de novas soluções para os problemas vivenciados. (PIMENTA, 2005,
p. 535)

Nesse aspecto é que defendemos que a formação continuada promovida nas
escolas com os profissionais docentes esteja coerente com as suas reais necessidades
formativas levando-se em conta sempre os contextos vivenciados, segundo Imbernón
(2012, p, 45) “[..] uma formação no local de trabalho, onde ocorrem as situações
problemáticas, uma formação desde dentro”, portanto é uma necessidade e se constitui
como desafio para os centros de formação.
Nesse aspecto, os professores vivenciaram um momento de ações intensas no
sentido de adequar os seus saberes e as suas práticas docentes às necessidades de
aprendizagens, apresentadas nos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica referente ao nosso estado, com o objetivo de elevarmos a proficiência de nossos
educandos.

Formação Continuada: contribuições, avanços e desafios na voz dos professores da
educação básica
Segundo Imbernón (2011) é necessário que a formação possibilite participação e
reflexão para que os docentes aprendam também a conviver com as incertezas e os
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processos de mudanças, que são constantes no processo educativo/ formativo. Para que
isso aconteça o papel da formação continuada precisa ir além do ensino científico
pedagógico e didático.
Os professores precisam desenvolver a sua principal função de educador, pois
segundo Roldão (2007, p. 94), “[...] o caracterizador distintivo do docente, permanente
ao longo do tempo, embora contextualizado de diferentes formas, é a ação de ensinar”,
quando avaliações externas apontam que os nossos professores não estão conseguindo
atingir esse objetivo da forma desejada. Por isso, propusemos a formação continuada
com o intuito de auxiliarmos esses profissionais a elevar o índice de proficiência em
leitura e interpretação.
Nesta parte do texto, em que escrevemos permeando estudos de autores com
dados da pesquisa, adotaremos entrevistas realizadas com cinco sujeitos, para os quais
adotamos os seguintes pseudônimos: PL1(professor de língua portuguesa do 6º Ano);
PL2 ( professor de língua portuguesa do 7º Ano); PL3( professor de língua portuguesa
do 8º Ano), PL4( professor de língua portuguesa do 9º Ano) e PL5 ( professor de língua
portuguesa do ensino médio), os quais são professores de duas escolas estaduais no
município de Rondonópolis.
Com relação ao Eixo de análise: Importância e contribuições da formação
continuada para o desenvolvimento profissional docente, vejamos os excertos abaixo:

Nesse ano comecei a ter outros olhos para a formação aqui na escola, no
primeiro encontro fui bastante resistente pensei que seriam reuniões
cansativas de estudo sem a gente saber para que serviria, mas quando entendi
que a proficiência estava em evidência publicamente e que realmente eu não
tinha estudado os níveis de leitura, interpretação a partir dos gêneros textuais.
Então me encontrei quando começamos a estudar os níveis de leitura.
(Entrevista, PL1/2015)
Acho que pela primeira vez me senti protagonista no Sala de Educador,
porque percebi que estava em minhas mãos o poder de melhorar o processo
de ensino e de aprendizagem. (Entrevista, PL2/2015)
Eu precisava trabalhar os descritores dos procedimentos de leitura, nesses
momentos constatei que muitas vezes ensinei apenas o mesmo nível de
leitura e cabia a mim estudar outros gêneros textuais para também aprofundar
primeiro os meus conhecimentos para poder modificar minha prática
pedagógica e melhorá - la. (Entrevista, PL4/2015)

Conforme podemos observar na descrição do sujeito PL1, inicialmente havia
uma certa rejeição à formação continuada na escola, pois não conseguia estabelecer
nenhum sentido entre o que era estudado e a melhoria de sua prática, no entanto
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reconheceu que precisava melhorar a proficiência de seus alunos e admite a necessidade
de aprofundar seus conhecimentos com relação a leitura.
No segundo excerto do PL2, evidencia-se também a necessidade de um
aprofundamento teórico sobre o ensino da leitura, pois isso incidiria diretamente numa
transformação do seu fazer pedagógico. Corroboramos com Santana (2009), pois:

Entendemos como fundamental que os professores tornem-se leitores
profícuos para então compartilhar com seus alunos os segredos e frutos que
os mesmos podem alcançar por meio da leitura. [...] A leitura como elemento
central da prática pedagógica tem a finalidade de fazer com que a criança
aprenda a pensar verdadeiramente para aprender a interpretar a realidade
social em que vive [...]. É acima de tudo, uma estratégia metodológica com
uma política dos educadores que queiram ir para além dos métodos
pedagógicos motivacionais. (SANTANA, 2009, p. 1-4).

O fator relevante nessas duas descrições nos remete também a função que a
formação continuada exerceu para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem,
pois ao instigar o desenvolvimento da proficiência leitora nos professores, houve
também um repensar das estratégias que precisavam mobilizar para uma prática
pedagógica eficiente.
A formação continuada precisa ter um olhar específico para as reais
necessidades formativas para que não ocorra de forma aleatória sem provocar nenhuma
contribuição para a melhoria da prática do professor.
Agora vejamos a descrição apresentada pelos professores PL3 e PL5:
Assim considero muito importante a formação continuada desenvolvida na
escola, porque todos os professores podem participar ativamente, aprendemos
e compartilhamos nossas aprendizagens. Além disso, podemos expor nossas
dificuldades sem medo de ser criticado e a professora formadora sabe ouvir,
demonstra ter conhecimento sobre as intervenções que sugere. (Entrevista,
PL3/2015)

Gostei muito de aprender de ver nos meus pares tanto empenho em melhorar
o nível de proficiência dos nossos alunos. Achei que crescemos enquanto
grupo, enquanto professores porque tivemos um objetivo único: melhorar a
aprendizagem. (Entrevista, PL5/2015)

Os excertos acima ressaltam a importância das aprendizagens e dificuldades
partilhadas nos encontros formativos, destacando também que quando o trabalho
docente é realizado com objetivos convergentes o grupo de professores se fortalece,
pois como aponta Imbernón (2012, p. 15), a formação “[..] assume um papel que
transcende o ensino que pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática
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e se transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e
formulação”. Assim percebemos que esse por meio do diálogo entre os atores
envolvidos nesse processo também é possível instigar no grupo a formação de um
profissional reflexivo. É o que nos revelou o excerto abaixo:
A formação contribuiu com o avanço do meu desenvolvimento profissional
porque me fez refletir sobre minha prática. Por meio dos estudos pude fazer
um diagnóstico da aprendizagem dos meus alunos e também acrescentei
novos saberes a minha prática docente, estou finalizando o ano fazendo uma
autoavaliação do meu trabalho desde o primeiro momento que a professora
do Cefapro nos perguntou: “E nós professores somos leitores em que nível?
Será que somos leitores proficientes? Em qual nível estamos e em que
precisamos avançar?” (Entrevista,PL2/2015)

A forma interessante que o professor percebe a necessidade de refletir sobre o
seu trabalho, pois segundo Freire (1996, p. 44) “[...] é pensando criticamente a prática
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. A reflexão, como ressalta
Lima e Gomes (2005), deve:
[...] ser compreendida numa perspectiva histórica e de maneira coletiva, a
partir da análise e explicitação dos interesses e valores que possam auxiliar o
professor na formação da identidade profissional; portanto, dentro de um
processo permanente, voltado para as questões do cotidiano através de sua
análise e implicações sociais, econômicas, culturais e ideológicas. (LIMA;
GOMES, 2005, p.169).

É nesse movimento constituído de aprendizagens, desafios e reflexões que a
formação continuada centrada na escola foi desenvolvida com o objetivo também de
colaborar como desenvolvimento profissional docente para que, de alguma forma,
despertasse interesses e valores pertinentes aos desafios contemporâneos postos,
principalmente para o professor: melhorar a qualidade do ensino público brasileiro.
Portanto, a formação de professores em conformidade com André (2010, p.176)
“[…] tem que ser pensada como um aprendizado profissional ao longo da vida, o que
implica envolvimento dos professores em processos intencionais e planejados, que
possibilitem mudanças em direção a uma prática efetiva em sala de aula”.
Consideramos que a formação continuada é um elemento intrínseco ao
desenvolvimento profissional docente, pois este é:

[...] um processo através do qual os professores, enquanto agentes de
mudança, reveem, renovam e ampliam, individualmente ou coletivamente, o
seu compromisso com os propósitos morais do ensino, adquirem e
desenvolvem, de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e colegas,
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os conhecimentos, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais para
uma reflexão, planificação e práticas profissionais eficazes, em cada uma das
fases das suas vidas profissionais (DAY, 1999, p. 20 e 21).

Evidencia-se assim, que o desenvolvimento profissional docente só se dá de
forma qualitativa a partir das experiências pedagógicas no meio em que atuam e nas
relações estabelecidas entre todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e,
portanto, os encontros formativos se tornam um grande palco para que esses atores
consolidem sua profissionalidade.

Tecendo algumas considerações
Propusemos inicialmente nessa pesquisa investigar a relevância da formação
continuada desenvolvida durante o ano de 2015 nas escolas estaduais do município de
Rondonópolis. Para isso elegemos duas unidades de ensino e cinco professores de
Língua Portuguesa os quais participaram dos encontros formativos até o seu término.
Enquanto professoras formadoras do CEFAPRO de Rondonópolis, essa sempre
foi uma questão que nos inquietou: será que a formação continuada contribuiu para o
desenvolvimento profissional docente e promoveu melhoria no processo de ensino
aprendizagem?
O índice da proficiência em Língua Portuguesa estava abaixo do esperado e o
que poderíamos fazer de forma direta para elevarmos esse nível? O nosso foco era
trabalhar com os professores de uma forma que alcançasse também aos alunos. Por isso,
começamos a trabalhar o ensino de Língua Portuguesa, na perspectiva dos gêneros
textuais para que conseguíssemos fazer a injunção dos descritores da Prova Brasil e do
ENEM no sentido de fazer um aprofundamento teórico e sugerir alguns caminhos que
poderiam ser percorridos para que houvesse a melhoria tanto do ensino quanto da
aprendizagem.
Para descobrir se havíamos conseguido atingir nosso objetivo realizamos essa
pesquisa e por meio da análise dos dados coletados foram evidenciados aspectos bem
relevantes.
O primeiro foi que os professores reconheceram que a formação continuada lhes
possibilitou a aquisição de novos saberes que refletiram na ressignificação de suas
práticas pedagógicas, pois consideraram fatores relevantes os estudos, as reflexões e as
intervenções que realizaram nesse percurso nos encontros formativos. Nesse prisma, a
formação continuada “[...] possibilita o encontro sistemático entre professores para
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fomentar diálogos em torno de suas práticas pedagógicas, dos problemas que enfrentam
e das soluções que tecem”. (SILVA e ALMEIDA, 2010, p.17).
O segundo ponto que merece destaque nos dados evidenciados nessa pesquisa
foi que enquanto professores puderam constatar que o nível de proficiência leitora de
seus alunos melhorou bastante, pois compararam o diagnóstico de aprendizagem inicial
com o final. Por isso, afirmaram que os encontros formativos contribuíram de maneira
significativa para a

melhoria do processo

de ensino

e aprendizagem

e,

consequentemente, corroborou com o desenvolvimento profissional docente de cada
um, pois a formação na escola foi desenvolvida em contextos colaborativos, segundo
Reali (2004, p. 321) “[...] permitem o estabelecimento de ajudas, incentivos e
encorajamentos de diferentes naturezas entre os participantes – num sistema de apoio
em rede”. Assim, obtiveram elementos individuais e coletivos que proporcionaram uma
melhoria do fazer docente.
Dessa forma, enquanto professoras formadoras, acreditamos que a formação
continuada e o desenvolvimento profissional docente são uma via de mão dupla e
precisa chegar a um único destino: a melhoria do processo de ensino e aprendizagem
desenvolvido em nossas escolas públicas.
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Resumo: A formação continuada tem sua prática defendida por vários teóricos, que
enfatizam a necessidade de professores pesquisadores serem sujeitos da construção dos
próprios saberes. Nesse sentido, o presente trabalho diz respeito a uma experiência,
resultante de um grupo de estudos realizado no Centro de Formação e Atualização dos
Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso – CEFAPRO de Rondonópolis, entre
os meses de agosto a novembro de 2015, intitulado “Repensando o Papel das Ciências
da Natureza nos Anos Iniciais da Educação Básica”. Este teve sua organização a partir
de encontros semanais, voltados para os professores que atuam nos anos iniciais da
educação básica na rede estadual de ensino. Para isso, levou-se em consideração a
organização atual do ensino diante da estrutura proposta pelas avaliações externas, além
de adotar como foco principal as discussões que permeiam o conceito de
alfabetizaçãocientífica na atualidade. O grupo de estudos contou com a participação de
18 professores e foi estruturado a partir de diagnóstico realizado com os mesmos acerca
de suas necessidades formativas. Para a coleta e análise de dados foi utilizada a
abordagem qualitativa, através de questões abertas e fechadas, as quais foram aplicadas
objetivando delinear o processo formativo de maneira que atendesse às demandas
oriundas do diagnóstico obtido. Os resultados indicam que, ainda que as lacunas
deixadas pela formação inicial sejam notórias, a formação continuada se apresenta como
uma real possibilidade de ampliação do conhecimento e, consequentemente, de avanços
no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Formação Continuada. Ensino de Ciências. Alfabetização Científica.

Introdução
A formação continuada é um dos elementos do processo pedagógico que está
interligada a diversos saberes e competências necessárias para atuação profissional.
Diante disso, a partir de uma análise histórica das concepções apresentadas pelos
teóricose a sua contextualização, é possível perceber que a formação continuada vai
muito além de ser um meio de preencher as lacunas deixadas pela graduação,
considerando que a educação é apresentada como uma prática, permeada pela teoria, e
que o saber é resultado de um processo de construção do conhecimento.
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Neste sentido, as relações que se estabelecem entre a formação continuada dos
professores e os entraves que ocorrem no ensino e aprendizagem surgem como uma
preocupação constante quer seja dos órgãos que instituem e normatizam as organizações
educacionais, quer seja dos próprios educadores.
No que tange a formação continuada dos professores alfabetizadores, esta
preocupação torna-se ainda mais evidente, visto que os mesmos atuam nas diversas
áreas de ensino, ainda que a formação inicial não os capacite para tal. Sendo assim, fazse necessária uma profunda reflexão acerca das diversas formas de ensinar e sobre o
percurso das aprendizagens dos alunos, principalmente no que se refere àalfabetização
científica, pois esta etapa da educação básica, a alfabetização, configura-se no ponto de
partida para a (re) construção de conceitos, quer seja de ordem cotidiana ou de
conhecimento científico.
Partindo do princípio de que “o aprender antecede o ensinar”(Freire, 2015,
p.26), constituiu-se o grupo de estudos “Repensando o Papel das Ciências da Natureza
nos anos iniciais da Educação Básica”, com o objetivo primeiro de possibilitar aos
profissionais docentes que atuam nesta etapa da educação, um contato mais
aprofundado com a disciplina de ciências, bem como, oferecer subsídio de ordem
teórico prática, com vistas a promover um ensino aprendizagem de melhor qualidade.

A formação continuada de professores em Mato Grosso

É notório que nos últimos tempos a melhoria da qualidade social da educação
tem se tornado pauta das discussões dos governos, instituições formadoras, profissionais
da educação, entidades sindicais e sociedade. Tudo isso tem provocado um movimento
coletivo no sentido de se discutir ideias e ações capazes de promover melhorias na
qualidade do ensino. Nesse sentido, a formação continuada de professores tem surgido
como uma possibilidade de fortalecimento desse processo, o que demanda
investimentos e esforços por parte dos governos, a fim de adotarem políticas públicas
que priorizem a formação de seus profissionais.
Nesta perspectiva, o Estado de Mato Grosso assume enquanto política e como
princípio, a responsabilidade da garantia da formação continuada de seus profissionais,
uma vez que entende a importância da mesma. E para isso, conta em sua organização
com os Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica, os
CEFAPROSi. Atualmente existem quinze polos de CEFAPROS estrategicamente
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localizados em todo o Estado de Mato Grosso, classificados de acordo com sua
estrutura em pequeno, médio e grande porte, a partir da consideração da quantidade de
municípios e escolas que atendem.
O polo de CEFAPRO em destaque nesse relato é o de Rondonópolis,
responsável pelo atendimento direto de oitenta e duas escolas estaduais abrangendo
quatorze

municípios,

e

indiretamente

as

escolas

municipais

que

compõe

essesmunicípios mediante cooperação técnica. Nesse Centro os professores formadores
além de outras atribuições promovem a formação grupos de estudos abertos aos
profissionais da educação da rede estadual de ensino com vista a promover reflexão
acerca da prática pedagógica.
Nesse sentido, no ano de 2015 foi realizado no CEFAPRO de Rondonópolis um
grupo de estudos coordenado pela área de Ciências da Natureza com a finalidade de
discutir o papel das Ciências da Natureza nos anos iniciais do ensino fundamental,
levando em consideração a organização atual do ensino diante da estrutura proposta
pelas avaliações externas tendo como ponto de partida a seguinte pergunta: como ocorre
a alfabetização científica nos anos iniciais da educação básica?
Tal questionamento serviu de base para a feiturade diagnósticos realizados com
professores dos anos iniciais que relataram muitos obstáculos para se trabalhar com a
disciplina de ciências, uma vez que, em sua maioria focavam suas práticas nas
disciplinas de língua portuguesa e matemática, fato esse explicado historicamente
devido à necessidade de fazer com que o aluno dos anos iniciais saiba “ler, escrever e
realizar as quatro operações matemáticas”.
Diante disso, a proposta formativa teve como objetivos discutir o papel das
Ciências da Natureza nos anos iniciais da educação básica, bem como estudar e
compreender a estrutura das avaliações externas através da utilização dos materiais
disponibilizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, Cadernos do
PNAIC de Ciências 2015 e Orientações Curriculares de Ciências para o Estado de Mato
Grosso, além de compreender o conceito de alfabetização científica.
Enquanto professores formadores que compõe a área de Ciências da Natureza
do CEFAPRO de Rondonópolis, coadunamos com Chassot (1995), quando afirma que a
ciência não possui a verdade, mas aceita algumas verdades transitórias, em um cenário
inacabado, onde seres humanos não são o centro da natureza, mas parte dela.
Desse modo, partimos do pressuposto que a disciplina de ciências durante a
alfabetização abarca conceitos físico-químico-biológicos e tem como objeto de estudo o
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fenômeno da vida em toda sua diversidade de manifestações, eacreditamos, num ensino
contextualizado, que favoreça a interação dos sujeitos com a realidade social e natural.

Repensando a prática do ensino de ciências nos anos iniciais

A alfabetização científica é considerada, primeiramente, como um meio de
possibilitar ao aluno uma leitura de mundo, constituindo-os como sujeitos críticos e
agentes de transformação.Segundo Chassot(2014, p. 65):

Vale a pena conhecer mesmo um pouco de Ciência para atender algo do
mundo que nos cerca e assim termos facilitadas algumas vivências. Essas
vivências não têm a transitoriedade de algumas semanas. Vivemos nesse
mundo um tempo maior, por isso é recomendável o investimento numa
alfabetização científica. (CHASSOT, 2014, p. 65).

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais salientam que “é
importante, no entanto,que o professor tenha claro que o ensino de ciências não se
resume à apresentação de definições científicas, em geral fora do alcance das crianças”
(BRASIL, 1997, p.34). Partindo desse pressuposto, atribui-se ao professor a
incumbência de ensinar ciências de modo que possibilite a construção do conhecimento
científico sistematizado, porém mantendo um olhar comprometido com as vivências
prévias dos alunos e o processo de construção do conhecimento, de maneira contínua e
progressiva. Sobre isso, Porto (2009,p.23)afirma que o ensino de ciências deve ocorrer
de maneira que:

Possibilite a construção do conhecimento, mediante a produção de conflitos
cognitivos em que o aluno perceba a inadequação de suas teorias atuais em
relação aos problemas propostos, estimulando-o a refletir, questionar, buscar
informações, pesquisar alternativas, transformar ideias, enfim, investigar.
Ciência, nesse contexto, significa dúvida, inquirição, descoberta, criação de
novos conhecimentos, teses, teorias. (PORTO, 2009,p.23)

Diante do exposto, mediante diagnóstico realizado a partir de dados coletados
com professores dos anos iniciais e pensando nas atividades de ensino empregadas nas
aulas de ciências nos anos iniciais da educação básica, é que foi criado o Grupo de
Estudos, que se desenvolveu durante os meses de agosto a novembro de 2015,
semanalmente, contando com a participação de dezoito profissionais da educação básica
estadual da cidade de Rondonópolis.
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Através da análise qualitativa dos dados obtidos através de questionário
composto de questões abertas e fechadas, foi possível delinear o processo formativo de
maneira que atendesse às reais demandas indicadas pelos participantes. O grupo
inicialmente estava direcionado aos pedagogos, porém dos dezoito participantes, quatro
eram biólogos, sendo que durante os encontros foi observada de maneira positiva a
participação dos professores dos anos finais, em função dos debates que se
estabeleceram, permeados pelas trocas de experiências oriundas da prática docente,
sendo elas exitosas ou não.
A proposta dos encontros foi a de subsidiar e orientar o professor a repensar
sua prática cotidiana a partir de um movimento coletivo de análise de situações de
ensino aprendizagem, pois coadunamos com Bizzo (2009,p.79)quando o mesmo afirma
que “atividades diferentes induzem os alunos a desenvolverem habilidades diferentes”.
Desse modo, no primeiro encontro, foi solicitado aos professores que
elencassem quais as maiores dificuldades enfrentadas no ensino de ciências nos anos
iniciais, a fim de coletar mais dados que subsidiassem a mediação das formações.
Com base nisso, e considerando a ciência como processo, levando em conta
seu caráter transitório e dinâmico, é que propusemos algumas temáticas de estudo,
conforme exposto a seguir.
1. Meio ambiente
A temática foi trabalhada de maneira lúdica. Primeiramente os participantes foram
divididos em grupos, e foi entregue à eles cartolina e formas geométricas (círculos ,
triângulos e retângulos) confeccionadas em papel cartão de cores variadas, bem como
caneta esferográfica. Em seguida foi solicitado aos participantes que, coletivamente,
pensassem em uma representação de meio ambienteutilizando as formas geométricas e
com a caneta esferográfica complementassem com um ponto. Observou-se que os
grupos trabalharam coletivamente, propondo diversas representações, sendo que um dos
grupos representou uma ave, que era o objetivo da dinâmica, e os demais apresentaram
resultados diversos, como árvores montadas com os círculos de diferentes tamanhos,
triângulo amarelo representando o sol, o ponto desenhado significando o homem
inserido no ambiente, enfim, muitas foram as representações. O grupo que representou a
ave salientou que não foram induzidos a representar a árvore, porquenenhuma das
formas que escolheram tinha a cor verde, levando-os a pensar em outra forma de
representação, o que proporcionou o entendimento de que a cor das formas influenciou
na resolução da atividade em grupo. Isso apontou para algo que consideramos um
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entrave no que diz respeito à criatividade, o fato de como os professores tem arraigados
em sua mente uma ordem fixa das cores, exemplo, o sol amarelo e as folhas da árvore
verde.
Na segunda parte da dinâmica, foi solicitado aos participantes que,
individualmente, desenhassem uma representação do meio ambiente em papel sulfite,
utilizando-se da ideia das formas geométricas. Nesse momento nenhum dos
participantes representou a ave, e a atividade culminou com um debate em relação à
como o ser humano se percebe como parte do meio ambiente.
Além disso, discutiu-se a possibilidade de se trabalhar com a mesma atividade
com os alunos na sala de aula de maneira interdisciplinar, com a construção das formas
geométricas sendo que posteriormente a representação dessas formas produzidas
possibilitaria o desenvolvimento da criatividade dos discentes por meio de um trabalho
diferenciado, utilizando conceitos ligados a temática meio ambiente.
Em relação ao exposto, concordamos com Porto (2009, p.89) quando afirma
que: “[...] é importante reconstruir as relações ser humano-natureza deslocando a visão
de espécie humana como centro do universo e situando-a como um dos seus
componentes diferente das demais no processo de intervenção na natureza”.
Neste sentido, com essa atividade, foi possível trabalhar com diversas questões
relacionadas ao meio ambiente, ressaltando a importância do debate sobre o tema, uma
vez que este é intrínseco ao processo de desenvolvimento social tanto do professor,
quanto do aluno.
2. Introdução à teoria celular
A temática foi trabalhada também através da utilização de atividade lúdica, a
partir da construção de células comestíveis e maquetes fixas. Num primeiro momento,
os participantes foram divididos em grupos, aos quais foram entregues desenhos
esquemáticos das células eucarióticas (animal e vegetal) e procarióticas. Além disso, os
participantes foram convidados a selecionar, dentre uma variedade de doces
disponibilizados, de diferentes formas, cores e sabores, os que, segundo eles, se
adequariamàs impressões que cada grupo tinha em relação à forma e estrutura das
organelas celulares.
A eles foi pedido que representassem cada célula observando as organelas
contidas nos desenhos esquemáticos fazendo leitura de suas funções, movimento esse
que causou bastante euforia no grupo, tanto pelo fato de os professores lidarem com
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uma situação nova, quanto pela interação que essa atividade causou, o que foi percebido
a partir das muitas perguntas realizadas por eles.
Durantea

confecção

das

células

comestíveis,

foi

possível

perceber

umafacilidade maior no desenvolvimento da atividade proposta dos grupos que tinham
um professor de ciências, além dos pedagogos, pois, o fato de os professores de ciências
já lidarem com tais desenhos esquemáticos no dia a dia e conhecerem os conceitos
celulares, possibilitou grandes experiências aos professores pedagogos.
Ao final da atividade foi promovido um debate acerca dos conceitos
relacionados a algumas organelas, como funções e importância no metabolismo dos
seres vivos. Percebeu-se com esta atividade que, para além da compreensão dos
conceitos acerca das organelas celulares, houve por parte dos professores um maior
entendimento de como trabalhar os conteúdos relacionados a esta temática de maneira
lúdica, possibilitando assim momentos significativos de socialização, evidenciados no
momento da degustação das células comestíveis construídas pelos participantes.
Ainda em relação às células, a partir dos mesmos desenhos antes
disponibilizados, foi proposto aos professores que construíssem maquetes fixas de uma
célula à sua escolha, deixando-os livres para usarem sua criatividade, disponibilizando
materiais como isopor, massa de modelar, cola colorida, tinta guache, pincéis, canetas
coloridas, dentre outros. Observou-se novamente, que os professores de ciências
apresentaram maior facilidade na criação dos modelos das organelas, porém a atividade
foi realizada por todos os presentes, resultando em modelos coloridos e diversificados,
que posteriormente poderiam ser utilizados em sala de aula. Cabe aqui, ressaltar a
importância das atividades lúdicas na prática docente, e neste sentido concordamos com
Kraemer (2010, p. 1-3) quando afirma que “brincando a criança e o adulto aprendem a
compreender o mundo em que vivem”.
3. Sistema solar e as estações do ano
Atualmente, muito se tem falado em professores reflexivos, sujeitos que têm
sua prática pedagógica permeada por reflexões concernentes a uma prática educativa
transformadora, em busca da construção de uma identidade pedagógica defendida por
Nóvoa (2001), ao afirmar que “manter-se atualizado sobre as novas metodologias de
ensino e desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes são alguns dos principais
desafios da profissão de educador”.
Partindo desse pressuposto, ao se trabalhar a temática sistema solar e as
estações do ano, objetivou-se promover uma maior aproximação dos professores com as
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questões que permeiam as mudanças climáticas e sua relação com o posicionamento da
terra em relação ao sol, principalmente com a elucidação de algumas dúvidas e com a
(des) construção de alguns conceitos acerca da temática. Para tanto, foi disponibilizado
aos professores,para que trabalhassem em sala de aula, o vídeo infantil “Sol vai, noite
vem,” trecho de um desenho animado veiculado em canais fechados,“Show da Luna”.
Com base no vídeo foram explanados alguns conceitos a serem trabalhados em
relação à temática, como os movimentos de rotação e translação, distância entre sol, lua
e planeta terra, solstícios, equinócios, estações do ano dentre outros, tudo isso através da
proposição de ações interdisciplinares possíveis de se trabalhar com alunos em sala
deaula.
4. Pirâmide alimentar e alimentação saudável.
Tal temática foi introduzida a partir de estudo dos dados divulgados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) acerca dos malefícios do consumo de sal e
açúcar em taxas elevadas, principalmente por parte das crianças.
A partir desta temática foram propostas ao grupo duas atividades: a primeira
consistia na confecção de uma pirâmide alimentar que obedecesse aos critérios da OMS.
A sugestão foi que a pirâmide fosse confeccionada em isopor ou papel cartolina, e que
os alimentos de cada nível da pirâmide fossem confeccionados com E.V.A, ou então
fossem desenhados e posteriormente coloridos, deixando os professores livres para
criar, e possibilitando que esta atividade fosse reproduzida também em sala de aula, pois
a ideia foi a de possibilitar a interação do professor com os elementos presentes em cada
alimento, além de identificarem a que grupo pertenciam esses alimentos e ainda, que
importância tinha esse alimento à saúde humana.
A segunda atividade proposta foia elaboração e execução de um plano de aula
que tivesse como tema a Pirâmide Alimentar e os desdobramentos que o conteúdo
poderia possibilitar. Na socialização dos resultados foi possível observar que os
professores exploraram os conceitos trabalhados e também consideraram no seu
planejamento as possibilidades de se trabalhar o tema de maneira prática.
5. Os seres vivos e as possibilidades de exploração do tema a partir do Tangran
Desde os primeiros encontros, os professores relatavam a dificuldade de
trabalhar alguns conceitos, dentre eles os relacionados aos seres vivos, devido às
múltiplas possibilidades de abordagem do assunto e também a vasta gama de
informações a ele relacionada. Neste sentido, pensou-se em uma atividade que pudesse
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relacionar os conceitos de maneira lúdica e interdisciplinar, favorecendo, assim, o
trabalho do professor.
O Tangran foi o procedimento metodológico escolhido, pela facilidade que
oferece de representação dos seres vivos e também pelas abordagens possíveis, além de
aliar outras possibilidades, pois envolve o trabalho com as formas geométricas, o
raciocínio lógico, concentração e criatividade. Deste modo, a dinâmica do encontro
ocorreu de maneira que os professores, além de trabalhar conceitos como seres vivos e
não vivos, características gerais dos seres vivos, também confeccionaram um Tangran e
à partir dele foram representados os seres vivos a partir de suas escolhas, seguindo a
orientação de representar pelo menos um ser vivo de cada classe de acordo com a
classificação de Linneuii.
6. Sexualidade e fases do desenvolvimento
Trabalhar tal temática com os professores exigiu certo cuidado, além de muita
tranqüilidade por parte de quem conduziu as discussões. Afirmamos isso pelo fato de
que para o professor conseguir trabalhar alguns conceitos que permeiam o tema
sexualidade com os alunos, primeiro, precisa encarar esse processo como sendo inerente
ao desenvolvimento humano e, portanto, algo comum, e isso nem sempre acontece com
o sujeito professor, por vários motivos, que por não ser o foco de tal discussão não
adentraremos. Segundo pela insegurança da metodologia a ser utilizada e o receio, pois
essa temática envolve muitos tabus, que advém tanto da ordem moral quanto social.
Embora educação sexual seja pauta indispensável na disciplina de ciências
desde os primeiros anos do ensino a partir do reconhecimento de si mesmo através do
corpo e sobre isso ANDRADE (2013, p. 22)diz que:

Nos primeiros anos escolares, as manifestações da sexualidade infantil mais
freqüentes são as carícias no próprio corpo, a curiosidade sobre o corpo do
outro, as brincadeiras com colegas envolvendo contato físico, a imitação de
gestos e atitudes típicos da manifestação da sexualidade adulta.

Notou-se que os professores possuem muitas dificuldades em trabalhar como os
alunos sobre o reconhecimento do próprio corpo, pelo fato de que associam certos
gestos e atitudes das crianças com malícia, e isso ficou evidente a partir dassuas falas
professores durante as discussões.
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Ressaltamos aqui que “orientação sexual” está previsto nos temas transversais,
portanto se configura como sendo de responsabilidade do trabalho não só do pedagogo e
do professor de ciências, mas de todo os professores que atuam na educação básica.
Cientes de tudo isso é que procuramos iniciar tais discussões a partir das teorias
do desenvolvimento humano utilizando como subsídiosteóricos os escritos dePiaget e
Freud além de nos ancorar nas bases legais para educação sexual nas escolas.
Constatamos que ao trabalhar com tais teorias os professores iam assimilando
melhor o processo de desenvolvimento humano e entendendo que a sexualidade é algo
inerente a tal processo, e está associado não só ao ato sexual, mas a intimidade, a
afetividade, ao carinho etc, por isso tão importante de ser trabalhado com os alunos.
7. Socialização das Transposições didáticas
Conforme acordado no início do Grupo de Estudo - GE os participantes iriam
desenvolver as atividades práticas em sala de aula, processo que compreendemos como
transposição didática. Assim, coadunamos com Porto (2009, p. 14) quando afirma que:

A transposição didática refere-se a um processo em que o saber cientifico
passa por uma série de transformações e adaptações até constituir-se em
“saber ensinado”. Isso ocorre porque o conhecimento científico, ao se
transformar em conteúdo escolar, é retirado de seu contexto de produção e,
portanto, sofre um processo de descontextualização e transformação para
tornar-se um conteúdo a ser aprendido no contexto escolar. (PORTO, 2009,
p.14).

Neste movimento de aplicação na prática dos saberes construídos pelos
professores durante o desenvolvimento das vivências propostas pelo G.E, foi possível
observar avanços na (re) construção dos conceitos, bem como na maneira de perceber as
Ciências como componente indispensável na formação do aluno como sujeito inserido
no mundo que o cerca. Neste sentido, Delizoicov (2009, p.13) afirma que “a
transformação da prática do professor decorre da ampliação de sua consciência crítica
sobre essa mesma prática”.
A partir das socializações os professores relataram de que maneira foram
trabalhadas as práticas e os resultados obtidos, que se configuraram em atividades
exitosas. Vale ressaltar que em uma das socializações uma professora alfabetizadora
relatou que a partir da transposição didática que executou, referente à Pirâmide
Alimentar, a escola toda foi mobilizada, principalmente por estabelecer parceria com os
funcionários da limpeza e nutrição (área 21), que, a partir de estudos direcionados ao
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documentário “Muito além do peso”, que foi trabalhado no sala de educador, surgiu a
necessidade de sensibilização da comunidade escolar acerca dos problemas decorrentes
da má alimentação.
Com esta prática, alunos, professores e funcionários ornamentaram a escola com
cartazes que evocavam a necessidade da redução no consumo de açúcar e sal, da
inserção de alimentos saudáveis na dieta, e até mesmo de lanches mais saudáveis na
cantina da escola. Dessa forma, percebemos que a formação continuada na área de
Ciências da Natureza, através do Grupo de Estudos, acabou por refletir nas ações do
Projeto Sala de Educador, que preconizava, a partir do seu orientativo, que as questões
teóricas oriundas das demandas da escola fossem trabalhadas de maneira prática,
prevendo o desenvolvimento da proficiência tanto dos alunos quanto dos professores,
favorecendo sobremaneira o processo de ensino e aprendizagem.

Tecendo algumas considerações

As experiências vivenciadas e relatadas no presente trabalho a partir do grupo de
estudos “Repensando o Papel das Ciências da Natureza nos anos iniciais da Educação
Básica”, nos condicionam a afirmar que várias são as lacunas deixadas pela formação
inicial, fato evidente nos momentos de desenvolvimento de algumas propostas de
atividades que exigiam tanto postura individual do sujeito, quanto a interação entre o
grupo. Embora coadunemos que a formação continuada não está voltada diretamente ao
preenchimento de lacunas advindas da graduação, esta se apresenta sim como uma
possibilidade real de ampliação do conhecimento, uma vez que reconhecemos a
dinâmica da vida em toda sua diversidade de manifestações.
O trabalho com esse modelo de formação também nos proporcionou
oportunidade de realizar um diagnóstico mais denso no que diz respeito às necessidades
formativas dos professores que ministram a disciplina de ciências nos anos iniciais da
educação básica em nossa rede de ensino, haja vista que além de termos a oportunidade
de conviver uma vez por semana com esses professores durante quatro meses,
conseguimos desenvolver uma relação de confiança onde os mesmos nos diziam sem
receios quais eram suas dificuldades.
Tais dados nos apresentam indicadores que servirão de base para o trabalho da
área de Ciências da Natureza com os professores dos anos iniciais da rede básica de
ensino do Estado de Mato Grosso, pólo de Rondonópolis.
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i

CEFAPROS - Centros criados no Estado de Mato Grosso em meados de 1997, a partir de um projeto
iniciado numa escola estadual no município de Rondonópolis-MT, a partir de um grupo de professores
que devido necessidades coletivas se reuniam para estudar. Esse movimento coletivo ganhou tanta força
que foi adotado pelo estado como modelo inicial de sua política de formação continuada, com a finalidade
primeira de desenvolver projetos de formação capazes de atingir os profissionais da educação da rede
estadual de ensino público.
ii
Karl vonLinné, botânico sueco, conhecido entre os profissionais da área por Lineu, tornou público no
século XVIII um sistema para dar nomes e classificar as plantas e, posteriormente os animais.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES INICIANTES: ENTRE
SILÊNCIOS E AUSÊNCIAS...

O presente painel aborda três textos, todos tratando da formação do professor iniciante,
em diferentes espaços e modalidades. Objetiva compreender as práticas formativas
educacionais desenvolvidas, na escola, em seu trabalho de acolhimento e
assessoramento ao professor iniciante do campo e da cidade e se estas práticas têm-lhes
auxiliado no enfrentamento aos embates e desafios vivenciados. O primeiro texto
investigou sobre as práticas formativas ofertadas aos professores iniciantes da rede
estadual de Mato Grosso e se nelas há um momento destinado ao professor iniciante. O
segundo aponta resultados de pesquisa em diários de campo de professores iniciantes,
em suas percepções sobre a formação recebida, partilhada e discutida. O terceiro relata e
analisa narrativas de professores em início de carreira, que atuam em uma escola do/no
campo, sendo que a pesquisa é também realizada por um professor iniciante. As
pesquisas se respaldaram na abordagem qualitativa, tendo como instrumentos de coleta
de dados levantamento bibliográfico, observação participante, entrevista narrativa e
diários de campo. As questões que mobilizaram as pesquisas foram: O que as políticas
públicas de formação de professores em Mato Grosso apontam sobre o professor
iniciante? O que registram os professores iniciantes sobre formação nos diários de
campo? De que forma a educação do campo é atendida pelos sistemas de ensino e o que
oferecem de formação continuada? Os dados mostraram que a política de formação
continuada da SEDUC/MT é legitimada pela escola, mas apontam a necessidade de
atingir ao professor iniciante. Os registros nos diários de campo demonstraram que a
formação ofertada pelo Projeto OBEDUC tem contribuído de forma muito significativa
para minimizar as dificuldades encontradas. Demonstraram também que o professor do
campo na condição de iniciante vivencia constantemente dilemas marcados por
angústias e decepções, além das dificuldades de acesso ao trabalho.
Palavras-chave: Professor Iniciante. Diário de Campo. Educação do Campo.

ISSN 2177-336X

5506

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

OS PROFESSORES INICIANTES E A ESCOLA EM NARRATIVAS:
INSERÇÃO OU EXCLUSÃO?
Mendes Solange Lemes da Silva/SEDUC/SUFP/MT
mendes_sol@hotmail.com

Resumo: O presente artigo apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado, a qual
investigou sobre as práticas formativas para professores iniciantes da rede estadual de
ensino do Estado de Mato Grosso. A pesquisa teve como objetivo compreender as
práticas formativas educacionais desenvolvidas por meio da formação continuada da
SEDUC-MT, no município de Rondonópolis-MT, em seu trabalho de acolhimento e de
assessoramento ao professor iniciante e se esta lhe tem auxiliado em seus embates e
desafios enfrentados nas experiências iniciais da docência. Para tanto se apropriou da
abordagem qualitativa e de cunho bibliográfico contando com teóricos que discutem
sobre o professor iniciante, considerando esta fase até os primeiros cinco anos de
docência. Para este recorte, são tragos dois sujeitos na condição de professores
iniciantes que atuam em escolas da rede estadual, os quais foram ouvidos no sentido de
compreender como se deu a acolhida dos mesmos em suas inserções na escola, bem
como as suas maiores dificuldades no sentido de desenvolver suas práticas pedagógicas
nesse ambiente. Objetivou também investigar como a formação continuada têm-lhes
auxiliado no dia a dia da sala de aula e se nos momentos formativos desenvolvidos na
escola há um momento destinado ao professor iniciante. Os dados coletados durante a
pesquisa junto aos sujeitos evidenciaram que as práticas formativas de formação
continuada da rede estadual, por intermédio do Projeto Sala de Educador, que consiste
na política estadual de formação continuada de professores em Mato grosso, é ofertado
a todos os profissionais da escola. Observou-se ainda a ausência de uma formação com
foco no professor iniciante, o qual vivencia sentimentos considerados contraditórios
quando se depara com as problemáticas existentes na escola.
Palavras – Chave: Professor iniciante. Inserção à Docência. Formação Continuada de
Professores
Introdução

O presente trabalho consiste-se num recorte de uma pesquisa de mestrado em
educação, oriunda do PPGEdu do Câmpus Universitário de Rondonópolis-MT, a qual
teve por título “Práticas Formativas em Mato Grosso Sob o Olhar de Professores
Iniciantes” que investigou sobre as contribuições da Formação Continuada para com o
professor iniciante quando do início de carreira docente em Mato Grosso.
Este texto objetiva apresentar resultados de dados coletados em duas escolas
da rede estadual de ensino do município de Rondonópolis-MT. O critério de escolha das
escolas se deu pelo fato de que após uma busca na Assessoria do Município foi
detectado nas mesmas a presença de professores que se encontravam em seus primeiros
anos de ensino. Para este texto foram escolhidos os depoimentos de dois sujeitos,
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professores iniciantes, e que por questão de privacidade serão denominados de Professor
Iniciante 1 e Professor Iniciante 2.
O critério da escolha desses sujeitos se deu devido ao fato de ambos os
sujeitos se encontrarem em seus três primeiros anos de docência, tempo este
considerado como inicial na carreira docente, levando-se em conta de que o professor
aqui investigado é aquele que se encontra na fase considerada por Huberman (1995), ao
descrevê-la como sendo a entrada na carreira, a fase de exploração, a qual corresponde
aos três primeiros anos da iniciação do professor; em Tardif (2008), que afirma ser este
início até os cinco primeiros anos de profissão; e também em Cavaco (1993) e
Gonçalves (1995), que consideram como início da profissão docente os quatro
primeiros anos de exercício. Portanto, a presente pesquisa considera o tempo/fase do
professor iniciante como o período de zero até cinco anos de docência
Os sujeitos foram ouvidos por meio de entrevistas. Em se tratando de
entrevistas recorreu-se à Duarte (2004, p. 216) quando a mesma afirma que: “realizar
entrevistas não é tarefa banal; propiciar situações de contato ao mesmo tempo formais e
informais, de forma a „provocar‟ um discurso mais ou menos livre, mas que atenda aos
objetivos da pesquisa e que seja significativo no contexto investigado.”
Para desenvolver esta pesquisa utilizou-se da abordagem qualitativa de
pesquisa que segundo André (2005, p. 47) tem como centro de preocupação “[...] o
mundo dos sujeitos, os significados que atribuem às suas experiências cotidianas, sua
linguagem, suas produções culturais e suas formas de interações sociais,” se fez
presente também a entrevista e análise documental.
Quanto a análise documental reportou-se à Lüdke e André (1986, p. 38) numa
compreensão de que “a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de
abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por
outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema.”
De posse dos dados, para as análises, adotou-se alguns eixos, que seguem
descritos:
- Eixo 1: O olhar dos professores iniciantes e suas percepções a respeito do
acolhimento da escola, mediante ao atendimento às suas necessidades, embates e
desafios enfrentados nos anos iniciais da carreira docente.
- Eixo 2: Como os professores iniciantes, se manifestam a respeito das práticas
formativas desenvolvidas, por meio da Formação Continuada ofertada nas escolas onde
atuam.
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Após esta breve exposição metodológica, apresenta-se a partir de então
algumas considerações sobre o professor iniciante, em seus primeiros anos de docência
na visão de alguns autores: Cavaco (1993), Garcia (1999), Huberman (1995), Marcelo
(2010), Tardif (2008), Papi e Martins (2010), Gabardo e Hobold (2011), Martins (2010),
Silva (2014) e Gonçalves (1995), dentre outros.

Professor Iniciante na Visão de Alguns Autores

O início da profissão docente é considerado, segundo Garcia (1999), como o
período de iniciação que deve ser compreendido como período de ligação entre a
formação inicial e o desenvolvimento profissional durante a carreira docente, embora
faça parte dele. O autor ainda ressalta que, devido à necessidade de considerá-lo como
uma etapa que possui características próprias, esse período precisa também ser
analisado de forma singular.
Segundo Papi e Martins (2010, p. 16), faz-se necessário “que o professor
iniciante seja considerado de maneira diferenciada em relação aos demais professores.”
Para as autoras em relação ao professor iniciante há ainda que se considerar,
“entretanto, que o atendimento a essa necessidade parece não ter sido ainda levado em
consideração pela grande maioria das instituições escolares de educação básica e pelas
instituições de educação superior.”
De acordo com Silva (2014) O início da carreira docente é considerado como
um momento de suma importância na docência, uma vez que este período constitui-se
na formação da identidade profissional do professor.
Como aponta Marcelo (2010, p. 20), a identidade profissional “não é algo dado
ou que se possua, ao contrário é algo que se desenvolve ao longo da vida,”. Nesta
afirmação pode-se depreender a complexidade presente na entrada para a docência,
pois, às vezes, a mesma é vivenciada a partir de momentos conturbados que acabam
deixando marcas que mapearão, para sempre, a identidade do professor.
Em relação a esses primeiros anos de docência, Garcia (1999, p. 113) afirma
ser este um período em que “os professores são principiantes e em muitos casos, no
segundo e terceiro anos podem estar ainda a lutar para estabelecer a sua própria
identidade pessoal e profissional.”
Ainda a esse respeito Marcelo (2010, p. 18) explica que “a construção da
identidade profissional se inicia durante o período de estudante na escola, mas se
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consolida logo na formação inicial e se prolonga durante todo o seu exercício
profissional.” Por isso a importância de se pensar nesta constituição de identidade
profissional dos professores iniciantes, uma vez que estes, em sua maioria, caem na
escola, muitas vezes, de “paraquedas”, sem saber quais rumos tomar diante das
problemáticas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem, ao se verem
envoltos em situações de indisciplina, desinteresse e, até mesmo, de falta de respeito por
parte de muitos alunos.
Assim, o início da docência é considerado por Marcelo (2010, p. 18) como “um
período de tempo que abarca os primeiros anos, nos quais os professores realizarão a
transição de estudantes para docentes,” ou seja, dormem recém formados e acordam
professores.
Este início de docência é descrito por Huberman (1995, p. 39) como uma “fase
inicial da carreira docente a qual é marcada pela sobrevivência e a descoberta uma vez
que o aspecto da sobrevivência traduz o que se chama vulgarmente de o choque do real
[...]”, salientando que este período “traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a
exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula,
os seus alunos, o seu programa).”
Para Huberman (1995), portanto, o conceito de “carreira” apresenta várias
vantagens e um deles consiste na comparação feita entre as pessoas em diferentes
profissões, permitindo, com isto, a realização de abordagens tanto no campo
psicológico, quanto no campo sociológico. O conceito de “carreira”, para Huberman
(1995, p. 30), trata-se, com efeito, “de estudar o percurso de uma pessoa numa
organização [...] e bem assim de compreender como as características dessa pessoa
exercem influência sobre a organização e são ao mesmo tempo influenciados por ela.”
Silva (2014) salienta que a carreira profissional docente não possui um
percurso linear, uma vez que a mesma ocorre em um processo marcado por diferentes
tempos, diferentes atos e acontecimentos.
Garcia (1999) compreende que:
Falar da carreira docente não é mais do que reconhecer que os
professores, do ponto de vista do “aprender a ensinar”, passam por
diferentes etapas [...], as quais representam exigências pessoais,
profissionais, organizacionais, contextuais, psicológicas, etc.,
específicas e diferenciadas. (GARCIA, 1999, p. 112).
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A fim de estender a compreensão, inclui-se nos estudos Tardif (2008), que
afirma ser a carreira o fruto das transações ocorridas por meio das interações dos
indivíduos entre si, uma vez que estas interações possibilitam as modificações na sua
trajetória e nas ocupações dos mesmos.
Explica Tardif (2008, p. 51) que “é no início da carreira (de 1 a 5 anos) que os
professores acumulam ao que parece, sua experiência fundamental. A aprendizagem
rápida tem valor de confirmação.” Para o autor, quando os professores se inserem na
prática docente, momento em que aprendem fazendo, o que ele chama de “mergulho na
prática”, sentem-se na obrigação de provar a si e aos outros do que são capazes.
Após esta breve abordagem partiu-se então para o conhecimento dos sujeitos,
na condição de professores iniciantes em seus primeiros anos de práticas docente.
O quadro, a seguir, apresenta alguns dados dos sujeitos no sentido de melhor
identificá-los, os quais se constituem em professores iniciantes da rede estadual, do
município de Rondonópolis-MT, bem como suas formações, tempos e instituições de
atuação.
Quadro 1 – Identificação dos sujeitos, na condição de professores iniciantes

Sujeitos

Formação

Tempo

Instituições de
atuação
Escola Estadual

Professor
Iniciante 1

Pedagogia – UFMT
Campus/Roo

Três anos de atuação

Professor
Iniciante 2

Pedagogia – UNIC/ Tangará
da Serra/MT

Primeiro
atuação

ano

de Escola Estadual

Fonte: Elaborado pela autora para a presente pesquisa.

De acordo com os dados expostos no quadro acima, os dois sujeitos
apresentados são formados em Pedagogia, um com graduações na UFMT, Campus/Roo,
e o outro com graduação em uma instituição particular. Os dados acima demonstram
que os mesmos estão no início de suas carreiras docentes, o que permite compreender
que os mesmos possuem pouca experiência em sala de aula, experiências estas
adquiridas em grande parte no período de estágio, e, ao chegar à sala de aula, na maioria
das vezes se deparam com uma realidade totalmente diferente daquela até então
vivenciada.
Os depoimentos a seguir relatam seus motivos, medos, encantamentos, desejos
e identificação com a profissão escolhida.
A análise dos dados foi distribuída em dois eixos:
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- Eixo 1: O olhar dos professores iniciantes e suas percepções a respeito do
acolhimento da escola, mediante ao atendimento às suas necessidades, embates e
desafios enfrentados nos anos iniciais da carreira docente.
- Eixo 2: Como os professores iniciantes, se manifestam a respeito das práticas
formativas desenvolvidas, por meio da Formação Continuada ofertada nas escolas onde
atuam.

Analisando alguns dados da pesquisa

Quanto ao primeiro eixo iniciou-se esta parte da investigação entrevistando os
sujeitos com atuação nas escolas da rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso.
Os quais foram denominados de Professor Iniciante 1 e Professor Iniciante 2. Quando
indagados a respeito de como se deu o acolhimento em seus primeiros dias na escola em
geral num clima marcado pelas tensões, instabilidades e inseguranças, o Professor
Iniciante 1 assim afirmou:
[...] eu disse para a coordenadora vou entrar aq ui com a cara e
com a coragem e quero que você me ensine e ela então
respondeu: “Tudo bem então eu te ensino, e foi aí que comecei
a trabalhar com o quinto ano, fui até o meio do ano e aí eu
perdi a minha sala pra uma professora efetiva que fez concurso
[...].” Fui então para outra escola também para o quinto ano e
lá eu dei continuidade né? Meio perdida [...] (Entrevista,
Professor Iniciante 1, abr/2014).

A respeito do acolhimento na escola, o Professor Iniciante 2 também se
posicionou:
Ah! Foi ótimo muito bem aqui graças a Deus o ambiente de
trabalho é muito legal, os colegas de trabalho auxiliam né? [...]
Graças a Deus estão me ajudando, a coordenação, os outros
professores, como a gente faz planejamento juntos também né?
O segundo ano, cada fase faz seu o planejamento juntos, então
oh! Vamos tentar trabalhar assim, trabalhar desse outro modo
[...] (Entrevista, Professor Iniciante 2, abr/2014).

Os sujeitos acima, em seus posicionamentos, explicam como se deu o
acolhimento da escola para com os mesmos em seus primeiros anos de iniciação à
docência. Tanto o Professor Iniciante 1, quanto o Professor Iniciante 2 consideraram a
ajuda da gestão e dos colegas na condição de professores experientes como sendo de

ISSN 2177-336X

5512

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

8

grande valia, além de acolherem

o professor iniciante, auxiliaram-no no

desenvolvimento das ações pedagógicas e no planejamento escolar. Diante dos
depoimentos dos iniciantes compreende-se quão grande é a importância desse
acolhimento, uma vez que, como explica Cavaco (1993, p. 30), os professores se sentem
pela primeira vez “confrontados com as realidades de uma sala de aula, com as
dificuldades resultantes da complexidade e da imprevisibilidade das situações a que tem
que responder.”
Pelos depoimentos dos sujeitos acima observou-se que, mesmo diante do novo,
dos medos e das incertezas, o apoio do grupo foi de fundamental importância para que
os professores iniciantes se sentissem acolhidos em seu início de docência. Nóvoa (2009
p. 6) reforça quanto à importância da valorização do trabalho em equipe quando
“concebe a escola como o lugar da formação dos professores, como o espaço da análise
partilhada das práticas, enquanto rotina sistemática de acompanhamento, de supervisão
e de reflexão sobre o trabalho docente.”
Ainda em relação aos primeiros dias de docência na escola, indagou-se aos
sujeitos sobre suas maiores dificuldades ao iniciarem suas práticas de sala de aula.
Para o Professor Iniciante 1:
O que está sendo mais difícil pra mim é o apoio que os alunos não
estão trazendo de casa que antes né? Antigamente os alunos já
levavam de casa certa educação de berço né? [...] nós estamos tendo
que ser mãe, ser professora, ser psicóloga, ser médica tudo na sala de
aula e isso está vindo muito e a violência né? [...]. (Entrevista,
Professor Iniciante 1, abr/2014).

Já para o Professor Iniciante 2 suas maiores dificuldades se concentraram na
sala de aula mesmo:
[...] porque eu não estou sabendo como lidar com essas várias
situações de indisciplina, de como fazer, às vezes eu fico frustrada
quando não consigo trabalhar aquele conteúdo que planejei [...] Às
vezes eu fico perdida sem saber o que fazer em determinada situação e
isso está me deixando frustrada porque que eu planejo uma coisa e não
consigo. Por quê? Será que o problema sou eu que eles não
obedecem? Falo... Falo... Falo... Será que o problema sou eu? Aí
todos dizem não o problema não é você é a turma que está assim,
então eu fico muito angustiada [...], mas a gente vai tentando [...]
(Entrevista, Professor Iniciante 2, abr/2014).

Segundo os depoimentos dos sujeitos acima pode-se concluir que muitas são as
dificuldades que os professores iniciantes enfrentam em seus primeiros anos de
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docência. Dentre as dificuldades por eles apresentadas estão àquelas ligadas a questões
relacionadas à indisciplina e também a falta de respeito dos alunos para com os colegas
e professores. São situações complexas, movidas até mesmo por atos de violência. Para
o Professor Iniciante 1 isto acontece, muitas vezes, pela falta de apoio dos pais que, em
muitos momentos, transferem até mesmo a educação familiar para a escola, e o
professor se vê refém da situação exposta por Cavaco (1993, p. 30) “preocupa-os a
questão do controle das situações de disciplina da sala de aula e das suas imagens de
professor, imagens que vão sendo construídas nos alunos e nos outros.” Ainda em
relação a estas dificuldades vivenciadas pelo professor iniciante Garcia (1999, p. 113)
explica que “os primeiros anos de ensino são anos difíceis, quer pessoal, quer
profissionalmente.”
O Professor Iniciante 2 também argumenta que, às vezes, se sente perdido
diante do comportamento dos seus alunos, uma vez que, constantemente, se vê às voltas
com situações de indisciplina, com as quais não sabe lidar, planeja suas aulas, mas não
consegue ministrar o que preparou. Entende-se que aqui cabe um famoso tripé que se
resume em: uma família omissa, por diferentes razões; uma escola sobrecarregada em
suas funções; e uma sociedade esperando para punir. Isso é resultado de uma escola
envolvida em muitos afazeres, que, muitas vezes, deixa de cumprir sua função enquanto
instituição de ensino, o que obriga muitas vezes seus professores a fazerem o que
Cavaco (1993, p. 164) explica, “[...] perante a necessidade de construir respostas
urgentes para as situações complexas [...] se filiam em modelos tradicionais esquecendo
mesmo propostas mais inovadoras.”
No sentido de compreender o processo formativo de cada uma das escolas das
rede estadual pesquisada, buscou-se nestas escolas, a Formação Continuada oferecida
e de que forma esta lhes têm auxiliado ao professor iniciante no exercício de suas
práticas docentes.
A partir de então passou-se à análise dos dados contemplando o eixo 2: Como
os professores iniciantes, se manifestam a respeito das práticas formativas
desenvolvidas por meio da Formação Continuada ofertada nas escolas onde atuam.
Buscou-se, por meio dos dados nele contemplados, entender qual era a compreensão
do professor iniciante quanto ao desenvolvimento da Formação Continuada em sua
unidade de ensino, bem como as contribuições da mesma como subsidiadora do
processo formativo desse professor.
O Professor Iniciante 1 concebe a Formação Continuada da seguinte forma:
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Então a Formação Continuada pra mim é... Às vezes é uma luz,
porque às vezes você está naquela angústia, naquela aflição com
aqueles alunos, eu tenho alunos do terceiro ano que não sabem ler, que
não sabem escrever [...] e aí eu chego na coordenadora mesmo,
coordenadora me ajude o que eu vou fazer? O que eu vou fazer né? Eu
preciso que você me ajude né? Então eu acho que a sala de educador é
isso ela vem pra te dar novas ideias, ela vem pra te dar uma luz no
fundo do túnel. (Entrevista, Professor Iniciante 1, abr/2014).

O Professor Iniciante 2 também compreende o processo da Formação
Continuada como:
Tem a Sala de Educador que ajuda muito né? Acontece Inclusive a
maioria das estratégias que eu estou tentando pra resolver a
indisciplina está sendo a partir das discussões na Sala de Educador.
[...]. (Entrevista, Professor Iniciante 2 abr/2014).

Mediante a afirmação dos sujeitos acima há uma compreensão da grande
importância da Formação Continuada desenvolvida em suas escolas por intermédio do
Projeto Sala de Educador, principalmente no sentido de auxiliá-los em suas práticas
docentes, isto se torna evidente na fala do Professor Iniciante 1 quando o mesmo afirma
que a Formação Continuada em sua escola tem sido uma luz, ajudando-a a enxergar
novas possibilidades frente aos desafios a serem enfrentados.
O Professor Iniciante 2 afirma ter encontrado novas estratégias para trabalhar
com seus alunos em meio à indisciplina da sala de aula. Este subsídio teórico e prático
que a Formação Continuada proporciona favorece grandemente ao professor em início
de docência, pois, como salienta Cavaco (1993, p. 165), “os professores no início da
carreira não têm o domínio cognitivo das estruturas profissionais, nos seus diferentes
níveis, o que os incita a tomar o mundo profissional tal como é [...]”.
A fim de entender as possíveis contribuições da Formação Continuada
entendida como supridora das necessidades do professor iniciante, indagou-se aos
sujeitos se, na formação ofertada em suas escolas, existia um momento voltado ao
professor iniciante, ao que me respondeu o Professor Iniciante 1:
Então cada um tem que estar atento pra pegar um pouco daquilo que
ele precisa no Projeto Sala de Educador, não ainda não há, eu penso
que a única forma é essa, mas ainda não há um momento só para o
professor iniciante [...], o professor iniciante, o nome já fala iniciante,
não traz tudo da faculdade então na prática ele aprende muita coisa
então o iniciante ainda tá nesse negócio de nadar e se virar, se virar de
um jeito que tem que dar certo, não deu certo de um jeito parte pra
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outra prática e assim nós vamos tentando práticas novas até
conseguirmos uma que acerte, mas uma coisa focada no iniciante eu
vejo que ainda não tem. (Entrevista, Professor Iniciante 1, abr/2014).

Para o Professor Iniciante 2:
[...] a Formação Continuada acontece de forma geral, mas que acaba
atendendo em parte aos meus anseios né? Assim... Tipo esta
problemática que eu estou tendo em sala de aula, mas... Mas
direcionado só pra o iniciante não tem. (Entrevista, Professor Iniciante
2, abr/2014).

De acordo com os posicionamentos dos sujeitos acima entende-se que ainda
não há, na Formação Continuada ofertada pela SEDUC-MT, por meio do Projeto Sala
de Educador, um momento específico para o professor iniciante, isto é evidenciado
tanto na fala do Professor Iniciante 1, quanto na fala do Professor Iniciante 2.
Compreende-se, então, que a instituição de um momento com foco no iniciante seria de
suma importância, uma vez que, como argumenta o Professor Iniciante 1, “o professor
iniciante não traz tudo da faculdade,” necessitando, portanto, de um maior
acompanhamento da gestão no sentido de orientá-lo em suas práticas pedagógicas. Para
o Professor Iniciante 2 a Formação Continuada em sua escola acontece de maneira geral
e atende apenas em parte as suas necessidades. (DAVIS, et al. 2011, p. 13) salienta que,
diante do atual panorama, “não se concebe mais uma oferta educacional pautada apenas
pela formação inicial e/ou pela prática acumulada dos docentes.”
Percebe-se aqui quão imprescindíveis são os momentos de estudos para esses
sujeitos, o quanto o desenvolvimento da Formação Continuada em suas escolas
melhoraria a prática docente desses iniciantes, uma vez que, como refletem Gabardo e
Hobold (2011, p. 2), “esta fase é também marcada por intensas aprendizagens que
possibilitam ao professor a sobrevivência na profissão.”

Algumas considerações

Os estudos voltados para autores renomados como Huberman (1995), Cavaco
(1993), Gonçalves (1995), Tardif (2008) e Garcia (1999) na área de formação de
professores e tempo de carreira docente, dentre outros, possibilitou aprofundar
conhecimentos em relação ao professor iniciante, e a compreender melhor o que
vivenciam professores egressos em seu início de carreira, considerados por muitos

ISSN 2177-336X

5516

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

12

autores como sentimentos de diferentes naturezas, o que pode se evidenciar na fala dos
sujeitos entrevistados quando estes afirmam que, apesar de tantos conflitos
vivenciados no dia a dia da sala de aula, ainda manifestam o desejo de dar
prosseguimento em suas carreiras docentes.
Esses sentimentos vivenciados pelos professores iniciantes são descritos por
muitos autores como sentimentos contraditórios, os quais perpassam pela alegria de
receber sua turma, pela possibilidade de uma realização pessoal, mas que se sentem
inseguros e por vezes amedrontados frente aos desafios postos pelo cotidiano da escola.
Ao finalizar dos estudos teve-se a compreensão da dimensão do processo
formativo que se desenvolve nas escolas da rede estadual de ensino do Estado de Mato
Grosso, por intermédio do Projeto Sala de Educador, bem como a sua importância no
sentido de trazer contribuições para todos os envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem, mas notou-se que mesmo a formação continuada já ser um processo
consolidado nas escolas, ainda não existe um foco em específico, e nem momentos
voltados para atender ao professor iniciante frente a seus medos, angústias e incertezas
e outros sentimentos que se afloram diante da nova realidade a ser enfrentada. Daí,
então, a necessidade de haver um maior investimento em relação à formação continuada
desse professor iniciante por intermédio da rede de ensino da qual o mesmo faz parte.
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O PROFESSOR INICIANTE NA ESCOLA DO/NO CAMPO: CONFLITOS,
ANGÚSTIAS E DESAFIOS
Oldair José Tavares Pereira
oldairtavares@hotmail.com
Agência Financiadora: OBEDUC/CAPES/INEP/SECADI

Resumo: A pesquisa que deu origem a este texto, dividiu-se em três partes, sendo uma
delas, objeto deste trabalho ao focar os desafios e embates do professor iniciante, neste
caso, aquele que tem com maiores enfrentamentos na prática, por ser um professor da
Educação do Campo. Teve por objetivo relatar e analisar as narrativas de dois
professores em início de carreira que atuam em uma escola do/no campo acerca do que
relatam e como lidam em suas práticas, sobre esta difícil fase da carreira docente. O
professor em início de carreira por si só já passa por momentos de certa turbulência nas
suas primeiras experiências como profissional docente, tais dificuldades se acentuam
quando os iniciantes atuam em uma escola do/no campo com uma série de dificuldades
de acesso, de prática e de exercício da docência. As questões que movem esta pesquisa
são: O que o professor iniciante da escola do campo tem a relatar sobre sua experiência
no começo de carreira, especificamente o que atua em escola do/no campo? O que
apontam as políticas públicas para a formação do professor que atua no campo? Em
que espaços o professor busca a necessária formação para atuar na escola do campo?
Pôde- se verificar que os dados evidenciam estarem em consonância com a bibliografia
disponível, isto é, denunciam que não há nenhuma política de formação continuada que
seja específica para os professores iniciantes que atuam na Educação do Campo.
Também há de se destacar que a formação continuada, então destinada nos documentos
aos professores do campo não insere em seu projeto, a realidade do campo, tendo os
sujeitos encontrado espaço na formação oferecida em projetos pontuais, evidenciados
nesta pesquisa, como o da PPGEdu/UFMT/OBEDUC.
Palavras-chaves: Professores iniciantes. Educação do Campo. Formação continuada.
Introdução

Na literatura são várias as expressões utilizadas para se referir à fase inicial da
carreira docente. Entre elas, podemos citar “choque de transição” e “iniciação ao
ensino” Carlos Marcelo (1998). No entanto, a expressão mais comum tem sido “choque
de realidade”, termo desenvolvido por Veenman (1988), em referência às situações que
muitos docentes enfrentam nos primeiros anos da profissão. Veenman (1984), verificou
que o professor iniciante está mais apto a mudanças e adaptações, tem uma postura mais
democrática, mas à medida em que se torna mais experiente se transforma em uma
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figura mais severa, com menor suscetibilidade a mudanças ou adaptações necessárias no
ato da função.
Outro fato que chama a atenção sobre o início de carreira docente é que alguns
pesquisadores divergem acerca do espaço/tempo em que se define o início de carreira,
como por exemplo, Huberman (1995) que situa a fase de atuação do referente aos três
primeiros anos após a graduação e inserção na docência, há também Cavaco (1993) e
Gonçalves (1995) que definem como início à docência os quatro primeiros anos. Já
Tardif (2008), considera que o professor iniciante é aquele que se encontra no período
de até cinco anos após a graduação e inserção na carreira docente.
Assim, com base em Tardif, selecionamos dois sujeitos da presente pesquisa,
sendo um professor que reside na cidade e atua na escola do/no campo e uma outra
professora que reside no assentamento onde a escola está situada e viveu todo o
processo de consolidação e desenvolvimento do assentamento, assim como as lutas e
reinvindicações juntamente com o movimento sem-terra (MST) para a construção da
escola.
Conforme a literatura aborda, a Educação do Campo no Brasil encontra-se
ainda em um processo de desenvolvimento, para a qual as políticas andam lentamente e
sua adoção nas redes de ensino então, é letárgica. Acredita-se que o interesse dos
gestores se amplie quando pesquisas evidenciem tal realidade influenciando aos
governos para uma ação mais intensiva a este respeito.
Realizando uma busca nos bancos de dados da CAPES e BDTD, verificamos o
aumento significativo no número de pesquisas em relação à Educação do Campo posto
que os dados levantados no período de 2006 e 2014 evidenciaram um aumento cerca de
1000% considerando-se a produção de Teses e Dissertações defendidas sobre
diversificados temas nesta área. No entanto, quando comparando este total às demais
produções como, por exemplo, em educação a distância, considerando-se apenas o total
do banco de dados do BDTD no mesmo período, o número de pesquisas sobre
Educação do Campo representa apenas cerca de 3% das produções. Pode-se afirmar
então, que as produções sobre a Educação do Campo ainda são silenciadas no cenário
das pesquisas em educação, apesar de as discussões sobre este tema se fortaleceram ao
longo dos anos, com lutas e pressões de movimentos sociais como o MST.
Analisando os dados do Programa Nacional de Educação do Campo.
(PRONACAMPO) considerando o período de 2007 a 2011 há um número constante de
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matrículas na Educação do Campo e verifica-se que cerca de 10% das matrículas da
educação básica no Brasil, foram realizadas em escolas do campo.
Em conferência realizada em 1998 em Goiás denominada I Conferência
Nacional: Por uma Educação Básica do Campo organizada em conjunto com
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Movimento dos Trabalhadores
Rurais sem Terra (MST), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Tecnologia (UNESCO) e
Universidade de Brasília (UnB), ficou estabelecido a troca do termo “rural” por
“campo”. Estudos em Caldart (2004, p. 10), apontam que essa conferência representa
novos tempos para a Educação do Campo “nova referência para o debate e a
mobilização popular: Educação do Campo e não mais educação rural ou educação para
o meio rural.” Essa mudança se deu por conta de que “rural” significava atraso,
incapacidade, falta de perspectiva e “campo” significa mudança, ressignificação, novos
tempos e rumos.
Assim, adotamos o termo do/no campo para especificar a escola que atende ao
público do campo e que está situada no campo.
Desta forma, atuo em uma escola no/do campo, Escola Estadual Wellington
Flaviano Coelho, situada no assentamento Márcio Pereira, zona rural do município de
São José do Povo-Mato Grosso, onde os temas da comunidade mobilizam saberes e os
conhecimentos trabalhados na escola.
Esta pesquisa foi desenvolvida por um professor iniciante, que teve sua
aprovação no mestrado, atua no campo e vive cotidianamente os dilemas, dificuldades e
desafios de uma escola de assentamento e luta, junto aos gestores municipais e
estaduais, por uma educação de qualidade e que atenda aos interesses dos docentes que
ali trabalham.
Nas escolas do campo do interior de Mato Grosso e onde atuo, pesquiso, coleto
os dados e vivo com meus colegas tamanhas dificuldades têm as salas anexas que ficam
distante da sede da escola, para atender aos moradores que moram em locais distantes,
sítios e glebas, e geralmente trabalham com a modalidade de Educação de Jovens e
Adultos e com isso há um grande número de peculiaridades /dificuldades no acesso a
estas regiões onde se situam. Nas salas anexas à escola do campo onde atuo, - locus da
pesquisa, são no total, 14 turmas onde eu assim como outros iniciantes e os dois sujeitos
desta pesquisa, vamos nos revezando para ministrarmos as disciplinas, em locais que
distam até 150 km, sendo o acesso só por motocicletas não sendo possível percorrer em
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menos de duas horas diante da falta de estradas, ameaças de animais silvestres, lama,
rios, chuvas, entre outras dificuldades.
Os professores em início de carreira que atuam nas escolas do/no campo, têm
mais alguns agravantes que fazem com que este período da carreira seja ainda mais
tenso do que seria atuando numa escola urbana.
A Educação do Campo tem suas especificidades, suas peculiaridades, todo seu
contexto histórico, que deve ser valorizado e considerado, acerca disso, Caldart (2002)
corrobora:
A Educação do Campo tem se desenvolvido em muitos lugares através
de programas, de práticas comunitárias, de experiências pontuais. Não
se trata de desvalorizar ou de ser contra estas iniciativas porque elas
têm sido uma das marcas de nossa resistência (resistência dos
movimentos sociais do campo). Mas é preciso ter clareza de que isto
não basta. A nossa luta é no campo das políticas públicas, porque esta
é a única maneira de universalizarmos o acesso de todo o povo à
educação (CALDART, 2002, p. 26).

A escola do campo tem um papel muito importante na comunidade atendida,
pois para os moradores do campo, ela é considerada um local que orienta, esclarece,
auxilia, acompanha, encaminha os casos de doença, ensina um pouco de tecnologia para
que possa acompanhar as exigências mínimas para sobrevivência, assim como defende e
protege os assentados. A escola do campo, então, vai muito além de uma instituição de
ensino, se torna um centro político, social e cultural da comunidade onde está inserida,
uma vez que é também usada para os encontros de lideranças do movimento, encontros
sócias, atendimentos médicos, centro recreativo, entre outros.
É nesta escola que estou atuando no meu terceiro ano de docência, onde se
efetivam muitas aprendizagens, para além daqueles referentes ao processo de ensinoaprendizagem.
Assim, convivendo com as dificuldades, angústias, dilemas e desafios do
início da carreira docente, partilho também as situações críticas da falta de assistência à
escola que a própria comunidade teve que construir e a burocracia só deixou o povo
entrar após depois da portaria de criação da escola- processo este que demorou dois
anos, ficando os construtores assistindo uma escola pronta vazia, enquanto seus filhos
continuam em aulas embaixo de barracas.
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Associe-se a este descaso, o fato da falta de oferta de formação específica para
os professores atuarem neste espaço, quando os professores são também assentados,
moradores do campo. Assim, a falta de formação para os professores da zona urbana,
faz com que sintam o amargor de uma docência despreparada nas surpresas da própria
prática, e os professores iniciantes da zona urbana, assim como muitos outros, só
ficamos cientes desta realidade, quando ali nos inserimos em um verdadeiro “batismo
de fogo” na docência (WEISZ, 2010).

Situando a pesquisa

Para a pesquisa, adotou-se abordagem qualitativa, tendo como instrumento de
coleta, a entrevista, pois de acordo com Duarte (2004), ao reforçar que a realização de
entrevistas pode “propiciar situações de contato ao mesmo tempo formais e informais,
de forma „a provocar‟ um discurso mais ou menos livre, mas que atenda aos objetivos
da pesquisa e que seja significativo no contexto investigado.”
A Escola Estadual Wellington Flaviano Coelho, que é uma escola do/no
campo, situada no Assentamento Márcio Pereira na cidade de São José do Povo, interior
do Estado de Mato Grosso, foi usada como Locus desta pesquisa. Para a coleta de dados
foram realizadas entrevistas com dois professores que estão em início de carreira, sendo
que ambos estão apenas em seu segundo ano de docência e atuam na escola do/no
campo, porém um deles, assim como eu reside na cidade e outra professora reside no
próprio assentamento e acompanhou todo o processo de desenvolvimento do
assentamento e participou das lutas da comunidade juntamente com o Movimento Sem
Terra ( MST) pelas conquistas tanta da terra como da escola e inclusive foi aluna e
funcionária da escola antes de se tornar graduada em Pedagogia e iniciar a carreira
docente.
Os dois sujeitos desta pesquisa assim como eu, sempre lotamos em disciplinas
que na maioria das vezes não são as de sua formação inicial, a professora que reside no
assentamento conforme já citado é graduada em Pedagogia e em seu primeiro ano teve
que ser lotada nas disciplinas de Geografia, História, Português, Filosofia e Sociologia,
o segundo sujeito é professor que reside na cidade é graduado em Biologia e atua com
as disciplinas de Matemática e Física,
O critério de escolha se deu por estes professores estarem dentro do tempo de
docência previsto por Tardif (2008), e por estarem atuando na escola do/no campo.
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Quando entrevistei o professor da zona urbana que atua na zona rural, um egresso da
Biologia com dois anos de docência, iniciando no campo, os relatos traziam as mesmas
experiências que eu passei no meu primeiro ano de trabalho docente, por termos a
mesma formação e de certa forma, diante das situações vivenciadas por ele e
compartilhadas durante a coleta de dados me vi diante de um espelho. Já sobre a
professora do assentamento, as entrevistas traziam a luta, o movimento político, a
necessidade de formação e o espaço da escola como fortalecimento do MST.
Assim, os dados não terão um espaço específico no texto, eles vão sendo
inseridos ao longo da escrita como ilustração e validação das reais situações
vivenciadas, buscando-se teóricos que lhes deem sustentação.

Formação de professores para as escolas do campo no Brasil

A Educação do Campo que é um fruto de lutas do MST seguiu o curso natural
das lutas, primeiro pela terra, depois pela escola itinerante do campo e agora por
profissionais engajados na luta, que vestem a camisa (ditado usado frequentemente no
movimento) que possam ter uma formação que contemple todas as especificidades do
campo, que transmitam esse espírito de lutas aos filhos dos “pequenos agricultores,
quilombolas, indígenas, pescadores, camponeses, assentados e reassentados, ribeirinhos,
povos de florestas, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos,
meeiros, boias-frias" entre outros. (FERNANDES; MOLINA,2005, p.9).
Formar professores para atuarem nas escolas do campo no Brasil vai muito
além de formar um profissional com os saberes da docência definidos por Tardif (2014),
formar profissionais para as escolas do campo, principalmente para aquelas que de
alguma forma estão ligadas aos movimentos sociais requer que se forme um
profissional que esteja politizado e que tenha a capacidade de politizar também aos
alunos, que carregue a bandeira das lutas e transmita isso as gerações futuras. O
profissional que atuará no campo tem que ter a clareza de que o próprio movimento
educa e que se faz necessário trabalhar a educação em comunhão ao movimento social.
Neste sentido sobre saberes sociais e saberes docentes Tardif (2014), afirma:
[...] a história das disciplinas escolares, a história dos programas
escolares, e a história das ideias e das práticas pedagógicas, o que os
professores nos ensinam (os saberes a serem ensinados) e sua maneira
de ensinar (“o saber ensinar”) evoluem com o tempo e suas mudanças
sociais. No tempo da Pedagogia, o que era “verdadeiro”, “útil” e
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“bom” ontem já não o é mais hoje. Desse ponto de vista, o saber dos
professores (tanto os saberes a serem ensinados quanto o saberensinar) está assentado naquilo que Bourdieu chama de arbitrário
cultural: ele não se baseia em nenhuma ciência, em nenhuma lógica,
em nenhuma lógica, em nenhuma evidencia natural. Noutras Palavras,
a Pedagogia, a Didática, a Aprendizagem, e o Ensino são construções
sociais cujos conteúdos, formas e modalidades dependem
eminentemente da história de uma sociedade, de sua cultura legitima e
de suas culturas (técnicas, humanistas, científicas, populares, etc.), de
seus poderes e contra poderes, das hierarquias que predominam na
educação formal e informal, etc. Diante de das hierarquias que
predominam na educação formal e informal, etc. (TARDIF,2014,
p.13).

No Estado de Mato Grosso e mais precisamente no município de São José do
Povo, espaço onde se dá a coleta de dados da pesquisa, não há nenhum programa de
formação continuada especificamente para os profissionais que atuam e atuarão na
Educação do Campo, muito menos programas com intuito de oferecer de certa forma
um acolhimento ao professor iniciante, tanto do campo, quando das escolas urbanas.
Isso faz com que o início de carreira deste novo profissional se torne ainda mais
complicado e tenso.
Atualmente no Estado de Mato Grosso, há algumas inciativas pontuais de
formação continuada como, por exemplo, o Programa Observatório da Educação
(OBEDUC) edital 049/2012/CAPES/INEP/SECADI, desenvolvido em Rondonópolis,
na UFMT, pelo Programa de Pós-graduação em Educação em projeto aprovado no
Observatório da Educação, desenvolve a formação continuada para egressos/professores
iniciantes. Tal projeto intitula-se “Egressos da Licenciatura em Pedagogia e os desafios
da prática em narrativas: a universidade e a escola em um processo interdisciplinar de
inserção do professor iniciante na carreira docente.”
Constitui-se num projeto de formação continuada que também abrange
professores em início de carreira, contando com seis escolas das cidades de
Rondonópolis/MT e São José do Povo/MT, sendo duas escolas do campo, nas quais
uma é do/no campo e a outra se situa em uma vila. Este projeto é coordenado por uma
professora do programa de Pós-Graduação em Educação PPGEDU/UFMT e tem como
peculiaridade o fato de os próprios professores levantarem as necessidades das
formações e assim, indicarem os temas a serem estudados no grupo, visando
desenvolvimento profissional e minimizando ao máximo as tensões e impactos do início
de carreira.
Conflitos angústias e desafios: o pesquisador por entre imagens...
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Como professor iniciante e atuante na escola do/no campo, corroboro com a
literatura existente ao afirmar que o professor iniciante enfrenta diversos problemas,
dramas, tensões e angústias no processo de transição da graduação à sala de aula. Entre
os recém-graduados, como eu, os sujeitos da pesquisa e demais iniciantes com quem
troco experiências, há quase que unanimidade nos relatos quando afirmamos que a
graduação não nos prepara para exercermos a função docente e superarmos as
dificuldades que são trilhadas no momento de ingresso no trabalho. Quando converso
com eles, quando os entrevisto, vejo neles a minha imagem e vice-versa.
Os percalços de quem atua na escola do/no campo já se iniciam no trajeto até
as escolas, e dentre eles estão: pontes em situações precárias, estradas cheias de buracos,
animais silvestres e de criação soltos no campo. Há também a época das chuvas em os
desafios são as estradas que ficam quase intransitáveis, com os atolamentos e a
impossibilidade de tráfego por causa das enchentes dos rios. Na época da seca
enfrentamos a poeira dos carros e caminhões que por ali transitam.
Para os profissionais que atuam nas salas anexas da escola, os problemas
estruturais ainda são maiores, pois a escola Wellington Flaviano Coelho possui salas de
aula com aproveitamento dos poucos espaços e estruturas físicas disponíveis nas
localidades atendidas, uma que funciona em um antigo curral, outra sala que recebe os
alunos na área de serviço da casa dos professores. Todas essas fragilidades estruturais
são agregadas como um agravante para o professor em início de carreira. Mas sinto que
devo ir mais a fundo na investigação, estudar a legislação para a Educação do Campo,
analisar como se dá a lotação e a inserção de professores na escola do campo e
especificamente a formação para o professor atuar no campo.
Então, é preciso ir mais além da emoção do que passamos, para buscar
fundamento, compreensão, estudos subsidiados em teóricos e em pesquisas para melhor
compreender a dimensão política, social e solidária com que devem ser analisadas as
questões relacionadas à Educação do Campo, fortalecendo assim a dimensão crítica da
profissão de quem atua no campo.
A respeito das dificuldades e dilemas vividos pelo profissional do campo
ouvimos os sujeitos em suas narrativas e um deles denominado de Professor Desafio
assim afirmou:
As dificuldades para nós que atuamos na Educação do Campo,
começam logo no trajeto, eu como moro na zona urbana tenho que me
deslocar diariamente, às vezes até duas vezes ao dia, e as condições da
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estrada não são favoráveis, são duas épocas distintas do ano, ou a
gente enfrenta 16 quilômetros de barro na estrada de chão, leva queda,
a moto atola, ou vamos os mesmos 16 quilômetros comendo poeira na
época da seca. Além disso, sofro demais com crise de consciência,
pois sou graduado em Biologia, e em meu primeiro ano de contrato
como professor me foi destinada uma escola do campo com salas
multisseriadas. Eu nunca ouvi falar que existia isso. Para piorar a
minha situação no dia da minha lotação o diretor chegou em mim e
me disse para não pegar as aulas de Biologia, pois esta disciplina as
demais professoras graduadas em Pedagogia conseguiam
desempenhar e que era para eu ser lotado nas disciplinas de
Matemática, Física e Química, tanto no ensino fundamental, quanto no
Médio e na EJA, pois são disciplinas que não se encontra professores
para o campo. Foi um choque atrás do outro, na minha graduação não
estudei nada disso, nem ouvi falar que existia Educação do Campo,
que tinha alguma diferença das escolas da cidade (Professor Desafio –
Entrevista, 2015).

De fato, os professores iniciantes do campo vivem este processo. No meu
primeiro ano de docência, demorei muito para me adequar, sem poder afirmar que estou
totalmente adaptado às turmas que me foram destinadas. Isto, porque a carga horária
dos contratos da docência na escola do campo não atinge a sua totalidade em uma
disciplina específica, porque há poucas turmas na sede ou nas salas anexas.
Assim, ficam os professores sujeitos a assumirem outras disciplinas para
complementação de sua carga horária, o que raramente acontece na zona urbana. Então,
nestes casos, são destinadas tais disciplinas para contratados de outras áreas, sendo que
estes não têm formação específica, assim como não há formação continuada oferecida
no sistema público para que ele busque referenciais para subsidiar-se, restando-lhe uma
busca individual, a auto formação, nem sempre bem-sucedida.
Os professores que atuarão nas escolas do/no campo precisam ter claro em sua
constituição profissional que, para atuarem na educação do/no campo, ter apenas o
conhecimento específico não basta, acerca deste outro agravante sobre o início de
carreira, Arroyo (2005) enfatiza que:
Não é suficiente ter professores bem formados, é necessário ter um
corpo profissional com identidade e compromisso com o campo, que
não o entenda simplesmente como um bico, enquanto espera ser
transferido para a cidade. É preciso que seja de tal maneira,
identificado com a riqueza, com a cultura, com as identidades do
campo. (ARROYO, 2005, p.46).

O professor Desafio coaduna com Arroyo (2005) ao afirmar que:
Quando conclui minha graduação, pensei que já estava pronto para ser
professor, me senti “formado”, achei que já sabia de tudo. Logo no
meu primeiro contrato já fui trabalhar em uma escola do/no campo,
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nem sabia que existia alguma diferença entre as escolas do campo
com as escolas da cidade, pensei que fosse tudo a mesma coisa, para
piorar a minha situação ainda tive que trabalhar em salas
multisseriadas, com duas turmas ao mesmo tempo, não tive formação
para isso, nem sabia que existia algo assim. (Professor Desafio –
Entrevista, 2015).

Em relação a formação inicial voltada para a atuação na escola do/no campo,
ouvimos o sujeito denominado aqui de Professora Angústia, a qual destacou:
A gente na graduação não tem a Educação do Campo como tema para
estudo, principalmente nas faculdades à distância que foi o meu caso,
não tive nada que falasse sobre a Educação do Campo. O que me
ajudou no começo foi o fato de já conhecer a comunidade, de já ter
estudado e trabalhado na escola, então já estava mais ambientada com
a rotina da escola. (Professora Angústia– Entrevista, 2016).

O acompanhamento ao professor iniciante é um fator imprescindível no
processo de inclusão do jovem profissional, acerca disso Simon (2013), corrobora:
Muito mais do que conhecer a estrutura e o funcionamento da
instituição, é necessário que os novos professores tenham um
acompanhamento constante em suas práticas diárias. Uma equipe, ou
mesmo um professor mais experiente, que dispusesse de tempo para o
atendimento, num espaço aberto para a escuta e a troca de
experiências. (SIMON, 2013, p. 154 apud GLASENAPP; HOBOLD
2015 p.5).

Quanto ao acompanhamento e recepção na escola do/no campo, no momento
do ingresso o iniciante Professor Desafio, afirma:
Quanto a recepção foi tudo bem, tanto por parte da gestão quanto
pelos demais professores, mas acompanhamento a gente não tem,
também não é culpa da gestão, muito menos do corpo docente, na
minha opinião. O diretor e o coordenador são muito ocupados com o
funcionamento da escola, são muitas coisas para resolver dentro e fora
da escola, quando falamos de Educação do Campo, estamos falando
de zona rural, de sítios, aldeias e fazendas, é internet que não
funciona, aí eles têm que fazer algumas coisas em suas casas para não
perderem prazos. A cidade é muito pequena, então muitas coisas são
feitas apenas em Rondonópolis que está a mais de 80 quilômetros
daqui, então às vezes eles são ausentes por necessidades mesmo,
quanto aos demais professores, a maior parte é composta por
iniciantes também e mesmo assim se dispõem a ajudar, mas como
todos sabemos o tempo é curto, são muitos encargos como diários,
preparação de aulas, entre outros. (Professor Desafio – Entrevista,
2015).

Uma das maneiras de amenizar os impactos do início de carreira destes
professores que atuam ou atuarão nas escolas do campo seria por intermédio da
formação continuada. Aproveito para destacar aqui que nas políticas públicas
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educacionais por parte do Estado, atualmente não há nenhum programa oficial que
ofereça formação específica para os profissionais do campo e apenas sete universidades
federais têm programas de formação continuada voltado para a Educação do Campo no
Brasil, através do Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO).
A respeito da importância da formação continuada na prática docente Imbérnon
(2002), ressalta que:
A formação assume um papel que transcende o ensino que pretende
uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma
na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e
formulação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder
conviver com a mudança e a incerteza (IMBERNON, 2002, p. 15).

A respeito da participação em um programa de formação continuada a
Professora Angústia, destacou:
Aqui a gente quase não tem alguma formação oferecida pelo Estado
ou pelo Município, nestes dois anos que estou atuando não tivemos
nenhuma formação aqui na escola, tivemos uma única formação que
foi sobre a EJA e nem foi na nossa escola, não tivemos nada sobre
escola do campo. O que vem nos ajudando nesses dois anos é a nossa
participação no Projeto OBEDUC/UFMT, temos a liberdade para
escolher os temas que nós precisamos e isso é muito importante,
apesar de que a gente tem que se deslocar daqui do assentamento até
Rondonópolis depois de um dia todo de aula, é muito gratificante e
está me ajudando muito, assim como os outros iniciantes aqui da
escola. (Professora Angústia– Entrevista, 2016).

O Professor Desafio também narra a respeito de sua participação no Projeto
OBEDUC/UFMT:
Participar de um projeto de formação continuada como o da gente
ajuda bastante, além de receber uma formação específica, também
vejo que não estou sozinho, que tem mais profissionais que passam
pelas mesmas situações e que não estou sozinho nesta. O Projeto
OBEDUC/UFMT tem me ajudado muito na minha adaptação com as
formações que recebemos e também com a troca de experiências os
demais professores das outras escolas que participam do Projeto.
(Professor Desafio – Entrevista, 2015).

De acordo com o depoimento acima, podemos compreender a importância do
Projeto para todos os envolvidos, principalmente no que corresponde as formações que
são ofertadas no mesmo, seja por meio de experientes ou até mesmo pela troca de
experiências por meio dos pares.
Algumas considerações
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Estudos sobre o professor em início de carreira, os percalços e o choque de
realidade que enfrentam no início de carreira, coincidem com o que os professores
iniciantes-sujeitos da pesquisa evidenciaram, ou seja, dilemas, angústias e até mesmo
decepções. Vale destacar também que os professores que se engajam e se
comprometem, principalmente na Educação do Campo, sempre estão em busca da
formação continuada, como é o caso dos professores sujeitos desta investigação e de
todos outros professores em início de carreira que atuam na escola pública do/no campo
Wellington Flaviano Coelho.
A formação continuada para professores iniciantes da Educação do Campo é de
fundamental importância, para que este novo profissional possa ter uma prática cada vez
mais significativa, inovadora e sem causar transtornos quanto a sua própria imagem e à
aprendizagem dos alunos.
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QUANDO OS DIÁRIOS FALAM DA FORMAÇÃO... PROFESSORAS
INICIANTES E SEUS DIÁRIOS DE CAMPO
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Agência Financiadora: OBEDUC/CAPES/INEP/SECADI

Resumo: Esta pesquisa tem o objetivo de apresentar os registros dos diários de campo
de três professoras iniciantes que narram sobre a formação continuada desenvolvida
pelo Projeto do Observatório da Educação OBEDUC/CAPES/INEP/SECADI, aprovado
pelo PPGEdu/UFMT, Campus Universitário de Rondonópolis/MT. Tal formação é
oferecida especificamente aos professores iniciantes que atuam em diferentes escolas
municipais, e também a graduandos bolsistas do mesmo. As temáticas desenvolvidas
durante as formações são aquelas apontados pelos próprios profissionais participantes
do Projeto, referentes às suas necessidades teórico-práticas. O propósito da pesquisa foi
investigar se esta formação tem colaborado para a reflexão sobre os estudos e
referenciais teóricos discutidos, e se este instrumento utilizado, o diário de campo, o
qual foi adotado pelo Projeto desde o início da formação continuada, os fazem repensar
a respeito de suas práticas pedagógicas nas escolas em que atuam. Para tanto, pautou-se
na abordagem qualitativa, para obter dados descritivos mediante o contato direto com as
narrativas de três professoras da escola pública. Desse modo, apoiou-se em diferentes
autores que discutem sobre o professor iniciante, seus desafios e dificuldades em início
de carreira. Bem como teóricos que fundamentam sobre o uso do diário de campo em
processos formativos. Por meio das análises dos diários, pode-se compreender as
individualidades de escrita das professoras e como o instrumento diário de campo, como
proposta de articulação teoria-prática, objetividade-subjetividade, se estabeleceu ao
narrar os fatos de cada dia de formação, anotando o que para as mesmas foi relevante
para o seu aprimoramento profissional.

Palavras chave: Professor Iniciante. Diário de Campo. Formação Continuada.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa, que está ancorada no Projeto apresentado pela UFMT no
Observatório da Educação OBEDUC/CAPES/INEP/SECADI, submetido ao edital
049/2012, o qual se intitula “Egressos da Licenciatura em Pedagogia e os Desafios da
Prática em Narrativas: a Universidade e a Escola em um processo interdisciplinar de
inserção do professor iniciante na carreira docente,” objetiva investigar o professor
iniciante e seu desenvolvimento profissional, dificuldades e necessidades, inserindo-o
neste contexto.
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O Projeto conta com a participação de seis escolas da Educação Básica, entre
elas duas escolas que são do campo. Também fazem parte do Projeto professores
iniciantes, egressos da licenciatura, mais um professor experiente por escola, o qual tem
a função de acompanhar, assessorar e atender as necessidades dos professores
iniciantes, nos momentos em que surgem fragilidades e tensões, quando os mesmos se
depararam com a realidade escolar. A formação do OBEDUC tem possibilitado o
fortalecimento pedagógico e a troca de experiências, uma vez que os assuntos nela
abordados partem de temas apontados pelos participantes no início do planejamento
formativo.
A pesquisa se pauta na análise dos diários de campo de três professoras
iniciantes, participantes do Projeto, que se situa nos estudos de formação continuada
desenvolvida com os professores iniciantes da educação básica. O objetivo da pesquisa
é investigar se os registros dos diários de campo dos professores iniciantes, têm
contribuído para a reflexão sobre os estudos e referenciais teóricos da formação, e se os
mesmos provocam o repensar sobre suas práticas pedagógicas nas escolas que atuam.
Os loci da pesquisa foram três escolas públicas municipais, no município de
Rondonópolis e os sujeitos foram três professoras iniciantes, sendo uma de cada escola.
Apoiado na pesquisa qualitativa, o estudo adotou para coleta de dados as narrativas das
professoras nos diários de campo.
As análises se pautaram a partir dos seguintes questionamentos: Percebe-se nas
narrativas a compreensão das teorias discutidas na formação? Os registros trazem a
individualidade como marca de cada professora iniciante? As professoras, além de
narrarem, realizam reflexões sobre suas práticas pedagógicas?
Para responder e compreender estas questões, buscou-se o embasamento
teórico nos escritores que debatem sobre o professor iniciante e seus desafios em início
de carreira: Papi e Martins (2010), Ochoa (2011), Perrenoud (2002), Garcia (1999) e
para entender as narrativas deste profissional no diário de campo, pautou-se em:
Zabalza (1994/2004), Yinger e Clark (1981), Zaccarelli e Godoy (2010) e outros citados
ao longo do texto.

Professor iniciante e seus desafios

A fase de iniciação, para Papi e Martins (2010), tem sido privilegiada, na
medida em que se percebe a necessidade de melhoria nos processos educativos, pois
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este período se inscreve como tempo/espaço privilegiado para a constituição da
docência. Para as autoras, os primeiros anos de docência são bases para ações
profissionais futuras e para a própria permanência na profissão. Este período pode ser
mais fácil ou mais difícil, dependendo das condições encontradas no local de trabalho,
das relações que estabelecem com outros colegas e, também, da formação que
vivenciam e do apoio que recebem nessa etapa do desenvolvimento profissional.
O professor iniciante é considerado como o profissional que passa por
momento delicado que é o início de carreira e, muitas vezes, sem ter com quem partilhar
suas dificuldades no ambiente de trabalho. Este docente, inserido neste espaço e tempo
na escola, necessita de apoio e acompanhamento pedagógico, pois os desafios para ele
são maiores. Ochoa (2011) salienta que o crescimento do professor iniciante dentro da
escola depende, em grande parte, do ambiente organizacional, das relações e atitudes
profissionais que se vive e valoriza no coletivo da escola. Perrenoud (2002) retrata bem
este momento, ao citar que o professor iniciante está em um período de transição,
oscilando entre os modelos aprendidos durante a formação inicial e as receitas mais
pragmáticas que absorve no ambiente profissional.
Para este docente, é muito importante o apoio e o acompanhamento
pedagógico, pois os desafios para ele são maiores e há muitos fatores relacionados a
esta inserção profissional.
Papi e Martins (2010, p. 44) colaboram para a compreensão sobre a fase em
que se encontram os professores iniciantes, ao afirmarem que: “Quando se fala sobre o
período de iniciação profissional há, portanto, uma aproximação tanto de fatores
pessoais quanto de fatores e aspectos profissionais, estruturais e organizacionais com os
quais se defronta o professor.
Nesse sentido o Projeto no ano de 2015, teve, como uma das ações, oferecer
formação continuada para o professor iniciante, uma iniciativa que tem feito diferença
no fazer pedagógico e no seu desenvolvimento profissional dos participantes, relatado
nas avaliações diagnósticas realizadas.
Garcia (1999) enfatiza, também, sobre este período de inserção, de ser um
período distinto no caminho de se tornar um professor. No entanto, não é um salto no
vazio entre formação inicial e formação contínua, mas tem um carácter evolutivo. Para
o autor, o período de inserção e as atividades que o acompanham variam muito de país
para país.
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No final dos anos 90, (CORNEJO, 1999 apud ALMEIDA; CALIL, 2012, p. 4)
identificou três experiências. Uma localizada na Argentina, com uma proposta para a
residência de professores; outra no México, onde o desenvolvimento de recursos
didáticos foi promovido na escola e uma no Chile, com a proposta de inclusão dos
recém-formados profissional.
No Brasil, o trabalho de acompanhamento ao professor em início de carreira
não tem grande expressão. Sousa (2015, p. 55) afirma que “[...] só temos no Brasil
alguns programas de secretarias estaduais e municipais como, por exemplo, em: São
Paulo, Ceará (Sobral), Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro”. Em Mato
Grosso, recentemente, em 2015, a Secretaria Municipal de Educação de RondonópolisMT (SEMED) iniciou uma política de formação ao professor iniciante, ainda pontual.
França (2015), realizando pesquisa e em busca de dados na Secretaria
Municipal de Educação de Rondonópolis-MT, constatou que, somente em 2015, no mês
de abril, deu-se início ao projeto de Formação Continuada para atender aos professores
em início de carreira, cujo tema é: Professores iniciantes: Dialogando acerca dos
conceitos, dos métodos e das práticas docentes (SEMED, 2015).
Mesmo com estas iniciativas, percebe-se que são poucas, se considerarmos a
extensão do país. Diante deste cenário, André (2012, p. 3) afirma ser importante “[...] os
órgãos gestores da educação inserirem os programas de inserção à docência num plano
mais amplo de desenvolvimento profissional para que as ações formativas tenham
continuidade após o período probatório.”
Esta necessidade de inserção de programas e políticas para o professor
iniciante se dá no intuito de ajudá-lo nesta trajetória e daí que se deu o interesse de
investigar as três professoras iniciantes que participaram do OBEDUC e, através do
diário de campo, poder analisar como a formação continuada tem colaborado para o
aprimoramento pessoal, social e profissional deste profissional.
Caminho para entender o documento de pesquisa – Diário de campo

Ao tratar sobre a ferramenta diário de campo, Zaccarelli e Godoy (2010)
apontam que os diários surgem tanto na Europa quanto no Japão, por volta do século X
e seu uso esteve ligado a determinadas condições, como, por exemplo, existência da
linguagem escrita (habilidade desenvolvida por alguns grupos), recursos técnicos, como
papel e tinta, entre outros fatores.
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Em estudos acerca do uso dos diários de campo, observou-se que, quando o
uso da escrita e os meios técnicos se expandiram, os depoimentos escritos regularmente
com caráter pessoal também se ampliaram. Assim, por volta do século XVII, inúmeros
documentos desse tipo foram criados, não apenas por religiosos e nobres, mas por
cientistas, arquitetos e outros. Tornam-se presentes, também, no ensino de algumas
áreas (por exemplo, a enfermagem) e na literatura, com a publicação de diários de
viagens, testemunhos autobiográficos e outros (ALASZEWSKI, 2006). Em educação,
especialmente como uma finalidade investigadora mais orientada ao desenvolvimento
de professores (ZABALZA, 2004).
Para Oliveira (2014), além da história apresentada por Zaccarelli e Godoy
(2010), quanto ao uso do diário de campo, foi no século XIX que o diário de campo
passou a ser utilizado por determinados pesquisadores, por ser um século com
surgimento de novas ciências. No entanto, nos séculos XX e XXI este instrumento de
pesquisa perpassa pela Psicologia, Serviço Social, História, Antropologia, Sociologia,
Educação, entre outras.
Buscando maior compreensão deste instrumento, o diário de campo, foram
analisadas no site da Capes, produções na área da educação nos anos de 2005 a 2014.
De um total de 235 produções, dezenove (19) apresentaram interesse da pesquisa,
porém somente oito (08) utilizaram o instrumento diário de campo na pesquisa.
Outras produções apresentaram um referencial relevante para a pesquisa, com
o descritor diário reflexivo, nove (09) produções e com o descritor registro de campo,
duas (02) produções.
Notou-se que, de um total expressivo, poucos trabalhos na educação têm o
diário de campo como instrumento de pesquisa, uma ferramenta narrativa que pode
auxiliar no entendimento da prática pedagógica do professor. Também foi relevante
observar que, das produções analisadas, com o descritor diário de campo, que é o foco
na pesquisa, 33,3% utilizaram a entrevista como estratégia de pesquisa, o que permite
fazer a integração das narrativas escritas e o material coletado.
Nesta perspectiva de integração, Zabalza (2004) complementa, apresentando
alguns aspectos relevantes do diário, fala da reflexão sobre o objeto narrado, a reflexão
de si mesmo e o seu caráter longitudinal e histórico.

Assim ocorreram com as

formações realizadas pelo OBEDUC, em cada dia de formação, o professor foi
aproximando dos estudos e a mesmo tempo ancorando os fatos e momentos de
discussões ocorridos em contextos diversos: palestra, filme, visita às escolas.
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Análise das narrativas no diário de campo
O diário de campo é uma ferramenta adotada pelo Projeto OBEDUC, desde seu
início, onde os profissionais que participam recebem os cadernos e, a partir de sua
primeira participação, iniciam as anotações durante a formação. Os encontros ocorrem
nas quinzenas das terças-feiras, no final da tarde, em escolas, na universidade e também
nas escolas do campo.
A seguir, analisaremos os diários de três professoras iniciantes as quais, para
manter sigilo foram denominadas de: Esmeralda, Professora da terceira fase do I ciclo,
Cris, Professora da Educação Infantil e Mari, também Professora da Educação Infantil.
Assim, de um total de dez (10) encontros, analisaremos três (03), nos quais os sujeitos
analisados relatam suas percepções sobre o tema desenvolvido na formação continuada.
O primeiro dia de formação analisado se apresenta com o tema “Relações ciclo de
formação humana”, a professora palestrante é aluna de mestrado.
Iniciamos então com a narrativa da Professora Esmeralda que apresenta
algumas anotações sobre as discussões que ocorreram durante o encontro:

[...] saberes, criança e família estão construídos nas relações
familiares, a escola oferece o saber científico. [...] a educação acontece
no meio às relações. (Diário de Campo, Esmeralda - 17/03/2015).

Para a Professora Esmeralda, o que foi relevante descrever é a relação escola/
família, apresentando uma narrativa sucinta, o que não difere da narração da professora
Cris, que também faz uma relação do ciclo de formação humana com a vida familiar:

Relação ciclo de formação humana: viver, crescer, acesso ao mundo,
saber o que e ser adulto. [...] princípios que precisamos para a
Educação Infantil, princípios éticos, princípios políticos e princípios
estéticos. (Diário de Campo, Cris - 17/03/2015).

Já a Professora Mari relatou sobre a vivência do dia a dia e a experiência
adquirida:
[...] consegui compreender que vivência é o conhecimento aprendido
no cotidiano, diferente da aprendizagem científica. A fala foi
relacionada ao contexto infantil. [...] ainda sobre vivência observei nas
discussões que esta estava relacionada na vida do profissional da
escola como aquela vivência que se teve com os filhos para
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experienciar as atividades com as crianças na escola, principalmente
na educação infantil. (Diário de Campo, Mari - 17/03/2015).

De acordo com as narrativas acima podemos características individuais, cada
qual com sua prática de escrita e seu conhecimento adquirido no momento da formação.
O diário de campo, utilizado em tempo real da formação, tornou-se uma prática em que
a própria autora tem a liberdade de escrever, umas com mais expressividade,
espontaneidade, já outras escrevem apenas por meio de tópicos.
Vejamos o que apresenta a narração da formação da iniciante Professora
Esmeralda com o tema: “Professor iniciante e a formação em tecnologia: mídias
digitais,” desenvolvido também por uma mestranda do PPGEdu/UFMT Campus
Rondonópolis, participante deste Projeto, cuja tese está relacionada ao tema analisado a
seguir:

Usar a mídia como suporte para além da sala de aula. Buscar blog na
educação, e realizar cadastro na TV escola. [...] importância de
oferecer aos alunos a possibilidade de todos acessar a mídia,
mostrando a eles o quanto eles são capazes de aprender e fazer.
(Diário de Campo, Esmeralda - 25/08/2015).

Nesta narrativa observou-se que a Professora pode relatar a importância de se
trabalhar com as mídias e os acessos tecnológicos na educação e neste contexto, a
Professora Cris descreve:
O curso sobre recursos das mídias tem grande importância dentro das
escolas e o quão estamos desatualizados, o curso foi muito bom e
quem mais ganhou com isto, foi a educação, a escola e os alunos.
(Diário de Campo, Cris - 25/08/2015).

A narrativa demonstrou que o diário além de ser um espaço da escrita, o autor
pode inserir ao mesmo tempo uma reflexão do seu papel enquanto docente.
O diário de campo para Zabalza (2004), supõe a atividade de escrita, trazendo
consigo a reflexão como condição necessária. Nas análises, notou-se também que a
Professora Mari, faz sua reflexão sobre o tema, ir além da sala de aula, como descreve
abaixo:
[...] importância da interação professor/aluno, desconsiderar o
processo de apenas o professor explicar conteúdos, mas pensar em
produções e atividades colaborativas para participação dos alunos. [...]
gravação de vídeos, podendo ser da própria turma como forma de
explorar os conteúdos. Professor necessita pensar no seu papel
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enquanto profissional além da sala de aula e pensar atividades no
coletivo. (Diário de Campo, Mari - 01/12/2015).

O diário de campo é um instrumento em que cada narrador tem a marca
individual e traz a impressão de autor na hora que escreve. Neste tipo de registro
observa-se as anotações do que foi mais importante para o professor iniciante, a sua
reflexão e a inserção daquela formação em suas práticas e vivências.
Nesta busca pelas vivências e trocas de experiências, optou-se por analisar
também as narrativas da última ação desenvolvida em dezembro de 2015, sobre a visita
a três escolas do campo, com o objetivo de compreender sobre os desafios dos
professores que, além de serem iniciantes e muitos deles participantes do projeto,
lecionam em lugares de difícil acesso e contam com poucos recursos pedagógicos e
tecnológicos, como menciona a Professora Esmeralda:

Ida ao campo para vivenciar as experiências dos nobres colegas destes
locais, parada em São José do Povo para seguirmos à sala anexa
Salete da Escola Wellington, em um assentamento, distante da sede 20
km. As professoras davam aula na casa dos alunos, hoje a sala anexa é
a casa de uma professora, que em outro turno se dirige ao
assentamento Salete. A professora dá aula para o primeiro segmento e
Ensino Médio. Este ano sete alunos se formaram. As professoras
geralmente são pedagogas, com especialização em matemática e
geografia. Os professores se locomovem com recursos próprios sem
auxílio do governo. Aqui na casa os alunos vêm até este local e no
assentamento eles vão até os alunos. Não existe internet no local, para
diversificar a metodologia os professores trabalham com filmes,
porém muitos alunos resistem. A professora relata que as relações
criadas entre professor e aluno é fator decisivo para que não aconteça
ou diminua os índices de evasão. (Diário de Campo, Esmeralda 01/12/2015).

Podemos perceber nas falas das Professora, uma certa expressividade e
comprometimento com a escrita, sem perder o foco de suas observações. Esta é uma das
características marcantes do diário de campo, como relata Zabalza (2004, p. 96): “vai
estabelecendo a sequência dos fatos a partir da proximidade dos próprios fatos”. Para o
autor, são espaços em que os professores narram a própria elaboração do pensamento e
dilemas.
Neste contexto, e para compreender as individualidades de escrita e
observações de cada professora, apresenta-se a seguir a narrativa da Professora Cris,
também sobre a visita às escolas do campo:
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Hoje só quero relatar a linda história de luta e sobrevivência dos
professores do campo. A impressão é de que estou em outro mundo,
uma realidade diferente da minha. Professor indo atrás de aluno com
seus próprios recursos. Professores que ensinam com a necessidade da
família. Trocas de experiência entre aluno e professores. (Diário de
Campo, Cris - 01/12/2015).

Para a Professora Mari, o relato se deu com um tom de ter vivenciado,
enquanto aluna deste ambiente visitado. Neste sentido é que o diário de campo vem
colaborar para seu desenvolvimento profissional, por meio da releitura das escritas.
Assim, a aprendizagem da docência, na perspectiva de desenvolvimento profissional, é
permanente, contínua e, de acordo com Zabalza (2004):
O envolvimento pessoal na realização do diário é, portanto,
multidimensional e afeta tanto a própria semântica do diário (nele
aparece o que os professores sabem, sentem, fazem, etc. assim como
as razões pelas quais o fazem e a forma como o fazem: isto é na
verdade o que torna o diário um documento pessoal) como o seu
sentido (o diário é, antes de mais nada, algo que a pessoa escreve
desde si mesma e para si mesma: o que se conta tem sentido, sentido
pleno, unicamente para aquele que é, ao mesmo tempo, autor e
principal destinatário da narração). (ZABALZA, 2004, p 46,48)

Vejamos o que mostra a narrativa a seguir da autora Professora Mari, sobre o
tema visita às escolas do campo:
A viagem ao campo foi muito proveitosa, uma vez que convivi
próximo aquela realidade que não tinha conhecimento no papel e
responsabilidade dos docentes envolvidos. Enquanto estudante fui
aluna de uma escola do campo e conheci as lutas dos colegas alunos
que enfrentavam realidade, chuva, sol, poeira, lama e muitas outras
dificuldades para chegar até a escola, e me surpreendi com outro lado
que compõe a história da educação no campo, dessa vez a dos
docentes, que faz o papel inverso, sendo eles a se deslocarem da zona
de conforto para iniciar o trabalho na educação do campo eles
precisam fazer um levantamento dos alunos, formar as turmas e para
desenvolver o trabalho com os alunos. [...] o que me surpreendeu foi a
demonstração de amor pela profissão e a vontade de contribuir com o
processo de ensino aprendizagem dos estudantes. Também achei
interessante o ambiente de trabalho, algumas improvisadas, inclusive
uma era em um antigo curral. (Diário de Campo, Mari - 01/12/2015).

Os diários de campo apresentam narrativas de um mesmo dia de formação e
com peculiaridades diversas, pois relatam o que é de mais relevante e o que irá
colaborar para sua formação. Observa-se que as expressões são próprias, por exemplo: a
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Professora Esmeralda escreve com mais detalhes e a Professora Cris narra exprimindo
sua emoção de estar em contato com a realidade do campo, sem recursos, sem lugar
próprio para dar aula: ou seja, são os problemas que as professoras do campo, colegas
participantes do projeto OBEDUC, vivenciam e, como a mesma descreveu, “uma
realidade diferente da minha”. Para Mari, que já vivenciou a educação do campo,
também foi surpreendente esta visita; hoje, como professora iniciante morando na
cidade, descreveu com propriedade sobre a realidade na escola do campo, com desafios,
dificuldades, mas, como relatou, os professores têm amor ao que fazem.
Esse é o objetivo de utilizar o instrumento diário de campo, numa análise
evidenciada de escolha de temas pelos próprios participantes e que vem ao encontro de
suas necessidades formativas, como professoras iniciantes.

Considerações
Este texto teve o propósito de investigar, na perspectiva das professoras
iniciantes da rede municipal de Rondonópolis e participantes do OBEDUC, as
contribuições da escrita de seus diários de campo para sua formação docente. No
decorrer da escrita, buscou-se entender sobre o que é ser professor iniciante, suas
dificuldades em enfrentar seu início de carreira e sobre o diário de campo, como um
instrumento formativo que possibilita a análise das experiências vividas na formação
continuada.
Cada professora que voluntariamente aceitou participar da pesquisa, no
decorrer das narrativas, apresentou um certo prazer em escrever, sendo ponderável,
clara e subsidiada pelo entendimento individual de cada dia relatado, evidenciando que
os temas, escolhidos pelo grupo e desenvolvidos ao longo do ano de 2015,
proporcionaram reflexões e experiências relevantes para o seu desenvolvimento
profissional.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E IDENTIDADE PROFISSIONAL

Este painel tem por objetivo explicitar resultados de três pesquisas sobre a formação de
professores e a identidade profissional. Entendemos que o processo de constituição da
identidade docente se dá ao longo da carreira, sendo impregnado de representações
sociais acerca da figura do professor, e influenciado por processos que envolvem a
história pessoal, as interações e aprendizagens vivenciadas nos espaços formativos.
Desse modo, apresentamos o primeiro artigo que é decorrente de uma pesquisa de
mestrado, e apresenta uma sistematização dos processos de produção de conhecimento
sobre formação continuada, com base na análise de artigos de periódicos acadêmicocientíficos da área de educação. Procuramos conhecer o cenário das pesquisas em nosso
país, e saber se os artigos contemplam as relações existentes entre a formação e a
identidade docente. O segundo artigo, também decorrente de uma pesquisa de mestrado,
objetiva lançar luz sobre o papel dos aspectos relacionais no processo de constituição
identitária docente, a partir de narrativas de história de vida de professoras atuantes no
Atendimento Educacional Especializado da Rede Municipal de Ensino de Joinville. O
terceiro artigo objetiva estudar os movimentos identitários de professores do ensino
fundamental em exercício, buscando identificar como se constitui sua identidade
profissional, tendo em vista a tensão entre as atribuições que lhes são conferidas nos
seus locais de trabalho, as identificações que realizam ou não, e as representações
sociais subjacentes às atribuições e pertenças. Sendo assim, com a composição desse
painel, pretendemos contribuir para os estudos sobre essa temática, tendo em vista a
pertinência do tema ao possibilitar a compreensão sobre o ofício e a relevância da
formação na constituição do ser docente.
Palavras-chave: Formação de Professores. Identidade Docente. Formação Continuada.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA E A IDENTIDADE DOCENTE: UM OLHAR
SOBRE AS PESQUISAS ACADÊMICAS NO BRASIL
Vânessa Soares Leal¹
Maria Eliza Rosa Gama²
Eduardo Adolfo Terrazzan³

Resumo: Este trabalho visa apresentar uma sistematização dos processos de produção
de conhecimento sobre formação continuada de professores, com base na análise de
artigos de periódicos acadêmico-científicos, produzidos na área de educação, de 2008 a
2015. Nossa problemática centra-se em conhecer o cenário das pesquisas sobre a
formação continuada de professores em nosso país, além de buscar saber se os artigos
contemplam as relações existentes entre a FC e a identidade docente. Para fundamentar
as ideias apresentadas foi realizado um estudo baseado nas produções de Imbernón
(2009), Santos (2009), Terrazzan, (2007), dentre outros autores. Concluímos que a FC
de professores constitui um campo de estudos abrangente. As pesquisas que tratam
especificamente das possíveis relações existentes entre a FC e a identidade docente,
consideram a FC um processo que pode possibilitar mudanças na identidade
profissional, por meio da interlocução em diferentes espaços, da troca de experiências e
do estabelecimento de parcerias entre os professores. Destacamos o crescente interesse,
nos últimos dois anos, por temas que relacionam a FC com as práticas pedagógicas
inclusivas, as políticas públicas e as novas tecnologias. Foram poucos os trabalhos
analisados que trataram dos processos formativos dos professores dos Anos Iniciais,
mesmo que a maioria dos artigos abordem questões pertinentes à educação básica. Os
artigos existentes sobre a FC no Ensino Superior tratam de levantamentos bibliográficos
ou estudos realizados por Grupos de Pesquisa em ações formativas específicas. É
evidente a necessidade das pesquisas acadêmicas focarem na FC nos ambientes
escolares, para obterem maior relevância junto ao professorado, sendo assim, um
referencial consistente na inovação em termos de processos formativos.
Palavras-chave: formação continuada de professores; identidade profissional docente;
educação;
Formação continuada de professores em serviço: aportes
Para

início

fundamentaram

deste

nosso

trabalho,

estudo,

abordaremos

buscando

analisar

os

principais

aportes

que

o

percurso

histórico

do

desenvolvimento dos processos de formação de professores no Brasil, da década de
1970 até a atualidade. Consideramos que estes processos sofreram influências de
políticas educacionais e das mudanças sociais, econômicas e culturais ocorridas neste
período, interferindo na identidade profissional dos professores ao longo do tempo.
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Conforme Santos (2007), na primeira metade da década de 70, a educação foi
regida pela psicologia comportamental e pela tecnologia educacional, enfatizando a
deformação técnica dos professores e dos especialistas em educação, o que resumiu a
prática docente à definição de objetivos e procedimentos de avaliação e ensino. Neste
cenário, o papel do professor era exercer a função de formador que utilizava técnicas
para o alcance de um determinado fim, prescrito por um planejamento rigoroso de
ensino e aprendizagem.
Neste contexto educacional, conforme Imbérnon (2010), as ações de formação
continuada (FC) foram efetivadas por meio de cursos, seminários e oficinas, aliadas a
alguns movimentos de renovação pedagógica que se fortaleceram na segunda metade da
década de 70, salientando a necessidade de mudança da escola para a superação do
autoritarismo e das concepções uniformizadoras e classistas.
Na década de 1980, a função social da escola se torna foco das discussões no
âmbito educacional. Fortalece-se a concepção de que a educação não é neutra, mas, sim,
tem um papel político e libertador na constituição do sujeito como cidadão crítico e
reflexivo na sociedade. Ressalta-se que, neste período, o Brasil vivenciava a abertura
política, e o retorno ao regime democrático após muitos anos de ditadura militar, e,
neste contexto, a educação assumia o seu caráter social e político.
Santos (2007) evidencia que esse contexto histórico fomentou a discussão a
respeito das condições de trabalho, relacionando a profissionalização com a qualidade
do ensino. A educação sofreu com os problemas resultantes de políticas mal
direcionadas que se preocuparam com a quantidade de professores em serviço, sem
priorizar a qualidade dos cursos de formação dos profissionais que ingressaram
principalmente na rede pública de ensino.
A marca deste processo histórico foi a ruptura entre a formação teórica e a
prática, que deu origem a uma concepção de FC associada ao modelo da racionalidade
técnica, baseado no treinamento de habilidades em que o professor é apenas um
executor de procedimentos de ensino elaborados por especialistas. Neste período foram
efetivadas pesquisas sobre formação com foco nas competências do bom professor, e
em elementos como o planejamento, a avaliação e os minicursos que passaram a ser
introduzidos nos espaços formativos.
Já na década de 1990, verificaram-se alguns avanços quanto a FC

de

professores e a preocupação com o aperfeiçoamento para a adaptação aos avanços da
pós-modernidade, seguindo o modelo de treinamento, focados no desenvolvimento de
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conhecimentos e habilidades. Por outro lado, também se desenvolveram estudos
voltados aos modelos alternativos, como o questionamento da prática docente por meio
da pesquisa-ação, e inúmeros textos com análises teóricas sobre o assunto.
A importância da FC para a pesquisa educacional no Brasil se fortaleceu nessa
década com o aumento de propostas de cursos para os professores em serviço, e pela
institucionalização da LDB 9394/96, que em seus artigos 61 e 62 enfoca a capacitação
em serviço e o aperfeiçoamento profissional continuado como um direito dos
profissionais da educação e uma responsabilidade dos sistemas de ensino.
Para cumprir com essa responsabilidade o Ministério da Educação criou o
FUNDEF e, posteriormente, o FUNDEB, a fim de repassar os recursos necessários para
o desenvolvimento dos cursos de capacitação e aperfeiçoamento nos Sistemas Públicos
de Ensino, valorizando os processos de formação continuada de professores em serviço
como um meio relevante de desenvolvimento profissional docente. (GAMA,
TERRAZAN, 2009). Estes aspectos foram decisivos para o desenvolvimento de
inúmeras pesquisas na área educacional que se propuseram a compreender melhor os
processos formativos dos professores em serviço.
Nos anos 2000, observa-se uma crise da profissão docente decorrente dos
conflitos vivenciados nos contextos sociais que condicionam o processo educativo. Os
professores passam a questionar os sistemas considerando-os inadequados para educar
os sujeitos do século XXI. Os processos de FC também sofrem uma crise por
decorrerem deste sistema educacional considerado por muitos como obsoleto. Neste
cenário, surge a necessidade dos processos se voltarem para a elaboração de projetos de
transformação por meio da pesquisa sobre a prática docente, a valorização da
subjetividade do professor e da participação da comunidade na escola (IMBÉRNON,
2010).
A partir deste breve panorama sobre a FC de professores no Brasil, percebemos
que a mesma se desenvolveu fundamentada na racionalidade técnica distanciada do
trabalho, necessidades e demandas da escola, sem fomentar a produção de
conhecimento. Contudo, nos últimos anos, observam-se algumas mudanças, com a
valorização da experiência dos professores e da sua autonomia como sujeitos do
processo formativo.
Assim, ocorre o aumento de pesquisas acadêmicas que consideram a
complexidade da ação pedagógica e do papel dos docentes em sua formação e as
relações existentes entre a FC e a constituição da identidade profissional.
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Consideramos que a pauta da FC deve incluir as necessidades e os desafios
vivenciados pelos professores nas diferentes etapas do desenvolvimento profissional.
Nesta perspectiva, Mizukami (2002) afirma que a formação continuada
[...] busca novos caminhos de desenvolvimento [...] para tratar de problemas
educacionais por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas pedagógicas e de uma permanente (re) construção da identidade
docente (MIZUKAMI et al, 2002, p. 28).

Entendemos que a inovação em termos de FC de professores é um processo
lento, influenciado pelo clima institucional e pelo baixo prestígio da profissão na
sociedade, dentre outros aspectos. A superação destes desafios depende do rompimento
com as práticas antigas, e o estabelecimento de novos mecanismos profissionais e
estruturais.
Diante do exposto, objetivamos apresentar uma sistematização dos processos de
produção de conhecimento sobre a formação continuada de professores, com base na
análise de artigos de periódicos acadêmico-científicos, produzidos na área de educação.
Nossa problemática centra-se em conhecer o cenário das pesquisas sobre a formação
continuada de professores em nosso país, além de buscar saber se os artigos
contemplam as relações existentes entre a FC e a identidade docente.
Resultados do levantamento
Em nossa coleta de informações dos trabalhos acadêmicos científicos realizamos
um levantamento sobre a FC de professores, utilizando como fonte de informações o
portal Webqualis da CAPES. consultamos a lista de periódicos acadêmico-científicos da
área de educação, em âmbito nacional, com estrato A1 e A2, reservada às publicações
amplamente reconhecidas na área.
Além da busca no portal de periódicos da CAPES, também, utilizamos a
biblioteca eletrônica SciELO, que abrange uma coleção selecionada de periódicos
científicos brasileiros, e proporciona um amplo acesso a coleções, assim como aos textos
completos dos artigos. Decidimos fazer nosso levantamento considerando o período
compreendido entre 2008 e 2015.
Realizamos a seleção dos artigos por meio da leitura dos títulos e resumos de
todas as edições das publicações, os quais concediam artigos completos on line sobre
educação. Desse modo, chegamos a um total de 10 Periódicos Acadêmico-Científicos,
conforme o quadro a seguir.
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Relação de Periódicos Acadêmico-Científicos analisados
Nº

Referência completa do Periódico

01

Revista de Linguistica aplicada. n.1. (2001-). Belo Horizonte: Faculdade de
Letras da UFMG. ISSN 1676 0686
Cadernos de Pesquisa. n.1. (1971-). São Paulo: Fundação Carlos Chagas.
ISSN 0100 1574
Revista Educação. n.1. (1978-). Porto Alegre: PPGE - PUCRS. ISSN
0100/1574. ISSN 0101 465X
Cadernos CEDES / Centro de Estudos Educação e Sociedade. Vol.1,
n.1.(1980-) . Campinas. ISSN 0101 3262
Revista Diálogo Educacional . n.1. (2000-). Curitiba: PUCPR. ISSN 1518
3483
Cadernos de Educação. n.1. (1992-).Pelotas: UFPEL. ISSN 0104-1371

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nº de
artigos
05
06
09
10
28
05

Educação & Sociedade. n.1. (1978). Revista quadrimestral de ciências da
Educação. Campinas. ISSN 0101-7330
Educação em Revista. n.1. (1985).Belo Horizonte: Faculdade de Educação da
UFMG. ISSN 0102-4698
Ensaio: aval. pol. públ. Educ.n.1. (1993). Rio de Janeiro: Fundação
Cesgranrio ISSN 0104-4036
Educar em Revista.n.1.(1981).Curitiba: UFPR. ISSN 0104-4060

04

Total de artigos

89

05
05
12

Período
20082015
20082015
20082015
20082015
20082015
20082015
20082015
20082015
20082015
20082015

Durante o primeiro período de coleta dos artigos publicados entre 2008 e 2013,
encontramos um total de 74 artigos. De posse desses artigos, lemos o resumo de cada um
deles e demos atenção especial ao objetivo do trabalho que deveria referir-se à formação
continuada de professores. Em seguida lemos todos esses artigos na íntegra e percebemos
que alguns deles (14) não tinham relação direta com o assunto de nosso interesse e, desta
forma, os descartamos. Assim, nossa amostra na primeira etapa de análise foi de 60
artigos.
Decidimos, posteriormente, dar prosseguimento ao nosso levantamento, e
incluímos em nossos dados os artigos publicados nos anos de 2014 e 2015. Desta forma,
atualizamos nossas informações e ampliamos o olhar sobre as pesquisas sobre a formação
continuada de professores (FC), incluindo a leitura de mais 29 artigos. Desta forma,
finalizamos nossa coleta com a análise de 89 artigos.
Após a leitura detalhada, selecionamos as informações mais pertinentes que foram
sistematizadas num quadro analítico descritivo. Posteriormente, elaboramos um Roteiro
para Análise Textual com categorias (a posteriori), a fim de auxiliar na análise dos
trabalhos coletados.

ISSN 2177-336X

5549

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

7

Destacamos nesta coleta os PAC Cadernos de Pesquisa (v.38, n.135, 2008) ao
abordar o tema “Formação Profissional, Profissões e Crise das Identidades na Sociedade
do Conhecimento”; a Revista Educação da PUCRS (Vol. 33, No 3, 2010) com o Dossiê
“Formação de professores, currículo e prática”; a publicação “Identidade Profissional:
Memórias Escolares e Narrativas Docentes” do Caderno CEDES (vol.32 no.88, 2012); e a
Revista Diálogo Educacional que abordou a temática “Formação continuada” em seu
volume 10 ( n. 30, 2010).
Quanto ao universo das pesquisas analisadas, um dado relevante é que dos 89
artigos coletados, apenas três (3%) tratam especificamente dos processos formativos dos
professores dos Anos Iniciais, revelando o pouco interesse das pesquisas acadêmicas por
esta etapa da Educação Básica. Do total de artigos, vinte e três (26%) abordam a FC de
outras etapas ou modalidades da Educação Básica, e treze (15%) voltam-se ao Ensino
Superior, por meio de trabalhos realizados por Grupos de Pesquisa, aliando a FC e a
Formação inicial, ou, ainda, apresentando levantamentos bibliográficos sobre processos
formativos.
Com relação ao foco, percebemos em oito (9%) pesquisas a relação entre os
processos formativos e a constituição da identidade profissional docente. Verificamos um
grande interesse pelo uso de novas tecnologias nos processos de FC de professores em
serviço em dezesseis (18%) produções.
Um aspecto relevante se refere ao aumento do interesse das pesquisas por temas
relacionados às práticas pedagógicas inclusivas. Notamos que nos últimos dois anos, o
número de artigos relacionados a essa temática praticamente duplicou, aumentando de
três para oito publicações, constituindo 9% de nosso levantamento. Outro dado que
merece destaque se refere às pesquisas voltadas às relações entre a FC e as políticas
públicas, que tiveram um aumento de seis artigos publicados nos dois últimos anos,
resultando num total de nove artigos analisados desde 2008, resultando em 10% de nossa
análise.
A escola como espaço de FC (3%) e a relação entre a FC e o desenvolvimento
profissional docente (7%), foram outras temáticas que categorizamos em nosso
levantamento.
Quanto ao tipo de pesquisa constatamos que 40% são pesquisas documentais, que
utilizaram como fontes os dados de eventos acadêmico-científicos, levantamento
bibliográfico em banco de teses e periódicos, dados de relatórios de pesquisa de grupos de
estudos, análise de projetos, análise de memoriais, análise de relatos de experiências em
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processos de FC, análise de material didático ou revisão bibliográfica baseada em estudos
sobre processos formativos de professores.
Das produções sete (8%) utilizaram a entrevista como instrumento de pesquisa,
quatro (4%) utilizaram observações e sete (8%) fizeram uso de questionários junto aos
sujeitos das pesquisas (professores ou gestores), seis (7%) realizaram a análise de
produções e relatos de atividades dos participantes das pesquisas, e apenas uma pesquisa
trata de um estudo de caso. Alguns trabalhos fizeram uso de mais de um instrumento na
coleta de dados (72%).
Numa leitura flutuante dos referenciais teóricos percebemos que se destacam
alguns autores quanto aos estudos sobre formação de professores, tais como: Nóvoa
(1991, 1992, 1995, 1997, 2000, 2002, 2008); Marcelo Garcia (1992, 1999, 2009);
Imbérnon (2002, 2005, 2009, 2010); Contreras (2002); Cunha (1999); Libâneo (2002);
Lüdke (2001); Pimenta (1999); Sacristán (1995); Santos (2002); Tardif (2002); Zabalza,
(1999). Estes autores, mesmo que abordem a formação de professores em seus estudos,
possuem suas especificidades ao tratarem do tema, seja evidenciando a escola como
espaço formativo, ou a relação entre a FC e o desenvolvimento profissional docente,
reafirmando o papel do professor como sujeito, e a aprendizagem como finalidade dos
processos de FC.
Em nosso levantamento classificamos os artigos sobre FC em nove eixos
aglutinadores de pesquisa, conforme apresentamos a seguir:
Eixo I- FC nos Anos Iniciais
Neste eixo classificamos os três artigos (5%) que se voltaram especificamente à
FC dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As pesquisas têm
diferentes temáticas como as políticas de formação inicial e continuada de professores
para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, buscando analisá-las no contexto da
educação brasileira contemporânea (Brzezinski, 2008); as relações entre teoria e prática
no campo educacional brasileiro (Andrade, 2010); e os procedimentos educativos que
favorecem o desenvolvimento docente no sentido estético (Schlindwein, 2012).
Eixo II- Formação Continuada e as novas tecnologias
Neste eixo situamos os 11 artigos (18%) que relacionam a FC ao uso de novas
tecnologias de informação e comunicação, tais como os Cursos EaD, ou a formação ou
Tecnologias Digitais Virtuais (TDVs). Notamos que nos dois últimos anos houve um
aumento de 50% nas pesquisas relativas às tecnologias na área da educação. Observamos
que, no geral, os artigos deste eixo preocupam-se com a preparação dos docentes para a
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utilização pedagógica de tecnologias da informação e comunicação, e entendem a FC
como uma prática que proporciona a aprendizagem para as mudanças no contexto
educacional, bem como analisam metodologias e materiais de ensino utilizados nos
processos formativos e nos ambientes de aprendizagem.
Eixo III- Relações entre FC e a identidade profissional docente
Neste eixo aglutinamos os artigos que expressaram mais evidentemente a relação
entre a FC e a constituição da identidade docente. Os seis artigos, guardando as suas
especificidades, focam nos processos coletivos de formação em serviço, destacando as
relações interpessoais no ambiente escolar. Observamos que as produções abordam
aspectos importantes a respeito do ser professor, considerando elementos como o
autoconhecimento, a autoestima, a autoimagem e os processos motivacionais, discutindo
o papel dos cursos de formação continuada na socialização profissional dos professores,
considerando que por meio dos processos coletivos os professores produzem-se como
sujeitos do trabalho, engendrados numa dimensão de experiência.
Eixo IV- Relações entre a FC e o desenvolvimento profissional docente
Os artigos deste eixo analisam as contribuições da formação continuada para o
desenvolvimento profissional dos professores (DPD) e buscam compreender as
perspectivas e experiências de desenvolvimento profissional articuladas à colaboração no
contexto de trabalho . Das quatro pesquisas, três são documentais, baseadas em registros
de depoimentos de professores sobre o processo de FC, e as demais, utilizaram como
instrumento de pesquisa entrevistas ou observações.
Eixo V - Relações entre a FC e as práticas pedagógicas inclusivas
Neste bloco, destacamos os artigos que tratam dos processos formativos voltados
às práticas inclusivas. Notadamente, em nossas entrevistas, percebemos que esses
processos são escassos, embora os professores expressem a necessidade de um maior
investimento em propostas de FC que contemplem a inclusão escolar. Neste eixo
percebemos um grande aumento das pesquisas sobre inclusão nos dois últimos anos.
Eixo VI- A escola como espaço de FC
Neste eixo aglutinamos os artigos que dão destaque ao papel da escola na FC dos
professores em serviço. Os três artigos têm como sujeitos da pesquisa os professores ou
os gestores, dois utilizaram como instrumento a entrevista, e um a análise de relatos no
contexto de um projeto de pesquisa e de FC.
Eixo VII - FC dos professores da Educação Básica
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Verificamos que dos 89 artigos levantados, 23 (26%) tratam da FC dos professores
da Educação Básica. A maioria das pesquisas é documental, baseadas na legislação, em
projetos, em documentos ou levantamento de dados em bancos de teses, dissertações e
periódicos. Observamos que nos últimos dois anos houve um aumento da utilização da
pesquisa-ação, por meio de ações formativas, análises de práticas e grupos de discussões.
Os artigos focam em aspectos como o trabalho docente colaborativo, a análise e
caracterização dos processos de FC, a relação entre a FC e a formação inicial e os
programas de formação oferecidos pelo governo aos professores do Ensino Fundamental.
Eixo VIII- FC no Ensino Superior
Neste eixo, estão incluídos os dez artigos que tratam da FC no Ensino Superior.
Das pesquisas seis são documentais, duas fizeram uso de questionários, uma de
entrevistas e uma trata de um estudo de caso. As pesquisas documentais baseiam-se em
levantamento documental dos resumos, junto aos acervos como a Anped e o portal da
CAPES, buscando mapear as contribuições da pesquisa sobre FC no Brasil nas últimas
décadas. Os artigos caracterizam ou discutem os processos de FC na Educação Superior,
enfocando as estratégias de aprendizagem, a FC à distância, as práticas de FC em áreas
como educação especial, educação musical e ensino da matemática.
Eixo IX-Relações entre FC e as políticas públicas
Neste último eixo, incluímos os artigos que centram na relação das políticas
públicas e a FC. As três pesquisas abordam a política nacional de formação de docentes
da Educação Básica.As fontes de informação fundamentam-se na análise de documentos
e legislação. Acreditamos que estas pesquisas elucidam questões relevantes a respeito das
políticas públicas para a FC dos professores. O conhecimento da legislação que
fundamenta os processos formativos deve ser apropriado pelos professores e gestores,
pois envolvem apoio técnico e ou financeiro disponibilizado pelo MEC, e implicam
diretamente na qualificação profissional dos contextos públicos de ensino.
Considerações finais
Em nosso levantamento e análise dos 89 artigos coletados em dez periódicos
acadêmico-científicos publicados de 2008 a 2015, verificamos que a formação continuada
de professores constitui um campo de estudos abrangente, devido à sua importância para
o desenvolvimento profissional docente.
Percebemos que são poucos os trabalhos que tratam especificamente dos
processos formativos dos professores dos Anos Iniciais, revelando um desinteresse das
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pesquisas acadêmicas por esta etapa da Educação Básica, mesmo que a maioria dos
artigos abordem questões pertinentes a esse nível de ensino.
É importante evidenciar também o pequeno número de pesquisas que tratam
especificamente das possíveis relações existentes entre a FC e a identidade profissional
docente. Contudo, nos artigos incluídos neste eixo de nossa análise, é perceptível a
preocupação em compreender como se dá o processo de aprender a ser professor. As
concepções apresentadas relacionam a FC à práxis, como um processo que além da
reflexão sobre o fazer pedagógico, deve articular a teoria e a prática, tendo como
referência o cotidiano escolar e seus desafios. Os resultados apontaram para a influência
de significações constituídas no âmbito pessoal e profissional, destacando-se
características como aprendizado constante, investimento permanente na formação, e
desenvolvimento de estratégias inovadoras para o processo de ensino e aprendizagem.
Os artigos de periódicos enfatizam a FC como uma fonte que pode possibilitar
mudanças na identidade profissional, por meio da interlocução em diferentes espaços e da
troca de experiências. Aliado a isso, notamos que os artigos apresentam tanto aspectos
positivos em torno da FC, como o estabelecimento de parcerias que propiciam a inovação
educacional, quanto os aspectos negativos, como o controle do Estado e as falhas da
escola ao desconsiderar os interesses dos professores como referência na organização dos
seus processos formativos.
Destacamos o crescente interesse por temas que relacionam a FC com as práticas
pedagógicas inclusivas. Sugerimos que este aumento se deve ao desenvolvimento de
pesquisas focadas nas dificuldades vivenciadas pelos docentes, mais especificamente na
educação básica, o que entendemos como um ganho, por aproximar a pesquisa acadêmica
das reais necessidades do professor deste nível de ensino.
Outro dado que merece destaque se refere ao aumento das pesquisas voltadas às
relações entre a FC e as políticas públicas, especialmente nos dois últimos anos,
constituindo importantes dados empíricos extraídos de práticas realizadas em programas
formativos como o PNAIC.
Nosso levantamento permitiu ainda verificar que os artigos existentes sobre a FC
no Ensino Superior tratam de levantamentos bibliográficos ou estudos realizados por
Grupos de Pesquisa em ações formativas específicas, geralmente voltadas ao
desenvolvimento de estratégias de aprendizagem ou à participação de professores em
cursos de FC realizados à distância, tendo como participantes, em sua maioria, os
professores da educação básica que realizam cursos de pós- graduação ou participam de
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cursos de extensão voltados ao uso de novas tecnologias. Também revelam os desafios
enfrentados pelos docentes no letramento digital, e na utilização eficaz dos recursos
tecnológicos.
Constatamos que há um grande número de produções baseadas em levantamento
bibliográfico, evidenciando a análise de aspectos da FC fora dos ambientes escolares. No
entanto, notamos que houve um aumento de trabalhos que utilizaram diferentes
instrumentos de coleta, tendo os professores como sujeitos de pesquisa.
As pesquisas analisam questões pertinentes aos processos formativos visando a
sua qualificação. Ainda é evidente a necessidade de focar no professor no contexto em
que atua, para obterem maior relevância, aproximando a pesquisa acadêmica dos
problemas cotidianos da escola, sendo assim, um referencial consistente na inovação em
termos de processos formativos. Salientamos a importância de tomar esses dados como
princípio para se repensar a formação dos professores em serviço e, assim, poder
proporcionar espaços propícios para o enriquecimento da fundamentação teórica, a
reflexão sobre a ação pedagógica e a promoção de desenvolvimento profissional dos
profissionais da educação.
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A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL 1

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza 2 – PUC-SP
Eixo 3 - Didática, profissão docente e políticas públicas.
Agência Financiadora: CNPq
Resumo
O objetivo da pesquisa original foi estudar os movimentos identitários de professores do
ensino fundamental em exercício, visando a identificar como se constitui sua identidade
profissional, tendo em vista a tensão entre as atribuições que lhes são conferidas nos
seus locais de trabalho, as identificações que realizam ou não com essas atribuições e as
representações sociais subjacentes a essas atribuições e pertenças. Assume-se, como
aporte à investigação e análise, a perspectiva psicossocial, em consonância com os
pressupostos teóricos adotados. Esse referencial envolveu o estudo das contribuições de
Dubar (1997) quanto ao conceito de identidade profissional, relacionando-o à docência,
tendo em vista a tensão entre as atribuições que são conferidas ao sujeito, nos seus
locais de trabalho e as adesões ou não a essas atribuições. Buscou-se, ainda, estabelecer
relações com as contribuições de Moscovici (1978) sobre a TRS. A pesquisa realizada
envolveu quatro escolas de Ensino Fundamental II, nas quais foram entrevistados oito
professores, a direção, a coordenação pedagógica, dois alunos de cada professor e seus
respectivos pais. As análises realizadas enfatizaram os processos relacionais,
constituídos por atribuições – o que o outro diz que sou, tendo em vista a compreensão
das identificações operadas pelo professor, nesse processo. Tal escolha põe em relevo
representações sociais, visto seu potencial mobilizador de identificações. Os resultados
revelaram que são muitos os processos que estão envolvidos na constituição da
identidade profissional, desde os relativos à história pessoal dos docentes – eixo
biográfico (transações subjetivas) – até experiências efetivas de prática profissional e de
práticas de formação. Além disso, destaca-se fortemente a presença das atribuições de
outros (gestores, alunos e pais) na constituição identitária dos professores.

Palavras-chave: Representações Sociais,
Identitária, Formação de Professores.
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Introdução
Uma investigação desenvolvida pelo grupo de pesquisa Movimentos Identitários
de Professores 3, é apresentada neste texto, cujo objetivo foi identificar e analisar os
elementos constituintes da identidade de docentes atuantes no Ensino Fundamental,
focalizando as atribuições que lhes são conferidas nas relações que mantêm no cotidiano
escolar.
A pesquisa fundamentou-se nos conceitos de Dubar (2005) sobre a construção
identitária no trabalho, que postula que a articulação entre os atos de atribuição e os atos
e sentimentos de pertença se intensifica nas relações que os indivíduos desenvolvem no
ambiente de trabalho. Nessas atividades, ocorrem tensões, que desencadeiam, em um
movimento permanente e perene, a construção, desconstrução e reconstrução de formas
identitárias, nas e por meio das identificações e não identificações dos sujeitos.
Ao refletir sobre as identidades no trabalho e tendo como pressupostos teóricos
os conceitos de Dubar (2005), nesta pesquisa, foram questionadas as influências
exercidas pelas situações vividas pelos professores no seu dia-a-dia na configuração de
sua identidade profissional, especificamente, na sua forma de ver-se como docente.
Em pesquisas anteriores, constatou-se a importância dos aspectos singulares dos
professores no desenvolvimento de suas práticas na escola, sobretudo no envolvimento
e compromisso desses profissionais com processos de mudança ou na sua adesão a
novas propostas pedagógicas. Com esta pesquisa, propõe-se ampliar as reflexões
relativas aos processos de fortalecimento da categoria profissional dos professores, ao
mesmo tempo que se entende que o estudo de suas identidades pode trazer contribuições
à compreensão dos modos como a docência se desenvolve na escola. Por outro lado,
acredita-se na possibilidade de este estudo contribuir para a proposição de formas de
realizar a formação docente que contemplem a reflexão sobre ser professor nos dias
atuais. São esses objetivos que direcionaram o grupo a investigar as formas identitárias
reveladas pelos professores nos movimentos e relações de força que se expressam nas
tensões entre as atribuições e as pertenças vivenciadas no exercício da profissão,
portanto, nos mundos vividos. E isso levou ainda à tentativa de compreender de que
maneira as representações sociais (Moscovici, 2003; Jodelet, 2001) interferem nessas
formas identitárias, dado que se identifica que aquelas estão presentes tanto nas
atribuições como nas pertenças expressas pelos professores.
Forças situadas no nível das atribuições conferidas ao professor pela escola e
demais agentes, e no das identificações e/ou pertenças são postas em movimento no
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cotidiano do trabalho, influenciando na construção do modo de ver-se e definir-se como
professor, caracterizam as relações que ocorrem, seja na escola como em outras
situações de trabalho.
Algumas condutas comumente manifestadas pelos docentes conduzem a alguns
questionamentos: que atribuições comumente expressas na escola são geradoras de
movimentos identitários dos professores e por quê? Como se expressam esses
movimentos identitários, como se configuram na identidade profissional dos
professores?
Essas questões revelam um pressuposto em relação à formação de professores: a
identidade profissional dos professores e do coletivo da escola se constitui, nos
processos formativos, na medida em que os profissionais tomam consciência do
movimento e articulação entre a “atribuição” e a “pertença”. Este pressuposto se apoia
na acepção de Dubar (1997) de que “o trabalho está no centro do processo de
construção, destruição e reconstrução das formas identitárias” (p.48).
Esta pesquisa, tendo como núcleo a formação identitária dos profissionais da
educação, na escola, pode oferecer dados que contribuam para melhor compreensão dos
processos desencadeados nas escolas, no Brasil.

Método
Esta foi uma pesquisa qualitativa, desenvolvida em situações naturais, recorrendo
a dados descritivos, que trazem a perspectiva dos participantes (LÜDKE e ANDRÉ,
1986). Dá ênfase à subjetividade, aos sentidos e aos significados que os sujeitos
atribuem às suas experiências, valorizando suas práticas cotidianas. (FLICK, 2004).
Pesquisar identidades não é tarefa simples (DUBAR, 1997), mas a presente
tentativa funda-se na convicção de que é possível empreender tal tarefa, considerando a
heterogeneidade dos processos de atribuição e de pertença. Ao se fazer isso, parte-se
da atribuição da identidade pelas instituições e agentes que interagem com o sujeito.
Para isso, considera-se onde estão os sujeitos em relação, quais as categorias os
identificam (etiquetagem), que tensões caracterizam a constituição das identificações,
frente às atribuições feitas pelas instituições.
Em um segundo movimento analítico, faz-se necessário olhar para o processo de
identificação ou pertença, que implica a incorporação das atribuições recebidas. Nesse
movimento, analisam-se as trajetórias sociais pelas/nas quais os sujeitos constroem
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“identidades para si”, ou seja, “a história que contam a si daquilo que são”. (DUBAR,
1997:107) e estabelecem-se relações com as atribuições que escolhem como pertenças.
Tendo em vista as questões propostas – que formas identitárias são impostas ao
professor pela organização escola e como se dá o processo de apropriação/não
apropriação das atribuições – o foco desta análise se dará no processo relacional de
constituição da identidade, nos atos de atribuição, que caracterizam a identidade para o
outro e nas representações sociais. No entanto, considerar-se-á também a pertinência de
olhar para o que Dubar (1997) chama de processo biográfico da constituição identitária,
caracterizada pelos atos de pertença e pela identidade para si, isto é, em que medida os
movimentos identitários interferem na forma como o professor se narra (identidade para
si), completando a forma como é narrado (identidade pelo outro).
Estudar identidades no trabalho implica a compreensão da complexidade das
articulações entre os atos de atribuição e os atos de pertença. São categorias dinâmicas e
que, em um movimento articulado incessante, ora o sujeito refuta o que os outros lhe
atribuem, ora se identifica com parte daquilo que o outro lhe imputa. Compreender
categorias tão complexas envolve a compreensão dos sistemas de ação que os sujeitos
empreendem nas relações de trabalho (DUBAR, 2005).
Preocupados em saber quais atribuições da instituição “educação” e/ou
organização escola são geradoras de movimentos identitários nos professores e o motivo
de o serem,
Tendo em vista os objetivos da investigação e seus pressupostos teóricos, foram
selecionadas quatro escolas da Grande São Paulo, duas da rede pública municipal e duas
da rede particular, todas com o Ensino Fundamental. Tais foram os critérios de escolha
das mesmas.
Foram selecionados sujeitos que oferecessem informações significativas para que
fosse possível responder às questões da pesquisa: professores, sendo dois professores do
Ensino Fundamental de cada uma das quatro escolas. Complementando e permitindo o
cotejamento dos dados coletados, foram contatados, como informantes privilegiados, e
de acordo com os objetivos da pesquisa, seus Diretores e Coordenadores, quatro alunos
dos respectivos professores e quatro responsáveis pelos respectivos alunos (pais ou
responsáveis), que forneceram dados relativos às atribuições feitas aos professores.
A entrevista semi-estruturada foi utilizada como instrumento de coleta de dados,
com a função de identificar, por um lado, junto aos informantes privilegiados, as
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atribuições que comumente são imputadas ao professor e, por outro lado, junto aos
professores, buscou-se desvelar que atribuições dizem eles lhes serem feitas pelos
outros atores da escola, relacionando as interpretações dos professores com as
atribuições feitas por direção, coordenação, família, alunos. Nesse processo de análise,
buscou-se, ainda, identificar processos reflexivos que indicassem os movimentos que os
professores empreendem, ao tentarem articular as atribuições que lhes são dadas por si
mesmos, com as que eles dizem serem feitas pelos outros (sua compreensão do que lhe
dizem).
Os movimentos identitários empreendidos pelos professores não oferecem
respostas únicas ou padronizadas, mas a análise buscou identificar aspectos que os
caracterizassem, enquanto possíveis regularidades e particularidades.
A análise dos dados implicou a gravação e transcrição das entrevistas, que foram
lidas e reorganizadas várias vezes, discutidas pelo grupo e os dados provocaram
interlocuções com os teóricos que fundamentam este trabalho.
Os passos da análise foram:
Conhecer e entender a realidade das escolas;
Leitura flutuante das entrevistas com os professores;
Identificação de atribuições e pertenças;
Elaboração de texto (parcial) com núcleos e falas dos atores;
Leitura das demais entrevistas (Diretor/Coordenador/Pais/Alunos);
Identificação das atribuições e relação com os temas;
Elaboração do texto com núcleos e falas de todos os atores;
Identificação dos movimentos identitários;
Elaboração do texto final de cada escola.
Na pesquisa original, os textos de todas as escolas passaram por revisão, de modo
a produzir uma análise do conjunto de dados de toda a pesquisa.

Resultados
Apresenta-se, à guisa de conclusão, uma síntese do que se constatou nos quatro
diferentes contextos pesquisados, na perspectiva do que seriam aspectos da constituição
identitária dos professores. Neste trabalho, buscou-se enfatizar o eixo relacional desse
processo, analisando as atribuições que são conferidas aos docentes por ele mesmo e
pelos sujeitos que com ele convivem na escola (Direção, coordenação, família e alunos)
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e os movimentos constitutivos que apresenta esse professor, de apropriação ou não
dessas atribuições, assumindo-as como pertenças.
Que atribuições podem ser destacadas, de acordo com cada grupo de sujeitos?
Os pais reconhecem e valorizam a importância dos professores para a
educação de seus filhos e entendem importante que os alunos cooperem e se
interessem, para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem.
Os alunos reconhecem a importância dos professores e os valorizam, mas
consideram que muitos deles necessitariam mudar suas atitudes e os
procedimentos que utilizam.
A gestão, formada pela direção e coordenação, reconhece e valoriza a
importância dos professores, mas espera deles melhor desempenho e mais
eficiência, nas atividades didático-pedagógicas.
Os professores vivem um processo contraditório, que interfere em sua
constituição identitária e em sua autoestima: sofrem as pressões e expectativas, oriundas
das atribuições dos gestores, pais e alunos, cuja pressão eles buscam superar, assumindo
pertenças que satisfaçam essas atribuições. Ao mesmo tempo, dois processos ocorrem:
não se sentem capazes de assumir aquelas atribuições – mesmo que até concordem com
elas –, pela falta de formação adequada para tal, ou algumas dessas pertenças entram em
choque com suas próprias expectativas, crenças e valores, enquanto profissionais.
Esses processos contraditórios são geradores de grandes tensões, entre os
professores, dado que os espaços relacionais da escola são fundamentais para a
constituição da identidade do professor, corroborando Dubar (2005), quando afirma a
grande força que a comunidade exerce sobre os processos de identificação do sujeito.
É importante considerar ainda alguns aspectos.
- Considerando que as entrevistas foram realizadas em dias e locais separados,
em algumas escolas, houve grande coincidência entre as atribuições dos gestores, pais e
alunos e as pertenças assumidas pelos professores;
- Em duas escolas, a ênfase dos participantes foi o ensino, quanto outras duas
deram realce à questão da aprendizagem;
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- O fato da gestão apoiar e valorizar a docência, atuando proximamente à equipe
escolar, aparece como fator decisivo na atitude do professor em assumir atribuições
oriundas desses profissionais, mostrando maior autonomia e segurança;
- A proximidade e apoio da comunidade se constituíram também fatores
decisivos nessa pertença dos professores às atribuições dela oriundas;
- O reconhecimento social à qualidade da escola interfere positivamente na
disponibilidade do professor em assumir as atribuições da escola;
- A dimensão afetiva aparece fortemente como constituidor da identidade do
professor, sendo explicitada como atribuição emanada de todos os participantes da
escola e clara pertença para a maioria dos professores;
- As escolas, em suas especificidades e diferentes contextos geram diferentes
movimentos de constituição identitária e diferentes formas identitárias. No entanto, em
todas elas, a partilham de objetivos, de valores e representações sociais, possibilitam
que atribuições em relação à prática docente sejam assumidas como pertenças pelos
professores, configurando sua constituição identitária e sua identidade profissional.

Notas
1

São co-autoras deste texto, participantes da pesquisa, as pesquisadoras e professoras doutorasVera Lucia
Trevisan de Souza (PUCCAMP), Magali Aparecida Silvestre (UNIFESP), Marly das Neves Benachio
(Colégio Emilie de Villeneuve), Marili Moreira da Silva Vieira (Universidade Presbiteriana Mackenzie) e
Camila Igari (Doutora pela PUCSP).
2
Doutora em Educação: Psicologia da Educação pela PUCSP. Professora Titular da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Pesquisadora Associada da Fundação Carlos Chagas
(FCC), participando do CIERS-Ed (Centro Internacional em Representações Sociais e Subjetividade –
Educação e da Cátedra UNESCO sobre Profissionalidade Docente (FCC) E-mail: veraplacco@pucsp.br.
3
Trata-se de grupo de pesquisa financiado pelo CNPq e coordenado pela Professora Drª Vera M. N. S.
Placco, docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A produção inicial deste texto se deu ao longo da
disciplina Projeto: Movimentos identitários de professores ministrada pela referida professora e contou
com a participação dos membros (doutores, doutorandos e mestrando) do grupo de pesquisa e de
discentes (doutorandos e mestrandos) matriculados na disciplina. Eram seus componentes: Ailton Souza
de Oliveira, Camila Olivieri Igari, Luciana F. Fonseca, Luzia Angelina Marino Orsolon, Magali
Aparecida Silvestre, Marili M. S. Vieira e Marly das Neves Benachio. Além do mais, participa do grupo a
Dra. Vera Lúcia Trevisan de Souza, coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia, da PUCCamp, co-responsável pela pesquisa e ex-orientanda de doutorado da pesquisadora
responsável.
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TORNAR-SE PROFESSORA: ASPECTOS RELACIONAIS DA
CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DOCENTEi
Juliana Testoni dos Santos Rengel – UNIVILLE
Aliciene Fusca Machado Cordeiro – UNIVILLE

Resumo: A proposta deste artigo foi compreender a constituição da identidade docente
focalizando seus aspectos relacionais, a partir de narrativas de histórias de vida de duas
professoras da Rede Municipal de Ensino de Joinville, que trabalham no Atendimento
Educacional Especializado. Pautado em uma abordagem qualitativa, este estudo elegeu
como técnica de coleta de dados a narrativa oral de história de vida, em uma perspectiva
tópica (MINAYO, 1993). Para analisar as histórias narradas, foram utilizados
pressupostos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009; FRANCO, 2012) e teóricos
como Chené (2014), Dominicé (2014) e Vigotski (2000, 2007, 2010). Os resultados
destacaram o papel das relações sociais no processo de constituição identitária docente
não apenas como uma das dimensões a serem consideradas para compreender como
alguém se torna professor, mas como verdadeira gênese de suas identidades. Foi por
meio dessas relações, em especial com professoras formadoras e alunos com deficiência
que marcaram suas trajetórias de vida, que as participantes da pesquisa foram se
constituindo professoras, demonstrando que a docência é aprendida continuamente por
meio destas interações e revelando a identidade docente não como forma de ser, mas
como devir histórico-cultural. Identidade, formação e desenvolvimento profissional
docente foram entendidos como processos imbricados no percurso existencial de cada
um, não sendo possível pensar a formação de professores sem considerar questões
relativas às suas identidades. Isto porque a formação, como explicou Chené (2014),
pode ser comparada a um pequeno quadro dentro de um quadro maior: está inserida na
vida da pessoa e se articula de maneira profunda com sua problemática existencial.
Palavras-chave: Identidade docente. Formação de professores. Educação especial.

INTRODUÇÃO
Este não é o primeiro – e provavelmente não será o último – estudo sobre
identidade docente. Considerando apenas o período de 2008 a 2014, mais de 160
trabalhos acadêmicos foram produzidos no Brasil sobre essa temática (RENGEL,
CORDEIRO & STEINER, 2015). O que torna, então, este estudo relevante?
Um primeiro indício de sua relevância reside no fato de que, apesar de no
período supracitado ter havido uma produção acadêmica significativa sobre identidade
docente na área de Educação, apenas 2% dos trabalhos em questão relacionaram esta
temática à outra, igualmente candente, e que se deflagra como uma demanda
permanente de formação continuada para os professores: o processo de escolarização de
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alunos

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação. (SANTOS, 2016)
Sabendo que estender a educação como direito fundamental e de todos ainda é
uma tarefa complexa para os docentes (ZEPPONE, 2011) e que tal complexidade tem
efeitos sobre o papel e a identidade dos professores, compreende-se que é iminente “[...]
assumir as relações entre identidade docente e a dialética inclusão/exclusão presente na
escola como algo a ser investigado na produção científica brasileira” (RENGEL,
CORDEIRO & STEINER, 2015, p. 1358).
Neste sentido, a proposta deste artigo foi lançar luz sobre o papel dos aspectos
relacionais no processo de constituição identitária docente, a partir de narrativas de
história de vida de professoras atuantes no Atendimento Educacional Especializado da
Rede Municipal de Ensino de Joinville. Como elas se tornaram professoras foi a questão
de pesquisa que, de modo abrangente, se buscou responder.
Sabendo, no entanto, que não é possível apreender os percursos identitários em
sua totalidade, optou-se por focalizar um aspecto considerado chave para a sua
compreensão: as relações sociais. No próximo tópico, será abordado o percurso
metodológico adotado para buscar uma compreensão acerca destes aspectos relacionais
envolvidos na constituição de identidades docentes.

PERCURSO METODOLÓGICO
Explica-se que, no campo da Educação, a pesquisa com histórias de vida “[...]
produz conhecimentos sobre a pessoa em formação” (NÓVOA & FINGER, p. 5) e,
neste sentido, é um tipo de investigação coerente com o propósito de estudar questões
relativas à identidade docente. Por isso, optou-se pela narrativa de história de vida como
técnica de coleta de dados neste estudo de abordagem qualitativa, buscando valorizar os
sentidos e os significados atribuídos pelas participantes aos seus percursos identitários.
As narrativas foram obtidas por meio de relatos orais, que se desenrolaram a
partir de tópicos específicos, focalizados nos aspectos relacionais tornar-se docente. Por
isso, pode-se dizer que foi uma perspectiva tópica (MINAYO, 1993) que orientou o
trabalho com as histórias de vida, pois não se procurou abranger uma vida “inteira” ii a
partir de uma cronologia detalhada da infância até o momento presente. Em vez disso,
foram elaboradas três perguntas (Tabela 1) a partir das quais desenvolveram-se as
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narrativas, porém com abertura para o surgimento de outras questões, conforme a
singularidade da situação de interação com as participantes.

Tabela 1. Roteiro de perguntas e sua relação com os objetivos específicos da pesquisa.
Objetivos Específicos da Pesquisa
Roteiro de Perguntas
Compreender como se tornaram professoras.

1. Como você se tornou professora?

Identificar quais foram suas fontes de identificação

2. Quais foram suas fontes de identificação com a

com a profissão docente.

profissão docente?

Investigar se houve interação com pessoas com

3.

deficiência ao longo de suas vidas e se/como esta

deficiência ao longo da vida?

Você

teve

interação

com pessoas com

interação se relaciona ao processo de constituição
da identidade docente.
Fonte: Primária.

As participantes da pesquisa são duas professoras, aqui chamadas ficticiamente
de Adélia e Sophia a fim de preservar sua identificação nominal. Ambas trabalham na
Rede Municipal de Ensino de Joinville há mais de vinte anos e no Atendimento
Educacional Especializado há mais de cinco anos. Considerando que esta modalidade de
educação escolar existe no município há apenas sete anos, pode-se dizer que, em termos
de tempo de atuação, Adélia e Sophia são professoras experientes no trabalho docente
especializado

junto

a

estudantes

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Assim como a totalidade das professoras atuantes no Atendimento Educacional
Especializado da Rede Municipal de Ensino de Joinville, Adélia e Sophia são do gênero
feminino. A predominância deste gênero na profissão docente, em especial na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, já foi constatada em alguns censos e
estudos (BRASIL, 2009; VIANNA, 2002; TAMBARA, 1998). No campo que hoje é
chamado de Educação Especial, essa prevalência aparece de modo ainda mais evidente:
em Santa Catarina, mais de 90% destas professoras são mulheres (BRASIL, 2009).
À época do estudo, realizado em 2014 e 2015, Adélia estava com 37 anos e
Sophia com 40 anos. Ambas graduaram-se em Pedagogia e cursaram especialização em
Atendimento Educacional Especializado. No entanto, antes de iniciarem como docentes
neste serviço, nenhuma das duas havia concluído a referida especialização, ressaltando
que “a formação para o trabalho pedagógico para [o Atendimento Educacional
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Especializado] deu-se no curso da implantação do serviço [...] constituindo-se uma
formação emergencial e de grande abrangência” (PERTILE & ROSSETTO, 2013, p. 5).
Suas narrativas foram analisadas a partir da Análise de Conteúdo (BARDIN,
2009; FRANCO, 2012), um método que procura identificar alguns indícios no material
analisado, como por exemplo, a recorrência com que determinado conteúdo é dito,
como os conteúdos se complementam ou contradizem ou, ainda, quais temáticas
emergem dessas falas. As narrativas foram organizadas a partir destes indicadores e isto
possibilitou estabelecer algumas categorias de análise. Destas, a categoria eleita para ser
elucidada neste artigo refere-se aos aspectos relacionais envolvidos no processo de
constituição da identidade docente, que serão discutidos no próximo tópico.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O que leva alguém a se identificar com a profissão docente? Eis uma questão
que pode ser respondida de variadas formas. Nas origens da identificação profissional
pode estar uma professora alfabetizadora, uma brincadeira de escolinha, uma família ou
mesmo uma personagem fictícia, como o professor de literatura John Keating,
interpretado pelo ator Robin Williams no filme Sociedade dos Poetas Mortos (1989).
De todos os aspectos envolvidos no processo de constituição identitária docente,
entre os quais podem ser citados aspectos econômicos, psicológicos e políticos, foram
os aspectos relacionais que se destacaram nas narrativas de Adélia e Sophia no tocante a
como se tornaram professoras. O conjunto das relações sociais consideradas por elas
como significativas evidenciaram-se como contexto e fonte da constituição identitária
docente. Contexto, porque tais relações remetem ao meio cultural do qual elas fizeram e
fazem parte; fonte, pois foi a partir deste meio que se tornaram as professoras que são
hoje.
Dominicé (2014, p. 81) expressou, sobre o papel dessas relações no processo de
formação de professores, que “embora não haja qualquer obrigação de descrever as
relações na narrativa biográfica, elas ocupam um lugar importante”. Isto porque as
narrativas de história de vida costumam desenrolar-se como um itinerário relacional: as
pessoas citadas nestas narrativas são aquelas que, destacadamente, participaram de
momentos importantes e/ou ocuparam um lugar distinto no decurso da existência
daquele ou daquela que narra. Pais, professores, amigos, companheiros, entre outros,
podem ser lembrados à medida em que marcaram o processo de formação. Nesse
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sentido, “aquilo em que cada um se torna é atravessado pela presença de todos aqueles
de que se recorda” (DOMINICÉ, 2014, p. 81).
Quem foram as pessoas recordadas por Adélia e Sophia e se demonstraram
como esses outros de referência em seus processos de constituição identitária docente?
Em suas narrativas, foram citadas professoras, supervisoras e diretoras escolares e
alunos com deficiência, enaltecendo a origem histórica e cultural da identidade,
constituída nas/pelas das relações sociais. Vejamos um trecho da história de Adélia:

[...] eu me identifiquei com a Educação Especial [a partir do] primeiro aluno
com deficiência que eu tive. Aí começou a minha história de vida enquanto
Educação Especial, de olhar a pessoa com deficiência como aprendizagem.
[...] Esse menino tinha paralisia cerebral [...] e era totalmente paralisado. Não
falava, babava, a baba tinha um cheiro forte e ele ficava com a fralda na boca
para segurar a baba o tempo todo... [...] E eu digo que ele foi alfabetizado.
Ele não fala, até hoje. [...] Mas quando fazia o alfabeto, eu chamava o nome
dele e ele [balbuciava]: „A, ã‟, levantava a mão na hora da chamada. [...] No
final do ano, eu dizia: „Banco de palavras! Onde está tal palavra?‟. Ele: „Ã,
ã‟, apontando com o dedo. „Onde está tal frase?‟, „Cadê o teu nome?‟, e ele:
„Ã, ã‟, apontava, levantava a mão. Então eu digo: foi aí que eu comecei a ver
a pessoa com deficiência, que não é nem intelectual, porque tinha o cognitivo
preservado, mas uma deficiência mesmo, totalmente paralisado, atrofiado
naquela cadeira... E tinha aprendizagem. Foi aí que o meu olhar mudou. A
partir disso, enquanto eu estive na escola, todo ano eu tinha aluno com
deficiência na sala. (Adélia)

Adélia estabeleceu uma relação direta entre interação com seu primeiro aluno
com deficiência e um processo de metamorfose em suas concepções e práticas docentes,
constituindo a partir dessa interação um olhar diferenciado para o processo de ensino e
aprendizagem. O trecho supracitado, extraído de sua narrativa, elucida como, na relação
com seu primeiro aluno com deficiência, foram engendradas transformações em sua
consciência, que consequentemente geraram mudanças em sua atividade e identidade.
Isto porque identidade, consciência e atividade podem ser compreendidas enquanto
dimensões indissociáveis do psiquismo humano, e por isso “[...] à medida que vão
ocorrendo transformações na identidade, concomitantemente ocorrem transformações
na consciência (tanto quanto na atividade)” (CIAMPA, 2005, p. 193-194).
Onde antes Adélia via um menino “[...] totalmente paralisado, atrofiado naquela
cadeira”, passou a vislumbrar suas possibilidades e potencialidades para aprendizagem,
evidenciando que o trabalho docente é um aspecto que constitui as identidades bem
como os saberes docentes. Tardif (2013) explicou que, em função de seu trabalho, os
professores podem construir, desconstruir e reconstruir saberes, mobilizando-os na
condução de sua atividade e no enfrentamento das situações vivenciadas no cotidiano
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escolar. Estes saberes, produzidos e modelados pelo trabalho dos professores, por sua
vez também imprimem marcas sobre suas identidades pessoais e profissionais.
Sophia, por sua vez, remeteu-se às relações familiares ao falar sobre como se
tornou professora:
[...] bom, na família temos algumas professoras. [...] A minha mãe sempre
gostou muito [...] Ela disse que se ela tivesse tido oportunidade, ela teria sido
professora. [...] A minha mãe sempre dizia que eu levava muito jeito. Botava
as primas menores para sentar e vamos lá, brincava de escolinha... Ou eu
brincava de dentista, ou eu brincava de escolinha. Eram as minhas
brincadeiras favoritas, assim... Aí eu escolhi fazer o Magistério. (Sophia)

Ao iniciar sua narrativa localizando-se em uma família, Sophia representou sua
identidade docente a partir do pertencimento a um grupo familiar que possui histórias de
mulheres professoras. Dominicé (2014, p. 81) ressalta o lugar da família no percurso
formativo docente, afirmando que se estabelece com cada familiar, em especial com os
pais ou cuidadores primários, “[...] uma relação muito particular, que vai, por vezes,
mostrar-se determinante na orientação escolar ou profissional”.
Este trecho da história de Sophia confirma que tanto a formação quanto a
constituição identitária docente trata-se de uma “construção progressiva que se
manifesta em uma história de vida” (DOMINICÉ, 2014, p. 82) e que ao escolher uma
profissão, a pessoa mobiliza imagens e representações que adquiriu durante sua vida,
escolhendo não apenas um fazer específico, mas uma forma de ser, supondo – a partir
de referências reais ou imaginárias – que determinados atributos e possibilidades são
adquiridos em função de uma atividade profissional realizada. (BOCK, 2006)
Também foi citada como marcante na história de Sophia a sua interação com um
aluno com surdez, que foi seu primeiro aluno com deficiência:

[...] depois [já como professora], eu recebi uma criança com surdez em uma
primeira série. Eu não sabia como lidar. A mãe do menino dizia assim: „Ele
só está vindo para a escola para se socializar‟. Eu dizia: „Como está na escola
para se socializar? Ele tem que aprender‟. Então, eu tentava ensinar as
letrinhas, tentava fazê-lo entender o „a‟, botava a palma da mão dele na
minha garganta para ele sentir a vibração e foi aí que eu me interessei por
Libras. Tinha o curso [...] fui fazer e [...] me apaixonei por Libras, sou
apaixonada até hoje. (Sophia)

Assim como Adélia, o relato de Sophia ajuda a reiterar que a experiência de
ensinar alunos com deficiência no ensino regular articula-se significativamente com o
processo de identificação com a Educação Especial e, especificamente, com a escolha
por atuar no Atendimento Educacional Especializado. No entanto, interagir com pessoas
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com deficiência ao longo da vida ou durante a docência no ensino regular não é
determinante para a identificação com o Atendimento Educacional Especializado. O que
irá emergir dessas interações será uma vivência única, constituída a partir de um
repertório de experiências singulares, que poderá gerar uma aproximação ou um
afastamento deste campo de atuação.
Adélia mencionou a relação com uma professora como importante em seu
processo de identificação com a profissão docente:

[...] eu me identifiquei muito, na época do magistério, com uma professora
que passou a fazer eu entender a matemática e gostar de trabalhar a
matemática. [...] Eu odiava matemática, mas com ela aprendi coisas que eu
tinha falhas na alfabetização. [...] O que marcou foi a maneira que ela
ensinou a trabalhar matemática, com o concreto. Ela mostrou uma outra
maneira de aprender e ensinar. Se tem uma professora que marcou, foi ela.
(Adélia)

Pode-se dizer que Adélia foi constituindo sua identidade docente a partir de
modelos com os quais interagia e dentre os quais destacou-se a professora do magistério
que lhe ensinou a didática da matemática. De acordo com Damiani (2008), é a partir
destes modelos, internalizados de forma pessoal e criativa, que os seres humanos irão
comportar-se, raciocinar e significar as suas experiências. Nesse sentido, o relato de
Adélia lança luz sobre o papel dos professores que outrora se teve no processo de
aprendizagem da docência.
Vigotski (2007) apresentou um entendimento de que por meio da interação
social, a criança desenvolve um repositório de habilidades que poderão, ao longo da
vida, servir-lhe de referência para sua atividade no mundo. Para Quadros et. al. (2008,
p. 3), estes professores que se teve durante a vida e, em especial, durante a trajetória
escolar, desempenham um papel significativo na constituição da identidade docente:

[...] a peculiaridade da formação do professor, por ter em seu mundo de
trabalho o mesmo „espaço‟ no qual foi formado, ou seja, a sala de aula,
favorece a que ele assuma, depois de formado, não só a posição física de seus
professores, mas também a postura, atitudes, formas de ensinar, etc., fazendo
um efeito „espelho‟.

Enfatiza-se, no entanto, que não se trata de mera reprodução dos modos de ser
professor, mas sim um processo de apropriação e recriação a partir da forma como
cada um se relaciona com estes professores e constitui seus percursos identitários e
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formativos. Torna-se claro que o ser humano, em todas as suas dimensões e expressões,
incluindo a identidade, nada mais é do que o conjunto de relações sociais nele
encarnado (VIGOTSKI, 2000). As funções psicológicas que lhe permitem pensar sobre
si e dizer de si – e que portanto constituem sua identidade – são engendradas pela
estrutura social de que faz parte. Tais relações, entretanto, como adverte Duarte (2000),
não se restringem àquelas do tipo face a face – que são imediatas entre dois indivíduos –
mas abrangem uma complexidade de relações sociais, incluindo aquelas com forças
ideológicas, políticas, econômicas e culturais.
As relações com os outros, que podem ser, por exemplo, amigos, familiares ou
professores, fazem parte do meioiii no qual o homem está situado e por meio do qual ele
pode se constituir humano. Vigotski (2010, p. 695), afirmou que “[...] o meio
desempenha no desenvolvimento da criança, no que se refere ao desenvolvimento da
personalidade e de suas características específicas ao homem, [...] o papel não de
circunstância, mas de fonte de desenvolvimento”.
Tomando sua explanação como referência, compreende-se que este meio não é
algo externo ao sujeito, mas é continuamente apropriado por ele, tornando-se
pertencente ao sujeito, que se volta a este meio, podendo mantê-lo ou modificá-lo. É por
meio desde processo de apropriação da cultura que um homem pode se desenvolver
como humano e, também, como professor. É neste meio e através dele que alguém pode
se tornar docente. Neste sentido que se afirma que o meio cultural que é fonte de
desenvolvimento humano é também fonte de desenvolvimento profissional docente.
Como expressou Marcelo (2009, p. 7):

[...] deve entender-se o desenvolvimento profissional dos professores
enquadrando-o na procura da identidade profissional, na forma como os
professores se definem a si mesmos e aos outros. É uma construção do eu
profissional, que evolui ao longo das suas carreiras. Que pode ser
influenciado pela escola, pelas reformas e contextos políticos, e que integra o
compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças,
os valores, o conhecimento sobre as matérias que ensinam e como as
ensinam, as experiências passadas, assim como a própria vulnerabilidade
profissional. As identidades profissionais configuram um complexo
emaranhado de histórias, conhecimentos, processos e rituais.

Assim, do mesmo modo como aprende-se a ser humano a partir de relações com
o ambiente, o outro, enfim, a cultura, é também por meio destas relações que se aprende
a ser professor. É neste sentido que Santos (2016, p. 80) afirma que “[...] se o que nos
torna humanos [e docentes] é o conjunto das relações sociais que vivenciamos, deflagrar
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estas relações é um caminho para aproximar-se de uma compreensão acerca de como
alguém se torna professor”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações com os outros, considerados pelas participantes desta pesquisa como
significativos em suas vidas, revelou-se como principal fonte de identificação com a
docência. Dentre esses outros, foram mencionadas professoras marcantes na trajetória
escolar e acadêmica das participantes da pesquisa. Tais professoras, entretanto, não
foram simplesmente reproduzidas por elas em suas práticas docentes, mas constituíram
referências importantes a partir das quais foram (re)elaborando uma forma de ser
docente, e (re)criando uma maneira própria de serem professoras.
As histórias narradas por Adélia e Sophia também enalteceram que a relação
entre elas e alunos com deficiência, quando ainda eram professoras no ensino regular,
configuraram-se como importantes momentos de constituição identitária e formação
profissional, que as desafiaram, levaram-nas a refletir e a se reinventar como
professoras. O trabalho docente junto aos alunos com deficiência, seja no ensino regular
ou em instituições especializadas, pareceu mobilizar intensas vivências de formação.
Dizer, contudo, que o motivo que leva alguém a se identificar com a profissão
docente não é somente nem principalmente a atividade de ensinar algo a alguém, mas
sim as relações sociais que marcaram suas trajetórias de vida, este estudo tocou em um
aspecto importante para a compreensão da constituição identitária docente: uma pessoa
não se relaciona diretamente nem isoladamente com uma atividade ou profissão, a ponto
de se identificar somente com um fazer, essa relação é sempre atravessada pelo outro,
que participa do processo de significação dessa atividade ou profissão, possibilitando
uma construção de sentidos sobre ser professora.
Tais constatações remeteram ao reconhecimento da atividade docente como uma
profissão relacional por princípio, que não somente é pautada nas relações entre
professor, aluno e demais envolvidos no processo de escolarização, mas que emerge, ela
própria, das relações sociais. Ao se relacionar com os saberes, métodos e técnicas
específicos da profissão docente, não se tem uma relação de interação pura professor ↔
objeto, mas uma relação triangular em que a relação entre professor e objeto (seja este
um saber, método ou técnica) é sempre mediada pelo outro e orientada para o outro.
Nesse sentido, foi possível compreender as identidades docentes constituem-se no
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movimento singular de apropriação e significação do vivido, cuja gênese encontra-se
nas relações sociais.
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i

Este trabalho é um recorte de uma dissertação de mestrado, intitulada Professoras atuantes no
Atendimento Educacional Especializado e suas histórias de vida: um estudo sobre identidade docente
(SANTOS, 2016).
ii
Em nossa visão, não é possível captar a vida inteira, mas uma versão dessa vida, uma parte da totalidade
– que não é a negação dessa totalidade, mas expressão desta; expressão histórica, cultural, social e
singular.
iii
Como explica-se na nota de rodapé da tradutora do texto de Vigotski (2010, p. 681), Márcia Pileggi
Vinha, o meio refere-se tanto ao “[...] „meio ambiente em que se dá determinado processo‟ como ao
„ambiente psíquico ou cultural e mental no qual o homem se insere‟”.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POLÍTICAS, PESQUISA E PRATICA
DOCENTE

A Formação de Professores socialmente referenciada e construída historicamente em
territórios de disputas teóricas, ideológicas, hegemônicas, econômicas, políticas;
concretiza-se nas relações entre os distintos sujeitos na prática social. Por isso, faz-se
necessário problematizar o processo de formação de professores a partir de diferentes
enfoques, para se aproximar cada vez mais da totalidade desta realidade que se dá nas
licenciaturas e na formação continuada dos docentes. Nessa perspectiva, com este painel
propomos discutir a Formação de Professores articulando dialeticamente os aspectos
Políticos, a Pesquisa e a Prática Docente, com o intuito de apresentar a organicidade
destas dimensões na totalidade do processo de formação docente. Deste modo, o
primeiro artigo apresenta reflexões sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação
continuada (2015) ao discutir as possíveis concepções filosóficas e políticas, ditas e não
ditas no documento. O segundo artigo do painel enfoca as pesquisas em torno do
„professor principiante‟, egresso da formação inicial de professores, ao caracterizar a
produção acadêmico-científica sobre esta temática em periódicos qualis A1 educação. O
último artigo traz para a discussão as reflexões e debates sobre as mudanças necessárias
ao ensino na Educação Básica a partir da Formação de Professores, enfocando a Prática
Docente, especialmente as relacionadas à transposição didática. Sendo assim, ao
articular os aspectos políticos da Formação de Professores que são materializados na
Prática Docente, e os reflexos disto na pesquisa sobre o “professor principiante”,
apresentam-se compreensões que nos aproximam ainda mais da totalidade da
problemática da Formação de Professores, o que pode contribuir para um novo olhar
sobre a realidade que direcione para práticas de transformação.
Palavras-Chave: Formação de Professores. Professor Principiante. Pratica Docente.
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CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTIFICA SOBRE
“PROFESSOR PRINCIPIANTE” ARESENTADA EM PERÍODICOS
BRASILEIROS
Weliton Martins da Silva
Doutorando em Educação pelo PPGE - UFSM
Resumo
Este trabalho apresenta os resultados alcançados até o momento com uma pesquisa que
vem sendo desenvolvida no âmbito do nosso grupo de estudos. Tendo como objetivo
caracterizar a produção acadêmico-científica sobre “Professor Principiante”. A pesquisa
foi desenvolvida partir dos seguintes procedimentos metodológicos: (A) Escolha da
base de dados e recortes para coleta de informações. Acesso à página dos periódicos
Qualis na internet, situada na Plataforma Sucupira, vinculada a CAPES/MEC. Neste
caso, Qualis A1 Educação 2014. Dentre os periódicos nesse estrato, consultamos
somente periódicos brasileiros, principalmente aqueles editados e disponíveis em
suporte digital. Por fim, o recorte temporal foi definido para o período de 2010 a 2015.
(B) Realização da busca de artigos; utilizamos três termos de busca, a saber: “Professor
Principiante”, “Professor Iniciante” e “Iniciação à docência”. Utilizando tais termos de
busca em títulos e/ou resumos e/ou palavras-chave, identificamos sete artigos que
tratavam de algum aspecto relativo à condição de professor em início da docência. (C)
Coleta, organização e tratamento das informações. Esse conjunto de artigos constituiu
nossa amostra de documentos, para a coleta e a análise de informações nesses artigos,
utilizamos um roteiro de análise textual específico do grupo. A partir da utilização desse
roteiro, estabelecemos um conjunto de dez itens para servirem de base para a
caracterização pretendida. A partir da leitura cuidadosa, podemos considerar que a
pesquisa sobre o assunto em questão ainda se encontra em estágio inicial e
caracterizam-se por estudos focados em algumas políticas de apoio aos professores
principiantes que vem sendo desenvolvidas no Brasil, Chile, Argentina e Portugal, a
pratica docente de professores principiantes e ainda a formação continuada desses
professores. No entanto, o tema carece de estudos mais profundos e de maior atenção,
no que se refere a políticas públicas e de ações mais específicas voltadas ao professor
em início da atividade docente.
Palavras-chave: Professor Principiante. Iniciação à docência. Pesquisa.

Introdução
A Iniciação a docência, é um período de transição, do estudante de um curso de
licenciatura para o profissional docente. O principal objetivo dos cursos de formação é
de preparar o futuro professor para o exercício da docência. O ideal é que ao terminar o
curso de graduação, em qualquer profissão deveríamos ter um profissional capaz de
exercer com competência a sua profissão. No entanto, esta não é a realidade da
atividade docente e de muitas outras profissões em nosso país. No que se refere à
docência, podemos dizer que este profissional vai se constituindo à medida que vai se
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inserindo na carreira. E para que esta inserção ocorra de maneira exitosa é necessário
um trabalho envolvendo diferentes sujeitos, desde a equipe gestora em cada instituição
escolar, seus pares, instituições como secretárias municipais e estaduais de educação.
Bem como, instituições de âmbito nacional na criação de ações e políticas públicas que
favoreçam a inserção profissional do professor em início de sua profissão.
Pesquisas apontam, que o tema tem se tornado importante na agenda de muitos
países desenvolvidos como Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Canadá e também em
alguns países subdesenvolvidos da América Latina, dos quais podemos destacar
Argentina, Chile e também no Brasil, nas duas últimas décadas vários eventos tem
tratado deste assunto. Dentre alguns dos pesquisadores que tem se dedicado ao tema,
podemos citar: GARCIA, HUBERMAN, TARDIF, ZABALZA, IMBERNON, RUIZ,
VEENMAN, FLORES e no Brasil, ANDRÉ, PAPI, LIMA, MARTINS, CORSI,
SILVEIRA, MARIANO, dentre outros. Não se trata de um tema novo, mas que carece
de maior aprofundamento, face ao cenário atual da atividade docente em nosso país. Tal
fato se justifica, por vários fatores, dentre estes, as condições de trabalho, a carência de
professores em diversas áreas do conhecimento, elevado índice de afastamentos por
doença, e também os elevados níveis de deserção da profissão. Podemos considerar
professor principiante, “o professor que se encontra no período inicial de exercício da
docência, podendo esse período corresponder aos três primeiros anos de atuação
profissional (HUBERMAM, 1995), ou aos cinco primeiros anos (IMBERNÓN, 1998)”.
Ou ainda, este período pode se estender até os sete primeiros anos de profissão
(TARDIF, 2012). Neste período de iniciação da docência, o professor se depara com
uma nova realidade, muitas vezes desconhecida ao longo do seu processo de formação e
as dificuldades enfrentadas neste período de iniciação a docência serão fundamentais
para a definição de sua permanência ou não a profissão.
O texto se organiza em quatro partes. A primeira apresenta os procedimentos
metodológicos da pesquisa. A segunda, o corpus da pesquisa apresentando os periódicos
e artigos selecionados. Na terceira parte estabelecemos alguns critérios de análise e
características das pesquisas.

Por fim, buscamos caracterizar as tendências das

pesquisas e as considerações finais sobre a pesquisa desenvolvida.

Procedimentos Metodológicos
Desenvolvemos esta pesquisa de acordo com os seguintes passos. Primeiro,
escolha da base dados e dos recortes para coleta de informações. Nossa base de dados
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foi a Plataforma Sucupira, vinculada a CAPES/MEC. O estrato Qualis A1 Educação, é
atualmente composto por quarenta e oito periódicos, deste total, consultamos somente
os periódicos brasileiros, principalmente aqueles editados e disponíveis em suporte
digital, versão eletrônica, o que resultou em 24 periódicos. Estes critérios foram
definidos com o objetivo de facilitar o acesso destes periódicos, não apenas para este
para este trabalho, mas para leitura do público em geral. Num segundo momento,
buscamos em cada um destes vinte e quatro periódicos, no período de 2010 a 2015
artigos publicados cujas palavras chaves poderiam ser: professor principiante, professor
iniciante e ainda iniciação a docência. Encontramos oito artigos que possuíam uma ou
mais destas palavras em seu título, em seu resumo e/ou nas palavras-chave.
Dos oito artigos selecionados, dois foram publicados no periódico Cadernos de
Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) e os demais nos seguintes periódicos: Educação e
Realidade (Faculdade de Educação/UFRGS); Educação em Revista (Programa de PósGraduação em Educação/UFMG); Educar em Revista (Setor da Educação/UFPR);
Educação e Pesquisa (Faculdade de Educação/USP); Pró-Posições (Faculdade de
Educação/UNICAMP); Revista Brasileira em Educação (Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa/ANPEd).
O número de artigos selecionados permitiu-nos uma leitura cuidadosa de todos
os artigos. Após esta leitura apenas um artigo foi excluído, por se tratar de uma temática
muito específica em relação à formação docente, o artigo trata especificamente da
iniciação a docência e ao Programa Institucional de Iniciação a Docência
(PIBID/CAPES) o que o difere da nossa perspectiva em relação aos primeiros anos da
atividade docente. Desta forma, nossa amostra passou a ser constituída de sete artigos,
sendo dois destes artigos publicados em espanhol, mas, publicados em periódicos
brasileiros, o que atende ao nosso critério de seleção e referem se a pesquisas
relacionadas ao professor principiante na Argentina em um dos artigos, e no Chile em
outro destes artigos.
Os artigos selecionados são: Políticas e Programas de Apoio aos Professores
Iniciantes no Brasil (ANDRÉ, 2012); Docentes Noveles Y Los Procesos de
Recontextualización en Contextos de Vulnerabilidad (LESTER, SÁEZ, MUNOZ,
RODRIGUEZ, CÓRDOVA, 2014); As Pesquisas Sobre Professores Iniciantes:
Algumas Aproximações (PAPI, MARTINS, 2010); Políticas de Apoio aos Docentes
Iniciantes em Estados e Municípios Brasileiros (ANDRÉ, 2013); Professores Iniciantes:
Formação, Experiência e Desenvolvimento Profissional (PAPI, 2014); Satisfação e
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Situação Profissional: Um Estudo Com Professores nos Primeiros Anos de Carreira
(ALVES, AZEVEDO, GONÇALVES, 2014); Las Políticas de Desarrollo Professional
Del Professor Principiante en El Programa de Acompanamiento de Docentes Noveles
en su Primera Inserción Laboral de Argentina (ALLIUAD, 2014).
Dentre as sete pesquisas analisadas, quatro delas referem-se a estudos sobre a
temática no Brasil, os demais tratam de pesquisas realizadas uma em Portugal, uma na
Argentina e outra no Chile. Ressalta-se ainda que a pesquisa apresentada em dois destes
artigos realizadas no Brasil (ANDRÉ 2012 e ANDRÉ 2013) refere-se à mesma pesquisa
e serão analisados em conjunto.
Para análise dos artigos, utilizamos o Roteiro de Análise Textual (ABPDA). Este
roteiro nos orienta para que possamos tanto fazer uma análise dos artigos selecionados
como também na produção cientifica a partir das informações coletadas em cada um dos
artigos analisados. Após a leitura dos artigos selecionados foi possível caracterizá-los
como de natureza empírica, considerando para tal, o objeto de pesquisa, o recorte
temporal estabelecido e também o espaço e contexto que os dados foram coletados.
Assim, às informações coletadas no plano da experiência tem como objetivo sustentar o
que é apresentado conceitualmente, ou ainda, para a sistematização da teoria.

Critérios e Análise de Resultados
Do roteiro de análise utilizado pelo nosso grupo de estudos - ABPDA (Aspectos
Básicos para Produção, Descrição e Análise), utilizamos para este estudo os seguintes
critérios para análise: temática geral e foco de pesquisa; justificativa e relevância;
objetivo e problema de pesquisa; aportes conceituais; aportes metodológicos, incluindo:
fontes e instrumentos de coleta de informações, recortes e amostras, processo e
tratamento de informações; evidências, constatações, e conclusões. A partir destes
critérios, procedemos nossas analises para cada uma das pesquisas selecionadas de
forma que possibilite uma melhor compreensão da temática em estudo.
Considerando, a temática geral e o foco de pesquisa, os estudos de ANDRÉ
(2012 e 2013), de ALLIUAD (2014) e de LESTER et al (2014), tem como foco o
estudo de políticas e programas de apoio aos professores principiantes. Já os estudos de
PAPI (2014) e ALVES et al (2014) tratam da temática sobre o professor principiante
analisando sua formação e o início de sua prática docente. O estudo de PAPI e
MARTINS (2010) apresenta um balanço das pesquisas realizadas sobre os professores
principiantes.
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No critério, justificativa e relevância, a pesquisa de ANDRÉ (2012, 2013) ao
analisar um conjunto de secretarias estaduais e municipais reconhece a existência de
políticas de apoio aos professores iniciantes no Brasil. Uma importante constatação em
um depoimento um gestor de uma secretaria de educação, de que muitos professores
participavam de ações de formação e depois evadiam da rede publica para exercer a
docência na rede privada de ensino. Portanto, era necessário conseguir reter estes
professores mais bem capacitados na rede pública de ensino. O trabalho de ALLIAUD
(2014) e de LESTER et al (2014) tem sua relevância ao apresentarem uma politica e
programa de apoio ao professor iniciante, o acompanhamento e avaliação destas
políticas na Argentina e no Chile respectivamente. A relevância do estudo de PAPI e
MARTINS (2010) está na necessidade de examinar as tendências dos estudos sobre o
professor principiante. Os estudos de PAPI (2014) e ALVES et al (2014), são
importantes, pois buscam conhecer o processo de inserção dos professores principiantes
na carreira.
Objetivo e problema de pesquisa. O estudo de ANDRÉ (2012, 2013), objetiva
discutir políticas voltadas aos professores iniciantes e apresenta a seguinte questão:
“Existem políticas voltadas aos professores iniciantes no Brasil?” LESTER et al (2014),
tem como perspectiva responder as seguintes perguntas: (1) Como percebem e
interpretam os professores novos os processos de recontextualização em áreas de alta
vulnerabilidade? (2) Sobre que elementos teóricos fundamentam sua pratica profissional
em contextos vulneráveis? (3) Como interpretam a relação entre a herança cultural de
seus estudantes e a cultura oficial da escola? (4) Que elementos identitários, que
traçados de limites existenciais são possíveis apreciar nos relatos dos docentes novos na
construção de sua identidade profissional? Tendo como objetivo conhecer as
interpretações e percepções dos docentes em sala de aula, frente aos processos de
recontextualização de planos e programas oficiais. PAPI e MARTINS (2010) procura
analisar pesquisas que se dedicam ao estudo do professor iniciante e examinar as
tendências dessas pesquisas em relação ao seu foco de estudo. Na pesquisa de ALVES
et al (2014), os autores se propõe a contribuir com o conhecimento do processo de
inserção profissional dos docentes de ensino básico e secundário, por meio da análise do
grau de satisfação na profissão. PAPI (2014) busca explicitar as influências no
desenvolvimento profissional das professoras pesquisadas, de aspectos originados da
experiência que caracterizam, em sentido amplo como formativo. A proposta do
trabalho de ALLIUAD (2014) apresenta certas alternativas de intervenção política e
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pedagógica tomando como referencia o Programa de Acompanhamento de Docentes
Inexperientes na sua primeira inserção laboral na Argentina.
Os aportes conceituais das pesquisas concentram-se principalmente em torno da
temática envolvendo desde concepções relativas à formação, passando pelo processo de
iniciação a docência e experiência. Vejamos as concepções em cada um dos trabalhos.
A pesquisa de ANDRÉ (2012, 2013), é bastante específica ao tratar de políticas publicas
para professores iniciantes. Assim, o conceito e caracterização de professor principiante
se sustentam no pensamento de autores como Veeman, Marcelo Garcia e Imbernon,
podemos destacar no conjunto destas ideias, três aspectos principais. Primeiro os
desafios enfrentados pelos professores em início de carreira, considerando esta fase
crucial, já que estes professores tem que ao mesmo tempo, ensinar e aprender a ensinar.
O professor tem que lidar com as mais diferentes situações no que se refere à
organização do seu trabalho, esta fase de adaptação e aprendizagem é muitas vezes
motivos de evasão na carreira. Segundo, a autora considera a concepção de formação
num sentido de processo. Assim, é necessário reconhecer que a formação para a
docência não se encerra na conclusão dos cursos de licenciatura, mas deve prosseguir ao
longo da carreira. Terceiro, a importância da existência de programas e políticas de
apoio e políticas de capacitação, suporte e acompanhamento dos professores em início
de carreira.
O marco conceitual de LESTER et al (2014), se sustenta na ideia de que o
processo de ensino e aprendizagem é de caráter cultural e não econômico, e que, ao não
reconhecer a herança cultural, poucas seriam as possibilidades de gerar aprendizagens
significativas. PAPI e MARTINS (2010), para fazer o balanço das pesquisas sobre a
temática, se apoiam no conceito de formação, considera que este, pode partir de
diferentes perspectivas, dependendo da área que o torna objeto de estudo. As autoras
sustentam que o termo formação, apresenta sentido próprio e que não pode ser
confundido com outros termos que lhe são correlatos, e com base em GARCIA (1999),
considera que é importante que seja levada em conta a responsabilidade que tem o
indivíduo pela própria formação, que precisa assim ser buscada e facilitada por ele de
forma ativa. O conceito de formação também é apropriado por PAPI (2014) e tem como
referência a concepção de formação inicial de Imbernón (1998) e a concepção de
experiência de Thompson (1981).
A abordagem apresentada por ALVES et tal (2014) de satisfação profissional e
do que é mais valorizado no trabalho dos professores assenta-se no pressuposto de que
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significativamente o processo de aprendizagem profissional (AKKARI; TARDIF, 2011)
e também no processo de construção da identidade profissional (FLORES; DAY, 2006).
Outro elemento importante está relacionado à realização de si, considerando que os
desafios enfrentados, são importantes para os sujeitos no desenrolar de suas estratégias
de trabalho e emprego (AKKARI; TARDIF, 2011).
No que se refere aos aportes metodológicos, à pesquisa de ANDRÉ (2012,
2013), tem como pano de fundo dados de informes internacionais e levando em conta as
proposições de autores que defendem a necessidade de investimentos na fase inicial de
inserção profissional dos docentes. Foram desenvolvidos quinze estudos de campo em
cinco secretarias estaduais de educação e em dez secretarias municipais de educação
distribuídas pelo país. Os critérios para escolha dos locais de coleta de dados foram à
representatividade regional e relevância da proposta, e ainda, estados ou municípios que
tivessem como proposta curricular o sistema apostilado de ensino. A pesquisa foi
realizada por pesquisadores da Fundação Carlos Chagas. Foram realizadas visitas às
secretarias, entrevistas e análise de documentos obtidos durante as visitas. Os
pesquisadores elaboraram relatórios com os dados obtidos, os quais foram compilados e
discutidos pela equipe coordenadora da pesquisa.
O estudo de LESTER et al (2014) utilizou uma metodologia de investigação
baseada na seleção de critérios que determinem, que atributos devem possuir os sujeitos
que participam do estudo. Neste caso, os sujeitos de estudo selecionados foram
professores (as) que cumpriam com os seguintes requisitos: Pertencer ao ultimo grupo
de professores da educação básica com no máximo dois anos de trabalho na educação;
Ter aceitado participar da prova de avaliação inicial (prova instituída pelo Ministério da
Educação do Chile, porém não obrigatória para professores iniciantes). Professores que
trabalhavam em contextos vulneráveis na Região Del Bióbio; Professores que
desempenhavam atividade na Educação Geral Básica, carreira de interesse para o
estudo. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2013 e o numero da amostra
foi de dez docentes que se enquadravam nos critérios. Foram utilizadas entrevista
semiestruturadas. Para análise foram utilizadas técnicas ad hoc que consiste na
combinação de diversas formas de análises segundo as características de cada
entrevista: interpretação, categorização e outras técnicas tais como a concentração de
significados ou a construção de tipos adequados. Foi utilizado também um programa de

ISSN 2177-336X

5585

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

computador (<<Antcon>>) que permite precisar em que contexto são usados certos
termos chave.
A pesquisa de PAPI e MARTINS (2010) desenvolveu-se nos seguintes
caminhos metodológicos: levantamento, por meio dos títulos disponíveis na página online da ANPED, das pesquisas sobre o tema professores iniciantes apresentadas na 28ª,
29ª e 30ª reuniões, nos GTs 4, 8 e 14; leitura dos textos das pesquisas selecionadas nos
GTs 4, 8 e 14, disponibilizados na página on-line da ANPED; análise dos resultados dos
trabalhos de Mariano (2005; 2006) disponibilizados na página on-line da ANPED;
pesquisa sobre o tema professores iniciantes no banco de teses da CAPES, por meio da
busca de palavras exatas, nos anos de 2000 a 2007 – trabalhos de mestrado e doutorado;
análise da investigação denominada Estado do Conhecimento sobre Formação de
Profissionais da Educação 1999-2002 (BRZEZINSKI, 2006), e leitura dos títulos
apresentados pela autora e dos resumos dos trabalhos cujos títulos foram selecionados.
O estudo de ALVES et al (2014) tem como base um questionário respondido em
novembro de 2010 por uma amostra representativa de licenciados das Universidades de
Lisboa e Nova Lisboa que terminaram os respectivos cursos em 2005/2005. Os autores
buscaram destacar as características do grupo de licenciados em educação (104
indivíduos) contrastando-as com as amostra total constituída por graduados de todas as
áreas disciplinares (1004 licenciados). No momento de aplicação do questionário a
maioria destes licenciados (82,9%) são professores da Educação Básica. Para atingir os
objetivos da pesquisa foram mobilizados os dados que possibilitavam caracterizar a
situação profissional em dois momentos da trajetória após a graduação: um ano e cinco
anos depois da conclusão da licenciatura. Para analisar a satisfação com o percurso
profissional e com a profissão bem, como a apreciação dos inquiridos sobre os aspectos
mais e menos valorizados no trabalho. Solicitou-se aos inquiridos que se pronunciassem
numa escala de 0 a 10, sobre sua concordância ou sobre a importância atribuída a essas
dimensões, correspondendo o 1 a menos satisfeito ou menos importante. A partir dos
dados possibilitou traçar um retrato da situação na primeira década do século XXI.
PAPI (2014) desenvolveu uma pesquisa em uma rede municipal de ensino e as
professoras investigadas foram indicadas por gestoras de escolas municipais (pedagogas
e diretoras) e da Secretaria Municipal de Educação – SME de um município paranaense.
utiliza-se de um estudo de caso qualitativo de matriz critico-dialética. Como
instrumentos de coleta de dados foram utilizados o grupo focal, a entrevista
semiestruturada e a observação participante. O critério para definição da amostra a
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partir do grupo focal foi que as professoras deveriam ter no máximo cinco anos de
exercício profissional (IMBERNÓN, 1998) e deveriam se considerar bem sucedidas
profissionalmente. A amostra então foi constituída por duas professoras. A observação
se deu nas diversas atividades e nos diversos espaços em que permaneciam as
professoras.
O estudo de ALLIUAD (2014) tem como metodologia uma análise do Programa
de Acompanhamento de Docentes Inexperientes na sua Primeira Inserção Laboral na
Argentina. Primeiro, Alliuad explora as características fundamentais desse programa,
em seguida é analisada a opinião de docentes a partir de um questionário aplicado a 177
professores em inicio de carreira destacando os pontos fortes e as debilidades do
programa percebidas pelos professores no momento de ensinar, a valorização da
formação recebida e a própria proposta de acompanhamento. Em seguida coloca-se uma
série de características que deveriam ser contempladas por qualquer proposta formativa
que aponte o fortalecimento do oficio de ensinar.
Finalmente, o critério evidências, constatações e conclusões nas pesquisas em
estudo. Na pesquisa realizada por ANDRÉ (2012,2013), os resultados evidenciaram, em
dois estados e em um município, ações formativas voltadas aos professores iniciantes,
no momento do concurso de ingresso. Em dois municípios podem-se evidenciar ações
de apoio aos professores principiantes, inseridas em uma política de formação
continuada. A pesquisa constatou ainda, três programas de aproximação entre
universidades e escola que podem favorecer a inserção na docência: o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, propostos pela CAPES/MEC, em âmbito
federal, o Bolsa Alfabetização, pelo estado de São Paulo, e o Bolsa Estagiário, pelo
município de Jundiaí (SP). Nas conclusões, a autora chama a atenção para questões que
merecem a atenção por parte do poder público, em especial, a necessidade de uma
politica nacional de apoio aos professores iniciantes que contemple princípios básicos
de formação, integrados em um processo de formação nacional. Normas gerais, que
possibilitarão políticas regionais e locais, de forma a evitar que as ações sejam dispersas
e descontínuas.
O Estudo de LESTER et al (2014) demonstram um alto grau de compromisso
social dos novos docentes com seus estudantes e uma atitude autônoma diante da
recontextualização de planos e programas. Os docentes não se deixam dirigir
acriticamente por diretrizes estatais que eles julgam pouco adequadas para a realidade
de seus estudantes. Os autores constatam também, a existência de uma identidade
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profissional em formação que se constrói sobre o orgulho de pertencer a uma
universidade interpretada como superior a outras, por ser tradicional, acreditada, e sobre
o sentir-se portadores de uma vocação verdadeira. De acordo com os autores um desafio
é ampliar e aprofundar os estudos das experiências dos docentes novos e contrastar os
resultados com a construção do plano curricular.
O trabalho de PAPI e MARTINS (2010) evidencia que a maioria das pesquisas
analisa o professor, focando a sua prática pedagógica, a construção de sua identidade, a
socialização profissional e as dificuldades encontradas. Demonstra também a quase
inexistência de ações de formação para esses professores e a necessidade das pesquisas
brasileiras se dedicarem mais ao tema que é pouco explorado, se considerada a
relevância dessa etapa profissional.
A pesquisa de ALVES et al (2014), sobre a satisfação e situação profissional dos
professores em inicio de carreira, mostra que não existem diferenças significativas entre
os licenciados em educação em comparação com todos os licenciados das
Universidades de Lisboa e Nova de Lisboa. Nota-se uma ligeira saliência em relação à
satisfação profissional no grupo de licenciados em educação. Como considerações finais
os autores destacam a necessidade de aprofundamento do estudo do modo como às
condições de exercício da profissão influenciam o desenvolvimento dos professores. E
também a pertinência de que melhores formas de apoiar a aprendizagem profissional
sejam exploradas para os professores em início de carreira.
No estudo de PAPI (2014), os dados encontrados evidenciaram que o
desenvolvimento profissional das professoras pesquisadas é marcado por múltiplos
intervenientes formativos e estes muitas vezes determinantes e que se relacionam à
experiência desencadeada por sua história pessoal. Foi significativa a percepção das
possibilidades de ascensão social das professoras representada pelo acesso e pelo
exercício da profissão. Foi decisivo, ainda, o incentivo materno para a opção pela
docência.
ALLIUAD (2014), a partir dos dados apresentados mostra que o Programa de
Acompanhamento aos Professores Novos apresentam aspectos positivos que tem
ajudado a sua inserção na profissão e aspectos que não devem faltar em uma proposta
de formação destinada a professores iniciantes. Conclui a partir de sua pesquisa que é
necessário fortalecer o oficio. De acordo com a autora, para que o professor ensine, é
necessário garantir-lhe a capacidade de agir, intervir, acionar, sem sentir-se ameaçado,
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sem saber o que fazer nas situações cotidianas. Tais apreciações conduzem diretamente
a formação, tanto inicial como contínua ou permanente.

Considerações Finais
Considerando as pesquisas deste estudo, podemos evidenciar que o tema
“professores principiantes” é uma temática que tem provocado estudos em âmbito
nacional e mundial. Dos sete artigos publicados em periódicos brasileiros do estrato
Qualis A1, quatro pesquisas são realizadas no Brasil e três referem se a pesquisas
realizadas em outros países. A temática geral destas pesquisas também apresentam uma
expressiva diversidade. Pois, a temática em algumas pesquisas referem-se à politicas e
programas de apoio aos docentes em início de carreira, a formação inicial e formação
continuada e também a prática docente destes professores.
Outro aspecto relevante destes estudos é a existência de politicas voltadas para
apoiar os docentes em início de carreira, considerando as dificuldades encontradas no
inicio da profissão e também os problemas relativos ao processo de formação já que a
realidade encontrada por estes profissionais em inicio de carreira muitas vezes leva a
deserção da profissão. Ainda que, estes estudos evidenciem a necessidade ampliar e
aprofundar estas pesquisas. O número de pesquisas encontradas nos apontam duas
possibilidades. Primeiro a relevância do tema. Em nossa pesquisa, encontramos estudos
que mostram que a temática tem sido discutida em eventos, tem sido tema de
dissertações e teses de diversos programas de pós-graduação, e de alguma forma, tem
motivado o desenvolvimento de alguns programas e políticas de apoio à inserção de
professores principiantes. Segundo a complexidade do tema, pois mesmo que pesquisas
têm sido desenvolvidas ainda não tem sido suficientes para diminuir os elevados índices
deserção da atividade docente e as politicas e programas desenvolvidos – como o PIBID
no Brasil – não tem incentivado estudantes ao ingresso nos cursos de licenciatura.
Ressaltamos que é importante, que o professor em inicio de carreira seja tratado
de maneira diferenciada, de forma a facilitar e incentivá-lo à permanência na atividade.
Isto requer que se desenvolvam políticas em âmbito nacional, regional e local como as
apresentadas nos estudos de ANDRÉ (2012, 2013). Talvez, este seja o grande desafio,
fazer com que a discussão acerca do tema se amplie no meio acadêmico, e alcance
efetivamente os professores.
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A FORMAÇÃO DOCENTE EM QUESTÃO: DIÁLOGOS COM PROFESSORES
Resumo
Os três artigos em questão apresentam discussões construídas apartir de pesquisasno
campo da educação desenvolvidasjunto a professores pertencentes à rede municipal de
ensino, da cidade do Rio Grande, localizado ao sul do Rio Grande do Sul e atuantes em
diferentes áreas de atuação: alfabetização de crianças, educação de jovens e adultos e
língua inglesa. Estes estudos entralaçam ideias de autores como António Nóvoa,
Francisco Imbérnon e Maurice Tardif, entre outros, os quais nos convindam a pensar a
formação de professores envolvendo a sua complexidade e considerando a
transformação da cultura escolar e suasimplicações na constituição docente.Os estudos
buscam contribuir para avanços no que se refere a discussões na área da Educação,
especificamente na temática que envolve a formação de professores, contribuindo assim
com a crescente qualificação docente. As discussões propostas dão-se por meio da
análise do discurso de professores, coletados a partirde diferentes instrumentos de
pesquisa: observação, entrevistas semiestruturasdas, questionários e registros em diário
de campo. Para a realização desses estudos, utilizou-se como suporte metodológico uma
abordagem qualitativa de pesquisa, buscando a compreensão da temática pesquisada a
partir do diálogo e de vivências e interações com o outro. A análise dos dados deu-se a
partir da chamada Análise Textual Discursiva-ATD, baseada em Moraes e Galiazzi
(2006), constando de processo iniciado pela impregnação do material coletado,
unitarização, construção de categorias analíticas, as quais dão origem aos metatextos.
Como resultado desses trabalhos reafirma-se o desafio de buscar na escuta dos
docentesa compreensão para ampliar olhares acerca da formação continuada e das
práticas de sala aula como constitutivas de sua identidade. Neste contexto, também a
escuta dos educandos aparece como importante modo de entendermos os entrelaçados
entre identidade docente e práticas educativas.
Palavras-chave: Formação de Professores. Constituição de Professores. Prática
Educativa
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OS SENTIDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA DOCÊNCICA COM
JOVENS E ADULTOS

Autora: Pâmela Rodrigues Altamor
Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Co-autora: Eveline Caren Genesini Pereira
Universidade Federal do Rio Grande – FURG

Resumo:
O presente trabalho refere-se à pesquisa de mestrado que apresenta como temática principal
discussões acerca da formação continuada para educadores de jovens e adultos. Tal estudo está
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU, da Universidade Federal
de Rio Grande – FURG. A pesquisa foi realizada junto a docentes da EJA da Rede Municipal de
Educação de Rio Grande-RS e tem por objetivo compreender qual a percepção dos professores
de jovens e adultos acerca da formação continuada, bem como das ações de educação
continuada das quais participam. São sujeitos da pesquisa três educadores municipais que atuam
na Educação de Jovens e Adultos. A abordagem metodológica é qualitativa, tendo como corpus
de análise: questionários, entrevistas semiestruturadas e escrita em diário de campo. A análise
dos dados deu-se a partir do entendimento da chamada Análise Textual Discursiva – ATD, de
Moraes e Galiazzi, constando de processo iniciado pela impregnação do material produzido
pelos sujeitos, unitarização, construção de categorias analíticas que dão origem aos metatextos.
Como resultado desta investigação apresentamos discussões trazidas à emergência pelos
professores entrevistados, os quais apontam a precária infraestrutura para atender aulas
noturnas, escasso respaldo teórico e pedagógico, falta de recursos financeiros, desvalorização
dos professores. A necessidade de uma formação continuada específica para os educadores que
atuam com jovens e adultos é apontada pela maior parte dos educadores, sujeitos da pesquisa,
que expressam não ter suporte adequado para atender as discussões da EJA. A conclusão deste
estudo, ainda, denuncia a escassez de políticas públicas permanentes para a formação dos
educadores da EJA e expressam a necessidade de priorizar essas políticas de forma que
garantam condições para a realização do trabalho docente.

Palavras-chave: formação continuada - Educação de Jovens e Adultos - constituição docente

CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA DE PESQUISA:
A busca por aprimorar a qualidade de ensino na educação básica exige repensar
diversas variáveis que compõem a educação brasileira. Uma dessas variáveis é a
formação continuada, que se configura como uma importante estratégia pedagógica,
uma vez que, quando realizada de formar construtiva e reflexiva, possibilita aos
educadores pensar sobre os significados da sua prática docente, e construir
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coletivamente sugestões para superar o conjunto de problemas que os educadores são
chamados a resolver no cotidiano escolar.
Essa concepção de formação é chamada por Nóvoa (1991) de modelo construtivo.
Trata-se de uma formação voltada para o professor reflexivo e apresenta a escola
enquanto eixo central do processo de formação, ou seja, desloca-se o eixo da formação
de professores da universidade para o cotidiano escolar. Esta perspectiva entende a
formação continuada enquanto um processo reflexivo da prática docente, como uma
construção permanente da identidade profissional que deve estar em constante interação
com a cultura escolar.
Francisco Imbernón (2009) vem ao encontro da ideia de Nóvoa frisando que a
profissão docente comporta um conhecimento pedagógico específico, seguido de uma
necessidade de compartilhar e de dividir a responsabilidade com outros agentes sociais.
O processo de formação continuada aparece como uma vertente prioritária do
desenvolvimento profissional, no qual os professores se tornam ―protagonistas‖ de seu
processo formativo.
Na mesma perspectiva Bernadete Gatti (2003) considera que um projeto de
formação continuada não pode ser construído ignorando-se o conjunto das dimensões
que estão envolvidas, a natureza e as características psicossociais do ato educativo. Para
Gatti (2008, p.8), a ―formação continuada abriga toda oportunidade de conhecimento,
reflexão, debate e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional‖.
No que se refere especificamente à formação continuada de profissionais que
atuam na EJA, é interessante destacar a ideia de Soares (2008, p.85) quando expressa
que ―o educador da EJA tem o direito de participar de uma formação continuada
permanente, que considere, valorize e estude as especificidades de sua ação docente‖.
Entra em questão, aqui, a ênfase em tais especificidades, sendo estas valorizadas
enquanto característica própria do docente atuante na EJA e, por isso mesmo,
merecedora de uma especial atenção.
Neste contexto, cabe destacar que tais características encontram-se relacionadas
às particularidades que os desafios na docência em EJA oferecem, entre outros aspectos,
o desafio de atuar com uma grande diversidade de educandos na mesma sala de aula
acompanha a EJA desde sua criação. Arroyo (2005, p.29) ao escrever sobre a
diversidade que envolve os estudantes da EJA, afirma que, ―desde que a EJA é EJA, os
jovens e adultos são os mesmos: pobres, desempregados, vivem da economia informal,
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negros, vivem nos limites da sobrevivência‖. O autor ainda chama atenção para o
discurso escolar que os trata, a priori, como os repetentes, evadidos, defasados,
aceleráveis, deixando de fora dimensões da condição humana desses sujeitos, ou seja,
desconsiderando as condições sócio-históricas que os constituem.
Diante deste perfil apontado por Arroyo (2005), a docência na EJA depara-se com
jovens e adultos acompanhados de baixa estima, desmotivação e cansaço, o que
contribui significativamente para sua pouca frequência em sala de aula, provocando,
muitas vezes, índices altos de evasão. A avaliação também se configura entre essas
especificidades, ou seja, a ―rotatividade‖ dos estudantes em sala de aula dificulta o
processo de avaliação: Como avaliar a aprendizagem do estudante se ele não está
presente? Outro aspecto é a juvenilização que vem atravessando a Educação de Jovens e
Adultos atualmente, o ingresso cada vez mais antecipado dos jovens nas classes de EJA
é mais um dos desafios que o educador de jovens e adultos vem encontrando. É um
novo perfil da EJA que se apresenta e com ele se constituem diferentes práticas
educacionais, vivências, demandas, especificidades, ressaltando a relevância de um
processo formativo constante.
É neste sentido que se configura a pesquisa em questão, na qual propomos
investigar Qual a percepção dos educadores da Educação de Jovens e Adultos-EJA
atuantes na Rede Municipal de Educação de Rio Grande-RS sobre a prática de
formação continuada que participam? Com tal proposta temos como objetivo geral
colaborar com a crescente qualificação dos processos de formação continuada para
professores da EJA, contribuindo com a qualificação docente e da escola pública.
Com o propósito de melhor organizar a construção do trabalho apresentamos as
questões que nortearam este estudo:

Como os educadores de jovens e adultos, sujeitos da pesquisa, percebem o processo
de formação continuada do qual participam na escola?
Qual a influência da formação continuada na constituição desses profissionais?
Que sugestões esses sujeitos apontam para formação continuada de professores da
EJA?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
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Para a realização desta pesquisa utilizou-se como suporte metodológico uma
abordagem qualitativa, compreendendo a temática pesquisada a partir do dialogo, ou
seja, construindo estratégias para compreender as concepções do outro a partir do que
ele nos diz. Parafraseando Carlos Rodrigues Brandão sobre os diálogos nas pesquisas
qualitativas, quando afirma que tal ferramenta aproxima as pessoas, consideramos que
através dela criamos possibilidades de aprendizados e de saberes. O diálogo nas
pesquisas qualitativas se apresenta enquanto ferramenta de aproximação entre os
participantes, oportunizando o compartilhar de vivências e a interação com o outro,
permitindo uma ponte entre os sujeitos, ou seja, pesquisador e pesquisado, indo ao
encontro da abordagem a que a pesquisa se propõe.
Como primeiro movimento da produção dos dados realizamos um levantamento
da realidade do município de Rio Grande-RS acerca da Educação de Jovens e
Adultos. O levantamento dos dados foi realizado através de constantes conversas,
durante o ano de 2015, com a coordenadora do Núcleo de Educação de Jovens e
Adultos da Secretaria de Município da Educação –SMED, além da aplicação de
questionários a totalidade dos professores atuantes na EJA no município. Tais
questionários abordaram aspectos referentes a tempo de atuação na EJA, formação
inicial, carga horária semanal de trabalho, número de escolas já em que atuou,
importância da formação da continuada na sua constituição enquanto docente entre
outras questões. Sobre esse primeiro movimento da produção dos dados salientamos
que as conversas com a coordenadora do Núcleo da EJA na SMED, tinham por objetivo
coletar informações gerais acerca da organização da EJA no município.
Importa ressaltar que a formação continuada ofertada aos professores municipais,
na presente gestão municipal (2012/2016), está delegada às escolas. Estas apresentam à
SMED, semestralmente, o chamado Planos de Ação, contendo os objetivos e ações a
serem realizadas ao longo do semestre letivo, o que inclui o planejamento referente à
formação continuada dos docentes. Cabe à SMED a apreciação e aprovação do
documento encaminhado pela escola. Entregamos 132 questionários com retorno de 60
respondidos, o que representa a participação de 46% dos professores municipais que
atuam na EJA.
A partir da aplicação dos questionários chegamos à seleção dos sujeitos de
pesquisa: nove professores da rede municipal de educação atuantes na EJA. Nove
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respostas nos chamaram a atenção por expressarem posicionamentos claros acerca da
formação continuada, ou seja, foram respostas que indicavam, a princípio, uma certa
consciência sobre a formação continuada, apresentando um posicionamento crítico.
Dos nove entrevistados constituíram-se três grupos diferentes de respostas: O primeiro
grupo é formado por três professores (as) que definem a formação continuada como
“chata”, “desinteressante”, “irrelevante”. Abaixo trazemos trechos que nos chamaram
atenção por anunciar tal concepção. Tais fragmentos estão sendo identificados por
pseudônimos escolhidos pelos professores. Ana Paula, Everton e Gabriela nos dizem:
Eu considero irrelevante, pois em todas que já fiz as pessoas tinham menos
experiência do que a maioria dos professores que estavam fazendo a
formação, não conheciam a realidade da EJA. Muita teoria e pouca prática.
Não contribui nada para o meu trabalho em sala de aula (Ana Paula, 48
anos, atua mais de 16 anos no magistério, mais de 11 anos na EJA).
Os temas e palestrantes muitas vezes são desinteressantes e
descontextualizados da realidade da EJA (Everton, 36 anos, atua mais de 11
anos no magistério, menos de 5 anos na EJA).
É importante para manter-se atualizado, para motivar, porém, tem vezes que
é massante, chato, desinteressante. (Gabriela, 30 anos, atua menos de 5
anos no magistério, menos de 5 anos na EJA)

Carmen, Clarissa, Cristina e Andressa nos apresentam uma concepção diferente,
considerando a formação continuada “importante” para processo de constituição
docente. Dizem que tal formação oportuniza um “momento de troca de experiência
entre os colegas”:
Penso ser importante a formação continuada, pois acontecem troca de
experiências entre colegas que muitas vezes estão vivenciando os mesmos
problemas que nós e, juntos conseguimos superá-los. (Carmem, 55 anos,
atua mais de 16 anos no magistério, a menos de 5 anos na EJA)
Considero importante, desde que essas
palestras com pessoas especializadas,
conhecimento e visão da EJA. A troca de
inrequecedora. (Clarissa, 33 anos, atua
menos de 5 anos na EJA)

formações sejam compostas por
somente irá acrescentar nosso
experiências com colegas é muito
mais de 6 anos no magistério, a

É importante desde que seja enfocada na realidade. Sempre oportunizar que
os palestrantes sejam atuantes da EJA para poder trocar experiências com
propriedade e não somente com teorias. (Cristina, 32 anos, atua mais de 6
anos no magistério, a menos de 5 anos na EJA)
Acredito que a construção do profissional docente está em constante
processo e, para isso, a formação continuada se faz essencial. Ela se torna
um momento necessário a se repensar no que e como se está atuando.
(Andressa, 26 anos, atua 2 meses no magistério, 2 meses na EJA)
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As professoras Maria e Lilian marcam a especificidade do professor da EJA, nos
apontando que é necessário um perfil diferenciado para quem atua com esta modalidade
de ensino:
É importante ler, trocar experiências para que o professor da EJA possa
questionar sua prática em sala de aula [...] Assim como todo o professor, o
professor da EJA precisa ser dinâmico e ter uma aula diferenciada para
atrair e motivar os alunos. (Maria, 34 anos, atua mais de 6 anos no
magistério, a menos de 5 anos na EJA)
Há situações que só a vivencia ensina, a teoria serve como suporte. Mas
acredito que exista um “perfil” de professor da EJA, não é para todos!
(Lilian, 34 anos, atua mais de 6 anos no magistério, a menos de 5 anos na
EJA)

Para dar continuidade a este estudo, como segundo momento da produção dos
dados optamos por utilizar entrevistas semiestruturadas, entendendo que por meio da
interação social chegaríamos a uma maior compreensão e aproximação da realidade
vivida pelos sujeitos da pesquisa. O entendimento de suas falas, entrelaçados aos
aspectos de suas oralidades (entonação, por exemplo) e ao contexto da realidade vivida
pela comunidade investigada, se tornam uma importante fonte de expressão para buscar
compreender a construção de significados expostos. Conforme contribuições de Hart
(2005), o desafio de quem conta suas experiências é exatamente contar quem é, em que
acredita e o que é mais significativo no contexto da pesquisa.
A análise dos dados respalda-se na metodologia de Análise Textual DiscursivaATD cunhada por Moraes E Galiazzi (2007). A ATD realizada de maneira efetiva
interpela diretamente o pesquisador, ou seja, ele vai se transformando e se envolvendo
com a pesquisa, indo além de apenas pesquisador, é o que os autores denominam de
metamorfose do pesquisador. Os momentos que caracterizam a Análise Textual
Discursiva- ATD são: unitarização, categorização, construção de metatextos.
1. Unitarização: implica em examinar o material coletado em seus detalhes, buscando o
que ele tem a dizer, fragmentando o texto em pequenas unidades de significado
referente aos fenômenos estudados.
2. Categorização: momento em que as unidades de significados são organizadas e
ordenadas a partir de suas similaridades, o que resulta no sistema de categorias.
3. Construção de Metatexto: consiste na produção escrita articulada teoricamente
produzida por meio da articulação dos dois momentos descritos anteriormente,
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expressando a compreensão construída ao longo do processo investigativo a respeito do
fenômeno investigado.
Ao escolher a Análise Textual Discursiva para respaldar a análise de dados desta
investigação acreditamos que seus processos permitem uma maior impregnação dos
discursos dos sujeitos da pesquisa, o que proporciona uma melhor compreensão de suas
percepções sobre da formação continuada. Posteriormente, na construção dos
metatextos, será feita a relação necessária entre os referenciais estudados e os dados
analisados. Desse modo, o propósito desta pesquisa foi analisar os dados com o intuito
de buscar, de descobrir, de organizar e de sistematizar o que é mais significativo para o
conhecimento do tema investigado.

DISCUSSÃO E RESULTADOS:

Como resultado desta investigação apresentamos discussões trazidas à
emergência pelos nove professores entrevistados, os quais apontam a precária
infraestrutura para atender aulas noturnas, escasso respaldo teórico e pedagógico, falta
de recursos financeiros, desvalorização dos professores. A necessidade de uma
formação continuada específica para os educadores que atuam em EJA é apontada pela
maior parte dos educadores, sujeitos da pesquisa. Os educadores expressam não ter
suporte adequado para atender as discussões da EJA. Tal formação se dá na vivencia
cotidiana em sala de aula, na relação com os educandos e no enfrentamento das
dificuldades que a docência apresenta. É neste sentido que se destaca a importância da
formação continuada específica para educadores de EJA, considerando que a formação
oportuniza reflexões acerca da complexidade que envolve o trabalho em sala de aula,
contribuindo com a constituição dos educadores, com a qualificação da formação
continuada do docente na EJA e, consequentemente, com a qualificação da escola
pública.
A conclusão deste estudo, ainda, denuncia a escassez de políticas públicas
permanentes para a formação dos educadores da EJA e expressam a necessidade de
priorizar essas políticas de forma que garantam condições para a realização do trabalho
docente. Assim, é importante que tais políticas ofereçam condições para organização de
espaços pedagógicos para discussão sobre as especificidades desta modalidade de
ensino. Ao analisar as políticas públicas para formação continuada no Brasil, na última
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década, Gatti (2008) questiona que tais políticas ainda privilegiam a formação
profissional desconhecendo, por vezes, o cidadão em formação. A autora refere-se à
estratégia tecnicista como um efeito ―cascata‖, ou seja, ―o especialista da universidade
forma o professor-formador (indicado pelo estado/município) que orienta o professorcursista (aquele que atua na escola), este terá a responsabilidade de repassar a formação
aos demais professores da sua unidade de ensino‖.
Este modelo ―cascata‖ é recorrente nas ações do MEC, o que pode ser observado
nos programas nacionais de formação continuada que atualmente o Governo Federal
vem desenvolvendo: Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de
Educação Básica, Pró-Letramento, Programa Nacional Escola de Gestores da
Educação Básica Pública, Gestar I e II, Pacto Nacional pela Idade Certa, Programa de
Incentivo à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio. Tais programas
têm por objetivo auxiliar estados e municípios a cumprirem a legislação em vigor, além
de apresentar resultados em larga escala. Encontramos no Brasil um crescente número
de programas destinados à formação continuada, no entanto os seus resultados ―ainda
são modestos quando confrontados com as expectativas de elevar o nível de
desempenho dos alunos dos sistemas educacionais‖ (GATTI, 2009, p. 208).
Ainda encontramos uma política de formação continuada para educadores da EJA
elaborada a partir de estratégia de desenvolvimento de programas que são realizadas
através de projeto de ações passageiras e descontínuas. Entendemos que tais programas
como, Programa Brasil Alfabetizado; Programa Nacional do Livro Didático para
Alfabetização de Jovens e Adultos; Concurso Literatura para Todos; Educações em
Prisões; Medalha Paulo Freire, ofertados pelo Governo Federal aos educadores, tem
por objetivo substituir uma política de formação continuada efetiva e sistemática,
desconsiderando a participação dos professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A importância da formação continuada específica para educadores da EJA, se
destaca de forma que proporcione aos docentes reflexões acerca da complexidade que
envolve o trabalho em sala de aula com jovens e adultos, atrelado à diversidade e
necessidades dos educandos, da escola e da comunidade que atende. Neste sentido, a
escola se constitui enquanto lócus de formação continuada do educador implicando um
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olhar pedagógico voltado para a instituição escolar enquanto um espaço de formação
coletiva, onde a experiência profissional docente e os saberes específicos dos
professores são considerados eixos centrais do processo formativo, ultrapassando os
aspectos burocráticos de exigências de planos de aula, objetivos, avaliação, frequência e
notas. Neste sentido, o processo de formação deve ter como referencial o saber docente,
o reconhecimento e valorização desse saber, considerando às etapas de desenvolvimento
profissional.
No entanto, o que temos encontrado é uma perspectiva de formação continuada
que apresenta a universidade enquanto lócus da produção do conhecimento. Tal modelo
caracteriza-se pelo retorno ao ambiente universitário para renovação dos conhecimentos
e desenvolvimento profissional, que se configura através da participação em cursos,
congressos, seminários, simpósios, programas de aperfeiçoamento, programas de pósgraduação de latu sensu e strictu sensu. A escola neste sentido aparece enquanto local
de práticas, onde se aplica conhecimentos científicos produzidos na universidade.
É precisamente a partir dos argumentos mencionados acima que entendemos ser
emergencial repensar a formação continuada de educadores no campo da EJA, de modo
que o processo de formação se constitua enquanto momento de reflexão, debate e troca
de experiências, oportunizando aos educadores respaldo teórico e pedagógico para atuar
com as especificidades desta modalidade de ensino.
É urgente rever e repensar as políticas públicas de formação designadas à EJA.
Apesar das políticas públicas voltadas a essa modalidade enfatizarem a necessidade de
considerar as especificidades que envolvem a formação do educador de jovens e
adultos, ainda persistem muitos problemas de ordem geral, dentre eles encontramos, a
precária infraestrutura para atender aulas noturnas, escasso respaldo teórico e
pedagógico, falta de recursos financeiros, desvalorização dos professores. É pouco,
muito pouco, o que se oferece aos professores em termos de desenvolvimento
profissional, diante da diversidade que constitui uma turma da EJA.
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UM DEBATE SOBRE ALFABETIZAR-SE NA VOZ DE PROFESSORA E DE
CRIANÇAS
Autora:Vanise dos Santos Gomes
Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Co-autora: Pâmela Rodrigues Altamor
Universidade Federal do Rio Grande – FURG

Resumo:
O presente artigo objetiva propor debate acerca da alfabetização escolar no que se
refere, especificamente, a não aprendizagem da leitura e da escrita em tempo
considerado, pela escola, como ideal. Assim, busca na expressão fracasso escolar o
ponto de partida para os debates propostos, entendo que tal expressão ainda e parte do
discurso escolar quando os tempos de aprender não coincidem com as exigências
estipuladas para cada ano escolar. As discussões propostas dão-se meio da análise do
discurso de uma professora alfabetizadora e de três crianças ditas como com dificuldade
de aprender a ler e a escrever, lançando-se o seguinte problema de pesquisa: que
discursos sobre alfabetização estão presentes na fala de docente e crianças envolvidas no
processo de alfabetização escolar? O estudo é caracterizado como qualitativo e utiliza-se
da Análise Textual Discursiva, baseada em Moraes e Galiazzi, como metodologia de
análise dos dados coletados. Tais dados constituem-se de observações da prática
vivenciada pelos sujeitos da pesquisa em sala de aula, registradas em diário de campo, e
de entrevistas semi-estruturadas junto a professora alfabetizadora. O procedimento de
análise possibilitou a emergência de três categorias: ―Olhar e prática docente‖, ―O Olhar
das crianças: dizendo de si‖ e ―Aprender? Onde?‖. As discussões analíticas são
entrelaçadas com diálogos teóricos com autores como Nóvoa, Frago, Vygotsky e
Clarindo, os quais contribuem para ampliar as discussões sobre a temática proposta. O
processo investigativo possibilitou concluir que a escola acaba por legitimar alguns
lugares ―autorizados ao fracasso‖, construindo a ideia de uma certa conformidade com a
não aprendizagem.
Palavras-chave: alfabetização- aprendizagem- fracasso escolar

INTRODUÇÃO:
Ainda que a expressão ―fracasso escolar‖ pareça superada, a ideia de ―fracasso‖
está, ainda, presente nos espaços escolares. Supera-se o dizer, questionando-se o nome
―fracasso escolar‖, porém os seus significados continuam presentes na escola, sendo
expressos por discursos melhor elaborados, ainda que acabem por posicionar as crianças
que não aprendem a ler e a escrever na idade dita ―correta‖ no mesmo lugar de antes: no
de sujeitos que necessitam de atenção ―especial‖, pois têm ―problemas de
aprendizagem‖.
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Diante deste contexto, o grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos em Educação
de Jovens e Adultos e Alfabetização (NEEJAA) buscou realizar um exercício de
estranhamento dos discursos sobre alfabetização. Propôs, assim, investigar o que dizem
alguns atores do cenário escolar a este respeito a fim de melhor compreender a
problemática a partir da ótica dos sujeitos que vivenciam a escola.
O problema de pesquisa norteador do processo investigativo foi definido a partir
do seguinte questionamento: que discursos sobre alfabetização estão presentes na fala de
crianças em processo de alfabetização e sua professora? A partir do questionamento que
norteia a pesquisa, foi possível estabelecer como campo investigativo uma específica
escola municipal do município de Rio Grande-RS cuja organização curricular possibilita
a constituição da chamada ―classe de estudos diferenciados‖. Tal classe é composta por
crianças ditas com dificuldade de aprender a ler e a escrever. Assim, foram sujeitos da
pesquisa a professora, aqui identificada como Lótus, e três crianças por ela indicadas,
também identificadas por nomes fictícios, a saber, Diego, Luis e Carol, 14, 13 e 12 anos
de idade respectivamente.
O estudo caracterizou-se por uma abordagem qualitativa de cunho etnográfico,
dadas as específicas características da investigação. Os dados foram coletados por meio
de observações do cotidiano das crianças e da professora na classe de alfabetização,
construindo- se o diário de campo. Utilizou-se, também, entrevistas semi-estruturadas
junto à professora. Estes materiais foram analisados com base na metodologia de
Análise Textual Discursiva (MORAES E GALIAZZI, 2007), seguindo a seguinte
orientação: (1) desmontagem dos textos (unitarização), quando os textos são
examinados em seus detalhes fragmentando-os

no sentido de construir unidades

constituintes ou unidades bases; (2) estabelecimento de relações ou categorizações, ao
fazer-se comparações, agrupando os elementos semelhantes e nomeando-os, criando
assim categorias; (3) captação do novo emergente (expressando as compreensões
atingidas), quando serão identificadas as categorias, sendo estabelecidas relações entre
elas; (4) auto-organização, ao serem construídos novos significados em relação a
determinados objetos de estudo, escrevendo-se meta-textos.
Os discursos sobre alfabetização identificados no decorrer do processo
investigativo apontam para a emergência de três categorias denominadas como: ―Olhar e
prática docente‖, ―O Olhar das crianças: dizendo de si‖ e ―Aprender? Onde?‖.
Apresentamos, a seguir, discussões possibilitadas por cada uma destas categorias.
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AMPLIANDO O DEBATE:

O processo de pesquisa possibilitou-nos não apenas observações e diálogos
regidos pelo procedimento da entrevista, mas, sobretudo conversas constantes com a
professora da turma que, ao contar sobre sua prática docente, ia-se apropriando de seus
saberes profissionais e reconstruindo sua identidade docente como professora conhecida
na escola como ―aquela que se identifica com crianças com dificuldades em aprender‖.
A partir das leituras dos escritos de Nóvoa é possível melhor compreender a
ideia de que a identidade não é algo exterior ao sujeito, um elemento a ser por ele
adquirido e que, supostamente, estaria pronto. Nem seria ela uma propriedade ou um
produto. O autor diz que ―a identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço
de construção de maneiras de ser e de estar na profissão‖ (1992, p.16). Maneiras, estas,
identificadas em Lótus por meio de sua abertura ao diálogo com o outro, expondo sua
prática pedagógica como uma profissional que se percebe inacabada e, por isso mesmo,
reconhece a possibilidade de aprender com o outro.
Também conflitos esparramaram-se no discurso da professora ao dialogar com
as pesquisadoras. Ora silenciava em decorrência de uma pergunta que, acreditamos,
considerava ―ameaçadora‖ ou ainda difícil de ser respondida; como se fossemos
descobrir, nas palavras de Tardif ―os limites de seus saberes pedagógicos‖ (2007, p.51).
Ora parecia buscar em sua memória a resposta ―correta‖. Foi, porém, contando sobre
seu fazer pedagógica que a professora se foi apresentando em suas especificidades.
Ao contar sobre sua prática docente, Lótus expressa uma identificação com
ações pedagógicas lúdicas, o que pôde ser evidenciado também nos momentos em que
compartilhávamos momentos de sua aula. É o que registramos no Diário de Campo em
uma das observações realizadas: ―Lótus oferece alguns jogos às crianças: quebra
cabeça com desenho e palavra, dominó com desenhos e palavras e, jogo da memória
com desenho e palavras‖.
A professora cita o trabalho com jogos como ―mais marcante‖ em sua prática
pedagógica, o que remete à construção do processo de alfabetização a partir do prazer
em aprender. Busca, assim, vincular à aprendizagem um motivo, construindo ações
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educativas que motivem às crianças à escrita. Buscamos, no diálogo com Cagliari
(2007, p.102), compreender a vinculação entre aprendizagem e motivação ao
apropriarmo-nos da ideia de que ―ninguém escreve ou lê sem motivo, sem motivação.‖
O processo de pesquisa possibilitou-nos perceber que o movimento de
intervenção pedagógica da professora centra-se na ideia de contribuir na atribuição de
significados ao ato de aprender a ler e a escrever. Não apenas indica, ao longo das aulas,
―atividades‖ necessárias a serem realizadas, mas sobretudo busca questionar as crianças
sobre o modo de realizar cada uma das atividades. Deste modo, as crianças passam a
sentirem-se pertencentes à classe de alfabetização, o que as convida a se apropriarem do
espaço e dos tempos da sala de aula uma vez que dele fazem parte. Elas são valorizadas
como sujeitos que aprendem, sendo, assim, reconhecidas por aquilo que sabem, e não
por aquilo que lhes falta.
A reflexão sobre reconhecimento do outro pelas ausências é-nos possibilitado
por Frago (1993) ao discutir acerca do modo como o adulto analfabeto é reconhecido
socialmente. Importa salientar, aqui, que o analfabetismo é uma realidade vivenciada
pelos pais dos sujeitos da pesquisa o que, até onde compreendemos, produz a ideia,
tanto da parte destes pais como das próprias crianças, de que a reprodução de uma certa
―incapacidade de aprender a ler e a escrever‖ é um fato herdado.
Contribuindo com a superação da ideia da ―reprodução genética da incapacidade
de se alfabetizar‖, a professora desafia as crianças a aprender, buscando desacomodá-las
e, assim, ―convidá-las‖ a progredir rumo a compreensões mais complexas da lectoescrita. Algumas expressões utilizadas pela professora, em sala de aula, vem ao encontro
do que estamos discutindo: “Olha, o Lucas está tentando! Não importa que tu escrevas
errado, aos poucos tu consegues”. “Tu sabes escrever, é só inventar a história!”.
Durante as observações pôde-se perceber a professora assumindo-se como
mediadora nos momentos em que as crianças apresentavam alguma dificuldade, e
também incentivadora nos momentos em que as via desanimadas e, às vezes, até hostis à
proposta de atividade. É o que podemos perceber no fragmento extraído de nosso diário
de campo:

A todo momento Diego diz que não vai escrever: ―não quero fazer, então vou
escrever bem pouquinho. Que coisa bem chata isso aqui!Báaa!!! A
professora, então, busca dialogar com Diego, buscando, nele, alguns
significados positivos para a prática da atividade e, com atenção, escutando
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seu pedido: professora, ontem a gente fez um monte de coisa, hoje era bom ir
pro pátio.

O papel de mediadora desempenhado pela professora tem como objetivo auxiliar
no desenvolvimento do pensamento das crianças, possibilitando avanços no processo de
aprendizagem uma vez que é o próprio aluno quem atribuirá sentidos a sua
aprendizagem.
Importa destacar a ideia de mediação com a qual estamos operando, encontra
suas referências em Vygotsky (1984, p. 97) ao definir os conceitos de zona de
desenvolvimento real e potencial. Diz o autor que a zona de desenvolvimento proximal,
local em que o processo de mediação pedagógica ocorre, refere à
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob
a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes.

A mediação da professora pode ser percebida em momentos em que esta voltava
sua atenção a um único aluno, a fim de encorajá-lo a realizar a tarefa, como no caso de
Diego, que ao mostrar resistência a continuar a atividade, escuta da professora: ―—
Vamos lá Diego, falta só um pouquinho!‖. Além disso, é possível perceber também o
quanto essa intervenção foi importante no processo de aprendizagem das crianças, uma
vez que indicava-lhes um discursos na contramão daquele que as caracterizam como
―burras‖, palavra que as próprias crianças utilizam para falarem de si.
Interessante observar o modo como a docente compreende a questão do ―erro‖,
percebendo-o como processo sendo, assim, resignificado e percebido como uma
possibilidade de acerto e um anunciador dos conhecimentos dos alunos sobre um dado
tema. ―O que sabe quem erra?‖, questiona Esteban (2003, p.21). Ao compreender o erro
como um ―vir a ser‖, um processo, a autora refere-se ao seu próprio questionamento
dizendo:

O erro passa a ser visto por um outro prisma, como um momento do processo
de construção de conhecimentos que dá pistas sobre o modo como cada um
está organizando seu pensamento, a forma como está articulando seus
diversos saberes, as diversas lógicas que atravessam a dinâmica
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ensino/aprendizagem, as muitas possibilidades de interpretação dos fatos, a
existência de vários percursos, desvios e atalhos [...].

Esta perspectiva de avaliação incorpora a função mediadora deste processo, tão
divulgada por Hoffmann (1998) em suas produções sobre o tema. A autora enfatiza
alguns princípios coerentes com uma avaliação mediadora: discussões com os
estudantes proporcionando momentos para que expressem suas ideias; investigação, por
parte do professor, sobre as respostas dadas pelos estudantes a questões específicas,
procurando compreendê-las; e transformação dos registros de avaliação em
significativos escritos que possibilitem acompanhar o processo de construção do
conhecimento dos alunos.
Avaliando os alunos de modo contínuo, Lótus apropria-se de elementos citados
por Hoffmann (ibidem) que indicam uma avaliação com função mediadora (diálogos
constante com os alunos, por exemplo). Além disso, a professora ressaltava a ideia do
erro como um processo, e não um fim em si, ao utilizar o verbo ―enganar‖ ao invés de
―errar‖, artifício, este, construído para evitar que os alunos se sentissem constrangidos
diante da possibilidade do equívoco.
Interessante observar a concepção da professora em relação ao aprendizagem da
linguagem escrita. Por diversos momentos a presenciamos explicando diferenciações
entre linguagem escrita e falada, uma vez que suas lógicas não são coincidentes. Ao
serem ensinadas que ―escrevemos como falamos‖, as crianças criam a ideia de que
existe uma correspondência exata entre fonema e grafema, o que é um equívoco em se
tratando de nosso sistema de escrita.
De modo geral, a professora expressa um discursos sobre alfabetização que
reconhece a capacidade do outro em aprender, independente de anteriores tentativas
frustradas de alfabetizar-se. Ao estabelecer com as crianças um estado de afeto, a
professora possibilita a construção de um lugar de aprender ressignificado. As crianças,
assim, passam a se sentirem pertencentes ao espaço escolar e vêem-se como sujeitos que
podem, sim, aprender a ler e a escrever.

OLHAR DAS CRIANÇAS: DIZENDO DE SI
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Propomo-nos a discutir, neste momento do texto, o olhar que as crianças
participantes da pesquisa lançam sobre si, compreendendo-se como inferiores e
incapazes de aprender. Não limitadas vezes observamos as reações das crianças frente a
atividades propostas pela professora, demonstrando vergonhas, inseguranças e outros
sentimentos que expressam um olhar sobre si de ―pestanas baixas‖.
Em relação a estes sentimentos podemos dizer que a ―invenção‖ do fracasso escolar
mediante o convencimento de um certo estado de inferioridade, acaba por gerar um
contingente de sujeitos cujo ―lugar‖ na sociedade está predisposto à exclusão e ao
trabalho desvalorizado socialmente. Neste sentido, na medida em que os educandos
compreendem-se inferiores, acabam por ―aceitar‖ a ideia de que realmente não são
capazes de aprender a ler e a escrever.
No percurso das idas a campo, deparamo-nos com situações que indicavam
sentimento de inferioridade por parte das crianças. Remetemo-nos, neste momento, à
imagem da professora saindo da sala e pedindo para uma das pesquisadoras auxiliasse as
crianças na atividade proposta. Tal atividade referia-se a um texto que possuía palavras
e figuras para que estas fossem substituídas por aquelas. Já havíamos começado algumas
anotações e foi neste momento que tivemos o primeiro contato direto com Luis. O
diálogo:

Pesquisadora: Então Luis, tais conseguindo fazer a atividade?
Nisto observei mais de perto que ele já havia escrito muitas palavras.
Luis:Eu não sei fazer!
Pesquisadora: Mas como não sabes fazer, e isso aqui? (apontei as suas
palavras) Luis: Eu sou burro, não sei fazer...
Pesquisadora: Por que tu te acha burro? Luis: Porque eu não sei escrever.
Pesquisadora: Mas o que tu não sabe, tu aprende, tu não gosta de aprender?
Luis: Gosto! Mas eu gosto de ser burro!
Pesquisadora: Mas por quê? Luis: É bom ser burro!

Ao dizer que ―gosta de ser burro‖, Luiz justifica estar em uma classe de estudos
diferenciados, criada para educandos que ―tem algum problema de aprendizagem‖. Ser
―burro‖, neste contexto, assegura um lugar específico na escola, indicado por um espaço
para onde sujeitos ―iguais‖ (todos aqueles que não aprendem a ler e a escrever), são
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encaminhados. Lugar este de segurança, já que ―pouco é esperado de quem ali está‖.
Já quando voltamos nosso olhar para a relação entre os alunos podemos perceber que
em determinadas situações eles cooperavam entre si reconhecendo-se, nestes momentos,
como capazes de ensinar (ainda que não em aprender). A respeito do sentimento de um
outro colega em relação a não saber escrever, Diego comenta: ― Eu sou bom em
escrever, tu é bom de ler.‖ Seu colega lê textos escritos no quadro com muita facilidade,
mas ao escrever se confunde em algumas palavras, já Diego não se arrisca na leitura
oral, mas na escrita reconhece-se como ―muito bom‖. É possível perceber, assim, um
sentimento de cumplicidade gestado na turma, muito possivelmente decorrente a relação
construída com a própria professora.
Ao buscarmos discutir sobre ―o olhar das crianças‖, enfatizamos sua percepção a
respeito de si mesmo, considerando-se ―burra‖. Não nos surpreende, diante disso,
depararmo- nos com crianças com baixa estima, expressando um olhar que não ousa
alcançar os olhos do outro que, para ela, é representado como superior. Um outro
cruzador de fronteiras, vindo da universidade e dominador da tão ―difícil‖, para elas,
habilidade de ler e de escrever.
Ressaltamos, aqui, que a ideia de ―aprender‖ das crianças vincula-se a
associações que realizam tomam por base apredizados já consolidados e que, por isso
mesmo, acabam por gerar uma zona de segurança para os aprendentes. Para ilustrar o
que dizemos, trazemos o exemplo de Luis, quando lê a palavra ―leão‖ e diz ao colega
―Leão, LE e ÃO, de feijão‖. Nesse exemplo, podemos notar que para explicar a escrita
da palavra ―leão‖, Luis acaba comparando-a com outra palavra que acaba com ―ão‖, no
caso ―feijão‖.
Importante observar e valorizar o prazer que os alunos demonstravam quando
percebiam sua própria aprendizagem. Eles comemoravam- “Peguei a magia do
bagulho‖-, conforme Diego diz ao entender a atividade proposta pela professora.
Aprender, enfim, é um verbo que, por vezes, foi conjugado na voz das próprias crianças.
Uma conjugação convidada pela relação construída entre a professora e as crianças em
que a ideia de serem diferentes não representa a impossibilidade de aprender.

APRENDER? ONDE?
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A chamada classe de estudos diferenciados acabou por se constituir em um
momento específico de análise da pesquisa aqui apresentada, dada a relevância de
expressar, já em seu nome, a ideia de constituir-se como lugar autorizado ao nãoaprender: diferenciado por quê? Para quem? Sua formação já anuncia que as crianças ali
presentes não aprenderam a ler e a escrever na idade ―devida‖, de modo que a escola
acaba por enviar a mensagem de que elas somente podem interagir com crianças
―iguais‖, ou seja, com as mesmas dificuldades e com problemas de aprendizagem
parecidos.
Salientamos, diante a utilização freqüente, neste texto, do termo ―classe de
estudos diferenciados, que ela é entendida como uma turma em que crianças
identificadas como portadores de alguns problemas de ordem física e/ou neurológica são
reunidas “pela necessidade da escola de atender este público, crianças maiores que não
estavam se alfabetizando, que tinham passado da idade normal de alfabetização, de
estar em classe regular‖, segundo a professora da turma.
De acordo com Lótus, as chamadas dificuldades de aprendizagem podem ser
concebidas em classes regulares (seriam as classes de estudos diferenciados
irregulares?), porém tal classe acolhe crianças, cuja problemática aponta para, inclusive,
deficiências mentais. A aposta da professora, porém é na aprendizagem e não no
―problema em aprender‖, o que lhe possibilita construir uma prática pedagógica que faz
emergir, nas crianças, a ideia de que são capazes de aprender a ler e a escrever, apesar
dos anos de tentativa frustrada. Neste sentido, a ideia da aprendizagem da leitura e da
escrita é trabalhada como que um convite a estar em sala de aula e participar não apenas
da escola enquanto ambiente ―necessário‖, mas da escola enquanto ―ambiente de
aprendizagem‖.
Considerando o contexto da pesquisa e observando a estrutura da turma de
estudos diferenciados, pode-se refletir sobre uma possível distorção no significado que
encaminha para a gênese de sua criação. Nossa análise permite qualificar o argumento
de que tal classe passa a ser um espaço, como foi expresso anteriomente, que autoriza o
aluno a pensar-se como ―fracassado‖. Já o nome ―diferenciados‖ indica que o ―padrão‖,
o ―normal‖, encontra-se em turmas que, inclusive, geograficamente são distantes a esta.
Isso porque o espaço escolar destinado a tal classe encontra-se apartado do local onde as
demais classes de alfabetização encontram-se. É um lugar onde não há salas de aula
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próximas, estando, no centro da escola.
Consideramos importante salientar, aqui, que não está em questão o
reconhecimento da atitude da escola como ―certa‖ ou ―errada‖, uma vez que a pesquisa
não pretende exercer um julgamento de valores. O que se busca é, porém, compreender
os discursos sobre o chamado ―fracasso escolar‖, avançando para a percepção dos
contextos escolares que reproduzem ideias sobre aprender. É neste sentido que
compreendemos que a ―classe de estudos diferenciados‖ informa um importante
discurso sobre ―fracasso escolar‖, construindo um lugar autorizado para os alunos
―serem diferentes‖ daquele que aprende a ler e a escrever. A pesquisa aponta para o fato
de que a ―classificação‖ das crianças em relação à idade e ao ―não aprender‖, priva-as
da possibilidade de estabelecer contato com colegas de diferentes faixas etárias, e
consequentemente, abrevia possibilidades de interações, de aprendizagem.
Importa ressaltar a ideia de ―tempo de aprender‖ presente na escola, quando
passa-se a definir o período dito ―normal‖ para que uma crianças aprenda. Ao extrapolar
o previsto, é encaminhada a um outro lugar em que o tempo de aprender configuração
de modo desacelerado, ou seja, é reconhecido como ―maior‖ em função de se tratar de
crianças com ―problemas‖.
A professora Lótus acredita ser o espaço da classe de estudo diferenciado uma
boa oportunidade para que as crianças sejam melhor atendidas em suas particularidades,
uma vez que o número de crianças ali é menor que nas classes ditas regulares.
Interessante a professora parece expressar sentimentos contraditórios referentes a este
assunto, porém, o que pode ser percebido na história que construiu por solicitação da
coordenadora da escola, em uma das reuniões pedagógicas.

Meu reino não é meu

Era uma vez um reino encantado, onde viviam fadas, bruxas, magos,
aprendizes, seres mágicos e... crianças muito tristes. Neste reino, o mais
importante era aprender a ler e escrever. A maioria das crianças do reino
conseguia essa proeza, quando ainda eram bem pequeninos, por volta dos sete
anos, mas isso, infelizmente, não acontecia com todos. E é sobre essas
crianças tristes que fala nossa estória.
As crianças tristes eram chamadas pelos pequeninos de “os grandes”. Muitas
vezes “os grandes” causavam muita confusão no reino. Fadas e bruxas
corriam para todos os lados, tentando controlar a confusão, os pequeninos
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choravam, e quando a coisa ficava muito feia, aparecia até o mago dos magos
para tentar resolver o problema. Resolver de verdade, ninguém conseguia,
porque “as crianças tristes” gostavam de toda aquela confusão e ficavam até
um pouco mais felizes, porque o reino era delas por alguns instantes.
“Os grandes” achavam que todos no reino só amavam os pequeninos, que
tudo era só para eles. As fadas ensinavam os pequeninos a ler e a escrever. Às
vezes as fadas se aproximavam dos grandes, mas, em um toque de mágica, se
transformavam em bruxas más. Na verdade, “os grandes” acreditavam que
naquele reino só existiam mesmo eram bruxas, que se disfarçavam de fadas.
Eles não entendiam porque elas ensinavam apenas aos pequeninos e não
ensinavam a eles, porque elas eram tão más.
Um dia, a fada das fadas, a mais poderosa de todas as fadas, teve uma idéia:
criou um pequeno reino só para os grandes. Neste reino, tudo era feito
especialmente para eles, mas eles não sabiam disso. Quando chegaram ao
reino, viram uma fada que prometeu que ensinaria tudo a eles. Ela era
sorridente e amável, mas isso não os motivou nenhum pouco. Eles não
confiaram nela. Sabiam que logo chegariam os malditos pequeninos e ela se
encantaria por eles e não iria mais querer ensiná-los. Viraria uma bruxa como
todas as outras!
O tempo foi passando e os pequeninos não apareceram. Eles, encantados,
olhavam ao redor, não podiam acreditar no que estava acontecendo. Um
deles, timidamente, demonstrando ter medo da resposta, perguntou para a
fada se os pequeninos não viriam. Perguntou também se aquele reino era só
deles. A fada, carinhosamente, respondeu que sim, que o reino era apenas
deles e que havia chegado a hora deles aprenderem.
No novo reino, “os grandes” não eram mais chamados assim. Agora todos
eram chamados pelos seus nomes. Eles ficaram tão felizes no seu novo reino
que começaram a aprender tudo o que a fada ensinava. Às vezes, eles iam
visitar o reino dos pequeninos e começaram até a gostar deles. Perceberam,
também, que existiam muito mais fadas do que eles acreditavam e que elas
sempre quiseram ensinar coisas a eles, mas eles ficavam com vergonha, com
medo e fugiam.
Assim, todos aprenderam a ler e a escrever e viveram felizes para sempre.

fim

A história acima mencionada é citada na dissertação de mestrado de Clarindo
(2011), a qual buscou investigar a formação continuada em roda de um grupo de
professoras alfabetizadoras do qual Lótus faz parte. Ao analisar significados emergentes
na escrita da professora, a autora diz que
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A história vem carregada do sentimento de exclusão que os alunos
grandes sentiam na escola, quando percebiam que a escola estava
sendo pensada e organizada para aqueles que eram pequenos e
aprendiam no ―tempo normal‖. Assim ela teoriza sobre as percepções
a respeito do fracasso escolar. Talvez uma entrevista, onde a
professora tivesse que dar respostas sobre seus fazeres pedagógicos,
não resultaria em respostas assim, tão cheias de significados, que
revelam os contextos escolares vividos por ela e que, no corre-corre
do cotidiano escolar, não se pára para escutar essas respostas e saberes
que a professora já possui (CLARINDO, ibidem, p. 76/77).

A professora, na história, aparece com a representação de ―fada‖, alguém cujos
poderes poderá lançar mão em prol da aprendizagem das crianças. Estaria, ela,
atribuindo a si apenas o sucesso da aprendizagem destas crianças? Os ―grandes‖,
representando as crianças que frequentam as classes de estudos diferenciados, são
caracterizados como ―tristes‖ dado ao fato de se perceberem, ainda, em um lugar de
não-aprendizagem. Uma triste que, ao ser acolhida pela professora, transmuta-se em
sentimentos que motivam as crianças a compreenderes como capazes.
Por certo, ainda muitos outros significados poderiam emergir a partir da análise
da história construída por Lotus. Escolhemos ressaltar, porém, apenas o sentimento do
processo em relação ao poder que concede a si em alfabetizar crianças reincidentes na
reprovação escolar. Consideramos interessante tal atribuição por parte da docente,
uma vez que diz respeito à reapresentação social do sujeito que sabe ler e escrever,
sendo este compreendido como superior e, ainda, como capaz de elevar a sociedade a
patamares mais evoluídos de civilização.
Entra em questão, aqui, o chamado mito do alfabetismo, descrito por Graff
(1990) como a ideia que vincula níveis de alfabetização da população em geral a
consequentes desenvolvimentos pessoais e sociais. O autor ainda esclarece que, em si, a
alfabetização não garante que patamares evolutivos de civilização sejam conquistados.
Tal mito, ainda por demais presente na sociedade contemporânea, acaba por motivar a
ideia de que as professoras alfabetizadoras são responsáveis diretas por sucessos ou
fracassos na vida pessoal e social dos educandos.
Diante deste grande ―poder‖ concedido à alfabetização apenas, e não ao processo
de escolarização como modo de construção crescente de conhecimentos, parece não
restar à professora sujeito desta pesquisa outra opção senão compreender-se como
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―fada‖. Assim, se por um lado as crianças contam-se como ―burras e incapazes‖, por
outro Lótus anuncia sua acolhida ―mágica‖, contando-se como alguém cujos poderes
poderá, por que não, alfabetizar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ainda que um processo investigativo abra diversas outras possibilidades de
estudo, não se encerrando a partir da finalização da pesquisa, conclusões podem ser
feitas tendo em vista as análises emergem. Assim, ressaltamos o fato das crianças
perceberem-se apartadas, no ambiente escolar, de espaços que legitimam a possibilidade
de aprender ao serem encaminhadas para as ―classes de estudos diferenciados‖.
Entendemos que essa separação acaba por reafirmar uma identidade de ―fracassados‖, o
que faz com que as crianças se percebam, utilizam suas próprias palavras, como
―burros‖.
Estar em um lugar, na escola, conhecido e reconhecido como aquele em que ―há
crianças com problemas de aprendizagem‖, além de reforçar estereótipos que remetem
ao dito ―fracasso escolar‖, conforme expresso no parágrafo anterior, acaba por construir
uma postura de ―acomodação‖, e até mesmo de conformidade. Neste contexto, o que
significa aprender a ler e a escrever? O que significaria, enfim, retornar ao convício
daqueles que estão em seu percurso ―normal‖ na escola e que representam, neste
sentido, a contraposição de quem tem ―dificuldades em aprender‖?
Há de se consideração, assim, a necessidade de debater-se, no interior das
escolas, acerca dos discursos sobre aprendizagem presente na fala de professores e
estudantes. Pontua-se, aqui, o lugar privilegiado ocupado não apenas pela convivência
em sala de aula, mas também aquele em que professores se reúnem para pensar e
repensar a escola. Referimo-nos, aqui, às reuniões de formação continuada quando, em
essência, não são destinadas apenas a realização de informes burocráticos, mas sim à
constituição de um espaço dialógico entre os professores.
Apesar da organização escolar, a partir da turma de estudos diferenciados, ser
citada como fator contribuinte para a legitimidade do dito ―fracasso escolar‖ das
crianças sujeitos desta pesquisa, não podemos deixar de destacar o papel da professora
na tentativa de motivar as crianças e de fazer com que estes progridam no processo de
aprendizagem. Nega-se a aprisioná-los em um conceito de exclusão e, por isso mesmo,

ISSN 2177-336X

5614

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

25

entende que alternativas pedagógicas podem contribuir para sua aprendizagem.
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RESUMO:
O presente trabalho apresenta discussões construídas a partir de pesquisa junto aos professores
de Língua Inglesa (LI) do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Tendo como
objetivo compreender como a prática da sala de aula é constituidora da identidade e da
formação docente, o estudo busca avançar na discussão de referenciais teóricos que discorrem
sobre a construção da identidade profissional a partir da própria prática. Assim, dedica-se à
compreender estudos de autores como Miguel Arroyo, António Nóvoa, José Gimeno Sacristan e
Selma Pimenta. Os dados da pesquisa em questão foram coletados por meio de questionários e
analisados seguindo as orientações expressas pela metodologia de Análise Textual DiscursivaATD, com base em Moraes e Galiazzi. As discussões realizadas permitem respaldar a
compreensão de que apurar o olhar para a formação docente no exercício da profissão é
importante ideia a ser salientada no momento em que buscamos ampliar as possibilidades de
compreender os diferentes e diversos momentos da formação dos professores. Como resultado
foi possível perceber no discurso dos professores a evidência que eles se constituem em
diferentes momentos de seus trajetos profissionais. Assumem-se como sujeitos em constituição
por meio de sua prática docente, reconhecendo que a identificação que possuem com o ensino
da língua inglesa refere-se a uma construção que implica alegrias e conflitos. O trabalho trouxe
a reflexão de que partindo do pressuposto que o ensino de uma língua estrangeira é um
processo no qual o sujeito aprende no decorrer de um trabalho coletivo, conclui-se que é a partir
da experiência junto ao educando que o professor se constitui como profissional. Assim, vai
pensando e repensando, fazendo e refazendo seu trabalho, caracterizando o movimento sempre
intenso que a docência solicita.

PALAVRAS-CHAVE: constituição docente, prática, professores de língua inglesa

OS NORTES DA PESQUISA

A presente pesquisa aborda discussões acerca da formação de professores de
língua inglesa (LI) levando em consideração o exercício da profissão como elemento
constitutivo e formador. Ao considerar como tema o exercício da docência, mais
especificamente, a prática na sala de aula, é possível perceber que a experiência é
construtora e formadora da identidade profissional, pois ela abrange um saber-fazer de
múltiplos significados. Em outras palavras, estamos nos referindo a professores que
constroem e praticam saberes próprios oriundos da sua própria prática na sua escola.

ISSN 2177-336X

5616

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

27

A escolha da temática é bastante pessoal, enquanto professora de LI é possível
perceber a importância da formação docente, mas também o quanto a prática de aula me
constitui. As experiências vivenciadas, os conflitos e o contexto de atuação compõem a
minha identidade profissional. Fui me constituindo no exercício da docência, aliando
teoria e prática, recriando-a a cada nova situação.
A partir dessa ótica, constrói-se o problema de pesquisa a partir da necessidade
de compreender como o processo de formação dá-se pela prática da docência. Lança-se,
assim, a questão: ―como os professores de Língua Inglesa percebem a prática de sala
como constituidora da sua formação?‖.
Para fins de compreensão, entende-se por prática da docência toda e qualquer
atividade realizada pelo professor na escola junto a seus diferentes pares - alunos, outros
professores, direção e demais integrantes da comunidade escolar. ―A prática é, então,
sinal cultural de saber fazer composto de formas de saber como, ainda que ligado
também a crenças, a motivos e a valores coletivos‖ (SACRISTÁN, 1999, p.74).A
atividade docente é práxis (PIMENTA, 2005, p.95) e Sacristán (1999, p. 28)
complementa esse excerto ao dizer que,

A prática é entendida como a atividade dirigida a fins conscientes, como ação
transformadora de uma realidade; como atividade social historicamente
condicionada, dirigida à transformação do mundo; como a razão que
fundamenta nossos conhecimentos. A prática pedagógica, entendida como
uma práxis envolve a dialética entre o conhecimento e a ação com o objetivo
de conseguir um fim, buscando uma transformação cuja capacidade de mudar
o mundo reside na possibilidade de transformar os outros.

Frente à questão norteadora e a concepção de prática, o objetivo dessa pesquisa
foi compreender como se dá a constituição dos docentes de língua inglesa através da
prática de sala de aula.
Os sujeitos de pesquisa são quarenta docentes de língua inglesa que atuam coma
Educação Básica (fundamental e/ou médio), na cidade do Rio Grande, localizada ao sul
do Rio Grande do sul. Os docentes são graduados em Letras- Inglês e prestaram um
concurso público para o cargo de professor de Língua Inglesa.
No munícipio de Rio Grande há vinte e cinco escolas de ensino fundamental
distribuídas entre escolas localizadas da zona urbana e rural, as quais têm o ensino de
Inglês como língua estrangeira, totalizando quarenta profissionais, até o segundo
semestre de 2015.
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Para coleta de dados, utilizou-se a aplicação de questionários com o objetivo de
traçar o perfil desses professores. O material de produção e dados poderia ser
respondidos de maneira escrita ou online através do recurso googleforms. As perguntas
foram construídas tendo por base dados pessoais como idade, tempo de atuação,
formação, assim como perguntas de múltipla escolha, nas quais os professores poderiam
marcar alguns critérios que julgavam importantes na sua constituição enquanto docente.
Ainda o questionário apresentava duas perguntas abertas, nas quais os pesquisados
deveriam escrever a respeito da escolha da profissão e a importância da prática de sala
de aula.
Contado com a maioria dos questionários respondidos, trinta dos quarenta
entregues, a pesquisa divide-se em duas etapas, na primeira traçou-se o perfil desses
professores através das respostas, e em uma segunda parte analisou-se as perguntas de
cunho dissertativo. As respostas foram analisadas e agrupadas por semelhanças.
A pesquisa em questão caracteriza-se como de cunho qualitativo. Utilizamos,
para fins de análise dos dados, a Análise Textual Discursiva- ATD (MORAES e
GALIAZZI, 2006). A ATD proporciona a descrição e a interpretação dos elementos
implícitos das mensagens, objetivando a construção de um metatexto no qual as
informações pesquisadas serão examinadas. A construção de categorias tem por
objetivo elencar ideias relevantes destacadas pelos sujeitos da pesquisa que convergem
para um melhor entendimento do tema – a prática docente como constituidora da
formação docente.
Seguem abaixo algumas reflexões a partir dos resultados da análise detalhada
dos dados.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da tabulação dos
questionários, além de discussões a respeito do exercício da prática de sala de aula
como constituinte dos professores de Língua Inglesa.
O retorno dos questionários atingiu 75%do público destinado. Dos quarenta
questionários entregues, trinta foram respondidos O público feminino domina o grupo
no qual apenas 13%se identificaram como professor.
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Gráfico 1: porcentagem de professores e professoras

Fonte: gráfico elaborado pelas pesquisadoras a partir dos questionários

Esses professores possuem uma média de idade de 46,2 anos, não havendo
professores com idade inferior a 30 anos. A maioria fica entre 32 e 49 anos (20
professores), há 10 professores acima dos 50 anos e apenas um desse grupo está acima
dos 60 anos de idade.
Quanto ao tempo de atuação com o ensino de LI foi construída a tabela abaixo
que divide por faixas o tempo de serviço e o número de professores. Esses profissionais
oscilam desde 3 até 29 anos de atuação no magistério, mas a grande maioria está
acima de 10 e menos de 20 anos de exercício da docência.
Tabela 1 – tempo de serviço dos professores de LI
Tempo em anos

Número de Professores

Menos de 5

1

Entre 5 e 10

4

Entre 11 e 15

8

Entre 16 e 20

10

Entre 21 e 25

5

Mais de 25

2

Fonte: tabela elaborada pelas pesquisadoras a partir dos questionários

Ao abordarmos o tema formação, têm-se como já relatado acima, por questões
de requisito para prestar concurso público para o cargo de docente de LI, todos os
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professores são graduados em Letras/Inglês. Desse grupo apenas dois (7%) professores
têm como titulação apenas a graduação. A maioria (83%) possui a formação de
especialista, enquanto apenas três (10%) possuem a titulação de mestre. Todas essas
titulações foram analisadas de acordo com as respostas dadas, um dos professores tem a
titulação de mestre, porém em uma área diferente da de educação/letras, por isso foi
contabilizada apenas sua especialização que era numa área afim. Nenhum dos sujeitos
mencionou estar cursando ou ter um título de doutorado. Esse números são melhores
visualizados na tabela abaixo.
Tabela 2: Formação e número de professores
Formação

Número de Professores

Somente Graduação

2

Especialização

25

Mestrado

3

Doutorado

0

Fonte: tabela elaborada pelas pesquisadoras a partir dos questionários

Os sujeitos foram questionados a respeito do que os levou a escolherem a
profissão docente, e na sua maioria a expressão ―o gosto pela língua inglesa” foi
utilizada como critério de escolha da profissão. Em 70 % das entrevistas a língua foi
colocada como aspecto decisivo para a escolha da profissão, 36% dos pesquisados
demonstraram também o gosto pela profissão como fator que colaborou nessa decisão.
Conforme o gráfico abaixo demonstra.

Gráfico 2: o que motivou a escolha profissional

Fonte: gráfico elaborado pelas pesquisadoras a partir dos questionários.
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Frente aos dados cabe a reflexão de que o que motiva os docentes a serem
professores é o fato de se identificarem com a LI.
Numa outra questão, os sujeitos forma interpelados a respeito de qual a
importância da sala de aula na sua constituição docentes. As respostas, em 100% dos
entrevistados utilizaram a expressão “importante”, algumas ainda eram acrescidas de
advérbios de intensidade como o muito e o extremamente. Todos os professores
compreendem que a prática é sim constituidora e construtora dos saberes da docência.
Uma vez que a maioria opta pela docência em LI em função da própria LI, o
encontro com a docência se dá de forma mais intensa na própria sala de aula. Assim,
pode-se concluir que esse docente se constitui como tal na própria prática. A análise
dos dados possibilitou por em destaque algumas ideias sobre ser professor. Um dos
sujeitos de pesquisa deixa evidente na sua fala o quanto a prática foi decisiva na
permanência no magistério:
Eu queria cursar jornalismo e precisava estudar inglês e português...No 3º
ano de graduação arrumei um emprego como professor numa escola
privada. Tal experiência mudou minha opção e decidi ficar na
educação(grifo meu)- [F.R]

O sujeito F.R atua no ensino de há quase 30 anos, e ao indicar ―tal experiência
mudou‖, ou seja, a vivência da sala de aula, fica claro que a prática o constituiu como
professor. Fez-se professor em sala de aula, pois esse não era seu objetivo primeiro.
Arroyo (2013, p152) afirma que professores são profissionais de prática, que se
constituem através delas, dentro da escola, no seu fazer-pensar, nas escolhas cotidianas.
Em outro momento o sujeito A.E contribui com o sentido de processo de
constituição/ formação ao dizer que,
À medida que vamos ensinando, vamos aprendendo outras formas de
adquirir aquele conhecimento e outros significados para o que estamos
ensinando. [A.E]

Quando A.E menciona que “vamos ensinando‖ e como consequência ―vamos
aprendendo‖, a questão teoria e prática se complementam. A docência é uma profissão
prática e a docência/educação enquanto científica é a ciência da prática para a própria
prática, sendo difícil dissociar uma noção da outra. ―Sua experiência teórica é composta
pelos esquemas cognitivos ligados aos seus conhecimentos práticos e outros encadeados
a esses conhecimentos‖ (SACRISTÁN, 1999, p.55).
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A pesquisa aqui apresentada deixa evidente que os professores se constituem no
movimento da atuação em sala de aula. Assumem-se como sujeitos em constituição por
meio de sua prática docente, reconhecendo que a própria identificação que possuem
com o ensino da língua refere-se a uma construção através da prática. O trabalho trouxe a
reflexão de que partindo do pressuposto que o ensino de uma língua estrangeira é um processo
no qual o sujeito aprende no decorrer de um trabalho coletivo, conclui-se que é a partir da
experiência junto ao educando que o professor se constitui como profissional. Assim, vai
pensando e repensando, fazendo e refazendo seu trabalho, caracterizando o movimento sempre
intenso que a docência solicita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espero com essa pesquisa construir ideias significativas que contribuam para o
alargamento da consciência não só de educadores, mas também de outros pesquisadores
da área da educação, pois investigar a constituição docente é primordial para entender a
escola e o espaço da sala de aula como agentes responsáveis pela formação de
identidades, de valores e de conhecimento. Essa pesquisa busca compreender como esse
professor se constitui na prática diária, e compreender tal processo é primordial para a
valorização do profissional.
A formação de professores vem se constituindo como temática de investigações
há pelo menos duas décadas (Nóvoa, 1995), tendo como ponto de partida os
conhecimentos adquiridos pelo professor, esses provenientes do exercício profissional
ou formação inicial/continuada. Porém a compreensão de que a prática com todos seus
saberes e complexidade ainda é um enfoque novo, legitima a importância da formação a
partir da ótica do próprio exercício da docência.
A formação do professor não deve ser associada apenas a cursos de formação
docente nem apenas ao fato que somente com as experiências do dia-a-dia o professor
se tornará um bom profissional. Ela requer conhecimentos unificados e que insira o
professor na constituição de uma identidade profissional. É preciso considerar que

a formação passa pela experiência, pela inovação, pelo ensaio de novos
modos de trabalho pedagógico. A formação docente requer a participação dos
professores em processos reflexivos e não somente informativos. (Nóvoa,
1995, p.28).
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Frente ao excerto de Nóvoa é possível afirmar que a formação passa pela
mobilização de vários saberes, Pimenta (1999, p.30) complementa essa ideia ao citar os
saberes mobilizados que são os ―da teoria, o de uma militância pedagógica e o da
prática reflexiva.‖ A formação docente é um processo amplo e complexo, engloba
saberes, competências e conhecimentos que possibilitam um exercer a docência. A
prática emerge como responsável por proporcionar a reflexão e constituição enquanto
profissional, a ação em sala de aula aperfeiçoa a prática docente. A

docente é um

processo contínuo, sendo necessária ao professor a busca constante de alternativas e
formas complementares de aprimoramento de sua própria prática e de ampliação de
estudos sobre o fazer docente, aliando os saberes teóricos aos saberes da prática.
Por ser um processo contínuo, que não se finda, a formação principalmente a
permanente ou continuada é muito influenciada pelo exercício da própria docência. Para
Imbérnon (2011, p.32), o conhecimento pedagógico, ou seja,aquele que ―se construiue
se reconstruiu constantemente durante a vida profissional do professor em sua relação
com a teoria e a prática‖ , se legitima na prática. O mesmo autor ainda aborda que a
prática ―é um processo constante de estudo, de reflexão, de discussão, de
experimentação‖ (2011, p.36), entendendo assim prática como processo de formação, de
construção de competências profissionais.
O professor é um profissional capaz de gerar conhecimento pedagógico por meio
da prática. A formação é um elemento importante de desenvolvimento, mas não é o
único e talvez não seja o decisivo. Nóvoa (1995) afirma que através dos cursos de
formação é possível reconstruir a teoria, lembrando quea formação não é só domínio das
disciplinas e nem se limita as características pessoais do professor, a formação
permanente deve questionar ou legitimar o conhecimento profissional posto em prática,
buscando melhorar a prática profissional.
Frente a isso, entende-se que o professor é sujeito e não objeto de formação, ―ele
possui um epistemologia prática, possui um conhecimento e um quadro teórico
construído a partir de sua prática.‖ (Imbérnon, 2011, p.70), quando aborda-se a
formação profissional, significa reconhecer que o professor é um agente social, capaz
de planejar e gerir sua própria formação.
Ser professor é educar-se permanentemente, pois o processo educativo não se
fecha, é contínuo. Isto nos permite reconhecer que cada conhecimento construído pelos
professores com seus alunos, vai implicar em novas relações com outros

ISSN 2177-336X

5623

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

34

conhecimentos, novas construções, num processo permanente o qual constitui os
saberes da prática.
Quando falamos especificamente dos professores, é inegável que estes se
constituem não só nos espaços acadêmicos, mas no exercício da docência - na sala de
aula, na escola, nos diferentes contextos que exercem o seu trabalho. A partir da prática,
os professores (re)constroem conhecimentos e ideias, a aprendizagem começa com a
própria prática (DEMO, 2009, p. 82), e ela deve ser o elemento de construção de sua
formação que é contínua e não se restringe a universidade, a um curso, pois enquanto
professores podemos formarmo-nos mediante o nosso próprio exercício profissional, a
partir da análise de nossa própria realidade - política, teórica, experiencial.
Com a pesquisa, foi possível perceber que em especifico no caso dos professores
de LI, a prática é constituidora desses docentes. A maioria dos sujeitos responderam
que a língua foi decisiva na escolha da profissão, pressupondo assim que a experiência
do dia-a-dia os constitui enquanto profissionais.
É preciso valorizar o cotidiano do professor e discutir a importância que a
prática tem na formação docente. Dar o devido valor à prática, traz como consequência
professores que reflitam sobre os seus percursos profissionais, sobre como percebem a
evolução ao longo da carreira, contribuindo assim para a constituição de uma identidade
através das experiências.
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A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO
COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO DOCENTE

Resumo
Pensando na importância da formação de professores, como uma política pública, que
englobe - formação inicial; formação continuada e extensão e formação em pesquisa e
divulgação científica - cria-se o Programa Observatório da Educação (OBEDUC). Esse
Programa foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006,
resultado da parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP. O programa tem, como finalidade, fomentar a produção acadêmica e a
formação de recursos pós-graduados em educação, em nível de mestrado e doutorado,
por meio de financiamento específico. Um ponto importante a ser ressaltado nesse
Programa é a união de acadêmicos de graduação e de pós-graduação com os professores
da Educação Básica, para, juntos, desenvolverem pesquisas. Diante do exposto, neste
painel, apresentaremos três trabalhos que foram produzidos a partir dos dados coletados
no projeto de pesquisa em rede vinculado ao Programa. O primeiro trabalho traz as
contribuições do grupo de trabalho colaborativo na formação continuada a partir da
parceria entre Universidade e Escola, apontando para uma valorização profissional dos
professores da Educação Básica e dos alunos de graduação. O segundo trabalho aponta
que a ação conjunta entre pesquisadores e professores da Educação Básica no projeto de
pesquisa em rede, por meio da pesquisa colaborativa, possibilitou um processo de
reflexão sobre aspectos ligados à prática docente, de modo a explorar uma nova situação
ou ainda refletir sobre uma situação já vivenciada que desejavam compreender. E,
finalizando, o terceiro trabalho traz um recorte de uma dissertação de mestrado
desenvolvida no projeto de pesquisa em rede, que proporcionou ao professor refletir
sobre a sua prática docente de sala de aula, por meio da espiral reflexiva ampliada e isso
contribuiu para a formação continuada do professor de Matemática.
Palavras-chave: Observatório da Educação. Políticas Públicas. Formação de
Professores
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Resumo
O presente artigo traz alguns resultados das pesquisas desenvolvidas pelos integrantes
do Núcleo UFMS, no projeto de pesquisa em rede aprovado no Edital nº 049/2012 do
Programa Observatório da Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), intitulado: “Trabalho colaborativo com professores que
ensinam Matemática na Educação Básica em escolas públicas das regiões Nordeste e
Centro-Oeste”. Este projeto de pesquisa envolveu a Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – UFMS (Campo Grande), a Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
(Campina Grande) e a Universidade Federal de Alagoas – UFAL (Maceió), com o
objetivo de propiciar, por meio de práticas colaborativas, a reflexão dos professores
acerca do trabalho didático/pedagógico e desencadear ações educativas voltadas para a
sala de aula. Nas últimas duas décadas, temos visto o despontar do termo colaboração,
seja na pesquisa ou em contextos de formação docente. Diante disso, estudos vêm
apontando para uma nova concepção de pesquisa - a pesquisa colaborativa. Neste
trabalho, com uma abordagem qualitativa, utilizamos como referenciais teóricos e
metodológicos os pressupostos da pesquisa colaborativa fundamentados em Desgagné
(2007), Ibiapina (2008), Liberali (2004), Ibiapina e Magalhães (2012), Ferreira e
Ibiapina (2011) e Ferreira (2012). A pesquisa colaborativa diferencia-se de outras
metodologias pelo seu caráter participativo, colaborativo e reflexivo, ou seja, tem uma
dupla identidade: a pesquisa e a formação. Os resultados evidenciaram que a ação
conjunta entre pesquisadores e professores da Educação Básica possibilitaram a
ampliação e a produção de conhecimentos no campo educacional, que serviram de base
para subsidiar o desenvolvimento de práticas docentes voltadas para a Educação
Matemática, visando às melhorias do ensino e da aprendizagem da Matemática, bem
como para a formação continuada dos partícipes.
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Observatório da Educação.
Pesquisa Colaborativa.
Introdução
Nos últimos tempos, mais precisamente, nas últimas duas décadas, temos visto o
despontar do termo colaboração, seja na pesquisa ou em contextos de formação
docente. Estudos vêm apontando para uma nova concepção de pesquisa - a pesquisa
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colaborativa - que alia, ao mesmo tempo, a produção de conhecimentos e o
desenvolvimento profissional de pesquisadores e docentes, assinalando para uma
aproximação entre o mundo da pesquisa e o mundo escolar. (IBIAPINA, 2008;
LIBERALI, 2004; FERREIRA, 2012; MAGALHÃES, 2009).
A pesquisa colaborativa diferencia-se de outras metodologias pelo seu caráter
participativo, colaborativo e reflexivo, ou seja, tem uma dupla identidade: pesquisa e
formação.
Ferreira e Ibiapina (2011) deixam claro essas particularidades ao afirmarem
que,
[...] o foco da pesquisa colaborativa é a vida real do professorado, bem
como do processo educativo e as relações estabelecidas pelos
professores e pesquisadores como sujeitos da história que constroem
no desenvolvimento da atividade docente, tornando-os mais
consciente do contexto no qual estão inseridos, alicerçados por visão e
compreensão crítica das suas atuações. Por conseguinte, pesquisar, na
proposta colaborativa, implica refletir sobre o agir e sobre as teorias
que lhe servem de esteio, como também criar formas de interpretá-los
e transformá-los. (FERREIRA; IBIAPINA, 2011, p. 122)

Para além de uma aproximação e mediação entre a comunidade de pesquisa e a
escolar, a abordagem colaborativa requer, nesse processo, partir dos pontos de vista de
seus partícipes e das reflexões críticas sobre a sua prática, ou seja,
[...] mudar o sistema de relações entre pesquisador e pesquisado com
posturas que visam a criar condições para pesquisadores e professores
trabalharem
de
forma
compartilhada
e,
conjuntamente,
compreenderem e transformarem o agir e a teoria que fundamente a
atividade docente. (FERREIRA; IBIAPINA, 2011, p. 122)

Este artigo traz alguns resultados das pesquisas desenvolvidas pelos integrantes
do Núcleo UFMS, no projeto de pesquisa em rede aprovado no Edital nº 049/2012 do
Programa Observatório da Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), intitulado: “Trabalho colaborativo com professores que
ensinam Matemática na Educação Básica em escolas públicas das regiões Nordeste e
Centro-Oeste”. Este projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa FORMEM Formação e Educação Matemática, que tem, como linha de pesquisa, a Formação de
Professores, cujo objetivo é investigar sobre a formação docente em seus diferentes
espaços e níveis educativos.
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O projeto OBEDUC no Núcleo UFMS foi constituído a partir da perspectiva
colaborativa, tendo como partícipes mestres, mestrandos, licenciandos de Matemática,
professores da Educação Básica, além da coordenadora institucional.
Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar alguns resultados da ação
conjunta, via projeto OBEDUC, entre pesquisadores e professores da Educação Básica.

A pesquisa e a formação no Projeto OBEDUC- Núcleo UFMS
Nas últimas décadas, na perspectiva de melhorar a qualidade da educação,
algumas políticas públicas educacionais foram implementadas pelo governo federal, o
qual lançou várias ações visando atender tanto a demanda de formação inicial, em nível
superior exigida por Lei, quanto a formação continuada. Essas políticas têm objetivado
regular e orientar os sistemas de ensino, contribuindo com o processo formativo e
viabilizando tanto aos futuros professores quanto aos professores em exercício
construir, repensar e aprimorar as suas práticas, de modo que a teoria e a prática
coadunem-se em um processo de transformação levando à práxis.
No rol destas iniciativas governamentais voltadas a formação de professores,
queremos destacar uma das mais recentes, o Programa Observatório da Educação
(OBEDUC), cujo objetivo é fortalecer o diálogo entre as Universidades, as políticas
nacionais de Educação e todos os envolvidos no processo educacional. Logo, nesse
Programa, insere-se o projeto de pesquisa em rede.
No campo de estudos e discussões sobre a formação de professores, Gatti
(2003) aborda esse conceito como um processo histórico e socialmente construído, o
que implica necessariamente considerar o professor como um sujeito imbuído de
realidades instáveis, “em função de complexos processos não apenas cognitivos, mas,
socioafetivo e culturais”. (GATTI, 2003, p. 192).
É preciso ver os professores não como seres abstratos, ou
essencialmente intelectuais, mas, como seres essencialmente sociais,
com suas identidades pessoais e profissionais, imersos numa vida
grupal na qual partilham uma cultura, derivando seus conhecimentos,
valores e atitudes dessas relações, com base nas representações
constituídas nesse processo que é, ao mesmo tempo, social e
intersubjetivo. (GATTI, 2003, p. 196)
.

Ao tratarmos especificamente da formação continuada de professores, cabe
ressaltar que muitas das políticas voltadas a essa formação têm se mostrado ineficazes,
pois, segundo Gatti (2003), as suas ações não têm considerado o fato de que os
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professores “são pessoas integradas a grupos sociais de referência nos quais se gestam
concepções de educação, de modos de ser, que se constituem em representações e
valores que filtram os conhecimentos que lhes chegam” (GATTI, 2003, p. 192). Logo,
ao desconsiderar esses fatores, tem-se uma concepção limitada de que:
[...] o aumento e a melhoria do rol de conhecimentos informativos,
adquiridos individualmente, será suficiente para melhorar ou
modificar conceitos e práticas ligados ao trabalho profissional de
professores. (GATTI, 2003, p. 196)

Corroborando com essa discussão, Nóvoa (1995) afirma que,
[...] a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente
de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa
e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1995, p. 25).

Nesta perspectiva, a prática docente cotidiana dos professores ganharia status
de “problema e objeto principal de estudo e reflexão” (FIORENTINI; NACARATO,
2005, p. 8), reconhecendo a escola como espaço privilegiado na formação de seus
profissionais.
Podemos observar, nesse cenário, que muitas pesquisas voltadas para a
formação continuada de professores têm se pautado em programas que privilegiam a
parceria entre escolas e universidades. Essas pesquisas desenvolvem ações conjuntas,
buscando atender as necessidades do docente em seu lócus de atuação profissional: a
sala de aula, viabilizando a constituição de espaços formativos que valorizam a reflexão
desses professores acerca da sua prática. Pesquisadores como Fiorentini (2009), Ferreira
(2003), Nacarato (2005) e Sousa (2013) têm defendido essas parcerias, propondo a
constituição de grupos de trabalho dentro das escolas. Esses pesquisadores veem a
escola e o trabalho colaborativo como instâncias do desenvolvimento dos professores,
por proporcionarem condições de formação permanente, compartilhamento de
experiências e busca de soluções para os problemas que emergem do contexto escolar.
Neste sentido, iniciativas educacionais mais recentes têm aliado em um mesmo
projeto, pesquisa e formação, como é o caso do Projeto em rede OBEDUC que foi
desenvolvido no Núcleo UFMS.
Desgagné (2007) esclarece-nos que um projeto de pesquisa colaborativa não
apenas constrói-se sobre uma dupla identidade, pesquisa e formação, mas também que
essas dimensões podem ser conduzidas em paralelo, como explicita:
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Decerto, partindo do pivô central que constitui a démarche de reflexão
conjunta, ou de co-construção, realizada pela interação entre
pesquisador e docentes, o projeto vai se articular de duas formas: a)
como um projeto de aperfeiçoamento para os docentes que desejarem
questionar ou explorar um aspecto de sua prática profissional; b) como
um projeto de pesquisa, cujo objeto se constitui numa preocupação
para o pesquisador. (DESGAGNÉ, 2007, p. 15)

Segundo o autor, essa dupla identidade é exigência do próprio conceito de
colaboração, pois, esse conceito supõe a possibilidade de interação e engajamento de
cada partícipe a partir das suas preocupações, das suas necessidades e dos seus
respectivos interesses. Portanto, no interior desse processo de reflexão e de
compreensão acerca de uma determinada situação prática, a pesquisa colaborativa supõe
a co-construção de um objeto de conhecimento entre pesquisador e docentes.
A pesquisa colaborativa, segundo Ibiapina (2008), é uma abordagem de pesquisa
que alia investigação e formação em processos de compreensão, interpretação e
transformação de realidades sociais. A autora, em concordância com Desgagné (2007),
reafirma que a ideia da colaboração, na construção de conhecimentos entre
pesquisadores e professores ligados às práticas de ensino, surge a partir da constatação
de um distanciamento entre o mundo da pesquisa e o mundo da prática. E isso decorre
devido ao fosso existente entre universidade e escola, entre teoria e prática. Esses
autores enfatizam que
[...] os conhecimentos construídos sobre a prática, sob a
responsabilidade das universidades e de suas faculdades de educação,
não são transpostos para a escola, não ajudando, assim, os professores
a melhor enfrentar a complexidade das situações educativas que eles
se confrontam cotidianamente. (IBIAPINA, 2008, p. 15).

Portanto, dessa constatação, pode–se evocar a importância da abordagem
colaborativa no campo da educação, pois, para que ela efetive-se, o professor da escola
necessita “estar junto”, negociando sentidos e significados. Neste sentido, a pesquisa
colaborativa contribui para o processo de produção de conhecimentos e para a formação
de professores, objetivando a transformação das realidades concretas educacionais.
A consequência de tal perspectiva de pesquisa é que o projeto de colaboração põe o
pesquisador em situação de co-construção com os docentes, podendo ser visto,
simultaneamente, como uma atividade de pesquisa e de formação. Com efeito, aliar-se
aos professores para co-construir um objeto de conhecimento é também fazê-los entrar
em um processo de aperfeiçoamento.
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Percursos Metodológicos
Para a realização desta pesquisa de cunho investigativo qualitativo,
primeiramente, estabelecemos uma parceria com os professores da Educação Básica. O
grupo de trabalho colaborativo – núcleo UFMS contou com a participação de 16
integrantes, sendo formado por: um professor universitário (coordenador institucional),
estudantes de pós-graduação (mestrado acadêmico), estudantes de graduação
(Licenciatura em Matemática) e professores da Educação Básica (rede pública). Os
encontros realizaram-se quinzenalmente na sala do Laboratório do Grupo de Pesquisa
FORMEM, na unidade VII da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
Os encontros colaborativos dos integrantes do Núcleo UFMS oportunizaram
um espaço formativo, no qual a participação de professores da Educação Básica em
processos de pesquisa possibilitou confronto de concepções teóricas e práticas
educativas. Segundo Ibiapina (2008), a importância de pesquisar-se colaborativamente é
que esta privilegia processos de intervenção que visam transformar determinadas
realidades e emancipar os indivíduos que dela participam, conforme explicita,
[...] colaboração não significa cooperação, tampouco participação,
significa oportunidade igual e negociação de responsabilidades, em
que os partícipes têm voz e vez em todos os momentos da pesquisa.
Esses momentos são gerados por meio da mútua concordância e de
relações mais igualitárias e democráticas voltadas para o
desenvolvimento de novos conhecimentos, novas compreensões e
possibilidades de ação. (IBIAPINA, 2008, p. 18)

Portanto, por meio das interações, realizamos um trabalho colaborativo a partir
do Projeto em rede OBEDUC, estabelecendo uma relação de respeito mútuo, confiança
e diálogo, de modo a conduzir cada participante a conversar, negociar e analisar as
situações envolvidas na comunidade escolar. Segundo as autoras Ferreira e Ibiapina
(2011), essas possibilidades de interações implicam a constituição de parceiros em
atividades, negociando sentidos e produzindo significados, tendo a pesquisa como
mediadora desse processo.

Análise dos dados
Considerando que o objetivo principal é evidenciar como a ação conjunta entre
pesquisadores

e

professores

da

Educação

Básica

possibilitou,

durante

o

desenvolvimento do projeto, a formação e a ampliação de conhecimentos.
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Neste viés, corroboramos com Ibiapina (2008) quando afirma que colaborar
não significa a participação de todos nas mesmas tarefas e nem com a mesma
intensidade, “mas que, sobre a base de um projeto comum, cada partícipe preste sua
contribuição específica, isto é, contribua para beneficiar esse projeto” (IBIAPINA,
2008, p. 32). Assim, faz-se necessário o conhecimento dos participantes do grupo de
trabalho colaborativo. No entanto, neste artigo, destacaremos dois professores que
chamaram a atenção no grupo de trabalho colaborativo.
Um professor enfatizou a sua necessidade em aprender, conforme podemos
observar no fragmento a seguir.
[...] comecei o curso de matemática aos 41 anos com a determinação
de nunca ficar em dependência em nenhuma disciplina para não
acabar desistindo. (PROF A)

Podemos perceber, no fragmento anterior, que existiram dificuldades e
inúmeros desafios. No entanto, não foi empecilho para que o professor se sentisse
motivado a continuar a caminhada acadêmica. Isso fica explicito quando o professor
relata o seu caminho percorrido.
[...] cada um de nós tem nossa trajetória, temos uma maneira de
pensar, ser e agir. Viemos de famílias diferentes, de pais e mães
diferentes, que vieram de uma cultura diferenciada, então cada um tem
sua história, sua trajetória, sua maneira de ver a vida, de levar, mas,
todos nós temos um objetivo. (PROF A)

Esse objetivo é evidenciado e, aqui, denominamos de necessidade formativa,
pelo qual fica explícito o motivo de buscar a formação continuada, visando ao
aprimoramento de suas ações pedagógicas.
[...] a formação continuada, quando foi para eu vir participar da
primeira reunião do grupo de trabalho colaborativo, eu já estava me
vendo nisso [...]. Quando eu li a LDB na Universidade, eu me senti
cobrado. E, esse projeto tem tudo a ver, justamente porque faz o
professor refletir, discutir, trocar experiências. (PROF A)

A partir desse fragmento, podemos dizer que a formação continuada exige um
mergulho tanto no conhecimento teórico quanto no mundo da experiência, visando
desvelar os interesses que servem as ações sociais, oferecendo mais autonomia para os
professores (re) construírem o contexto social em que estão inseridos.
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Assim, com a participação desse professor no grupo de trabalho colaborativo
foi possível percebermos o desenvolver docente, mediante o diálogo estabelecido entre
os pares, quando evidencia a sua concepção de formação continuada.
A formação continuada tem entre outros objetivos propor novas
metodologias e colocar os profissionais a par das discussões teóricas
atuais, possibilitando aos professores refletir sobre suas práticas, na
tentativa de mudança, sempre para melhor. (PROF A)

Neste contexto, a formação continuada assume um papel que transcende o
ensino que pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e
transforma-se na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão, formação e
pesquisa para que as pessoas aprendam e adaptem-se para poder conviver com a
mudança e com a incerteza.
Segundo Imbernón (2005), é essencial formar o professor na e para a mudança,
por meio do desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo e abrir caminho para
a verdadeira autonomia profissional, já que a profissão docente precisa partilhar o
conhecimento do contexto real. Nesta perspectiva, outro professor do grupo de trabalho
colaborativo explicita que,
[...] ajudar o outro, saber ouvir o companheiro é fundamental no
processo de uma formação continuada de forma colaborativa. Temos
que nos unir para que se estabeleça a parceria Universidade e a
Escola, pois, todos nós fazemos parte da Educação. (PROF B)

Percebemos que os caminhos para uma formação continuada pautada em
necessidades reais, em motivações concretas, produzem conhecimentos a partir da
relação teoria-prática. Isso porque, como afirma Ibiapina (2011, p. 237), "[...]. A
pesquisa, a colaboração e a reflexão fazem parte de esforços amplos para transformar o
ensino, a aprendizagem, a universidade e a própria sociedade". O que fica evidente nas
falas dos professores, conforme podemos observar nos fragmentos apresentados a
seguir.
[...] acredito que adquirimos isso ao longo da carreira profissional, dos
acertos, dos erros e das trocas de conhecimentos através de pesquisas.
É claro, que para isso acontecer é, sem dúvida alguma, necessário que
nós, professores, tenhamos espírito investigativo. (PROF A)
Desta forma, acredito que a sequência adotada em nosso grupo de
trabalho colaborativo tem sido estudo, pesquisa e reflexão sobre o que
se ensina e como se ensina, sobre os êxitos, os fracassos e há
necessidade de mudanças nos métodos de ensino individuais ou até
mesmo nos métodos adotados pela instituição escolar. E, finalmente, a
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prática, onde teremos a oportunidade de ver os resultados, e sendo
estes satisfatórios ou não, começar tudo de novo. (PROF B)

Podemos perceber que os professores compreenderam a importância da
pesquisa colaborativa para os seus processos de formação continuada, os quais ficam
evidentes nos efeitos positivos produzidos que foram desenvolvidos em sua práxis
docente.
[...] formar o professor investigador na escola, quer dizer que ele já
está no ambiente de trabalho. Então, o professor na escola,
trabalhando lá, é o investigador, no sentido de investigar sua própria
prática, refletir sobre aquilo que ele está desenvolvendo, o que ele
trabalha, da forma que ele trabalha, das dificuldades que ele enfrenta.
(PROF A)
[...] investigar a própria prática, refletir sobre a maneira de trabalhar e
as dificuldades que apresentam lá na sala de aula. E, as possibilidades
da pesquisa colaborativa de se trabalhar possibilitam a mudança do
comportamento do professor [...]. (PROF B)

Logo, podemos notar a importância da pesquisa e da formação na metodologia
de pesquisa colaborativa, pois, quando um professor evidencia que “a formação é isso
aí, a melhoria da ação pedagógica”, faz-nos refletir o quanto podemos aprender juntos
nos diferentes espaços formativos e elucidar que o docente, com seu papel de formador
social, pode adequar-se à realidade atual, desde que entenda as mudanças educacionais
e a evolução tecnológica, ou seja, deve ser um constante pesquisador, crítico e reflexivo.
Diante do exposto, foi possível observarmos o engajamento dos professores.
Corroboramos com Ibiapina, Ribeiro e Ferreira (2007), quando nos chamam a atenção
para o fato de que é necessário que o pesquisador compreenda que:
O que será, antes de tudo, solicitado aos docentes é o seu engajamento
no processo de reflexão sobre determinado aspecto da prática,
processo que levará esses profissionais a explorar situação nova
associada à prática docente e a compreender teorias e hábitos não
conscientes, para, com base na reflexividade, construir entendimento
das determinações históricas e dos viéses ideológicos que ancoram a
prática escolar, contribuindo, assim, para concretização dos ideais de
formação e desenvolvimento profissional e de produção de teorias
mais próximas dos anseios sociais de mudança da sala de aula, da
escola e da sociedade. (IBIAPINA; RIBEIRO; FERREIRA, 2007, p.
23)

Nesta perspectiva, podemos afirmar que o engajamento dos professores, no
grupo de trabalho colaborativo, apresentou-se como um ato volitivo, no qual assumiram
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o compromisso de refletir sobre a sua prática, (re) elaborando saberes que modificarão o
seu saber-fazer pedagógico, tornando-se um pesquisador de sua própria prática.

Considerações Finais
Partindo dos pressupostos da pesquisa colaborativa, aqui explicitados e
amplamente estudados em nosso grupo de trabalho colaborativo, por meio dos
encontros realizados, constituímos um espaço formativo. Esse espaço delineou-se a
partir da participação ativa, consciente e deliberada de todos os partícipes, em que as
decisões, as ações, as análises e as reflexões foram construídas coletivamente por meio
das discussões do grupo. Desse modo, ao participarem desse processo, pesquisadores e
professores foram levados a refletir sobre as práticas e sobre as teorias que as sustentam,
além de criar formas de interpretá-las e transformá-las.
Neste sentido, a partir da natureza do projeto em rede OBEDUC, a participação
dos professores junto com os pesquisadores, em um processo de reflexão sobre aspectos
ligados à sua prática docente, possibilitou explorar uma nova situação, ou ainda refletir
sobre uma situação já vivenciada e que desejavam esclarecer, compreender e, até
mesmo, melhorar.
Ao finalizar o projeto em rede OBEDUC, podemos esboçar um caminho que
não é definitivo, pois, a partir das nossas interações no grupo de trabalho colaborativo,
compreendemos que esse caminhar não se findou. Foram muitas as contribuições que se
efetivaram, não apenas em nossa prática docente e pedagógica, mas também podemos
concluir que houve uma transformação, pois rompemos com as posturas profissionais
dos professores, que julgavam já estar consolidadas.
É importante ressaltar que, dos dezesseis participantes do Núcleo UFMS, cinco
professores da Educação Básica ingressaram no Programa de Pós-Graduação em
Educação Matemática da UFMS, sendo quatro no Mestrado e um no Doutorado.
O projeto em rede OBEDUC propiciou aos integrantes do Núcleo UFMS
participar de Encontros, de Seminários e de Congressos, com apresentações de
trabalhos, além de publicações de artigos e capítulos de livros.
Enfim, a partir de nossas análises, os resultados foram bastante expressivos e
evidenciaram que a ação conjunta entre pesquisadores e professores da Educação Básica
possibilitou a ampliação e a produção de conhecimentos no campo educacional, que
serviram de base para subsidiar o desenvolvimento de práticas docentes voltadas para a
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Educação Matemática, visando às melhorias do ensino e da aprendizagem matemática,
bem como para a formação continuada dos partícipes.
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PARCERIA ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA
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Resumo
Quando paramos para refletir sobre o processo educacional, precisamos compreender
que esse processo envolve uma variedade de contextos, que devem ser observados à luz
da realidade em que o sujeito está inserido. Logo, discutir sobre o processo formativo
dos profissionais do magistério da educação básica de Matemática é elucidar que a
Universidade e a Escola Básica fazem parte desse contexto, no qual se constituem
parcerias, que possibilitam a reflexão e a interação entre os pares, materializando-se na
valorização desses sujeitos. No âmbito educacional, é notório o esforço do Ministério da
Educação para minimizar o abismo que separa a Universidade da Escola, através das
políticas públicas que fortaleçam a Educação Básica. Neste sentido, este artigo analisa
alguns resultados do projeto de pesquisa em rede, aprovado no Edital 049/2012, do
Programa Observatório da Educação da Capes, intitulado “Trabalho colaborativo com
professores que ensinam Matemática na Educação Básica em escolas públicas das
regiões Nordeste e Centro-Oeste”. Tem como objetivo apontar as contribuições do
grupo de trabalho colaborativo na formação continuada, a partir, da parceria entre
Universidade e Escola. Para isto, nos pautamos na socialização realizada pelos
integrantes do grupo, durante os momentos de formação. Os participantes do grupo de
trabalho colaborativo são professores da Educação Básica, alunos de pós-graduação e
alunos de graduação. Tomamos como base o diálogo dos professores da Educação
Básica e dos licenciandos, estabelecendo uma relação de respeito mútuo, confiança e
diálogo, de modo a conduzir cada participante a conversar, negociar e analisar as
situações envolvidas na comunidade escolar. A investigação teve uma abordagem
qualitativa, na qual as dinâmicas dos encontros basearam-se em textos sobre temas que
surgiram das falas percebidas nas discussões do grupo. Os resultados apontam indícios
de contribuição para a valorização profissional dos professores da Educação Básica e
dos alunos de graduação, estabelecidas pela parceria realizada.
Palavras-chave: Valorização docente; Formação Continuada; Observatório da
Educação.
Introdução
Quando paramos para refletir sobre o processo educacional, precisamos
compreender que esse processo envolve uma variedade de contextos, que devem ser
observados à luz da realidade na qual o sujeito está inserido. Logo, discutir sobre
Educação, mais especificadamente, sobre o processo formativo dos profissionais do
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magistério da educação básica de Matemática é elucidar, que a Universidade e a Escola
Básica fazem parte desse contexto, no qual se constituem parcerias que possibilitam a
reflexão e a interação entre os pares, materializando-se na valorização desses sujeitos.
Os profissionais do magistério da Educação Básica a que estamos nos referindo são os
licenciandos e os professores de Matemática – com base na Resolução Nº 2, de 1 de
julho de 2015 e no Parecer CNE/CP Nº 2/2015.
Tal parceria torna-se explicita em quase todo o Parecer do CNE/CP 2/2015,
quando enfatiza a “articulação entre educação superior e educação básica em regime de
colaboração” (BRASIL, 2015, p. 4), que vem a reafirmar tal importância do Programa
Observatório da Educação, possibilitando a interação entre os pares, diálogo,
cumplicidade e, acima de tudo, comprometimento nos processos formativos.
Este artigo traz resultados finais do projeto de pesquisa em rede, aprovado no
Edital 049/2012, do Programa Observatório da Educação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), intitulado: “Trabalho
colaborativo com professores que ensinam Matemática na Educação Básica em escolas
públicas das regiões Nordeste e Centro-Oeste”. Este projeto está vinculado ao Grupo de
Pesquisa FORMEM - Formação e Educação Matemática, que tem como linha de
pesquisa a Formação de Professores, cujo objetivo é investigar a formação docente em
seus diferentes espaços e níveis educativos.
O Programa Observatório da Educação (OBEDUC) constitui-se em uma parceria
entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Assim, o projeto em rede, OBEDUC, foi constituído a partir da perspectiva
colaborativa, assumindo, como estratégia metodológica a constituição de um grupo de
trabalho colaborativo. Envolve doutores, mestres, mestrandos e licenciandos de
Matemática, além dos professores de Matemática da Educação Básica.
Os objetivos do grupo de trabalho colaborativo, como lugar de formação e
aprendizagem profissional da docência, são: promover processos de desenvolvimento
profissional docente; possibilitar aos professores explorar e questionar seus próprios
saberes e práticas e avaliar a contribuição do grupo para o enfrentamento e superação de
dificuldades apresentadas no desenvolvimento de suas práticas docentes, levando assim,
à valorização profissional dos sujeitos.
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Neste artigo, temos como objetivo apresentar as contribuições do grupo de
trabalho colaborativo na formação continuada, a partir, da parceria entre a Universidade
e a Escola.

Um olhar para as parcerias estabelecidas
No âmbito educacional, é notório o esforço do Ministério da Educação (MEC),
para minimizar o abismo que separa a Universidade da Escola através das políticas
públicas que fortaleçam a Educação Básica.
No Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, em seu Art.
2º estabelece algumas diretrizes, tais como: a superação das desigualdades
educacionais; melhoria da qualidade do ensino; estabelecimento de meta de aplicação
de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto e a
valorização dos profissionais da educação.
Desta forma, quando nos referimos ao quesito de valorização, entendemos que
os profissionais da educação estariam motivados e comprometidos com os estudantes de
uma escola. O PNE evidencia que o estabelecimento de política de valorização dos
profissionais da educação em cada rede ou sistema de ensino é “fundamental para que a
política educacional se fortaleça” (BRASIL, 2010, p. 6).
Neste viés, o Programa Observatório da Educação (OBEDUC), que foi criado
com o propósito de fomentar a produção acadêmica e a formação de profissionais com
Pós-Graduação stricto sensu em Educação, também tem se apresentado como uma
política pública de formação e desenvolvimento profissional de professores da rede
pública.
Assim, percebe-se que as parcerias entre a Universidade e Escola Básica,
somente efetivar-se-ão, como evidencia Clark (1988), se forem criadas e sustentadas por
educadores que estão dispostos e capazes de encontrar recompensas pessoais na
satisfação dos autointeresses dos demais com os quais estão trabalhando - a relação
entre os pares e a interação em forma de diálogos reflexivos.
Corroborando com essa ideia, Maldaner (1997) pontua que existem algumas
condições iniciais que possibilitam essa parceria, na perspectiva de colaboração:
I) que haja professores disponíveis e motivados para iniciar um
trabalho reflexivo conjunto e dispostos a conquistar o tempo e local
adequados para fazê-los; [...] III) que os meios e os fins sejam
definidos e redefinidos constantemente no processo e de dentro do
grupo; IV) que haja compromisso de cada membro com o grupo; V)
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que a pesquisa do professor sobre a sua atividade se torne, com o
tempo, parte integrante de sua atividade profissional e se justifique
primeiro para dentro do contexto da situação e, secundariamente, para
outras esferas; [...] VII) que os professores universitários envolvidos
tenham experiência com os problemas concretos das escolas e
consigam atuar dentro do componente curricular objeto de mudança,
que pode ser interdisciplinar ou de disciplina única (MALDANER,
1997, p.11).

Mediante a todas essas ponderações, o Parecer CNE/CP 2/2015, pontua que a
formação de profissionais do magistério da educação básica tem se constituído em
campo de disputas de concepções, dinâmicas, políticas, currículos, entre outros.
Imbernón (2009) destaca que o empenho em entender como o professor
desenvolve-se profissionalmente tem sido o foco das pesquisas sobre a formação inicial
e continuada, com intuito de entender e mudar concepções de formação que não
favorecem o desenvolvimento, acrescenta, ainda, que “formar professores na mudança e
para a mudança por meio do desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo, é
abrir caminho para uma verdadeira autonomia compartilhada” (IMBERNÓN, 2009,
p.15).
Neste sentido, Zeichner (2010) sugere que esse aperfeiçoamento seja com a
articulação entre Universidade e Escola Básica, enfatizando que a:
[...] criação de espaços híbridos na formação de professores no qual o
conhecimento empírico e acadêmico e o conhecimento que existe nas
comunidades estão juntos de modos menos hierárquicos a serviço da
aprendizagem docente (ZEICHNER, 2010, p. 479).

Esse recorte nos dá indícios que pressupõe um caminho para o rompimento das
clássicas

dicotomias

presentes

na

educação,

teoria/prática,

professor/aluno,

pesquisa/extensão, conteúdo/método, universidade/escola, dentre outras. O que
implicaria a construção de espaços que possam possibilitar o desenvolvimento dos
processos de formação inicial ou continuada, de modo que, os profissionais do
magistério da educação básica de Matemática possam adquirir ou aperfeiçoar seus
conhecimentos, considerando tanto o conhecimento acadêmico, como o conhecimento
prático na promoção da aprendizagem profissional da docência.
No entanto, no caminhar para o desenvolvimento destes conhecimentos, o
processo da ação colaborativa, na qual todos os envolvidos têm vez e voz, abre um
leque de possibilidades:
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[...] de tomada de riscos para a visão negociada, motivada pelo desejo
de transformação, de produção de novas visões, crenças teóricas e
práticas. [...] também, questionamentos relacionando dialeticamente
práticas a teorias e a interesses a que servem [...] (MAGALHÃES;
LIBERALI, 2011, p. 301).

Com essa compreensão, desenvolver uma pesquisa colaborativa significa agir no
sentido de possibilitar que “os agentes partícipes tornem seus processos mentais claros,
expliquem, demonstrem, com objetivo de criar, para os outros partícipes, possibilidade
de questionar, expandir, recolocar o que foi posto em negociação” (MAGALHÃES,
2002, p. 28).
Assim, com essa cumplicidade e interação, Scheid; Soares e Flores (2009),
apresentam resultados positivos dessa parceria e evidenciam os seguintes aspectos:
[...] Inicialmente, a inserção de acadêmicos na escola de educação
básica é de grande valia para os mesmos, considerando que lhes
possibilita entrar em contato com a realidade escolar, dinamizando sua
formação profissionalizante inicial, construindo uma postura docente
crítica em constante transformação para os professores já em
exercício, oportuniza a formação continuada, pois ao interagir com o
mundo acadêmico, aperfeiçoam sua atuação no ensino; e para a escola
e a sociedade, representa uma alternativa de melhoria da educação que
poderá garantir a formação de cidadãos com uma educação científica
adequada aos desafios atuais (SCHEID; SOARES; FLORES, 2009,
p.72).

Percebemos então, que tais espaços podem permitir a construção e partilha de
conhecimentos que sejam de interesse tanto da universidade, quanto da escola básica.
Neste sentido, faz-se necessário compreender a formação dos profissionais do
magistério da educação, “na perspectiva social e alçada ao nível da política pública,
tratada como direito, superando o estágio das iniciativas individuais para
aperfeiçoamento próprio, por meio da articulação entre formação inicial e continuada
[...]” (BRASIL, 2015, p.8).
Tal documento, ainda, reafirma como princípios da formação inicial e
continuada, dentre eles iremos citar alguns:
[...] V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de
formação docente, fundada no domínio de conhecimentos científicos e
didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão; VI - o reconhecimento das instituições de educação básica
como espaços necessários à formação inicial dos profissionais do
magistério; [...] IX - a articulação entre formação inicial e formação
continuada, bem como entre os diferentes níveis e modalidades de
educação básica; [...] (BRASIL, 2015, p.23).
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Com este olhar, autores como Contreras (2002), Imbernón (2009) e Libâneo
(2010) argumentam que a formação inicial e continuada dos professores deve
possibilitar aproximação dos diferentes conhecimentos necessários para sua atuação
profissional.

Procedimentos Metodológicos
Para a realização desta pesquisa de cunho investigativo qualitativo,
primeiramente, estabeleceu-se uma parceria com os professores da Educação Básica. O
grupo de trabalho colaborativo – Núcleo UFMS - contou com a participação de
dezesseis integrantes, sendo formado por: um professor universitário (coordenador
institucional), estudantes de pós-graduação (mestrado acadêmico), estudantes de
graduação (Licenciatura em Matemática) e professores da Educação Básica (rede
pública). Os encontros foram realizados quinzenalmente na sala do Laboratório do
Grupo de Pesquisa FORMEM – Formação e Educação Matemática -, na unidade VII da
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Esses encontros colaborativos
oportunizaram aos integrantes do grupo compartilhar um pouco de si, acreditar em si e
perceberem que a interação possibilita discutir nossas inquietações.
Segundo Ibiapina (2008):
[...] investigadores e professores tanto em processos de produção de
conhecimentos, quanto de desenvolvimento interativo da própria
pesquisa, haja vista que o trabalho colaborativo faz com que professores e
pesquisadores produzam saberes, compartilhando estratégias que
promovem desenvolvimento profissional. Nessa perspectiva, é atividade
de coprodução de conhecimentos e de formação em que os pares
colaboram entre si com o objetivo de resolver conjuntamente problemas
que afligem a educação (IBIAPINA, 2008, p. 25).

Neste viés, tem se realizado um trabalho colaborativo no grupo, possibilitando
aos integrantes uma formação continuada para a melhoria das suas práticas pedagógicas
e profissionais. Espaços de formação de trabalho conjunto, entre professores da
Educação Básica, mestrandos e licenciandos proporcionam aos futuros professores
socializações com os alunos da Educação Básica e, com professores mais bem
preparados e motivados. Tudo isso contribui para o início de seu percurso profissional,
pois, já vivenciou o convívio da comunidade escolar. Também, nesse contexto, as
angústias e as incertezas são partilhadas e discutidas, buscando-se ajuda e apoio mútuo,
de modo que esse empenho conjunto possa levar os alunos ao sucesso no seu
aprendizado.
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Para desenvolver este trabalho, foi estabelecida uma relação de respeito,
confiança e diálogo, com o intuito de conduzir cada participante a conversar, negociar e
analisar as situações envolvidas na comunidade escolar.
Ibiapina (2008) evidencia a virtude do pesquisador ao atuar em dois campos, o
da pesquisa e o da formação. A autora esclarece que é o processo de investigação na
ação, que possibilita a reflexão e a colaboração entre as participantes e a pesquisadora.
Logo, com essa ênfase, as possibilidades de reflexão de cada integrante são de grande
importância para análise do grupo, pois demonstram as diversas formas da postura
reflexiva profissional, compreendendo as ideias e as atitudes adquiridas no decorrer da
formação do grupo, visando à emancipação, possibilitando, assim, uma valorização
intelectual.

Análise dos dados
Considerando que o objetivo principal é apontar as contribuições do grupo de
trabalho colaborativo na formação continuada, a partir, da parceria entre Universidade e
Escola, é mister corroborar com Desgagné (1998), quando afirma que:
[...] pesquisa colaborativa se articula em volta de projetos onde o
interesse de investigação se baseia na compreensão que os práticos,
em interação com o pesquisador, constroem a partir da exploração, em
contexto real, de um aspecto que se refere às suas práticas
profissionais (DESGAGNÉ, 1998, p. 2).

Cabe aqui destacar a tripla dimensão que tem caracterizado a pesquisa
colaborativa:
1 – Supõe a construção de um objeto do conhecimento entre
pesquisador e práticos [...], 2 – Associa ao mesmo tempo atividades de
produção do conhecimento e de desenvolvimento profissional [...], 3 –
Visa uma mediação entre comunidade de pesquisa e comunidade de
prática [...] (DESGAGNÉ 1998, p. 7-8).

Logo, baseada nesta definição, analisamos os dados com maior propriedade,
tendo em vista, a socialização entre os integrantes do grupo, durante os momentos de
formação. Percebemos, nas falas dos professores da Educação Básica e dos
licenciandos, que foram gravadas e, posteriormente, transcritas a importância da
participação no projeto, em rede OBEDUC, para sua formação e valorização.
Concordamos com Sousa (2013), quando diz que este projeto proporciona aos
seus parceiros um desenvolvimento profissional, por investir na formação inicial e
continuada deles.
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No entanto, é interessante observarmos que, no início do projeto, em um dos
primeiros encontros, um dos professores da Educação Básica pontuava fielmente o
entendimento em relação à formação inicial, quando o Professor “A” afirma que: “[...]
quatro anos de Matemática e achamos que saímos sabendo tudo (sic)”.
Podemos perceber na descrição, que no decorrer da formação, a realidade é bem
diferente, quando você faz parte da realidade, quando você se insere no contexto
educacional percebendo os contextos que o compõe:
[...] quando você chega à sala de aula é outra realidade. Você domina
o conteúdo, mas tem que ter a didática e saber como aplicar. A
realidade das escolas do Estado é uma, e a do Município é outra (sic).
Quando comecei a dar aulas no Município, observei que era outra
realidade. Isso me fez ver que eu não sei nada e, que tenho que
continuar caminhando (sic). (Professor A)

Após as colocações do Professor A, houve um momento que podemos chamar
de interação, pois, uma professora integrante do grupo, que atua na Educação Básica há
mais de 15 anos, concluiu que participar do projeto, em rede OBEDUC, contribuiu para
compreender um pouquinho mais a realidade, a partir, das reflexões coletivas que a
pesquisa colaborativa possibilita.
[...] vai ajudar, pois, quando discutimos com os pares, quando
pensamos juntos, é fato que crescemos. E, as pesquisas comprovam
que o coletivo flui, possibilita crescimento, pois, sozinhos não
conseguimos (sic). (Professor B)

Dessa forma, podemos enfatizar, que em ambientes formativos e colaborativos
deve ser dado ênfase ao papel da mediação linguística, por meio da linguagem. Nesse
sentido, tanto o pesquisador, quanto o professor partícipe da pesquisa, tem igual
oportunidade de explorar suas experiências ao analisar, refletir, criar e recriar novas
possibilidades de fazer melhor aquilo que já fazem (MEDEIROS, 2007). Cada um tem
vez e voz, o que contribui para enriquecer seus conhecimentos e dar novos significados
aos conhecimentos já adquiridos.
Quando enfatizamos que esses ambientes formativos e colaborativos cooperam
entre os dois mundos, tanto escola quanto universidade, uma das professoras enfatizou:
[...] esses momentos contribuem com a escola e com os professores.
Mas, por outro lado, contribuem especialmente para nós, pois,
aprendemos, discutimos e vemos outras coisas, saindo daquela rotina
da sala de aula, o que eu acho que é muito bom, nós crescemos (sic).
(Professor C)
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Sabemos que não é uma questão fácil estabelecer uma parceria, que
verdadeiramente se efetive de forma plausível, não é simples, pois há vários entraves
que a impedem. Mas é importante deixar claro que, a força de vontade e a decisão de
querer mudar tem que ser o carro chefe dessa estrada, como explicita o professor neste
fragmento:
[...] na verdade, o que nós estamos fazendo enquanto professores é um
sacrifício além, porque olhamos nós aqui, num sábado de manhã,
tentando discutir a aprendizagem das crianças, mas, acreditamos e
queremos mudança, ou seja, fazer a diferença (sic). (Professor B)

Sabemos que, efetivamente, na caminhada temos diversas dificuldades, mas o
importante é evidenciar as necessidades, que nos motivam a buscar algo melhor: o
aperfeiçoamento, a transformação.
Nas falas dos professores, fica explícita a parceria estabelecida no OBEDUC:
[...] assim, o objetivo maior da parceria aqui estabelecida é a questão
do crescimento profissional de cada um e, a questão emancipatória.
Você emancipar bem as ideias, palavras, ter autonomia de falar e de
pensar, [...] tem reflexão, para ter reflexão entre nós temos que ter a
colaboração (sic). (Professor C)
[...] reunindo com as acadêmicas da graduação para preparar material,
trazer ideias, discutir, ou seja, preparar uma aula, aplicar e verificar o
que deu certo, o que poderia melhorar, qual é a dificuldade, se é
problema de organização na sala de aula e relatar os problemas que
surgiram. Eu acredito que essa união dá certo [...] (sic). (Professor D)

Assim, podemos perceber conforme expõe Ibiapina (2008), que este momento
de compartilhamento de ideias, colabora tanto para os licenciandos, como para os
professores, de modo a repensar tanto a teoria, como refletir em suas práticas, ter
autonomia. Também, tivemos indícios, de que os professores traziam suas angústias,
para a troca de experiências entre os pares. Isso proporcionou o evoluir, uns com outros,
como podemos observar nos recortes dos relatos:
[...] até mesmo eu, como professor em uma sala de aula, buscar
soluções para os problemas cotidianos na ação, aplicar e desenvolver,
ver se deu certo, reformular e aplicar novamente. Assim, quando
trazemos para o grupo, podemos ver se estamos certos ou o que
podemos melhorar com a ajuda do outro [...] (sic). (Professor C)
Colaboração implica negociação dos conflitos e são inerentes ao
processo de ensino e aprendizagem (sic). (Licencianda A)
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Os fragmentos apresentados apontam o quanto é importante para os integrantes
do grupo, o trabalho proposto no projeto em rede OBEDUC, proporcionando a cada
participante refletir sobre as suas práticas docentes. O trabalho colaborativo deve ser
desenvolvido visando às parcerias e troca de experiências, a favor do desenvolvimento
da aprendizagem.
Os alunos da graduação têm que estar dispostos a auxiliar o professor na
aplicação das ações desenvolvidas pelo grupo, pois, quando observam a teoria na
prática, conseguem perceber quão importante é a investigação e quanto pode contribuir
para a reflexão no processo formativo. Assim, no auxilio mútuo entre integrantes do
grupo e, após algumas reuniões, percebemos, nas falas dos professores da Educação
Básica e dos licenciandos, a importância da parceria estabelecida no projeto em rede
OBEDUC.
[...] a parceria estabelecida através do projeto possibilita, na minha
formação profissional, reconhecer as questões enfrentadas pelos
professores, atualmente, nas escolas públicas, os problemas que
envolvem tanto o ensino, quanto as ferramentas utilizadas para
ensinar. Dessa forma, este projeto está contribuindo no fato de
possibilitar a troca de experiências, tornando o curso de Licenciatura
em Matemática mais próximo da realidade enfrentada pelo professor
(sic). (Licencianda B)
[...] o grupo é formado por graduandos, mestrandos e professores da
Educação Básica, o que me traz possibilidades de crescer no
conhecimento, para que no futuro eu seja uma boa professora de
Matemática no ensino regular. Além disso, esse contato com outros
integrantes me deixa mais próxima da realidade da educação das
escolas (sic). (Licencianda A)

Percebemos, então, a importância da parceria estabelecida no projeto, onde é
propiciada aos integrantes uma reflexão das práticas docentes, contribuindo para a
valorização profissional dos professores da Educação Básica e dos alunos de graduação,
pois, acreditamos que a inserção de acadêmicos na escola de Educação Básica é de
grande valia na sua formação inicial. Ao entrarem em contato com a realidade escolar,
estão dinamizando sua formação profissional, construindo uma postura docente crítica
e, em constante transformação.

Considerações Finais
Neste artigo apresentamos alguns resultados da parceria estabelecida no projeto
em rede OBEDUC, onde pudemos observar o potencial formativo propiciado pelo
grupo de trabalho colaborativo, vislumbrando à valorização profissional.
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No entanto, entendemos que a parceria estabelecida entre a universidade e a
escola, contudo, não poderá se resumir, apenas, na inserção dos acadêmicos nesse
ambiente propício à melhoria da formação de professores. É preciso, também,
aproximar a escola da universidade, pois, é nessa instância que se produz o
conhecimento científico, em relação à prática pedagógica. É também, a partir, da
universidade, que se irradia o conhecimento construído nas áreas do conhecimento.
Posto isto, percebemos a relevância do projeto em rede OBEDUC, o qual
possibilitou a real aproximação da escola ao ambiente de excelência na produção de
saberes. Sendo assim, a inserção dos licenciandos na escola de educação básica é de
grande relevância, considerando que lhes possibilita entrar em contato com a realidade
escolar, dinamizando sua formação inicial, construindo uma postura docente crítica, em
constante transformação. Para os professores já em exercício, oportuniza a formação
continuada, pois ao interagir com o mundo acadêmico, aperfeiçoam sua atuação no
ensino e, para a escola e a sociedade, representa uma alternativa de melhoria na
educação, que poderá garantir a formação de cidadãos com uma educação científica
adequada aos desafios da atualidade.
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REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA EM UMA PESQUISA COLABORATIVA

Nickson Moretti Jorge
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo
Com vistas à formação continuada de professores de Matemática para a Educação
Básica, temos como objetivo, neste artigo, apresentar as contribuições da pesquisa
colaborativa para a formação continuada de um professor de Matemática da Educação
Básica. Em busca da criação de novos saberes para o desenvolvimento profissional, a
formação continuada pode contribuir para os professores refletirem a partir de suas
próprias ações desenvolvidas ou nas observações das ações de outros professores,
possibilitando a mudança da prática docente desses professores. Este artigo apresenta
um recorte da dissertação de mestrado intitulada "Reflexões sobre a prática docente de
um professor de Matemática a partir da pesquisa colaborativa", que foi desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS). Esta pesquisa foi atrelada ao projeto em rede intitulado
“Trabalho colaborativo com professores que ensinam Matemática na Educação Básica
em escolas públicas das regiões Nordeste e Centro-Oeste”, no Programa Observatório
da Educação - OBEDUC, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), cujo objetivo era propiciar, por meio de práticas
colaborativas, a reflexão dos professores sobre o trabalho didático/pedagógico e
desencadear ações educativas voltadas para a sala de aula. O projeto em rede teve a
participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Universidade Estadual
da Paraíba e da Universidade Federal de Alagoas. A pesquisa foi desenvolvida a partir
da constituição de um subgrupo, que foi composto pela orientadora, por um professor da
Educação Básica, por uma aluna da graduação e pelo pesquisador. Os processos de
reflexões foram compreendidos pelas ações que foram desenvolvidas no subgrupo, por
meio da espiral reflexiva ampliada. Podemos concluir que a pesquisa colaborativa
proporcionou ao professor refletir sobre a sua prática docente de sala de aula e isso
contribuiu para a formação continuada do professor de Matemática.
Palavras-chave: Formação Continuada; Espiral Reflexiva Ampliada; Observatório da
Educação.

Introdução
Este artigo nasce da dissertação de mestrado intitulada "Reflexões sobre a
prática docente de um professor de Matemática a partir da pesquisa colaborativa", que
foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da
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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Esta dissertação foi atrelada ao
projeto de pesquisa em rede intitulado “Trabalho colaborativo com professores que
ensinam Matemática na Educação Básica em escolas públicas das regiões Nordeste e
Centro-Oeste”, no Programa Observatório da Educação - OBEDUC, financiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo objetivo
era propiciar, por meio de práticas colaborativas, a reflexão dos professores sobre o
trabalho didático/pedagógico e desencadear ações educativas voltadas para a sala de
aula. O projeto em rede teve a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como
instituição sede e contou com a participação da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB) e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
Os integrantes do Núcleo UFMS foram professores da Educação Básica da rede
pública de ensino, acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, acadêmicos de
pós-graduação (Mestrado e Doutorado em Educação Matemática), além da
coordenadora institucional. Esses integrantes foram divididos em subgrupos. Cada
subgrupo foi composto pelo pesquisador, pela orientadora, pelo professor da rede
estadual de ensino e pelos alunos de graduação em Matemática, de modo a potencializar
as ações de trabalho, pois, assim, cada mestrando poderia desenvolver as suas atividades
de pesquisa.
Ressaltamos que a formação dos subgrupos não foi para romper com o grupo
geral, haja vista que os subgrupos reuniam-se uma vez por mês para dialogarem sobre
as ações e compartilharem as suas experiências.
Após situarmos de onde estamos falando, temos como objetivo, neste artigo,
apresentar as contribuições da pesquisa colaborativa para a formação continuada de um
professor de Matemática da Educação Básica.

Formação Continuada
Pesquisas referentes à formação de professores vêm sendo desenvolvidos em
seus diferentes aspectos, concepções, ideais e crenças pelo mundo inteiro em busca de
mudanças tanto na formação inicial quanto na formação continuada.
Compreendemos que a formação continuada acontece após a graduação, de
modo a buscar um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, criando novos
saberes.
Em busca da criação de novos saberes para o desenvolvimento profissional, a
formação continuada pode contribuir para os professores refletirem a partir de suas
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próprias ações desenvolvidas ou nas observações das ações de outros professores,
possibilitando a mudança da prática docente desses professores, conforme nos apontam
Imbernón e Cauduro (2013):
A formação para esse desenvolvimento profissional dos professores se
apoiará em uma reflexão dos professores sobre sua prática docente, de
maneira que lhes permita examinar suas teorias implícitas, seus
esquemas de funcionamento, suas atitudes, realizando um processo
constante de autoavaliação que os oriente ao desenvolvimento
profissional. (IMBERNÓN; CAUDURO, 2013, p. 21).

Essa reflexão deve ser desenvolvida por meio de oportunidades, criadas para os
professores refletirem sobre as suas práticas e desenvolverem-se profissionalmente.
Sendo que para oportunizar essa reflexão, temos de levar em consideração os saberes
que os professores já possuem, para que haja uma interação com os novos saberes pelas
reflexões que desenvolvem, de modo que não seja uma formação imposta, mas propicie
a busca em conjunto (acadêmicos, formadores) com os professores para encarar a
realidade e superarem as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar.
Desse modo, os formadores devem buscar uma aproximação com a escola e
conhecer as diferentes realidades nas quais os professores vivem, para que, a partir
desses fatos e das necessidades observadas, possam realizar uma atividade de formação
continuada, que possibilite reflexão do docente sobre a sua prática e, então, o
desenvolvimento profissional dos professores, como nos indica Ponte (2012),
A noção de que o professor é o principal agente da sua formação não
implica que os educadores matemáticos deixem de ter
responsabilidades como formadores de professores. Pelo contrário,
cabe-lhes encontrar formas apropriadas para favorecer os processos
naturais de desenvolvimento profissional do professor. (PONTE,
2012, p. 8)

Nesse âmbito, o projeto de pesquisa em rede OBEDUC proporciona aos
membros uma formação continuada, que permite o desenvolvimento profissional, assim
como ocorreu no subgrupo em que esta pesquisa foi desenvolvida. Pelas ações,
buscamos um constante movimento formativo de modo a possibilitar as reflexões da
prática docente dos professores, pelo diálogo em grupo e pelas atividades desenvolvidas
na escola, propiciando a construção de novos saberes aos professores e aos demais
membros do subgrupo.
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Compreendemos que a formação continuada, quando considera as experiências
dos professores e o meio em que trabalham, partindo dos momentos que vivenciam
diariamente, criando meios que os levem a refletirem sobre esses momentos de práticas,
possibilita-lhes apropriarem-se de suas práticas e desenvolverem-se profissionalmente.
Faz-se necessário apresentarmos nossa compreensão referente à reflexão. No
contexto educacional, a reflexão é mobilizada com a conscientização dos próprios atos
do professor, isto é, sobre o próprio professor, exercendo o pensamento sobre as suas
ideias, as suas ações, examinando, modificando e levando o professor a formar uma
teoria sobre a sua prática (ZEICHNER, 1993).
Sendo que a reflexão pode ser uma apropriação sobre determinado contexto,
questionando concepções e, no processo reflexivo, as indagações sobre práticas
docentes, possibilitam a transformação dessas práticas.
A reflexão envolve mais do que resolver problemas e dilemas, mais que apenas
pensar sobre determinado assunto, pois, temos que considerar o professor como um ser
histórico (IBIAPINA, 2008), que possui objetivos e limites, que desenvolve ações pela
sua constituição como pessoa, como docente, e, por esse motivo, não podemos
compreender a reflexão como passos a serem realizados que levam à reflexão.
Caminhar Metodológico
Esta pesquisa foi desenvolvida no Núcleo UFMS, a partir da constituição de um
subgrupo, que foi composto pela orientadora, por um professor da Educação Básica (P),
por uma aluna da graduação (J) e pelo pesquisador (N), as siglas foram denotadas pelas
iniciais dos nomes.
Os sujeitos das ações foram: a aluna da graduação (J), o professor (P), o
pesquisador (N), a orientadora, tendo em vista que estamos trabalhando em um grupo
com foco no trabalho colaborativo. O sujeito da pesquisa é o professor (P). Os
encontros foram semanais e realizados na Escola Estadual Professora Thereza Noronha
de Carvalho, com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, local onde o professor
está lotado.
Como caminhar metodológico, guiados pela espiral reflexiva proposta por
Ibiapina (2008), iniciamos o desenvolvimento da pesquisa. A espiral reflexiva perpassa
as seguintes etapas: Planejamento, Aplicação da Aula, Entrevista e Sessão Reflexiva.
Em nossa pesquisa, olhamos para o planejamento como um conjunto de
movimentos que é estudado em união com outro, de tal forma a encaminhar as ações.
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A aplicação da aula foi planejada pelo subgrupo a partir das necessidades do
professor.
Tivemos o cuidado de realizar a entrevista no máximo um dia após a aplicação
da aula, ou seja, após a prática desenvolvida em sala de aula, para que não perdêssemos
os fatos que ocorreram na aula, de modo que a narrativa do professor fosse a mais fiel
aos acontecimentos.
A sessão reflexiva foi o momento no qual, em conjunto, dialogamos pontos que
consideramos relevantes na aplicação da aula. Durante essas reuniões, o subgrupo
trabalhava intervindo e trazendo apontamentos que pensavam ser pertinentes ao tema.
Nesse momento, houve a possibilidade da reflexão do professor, visto que ele observa a
sua ação quando assisti à sua própria aula, pois também realizamos a videoformação.
Porém, no decorrer desse caminho, necessitamos de algo que nos permitisse
compreender os indícios de reflexão do professor P com mais aprofundamento, por esse
motivo ampliamos a espiral reflexiva, criando a espiral reflexiva ampliada (JORGE,
2015). Essa nova espiral, agora ampliada, passa a ter as seguintes etapas: Planejamento,
Aplicação da Aula, Entrevista, Sessão Reflexiva, Novo Planejamento, Nova Aplicação,
Nova Entrevista e Nova Sessão Reflexiva (Figura 1).
Após a sessão reflexiva, sobre o mesmo assunto que já aplicamos a aula, porém,
agora, com outra visão e novas necessidades que os alunos apresentaram, realizamos um
novo planejamento de aula.
As novas aplicações aconteceram após os novos planejamentos que o subgrupo
desenvolveu. A partir daí, aplicamos novamente a aula, sendo que essa aula realizou-se
com ações práticas do professor.
Após a nova aplicação, desenvolvemos uma nova entrevista, da mesma forma
que foi realizada a entrevista anterior, porém sobre uma nova aplicação e em um novo
olhar sobre a aula desenvolvida, haja vista que compreendemos que, a partir da sessão
reflexiva pelo diálogo que desenvolvemos, novos olhares sobre a prática docente do
professor P construíram-se ou confirmaram-se.

Figura 1- Espiral Reflexiva Ampliada

Nova Sessão Reflexiva
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Nova Entrevista
Nova Aplicação da aula
Novo Planejamento
Sessão Reflexiva
Entrevista
Aplicação da aula
Planejamento
Fonte: Jorge (2015)

Finalizando, temos a nova sessão reflexiva, que possibilita ao professor ver-se
durante a sua atuação em sala de aula, a partir do novo planejamento e da nova
aplicação e refletir novamente sobre essa nova ação.
A nova sessão reflexiva não foi desenvolvida como procedimento metodológico,
pois, como os procedimentos - novo planejamento, nova aplicação e nova entrevista, já
possibilitaram compreender as ressignificações e os movimentos de mudanças da
prática docente do professor, não demos continuidade à nova sessão reflexiva.
Outro motivo pelo qual não realizamos a nova sessão reflexiva foi devido à falta
de disponibilidade de tempo do professor P, uma vez que era final de ano e, com isso,
ele necessitava fechar as notas dos alunos, o que impossibilitou um novo encontro.

Discussão e Análise
Os processos de reflexões foram compreendidos por meio das ações que
desenvolvemos no subgrupo, conforme apresentamos anteriormente no caminhar
metodológico, em uma espiral sistemática de reflexão.
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Como atividade final, durante a coleta de dados para a pesquisa, realizamos uma
última entrevista, para compreendermos os significados que o professor P atribuiu às
ações, as quais o subgrupo desenvolveu, ou seja, como deu-se a formação do professor.
Apresentamos, a seguir, os fragmentos da última entrevista com o professor P.

N: Gostaria que você falasse um pouco sobre como ocorreu o seu
processo no subgrupo. Como você avalia o nosso subgrupo?
P: Foi fundamental para que eu pudesse ter mais estudo, ver mais a
minha prática, consegui refletir o que, como é o processo de
"aprendizagem" dos alunos. Então, foi um subgrupo que me
fundamentou e me deu uma base muito importante.
N: Pontos positivos e pontos negativos?
P: Como ponto negativo, a minha falta de tempo.
N: E quanto às reuniões?
P: Acho que faltaram mais reuniões. Se nós tivéssemos duas vezes por
semana - terça e quinta -, acho que o avanço seria bem maior, pois,
você evolui mais e mais rápido.
N: Falta de planejamento, falta de estudo. O que você acha que faltou
no nosso subgrupo?
P: Acho que, em termos de planejamento e estudo, foi bem
satisfatório.
N: O que você tem a falar sobre o nosso trabalho, referente ao que nós
desenvolvemos?
P: Bom! Eu acho que o nosso trabalho, como um grupo, foi unido.
Havia uma sintonia bacana entre eu, você e a J. Os três sempre
focando no planejamento, buscando a reflexão, estudando, então, um
grupo que é um grupo que pode ser chamado de colaborativo,
conforme Ibiapina (2008).
[...]
P: Sempre houve um acordo, após o diálogo. Eu tive dificuldades de
horário, de locomoção, de chegar atrasado. Mas, sempre houve
compreensão entre os membros do subgrupo. Isso é fundamental,
onde há desarmonia, não há colaboração.
[...]
N: Como você vê o seu crescimento profissional?
P: O crescimento foi devido ao subgrupo, pois tudo que era feito, era
decidido no subgrupo. Então, o crescimento não foi só meu e sim do
subgrupo.
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N: Você vê o subgrupo como formação continuada?
P: Sim, o subgrupo é uma formação continuada. Muito mais
interessante do que as formações que são oferecidas pela rede. Porque,
aqui, nós buscamos uma formação que atenda as nossas necessidades
e não a necessidade do estado inteiro, que é uma coisa imposta e que
não vive a realidade. Nós vivemos a realidade e tentamos
transformação tanto nossa como de nossos alunos.
[...]
N: Como você avalia a prática docente antes do subgrupo, durante e
atualmente?
P: Com o subgrupo, eu obtive estudo do processo, ou seja, como se dá
o processo com os alunos. Com isso, consegui mudar, tentar atingir os
alunos de várias formas. Hoje, eu consigo tentar refletir sobre as aulas,
então, eu já consigo buscar meios para refletir sobre minha prática e
pensar em melhorias das minhas aulas.
[...]
N: Algum ponto que você gostaria de colocar, algo que você faria ou
não diferente, algo que nós deveríamos ter feito diferente?
P: Eu acho que o crescimento foi dado aos poucos. Por exemplo, hoje,
eu iniciaria aquela primeira aplicação diferente. Mas, não tínhamos
aquela visão naquele momento. Acho que o crescimento foi
proporcionado a todos, é um processo. Não é uma coisa que você
começa lá no alto e mantém o alto padrão, senão não teria graça. Tem
alguém que pode pensar assim: eu mudaria isso hoje, eu continuaria
do mesmo jeito e tendo a mesma aprendizagem que nós tivemos
linearmente. Pode ter sido uma aprendizagem linear, que não é fácil,
ou até mesmo quem sabe um crescimento exponencial em breve.

O professor P atribuiu às ações do subgrupo as mudanças quanto a sua prática
docente em compreender algumas questões "pedagógicas", ao olhar para os alunos
como seres sociais, em que o professor é um agente dessa comunidade, que a escola
pertence, permitindo, nessa entrevista, compreendermos algumas ações do nosso
trabalho e ao professor realizar uma autocrítica em relação as nossas ações.
A fala do professor fez-se pelo sentimento em que os membros do subgrupo
tiveram, pelo convívio, pelas ações que realizamos, com o objetivo de subsidiar a
reflexão do professor sobre a sua prática docente, permitindo que as ações formativas
contribuíssem para solucionar os problemas diários, partindo tanto da necessidade do
professor e dos alunos quanto do conhecimento matemático como para a realidade da
comunidade.
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Além de buscarmos desenvolver a reflexão do professor P com foco na reflexão
crítica sobre a sua prática docente, desenvolvemos a reflexão colaborativa, em que, no
subgrupo, com trabalho colaborativo, todos tinham voz e vez. As atividades que
levamos aos alunos do primeiro ano do ensino médio foram negociadas pelo movimento
dialógico do subgrupo. O subgrupo tinha um objetivo em comum, que era possibilitar o
professor a refletir sobre a sua prática docente. Dessa forma, realizamos além da
reflexão técnica, prática e crítica, a reflexão colaborativa, no âmbito da formação
continuada como nos apresentou o professor P de acordo com a sua necessidade e sendo
"real".

Considerações Finais
Consideramos que a possibilidade que o trabalho que desenvolvemos no
subgrupo, por meio da espiral reflexiva ampliada nesta pesquisa colaborativa,
proporcionou ao professor refletir sobre a sua prática docente de sala de aula e
contribuiu para a formação continuada desse professor. Além disso, contribuiu com a
produção de conhecimentos no campo educacional e com a formação continuada de
professores que ensinam Matemática na Educação Básica, podendo auxiliar o
desenvolvimento de ações escolares voltadas à Educação e à Educação Matemática, por
meio das transformações que foram proporcionadas e efetivadas durante a pesquisa.
Quanto à formação continuada, compreendemos que as ações, que foram
desenvolvidas por meio dos movimentos reflexivos, propiciados pela espiral reflexiva
ampliada, permitiram ao professor P construir e reconstruir significados e
ressignificações referentes às suas práticas docentes.
O movimento reflexivo que foi mobilizado nesse subgrupo por meio da espiral
reflexiva ampliada permitiu que o professor, no processo formativo de resistência,
experimentação, estudos, videoformação, novas experimentações, aprendizagem, entre
outros, se apropriasse das suas ações, refletindo sobre quais foram os motivos que o
levaram a realizar tal aula pelas perspectivas de ressignificação, mudando o seu fazer.
Compreendemos que algumas mudanças no pensamento do professor P
ocorreram, pois, antes, as suas ações eram feitas por meio de exercícios sem contexto,
porém, no decorrer das reuniões, ele declarou que os alunos necessitavam de exercícios
contextualizados, devido aos sistemas de avaliação (ENEM, Olimpíadas de
Matemática). O professor P também reconheceu que trabalhar com atividades que
motivam os alunos levam-nos a aprender.
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Entendemos que, pelo processo da pesquisa colaborativa por meio da espiral
reflexiva ampliada, essa metodologia é um caminho para desenvolvermos reflexões,
que, na formação continuada de professores, são desenvolvidas pelos significados e
ressignificações sobre a prática docente de professores, possibilitando mudanças dessas
práticas.
No aspecto da formação continuada, esse processo reflexivo demanda tempo.
Mas, mais que tempo, no âmbito das políticas publicas, necessita de investimentos,
podendo

não

ter

respostas

imediatas.

Porém,

perpassa

por

diferentes

temas/conhecimentos, que, por vezes, seriam necessários haver vários cursos
formativos.
Dessa forma, os procedimentos da espiral reflexiva ampliada são uma
possibilidade de formação continuada para professores que poderíamos ousar em
chamar de "formação continuada reflexiva" e o viés da colaboração deve ser um dos
caminhos para que possamos desenvolver tanto a formação inicial como a formação
continuada de forma significativa.
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AMPLIAÇÃO DA ESCOLA, NOVOS MODELOS DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRECARIEDADE DO TRABALHO DOCENTE

O painel resulta da parceria entre docentes de três universidades públicas. Estes docentes
participam de grupos de pesquisa que vêm realizando trabalhos de investigação no âmbito da pósgraduação tendo como problema de pesquisa a insurgência de novos modelos de gestão do
trabalho escolar, no contexto de ampliação do tempo escolar no Brasil. As pesquisas têm
identificado que os novos modelos de gestão do trabalho escolar resultam do processo instituído
no país, a partir da reforma administrativa do Estado brasileiro, sob a justificativa de aumento da
eficiência, racionalização de recursos, e transparência das políticas públicas. Na educação a
reforma da administração pública tem se desdobrado na criação de novos modelos de gestão do
trabalho escolar, caracterizados pela instituição de metas, avaliações externas, parcerias públicoprivadas e pela flexibilização das formas de contratação de pessoal, incluindo o trabalho
voluntário e terceirizações, produzindo como resultado a intensificação da precariedade do
trabalho nas escolas públicas. O primeiro trabalho do painel, intitulado “Novos modelos de gestão
do trabalho escolar e a intensificação da precariedade do trabalho escolar”, analisou os
fundamentos históricos e teóricos dos desdobramentos da reforma gerencial do Estado na
educação. O segundo trabalho do painel, “A ampliação da escola pública, parceria públicoprivada e a intensificação da precariedade escolar trabalho escolar”, analisou o modelo gerencial
de Educação Integral. O terceiro trabalho, cujo título é “O Programa Mais Educação e os novos
modelos de gestão do trabalho escolar”, analisou a introdução do trabalho voluntário nas escolas
como estratégia para a ampliação do tempo escolar. Palavras-Chave: Gestão do Trabalho Escolar
– Escola Pública – Trabalho Docente
Palavras-chave: Gestão do Trabalho Escolar. Escola Pública. Trabalho Docente.
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NOVOS MODELOS DE GESTÃO DO TRABALHO ESCOLAR E A
INTENSIFICAÇÃO DA PRECARIEDADE DO TRABALHO DOCENTE
Fabrício Fonseca – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Carlos Mauricio Lapa-- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Rodrigo Lamosa – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados da investigação realizada acerca dos
fundamentos históricos e teóricos da formação de novos modelos de gestão do trabalho
escolar e suas implicações sobre o trabalho docente no Brasil. O objetivo deste artigo é
analisar como estes modelos de gestão, ao inserirem na administração escolar novas
formas de controle do trabalho escolar, têm intensificado processos de precarização do
trabalho docente, justamente no contexto de ampliação da jornada escolar no país. Foi
estabelecida como referência empírica a formulação realizada por intelectuais, coletivos
e individuais, internacionais e brasileiros, responsáveis pela elaboração e inserção dos
novos modelos de gestão do trabalho escolar nos sistemas estaduais e municipais de
ensino no país. Para coleta de dados, utilizou-se de revisão de literatura e de análise de
fontes bibliográficas primárias e secundárias. O quadro conceitual que orientou as
análises produzidas neste artigo tem sua origem nos debates que vêm identificando a
difusão de novos modelos de gestão do trabalho escolar no Brasil enquanto um
desdobramento da reforma gerencial do Estado brasileiro. O modelo gerencial de
administração pública, autorreferenciado na competitividade e na racionalização dos
recursos materiais e humanos, vem se desdobrando na racionalização e flexibilização do
trabalho nos órgãos e instituições estatais; a instituição de contrato temporário de
trabalho, terceirização e o trabalho voluntário; a desregulamentação de direitos dos
servidores públicos; parcerias entre o setor público e privado. Conclui-se que existe uma
relação de causalidade entre a implementação do novo modelo de gestão do trabalho e a
intensificação dos processos de precariedade do trabalho docente, num contexto em que
a escola brasileira se ampliou, mas perdeu parte de suas capacidades fundamentais para
seu pleno funcionamento público.
Palavras-Chave: Reforma Gerencial - Gestão Escolar – Trabalho Docente
Introdução
Este artigo apresenta os resultados da pesquisa acerca dos fundamentos
históricos e teóricos da formação de novos modelos de gestão do trabalho escolar e seus
desdobramentos sobre o trabalho docente no Brasil. O objetivo deste trabalho é analisar
como estes modelos de gestão, ao inserirem na administração escolar novas formas de
controle, têm intensificado processos de precarização do trabalho docente, justamente
no contexto de ampliação da escola pública brasileira. Foi estabelecida como referência
empírica a formulação realizada por intelectuais, coletivos e individuais, responsáveis
pela inserção dos novos modelos de gestão do trabalho escolar nos sistemas estaduais e
municipais de ensino no país. Para coleta de dados, utilizou-se de revisão de literatura e
de análise de fontes bibliográficas primárias e secundárias.
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O quadro conceitual que orientou as análises produzidas neste artigo tem sua
origem nos debates que vêm identificando a difusão de novos modelos de gestão do
trabalho escolar no Brasil enquanto um desdobramento da reforma gerencial do Estado
brasileiro, iniciada no país ainda nos anos 1990, que inseriu na administração pública
instrumentos de controle sustentados pelo argumento de aumento da eficiência e
produtividade. O modelo gerencial de administração pública, autorreferenciado na
competitividade e na racionalização dos recursos materiais e humanos, vem se
desdobrando na racionalização e flexibilização do trabalho nos órgãos e instituições
estatais; a instituição de contrato temporário de trabalho, terceirização e o trabalho
voluntário; a desregulamentação de direitos dos servidores públicos; parcerias entre o
setor público e privado, desde a formulação até a implementação de serviços públicos,
incluindo aqueles ligados às agências estatais responsáveis pela educação pública.
A reforma gerencial do Estado inseriu novos modelos de gestão do trabalho, sob
a justificativa de ser fundamental para a eficiência e qualidade do serviço público. Na
educação pública, a reforma na gestão do trabalho escolar vem produzindo como efeito,
a reorganização nas estratégias educacionais, tendo como referência o modelo gerencial
de controle de resultados e racionalização dos recursos humanos e materiais. Isto vem
ocorrendo concomitantemente ao processo de ampliação da escola pública brasileira,
caracterizada tanto pelo aumento do número de matrículas, quanto em relação ao tempo
da jornada escolar.
A Reforma Gerencial do Estado e seus desdobramentos na educação pública
A evolução dos sistemas de ensino é determinada no período contemporâneo
pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas e pelas relações de produção,
sendo seus princípios definidos pela correlação de forças políticas em conflitos e
consensos, organizados na Sociedade Civil. Neste sentido, as políticas públicas
educacionais, incluindo aquelas dirigidas pela Reforma Gerencial do Estado brasileiro,
são compreendidas neste trabalho enquanto a condensação das lutas travadas em uma
sociedade organizada em suas bases econômicas e sociais pelo sistema do capital, com
suas contradições e crises.
A crise estrutural do sistema do capital tem sua origem desencadeada a partir da
década de 1970. A crise estrutural do capital, segundo István Mészáros (2009),
demandou um duplo movimento por parte da burguesia, objetivando a recomposição
das taxas de acumulação. Na esfera estrutural, as relações de produção instituídas pelo
fordismo foram progressivamente substituídas por novas formas de organização do
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trabalho, num estágio denominado por Harvey (2003) como “acumulação flexível”. Na
esfera superestrutural, vem sendo pautada uma profunda reforma do Estado, a partir da
reorganização dos mecanismos de mediação dos conflitos entre capital e o trabalho,
tendo por referência um “novo modelo gerencial de administração pública”, pautado na
competitividade e na racionalização dos recursos materiais e humanos.
Neste novo modelo de gestão do trabalho, destacam-se a racionalização e a
flexibilização dos contratos de trabalho (contrato temporário de trabalho, terceirização e
trabalho voluntário); a desregulamentação de direitos dos servidores públicos; as
parcerias entre os setores público e privado na implementação de serviços públicos
(venda de pacotes educacionais, projetos e materiais didáticos), a partir da noção de
público-não estatal. Neste sentido, os critérios de qualidade e de produtividade do
serviço público passam a ser referenciados pelas estratégias de gestão aplicadas no
mercado, sob o argumento de que os modelos difundidos no meio empresarial
forneceriam as melhores formas de aplicação de recursos públicos, sobretudo em áreas
como educação e saúde. Neste sentido, a emergência dos novos modelos de gestão do
trabalho na administração pública se estendeu à educação pública sob o argumento de
que a qualidade das escolas seria atingida através do aumento da produtividade do
trabalho escolar.
A insurgência dos novos modelos de gestão do trabalho na educação ocorre no
contexto em que a escola pública brasileira vem sendo ampliada em, pelo menos, dois
sentidos: tanto no universo de matrículas nos sistemas estaduais e municipais de ensino,
quanto em relação à jornada do tempo escolar. Segundo Algebaile (2009), a escola
pública, desde os anos 1990, vem se “ampliando para menos” (idem, p. 68), assumindo
inúmeras funções, sem um proporcional aumento das condições (financiamento, infraestrutura, etc). Neste sentido, os novos modelos de gestão do trabalho escolar se
insurgem com a promessa de realizar na educação a reforma administrativa necessária
para o aumento da produtividade, instituir novas formas de parceria e realização de
novas formas de trabalho (trabalho voluntário, por exemplo), destinando às escolas o
papel de assumir o protagonismo na busca por formas alternativas de financiamento
(parcerias público-privadas) em busca da ampliação da jornada escolar. Este processo
pode ser verificado em políticas públicas que objetivam a ampliação da jornada escolar
no Brasil, a partir da instituição de formas novas de contrato de trabalho, ou mesmo
trabalho voluntário, como é o caso do Programa Mais Educação (Portaria
Interministeriais nº 17/2007 e nº 19/2007), instituído pelo governo Federal, que ampliou
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nos últimos anos o tempo de jornada escolar através da criação do contra turno nas
escolas.
A ampliação da jornada escolar vem sendo prevista nos últimos vinte anos,
segundo Costa (2015), desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº
9.394/96, art. 34) que propôs a conjugação de esforços para que as redes escolares
urbanas estabelecessem um regime de escolas de tempo integral (LDB nº 9.394/96, art.
87, § 5º). Quanto ao financiamento, desde o Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em vigor desde 2007
(Lei nº 11.494), garantiu recursos adicionais para matrículas em tempo integral. Em
2007, foi lançado o Programa Mais Educação (PME), “principal política do governo
federal para o ensino fundamental, que visa ampliar os tempos, espaços e oportunidades
de aprendizagem de crianças e adolescentes de escolas em situação de vulnerabilidade.”
(COSTA, 2015, p. 3) Nas Portarias Interministeriais que instituíram o Mais Educação
(PI nº 17/2007 e PI nº 19/2007) é possível identificar que o programa institui nas escolas
públicas o trabalho voluntário, baseado na lei do voluntariado (nº 9.608/1998) que
considera que o serviço voluntário é atividade não remunerada e sem vínculo
empregatício, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos,
recreativos ou de assistência social (art. 1º). Entre as ações socioeducativas indicadas
para o contraturno escolar estão as “oficinas”, ministradas por voluntários denominados
“oficineiros”, que recebem uma ajuda de custo mensal (Idem). O programa Mais
Educação, longe de ser exceção, corresponde, enquanto política pública, a uma
conjuntura de insurgência dos novos modelos de gestão do trabalho escolar no Brasil.
Fundamentos Teóricos e Históricos dos Novos Modelos de Gestão do Trabalho
Os desdobramentos da Reforma Gerencial do Estado na Educação Básica
brasileira se deram a partir da interseção entre as orientações dos organismos
internacionais, cujas referências documentais se multiplicaram durante a década de
1990, a partir da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien,
na Tailândia, em 1990, e a elaboração de intelectuais, individuais e coletivos,
responsáveis por realizar a mediação entre a formulação internacional e a realidade
brasileira. Esta parte do trabalho resulta da análise desta interseção, compreendendo que
o processo de reforma gerencial que atravessou o Estado brasileiro resulta desta relação
forjada no interior da classe dominante.
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Entre as referências documentais elaboradas a partir da conferência em Jomtien
está o documento da Comissão Econômica Para América Latina e o Caribe (CEPAL,
1993) que, a partir da crise estrutural do capital e seu desdobramento - o desemprego
estrutural, passa a associar a educação à promessa de equidade. Outra referência é o
relatório da UNESCO (1996), conhecido como Relatório Jacques Delors. No Brasil, o
marco regulador da reforma educacional foi o Plano Decenal de Educação (1993),
elaborado ainda no governo do presidente Itamar Franco (1992-1994). Neste relatório,
os intelectuais coletivos da reforma educacional afirmam que a “educação deve
transmitir, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos,
adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro.”
(DELORS, 2001). Os principais pilares da educação do século XXI elencados pelo
Relatório Jacques Delors (Idem) são:
Aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão;
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente, aprender a
viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que
integra as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber
constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos
de contato, de relacionamento e de permuta. (DELORS, 2001, p. 90 –
grifos do autor).

No mesmo sentido de reformar a educação produzida nas instituições escolares,
os organismos difundem um ideário de reformas nas instituições de ensino. As políticas
públicas na área educacional devem considerar que a gestão das instituições de ensino
no século XXI deve ter a capacidade de avaliar o alcance de metas, a realização de
avaliações e o desempenho dos seus trabalhadores. Neste sentido, as instituições passam
a ter ampliadas suas responsabilidades, devendo:
[...] medir o desempenho, alocar recursos com maior eficiência e
avaliar os resultados. É necessário pensar em políticas dirigidas à
profissionalização e ao desempenho dos educadores, que passem por
uma elevação de suas responsabilidades, incentivos, formação
permanente e avaliação de seu mérito; em políticas de compromisso
financeiro da sociedade com a educação, com a capacitação e com o
esforço científico-tecnológico, que incluam financiamento de diversas
fontes, e também considerem a idéia de uma revitalização dos bancos
de desenvolvimento, que desempenharam um papel importante na
expansão latino-americana nas décadas passadas, e que hoje poderiam
retornar esse papel, voltando sua ação para as tarefas de formação de
recursos humanos e para o desenvolvimento do potencial
científicotencológico. (CEPAL. UNESCO. MEC, 1993, texto em html
– grifos do autor).
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No que se refere aos teóricos responsáveis pela mediação entre os documentos
de referência produzidos pelos organismos internacionais e a realidade brasileira,
Guiomar Namo de Mello é um expoente, principalmente na difusão de uma formulação
que associam os principais problemas educacionais e as desigualdades sociais à gestão
da escola pública brasileira, ausência de instrumentos quantitativos de controle, baixo
rendimento das instituições de ensino:
“No Brasil, a tradução desses objetivos estratégicos em objetivos de
gestão deveria ter, como ponto de partida, os problemas de má
qualidade do ensino e baixo desempenho dos estabelecimentos
escolares públicos, que têm levado a educação a reforçar as
desigualdades sociais, mais do que a contribuir para compensá-las.”
(MELLO, 2005, p. 64).

Outro importante intelectual na defesa da reforma da gestão do trabalho escolar
que se destacou pela difusão de sua produção foi Sérgio Costa Ribeiro. Segundo a
“teoria sobre a pedagogia da repetência” (RIBEIRO; KLEIN, 1995; RIBEIRO, 1994),
as altas taxas de retenção de alunos, sobretudo nas séries iniciais, é o problema histórico
da gestão da escola pública brasileira. Segundo Ribeiro & Klein, era indispensável que
o sistema educacional brasileiro “tome consciência da gravidade do problema desta
pedagogia e da consequente taxa de não-aprovação, tão constantes ao longo das
décadas, discuta e procure soluções.” (RIBEIRO; KLEIN, 1995, p. 57). Os professores,
segundo Ribeiro (1994), cumpririam papel determinante para o rendimento das escolas,
sendo necessário realizar uma reforma da gestão do trabalho do trabalho docente com o
objetivo de aumentar a eficácia escolar e combater a cultura da reprovação que
prejudica o fluxo escolar. Em sua avaliação, era “preciso rever algumas situações
cristalizadas na escola pública como, por exemplo, a estabilidade no emprego”, que
deveria ser avaliada pelo mérito dos profissionais. (RIBEIRO, 1994, p. 20).
No mesmo contexto da formulação dos intelectuais orgânicos da reforma
gerencial, formam-se no país organizações empresariais responsáveis por difundir e
defender a ampliação dos desdobramentos da reforma gerencial do Estado brasileiro na
educação. Neste contexto, empresários reunidos em movimentos como “Brasil
Competitivo” (MBC), organizado em 2001 sob a liderança do empresário Jorge Gerdau,
e mais tarde no Movimento Todos Pela Educação, organizado, em 2006, por diversos
empresários, maioria dos quais vinculados ao próprio MBC, formaram um bloco social,
reunindo, em torno de uma mesma agenda, distintas frações de classe: banqueiros,
industriais, setor de serviços, investidores nacionais e internacionais. Sob o lema
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“Todos pela educação”, os empresários passaram a se autodenominar – também com o
apoio de governos e demais segmentos da sociedade civil, alguns dos quais
representantes da classe dos trabalhadores – como os salvadores da “escola falida”. A
escola que formará este trabalhador de novo tipo, assim como a formação oferecida por
esta instituição pública de ensino, deverá moldar sujeitos conformados ao “desemprego
estrutural”, capaz de empreender e sobreviver às crises sucessivas do capital. O papel do
trabalho docente nesta conjuntura torna-se incentivar a formação de futuros
empreendedores (MACEDO & LAMOSA, 2015).

Trabalho docente no contexto de ampliação da escola pública

As propostas para o trabalho docente, principalmente aquelas oriundas dos
intelectuais do capital (Banco Mundial, Unesco, Fundo Monetário Internacional,
Programa para a Reforma Educacional na América latina/PREAL), têm produzido,
segundo Macedo e Lamosa (2015), como desdobramento, os processos de
desprofissionalização do trabalho docente. Neste sentido, diversos autores no campo da
educação têm analisado as modificações que este processo tem acarretado na
composição desta categoria em um contexto de ampliação da escola pública
(SHIROMA, 2004; OLIVEIRA, 2000; MACEDO, 2011; SANTOS, 2012).
No Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe - PRELAC
(2002), atribui-se ao docente o protagonismo na tarefa de implementar a reforma e
melhorar os indicadores escolares. Difunde-se a ideia de que a qualidade da educação
depende dos professores; estabelece-se uma correlação entre preparação profissional
dos professores e sua prática em sala de aula, cujo foco é o de elevar os indicadores de
desempenho dos alunos. Sob a justificativa da elevação da qualidade da educação,
almeja-se forjar o professor eficaz que “faz mais com menos” (SHIROMA, E.O.;
EVANGELISTA, 2010). No PRELAC (2002), a intensificação da precariedade do
trabalho docente nas últimas décadas é minimizada pelo discurso que sustenta que a
profissionalização desses trabalhadores, os professores, deve estar associada à lógica
das competências, da eficácia e dos saberes tácitos. Com isso, a profissionalização
defendida no PRELAC (Idem) refere-se à lógica da desprofissionalização docente, ou
seja, do enfraquecimento do caráter específico da profissão. Este movimento carrega em
si, a fragilidade da formação (inicial e continuada), a perda de direitos e a precarização
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das condições de trabalho, a estandardização do trabalho e a exclusão dos professores
no processo de formulação de políticas educacionais.
A solução para superar a falta de reconhecimento social docente tem sido
incentivada por meio de iniciativas exitosas como diferentes prêmios que são oferecidos
segundo processos avaliativos do trabalho, bem como do rendimento do aluno. Ligado a
esta questão, encontra-se o tema do desempenho docente, que traz em seu arcabouço
outros fatores que estão a ele relacionados, como a questão da formação, dos recursos,
da carreira, dos formadores e dos incentivos. Neste sentido, o objetivo dessa política é
“semear o espírito de competição entre os professores, reforçado por meio da
remuneração diferenciada por desempenho, buscando minar a solidariedade nessa
categoria.” (SHIROMA, 2004, p. 10).
Neste contexto, ainda segundo Shiroma (2004), uma análise sobre as políticas
educacionais, desde a década de 1990, tem evidenciado a importância à formação dos
gestores. A formação destes gestores tem se diferenciado da formação do professor,
respondendo aos “[...] novos papéis atribuídos ao diretor que, na figura de gestor,
assumirá funções não só de captação e administração de recursos, mas a
responsabilidade pelo gerenciamento dos professores.” (SHIROMA, 2004, p. 10). Além
disso, ao gestor escolar são atribuídas metas de eficiência e/ou eficácia, que muitas
vezes encontram ressonância nas lutas por acesso e permanência nas escolas de
educação básica. Ao invés de estarem submetidos à conformidade a procedimentos
preestabelecidos, os gestores escolares e educacionais são convidados a se comprometer
com resultados. Instala-se, neste sentido, um modelo de gestão do trabalho escolar
orientado por resultados e que objetiva obter melhorias mediante a reelaboração de
práticas orientadas para o cumprimento de metas.
A insurgência dos novos modelos de gestão do trabalho escolar, segundo
Shiroma (2004), resulta de uma reforma educacional posta em prática em todo o mundo,
que está pautada pelos princípios da gestão e que visa “transformar os diretores
escolares em gerentes executivos”, ao mesmo tempo em que são vistos como
“arrebanhadores de recursos e os professores, em técnicos” (SHIROMA, 2004, p. 11).
Assim, a reforma educacional no Brasil tem seguido um processo mundializado que cria
instrumentos para aprofundar a heteronomia do trabalho docente e, por consequência, a
expropriação do conhecimento dos professores. (LEHER, 2010). .
Os novos modelos de gestão do trabalho escolar criaram, segundo Macedo &
Lamosa (2015), currículos reducionistas para a formação do trabalho docente,
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procedimentos tecnicistas, perda do controle e a separação entre concepção e execução,
movimento percebido a partir dos anos de 1990, com as várias estratégias do capital
para formar o trabalhador em uma sociedade do desemprego estrutural. Esta nova
regulação renovou, segundo Oliveira (2004), duas teses muito difundidas no Brasil,
destacadamente ao longo da década de 1980, sobre a desprofissionalização e a
proletarização do trabalho docente. A principal implicação do novo modelo de
regulação é a perda do protagonismo do educador na produção do conhecimento. Este é
o principal aspecto que atualiza a formulação proposta por Oliveira (Idem). A
instituição de metas, avaliações externas e a difusão de novos modelos de gestão
contratados junto a fundações e institutos pelas secretarias estaduais e municipais de
ensino retiram da escola pública e, principalmente, dos profissionais de ensino a
autonomia para elaborar o projeto pedagógico das instituições públicas de ensino.
Neste contexto, os professores vêm perdendo sua autonomia para conduzir o
processo de ensino-aprendizagem, elemento indispensável à carreira docente, sendo
cada vez mais orientados por exames externos elaborados para responder as avaliações
do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), do Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB) ou aquelas elaboradas por instâncias estaduais, como no
Rio de Janeiro o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro
(SAERJ). Os estudos mais significativos a respeito da reorganização do trabalho
docente datam de duas décadas atrás. Foi nessa conjuntura que as teses de
desprofissionalização e proletarização do magistério se popularizaram no debate
acadêmico brasileiro. De acordo com Enguita (1991), um grupo profissional pode ser
considerado como uma categoria autorregulada de pessoas que trabalham diretamente
para o mercado, numa situação de privilégio monopolista. Ressalta que, diferentemente
de outras categorias de trabalhadores, os profissionais são plenamente autônomos em
seu processo de trabalho, não tendo de submeterem-se à regulação alheia. A perda da
autonomia do trabalho docente, neste sentido, seria resultado da histórica expropriação
do saber docente.
Nas últimas décadas, o trabalho docente, assim como a escola pública, assumiu
as mais variadas funções que requerem deste profissional exigências que estão além de
sua formação (SHIROMA, 2003). A escola pública tornou-se uma espécie de posto
avançado de realizações de ações assistenciais, de caráter compensatório, englobando
programas governamentais e ações voluntárias (ALGEBAILE, 2009). Dessa forma,
professor, diante das variadas funções que a escola pública assumiu, tem de responder a
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exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes esses profissionais são
obrigados a desempenhar funções de agente público, assistente social, enfermeiro,
psicólogo, entre outras. (OLIVEIRA, 2004). Tais exigências contribuem para um
sentimento de desprofissionalização que se acentua com a perda da identidade
profissional, resultando em uma reestruturação do trabalho docente, podendo alterar,
inclusive, sua natureza e definição. (OLIVEIRA, 2004).
Neste sentido, tem se proliferado, a partir desse contexto, distintas formas de
precarização do trabalho docente: o aumento dos contratos temporários nas redes
públicas de ensino, o arrocho salarial (a perda de poder aquisitivo real), o respeito a um
piso salarial nacional, a inadequação ou mesmo ausência, em alguns casos, de planos de
cargos e salários, o descumprimento dos tempos de atividades extraclasse, a perda de
garantias trabalhistas e previdenciárias oriunda dos processos de reforma do Aparelho
de Estado têm tornado cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e precariedade do
emprego no magistério público.
Conclusão
O artigo conclui que os desdobramentos da reforma gerencial do Estado na
Educação Básica brasileira se deram a partir da interseção entre as orientações dos
organismos internacionais e a realidade educacional do país. As referências
documentais deste movimento se multiplicaram durante a década de 1990, a partir da
Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em
1990; o documento da Comissão Econômica Para América Latina e o Caribe (CEPAL,
1993) e Relatório Jacques Delors (2001). A atuação de intelectuais responsáveis pela
elaboração teórica que vem respaldando a emergência dos novos modelos de gestão do
trabalho escolar no Brasil foi fundamental para a realização da implementação da
reforma educacional brasileira nos moldes gerenciais.
Os novos modelos de gestão do trabalho escolar no Brasil têm produzido como
desdobramento os processos de desprofissionalização do trabalho docente, a partir do
enfraquecimento do caráter específico da profissão do professor, através, sobretudo, da
perda de autonomia frente as avaliações externas, parcerias público-privadas e a
inserção de formas novas de trabalho, como o trabalho voluntário. A instituição de
instrumentos de controle, no contexto de “ampliação para menos” da escola pública,
tem intensificado a precariedade do trabalho docente, contribuindo para a
desvalorização da carreira junto aos jovens estudantes e à sociedade brasileira em geral.
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A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA, PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA E
A INTENSIFICAÇÃO DA PRECARIEDADE DO TRABALHO ESCOLAR
Nivea Silva Vieira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
RESUMO
Este trabalho resulta de pesquisa de doutorado cujo mote é a atuação do Centro de
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) na organização e difusão do projeto de
Educação Integral hegemônico no país. Este artigo analisa os fundamentos históricos e
conceituais do modelo de Educação Integral que orienta o Programa “Mais Educação” e
diversos programas estaduais e municipais. O objetivo deste artigo e demonstrar que a
mobilização do Cenpec, junto a outras agências da sociedade civil, combinada ao
contexto da Reforma Gerencial do Estado foi fundamental para a hegemonia deste
modelo. As categorias de análise gramscianas de Estado, hegemonia, intelectual e
parido ampliado foram utilizadas para compreender a produção das políticas publicas. A
investigação priorizou a análise do material de divulgação produzido pelo Cenpec,
disponível em seu site oficial. A hipótese desta pesquisa é que o Cenpec atuou como um
partido no sentido ampliado, dirigindo, disputando e aliando-se a outras organizações da
sociedade civil para traduzir o interesse das frações de classe que representa em
políticas públicas educacionais, constituindo-se, neste sentido, em intelectual coletivo
dirigente do movimento empresarial “Todos Pela Educação”. Neste contexto, a Reforma
Gerencial do Estado se desdobrou em novos modelos de gestão do trabalho na
administração pública e, em relação à educação, em novos modelos de gestão do
trabalho escolar, sob a justificativa de aumento da eficiência e eficácia das instituições
públicas de ensino. O Cenpec assumiu papel importante, ao formular e difundir o
modelo de ampliação da jornada escolar adequado aos parâmetros de administração
pública gerencial. O artigo conclui que este projeto de Educação Integral tornou-se
referência para a política educacional federal, acentuando os processos de intensificação
da precariedade do trabalho nas escolas públicas.
Palavras chaves: Gestão do Trabalho Escolar – Educação Integral – Cenpec.
Introdução
Este artigo que resulta de pesquisa de doutoramento analisa aspectos históricos
da ampliação da jornada escolar no Brasil, destacando o projeto de Educação Integral
elaborado e difundido pelo Centro de Educação, Cultura e Ação Comunitária
(CENPEC). A centralidade desta instituição nesta análise se justifica em função de seu
êxito em orientar a política de Educação Integral, no município de Nova Iguaçu no Rio
de Janeiro, entre 2005 e 2012, que se materializou no Projeto Bairro- Escola e se
desdobrou na política educacional Federal de ampliação da jornada escolar “Mais
Educação” criado a partir de 2007.
Utilizou-se neste artigo as categorias de análise desenvolvidas por Antônio
Gramsci para se entender a complexidade do Estado Ampliado. Compreendendo que as
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políticas públicas são desenvolvidas com a participação ativa das entidades da
sociedade civil organizada em conjunto com a sociedade política, priorizou-se nesta
análise a investigação do material de divulgação do CENPEC, disponível em seu site
oficial. A hipótese desta pesquisa é que o Cenpec atuou como um partido no sentido
ampliado, dirigindo, disputando e/ou aliando-se a outras organizações da sociedade para
traduzir o interesse das frações de classe que representa em políticas públicas
educacionais, constituindo-se em intelectual coletivo dirigente do movimento
empresarial “Todos Pela Educação”.
Os objetivos deste trabalho são: apontar os aspectos históricos do debate no
Brasil sobre Educação Integral; analisar a capacidade do CENPEC em transformar
interesses particulares em interesses aparentemente universais e evidenciar o modelo de
Educação Integral, defendido por esta organização, que prioriza as parcerias públicoprivadas.
O recorte temporal desta investigação abordou alguns marcos importantes para
experiência de Educação Integral no Brasil, assim como, o contexto da reforma
gerencial do Estado, implementado no país a partir de 1995. A Reforma Gerencial do
Estado imbricou em novos modelos de gestão do trabalho na administração pública e
incidiu em novos modelos de gestão do trabalho escolar. Nesta nova configuração, o
CENPEC assumiu um papel importante, ao formular e difundir o modelo de ampliação
da jornada escolar adequado aos parâmetros de administração pública propostos na
Reforma Gerencial do Estado e pelos novos modelos de gestão do trabalho escolar.

1- A ampliação da jornada escolar no Brasil: aspectos históricos

O debate sobre a Educação Integral abrange diferentes concepções pedagógicas
e é um dos assuntos mais importantes no conjunto de reflexões sobre a instituição
escolar. De acordo com Cavalieri (2007, p. 1016), a ampliação do tempo diário da
escolar pode ser entendida e justificada de deferentes formas, segundo a ampliação do
tempo como forma de se alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os
indivíduos; sob o aspecto da ampliação do tempo como adequação da escola às novas
condições da vida urbana, das famílias e particularmente da mulher e sob a perspectiva
da a ampliação do tempo como parte integrante da mudança na própria concepção de
educação escolar. A autora destaca que a ampliação do tempo escolar está relacionada a
determinada circunstância histórica ou local, e ser definida em função de diferentes
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interesses e forças que sobre ele atuam. Essas forças, segundo Cavalieri (2007), têm as
mais diversas naturezas e origens, tais como o tipo de cultura familiar predominante, o
tipo de visão acerca da formação geral da criança e do adolescente, o tipo de associação
entre educação escolar e políticas públicas de assistência social ou de preparação para o
trabalho.
O número de projetos cujo mote é a ampliação da jornada escolar cresce no
Brasil sob a hegemonia da concepção de que a educação em tempo integral deve ser
feita para atender as populações vulneráveis, com base na colaboração de entidades da
sociedade civil com a escola. Esta pesquisa, que compreende que as políticas públicas
não são definidas exclusivamente em função das demandas da sociedade, identifica que
o modelo de Educação Integral que tornou-se referência no debate, desde a década de
1990, conquistou esta posição por atender as exigências da agencias internacionais e
expressar os interesses das frações da classe dominam a sociedade e disputam a
hegemonia das politicas educacionais no Brasil.
Ao pesquisar diferentes matrizes ideológicas que norteiam a concepção de
educação integral, Ligia Coelho (2009) destacou que as discussões sobre a concepção
ampliação do tempo escolar, remontam a antiguidade clássica. No entanto, como
assegura a autora, durante séculos, esta reflexão sobre educação- mais ampla ou menos
ampla - deixou de ser feita de forma mais aprofundada. (COELHO, 2009, p.86)
Foi no século XVIII, após a Revolução Francesa (1789) com a preocupação da
burguesia em implementar a universalização do ensino que o debate sobre a educação
escolar ampliada voltou a tona. No Brasil diferentes movimentos discutiram a
ampliação escolar, sobretudo a partir da década de 1920. Segundo Coelho (2009, p. 88),
o projeto da Igreja Católica que, por meio de suas instituições escolares, efetivaram uma
concepção de educação integral calcada em atividades intelectuais, físicas, artísticas e
ético-religiosas, aliadas a uma disciplina rigorosa. Na década de 1930, Anísio Teixeira,
um dos signatários do Manifesto Pioneiros da Educação, em 1932, defendeu um projeto
de escola que, segundo Coelho, muito se aproxima a Educação Integral, propondo: um
programa completo de leitura, aritmética e escrita, somado as ciências físicas e sociais,
as artes industriais, desenho música, educação física e etc. (Teixeira, 1959, p. 79, Apud,
Coelho, 2009, p. 89). Esta concepção de educação escolar ampliada foi posta em prática
por Anísio Teixeira no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, implantado em Salvador,
Bahia, no ano de 1953.
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Neste projeto de educação, Anísio Teixeira apostava no desenvolvimento
científico e tecnológico defendendo a necessidade do estudante se formar para o
trabalho e para a sociedade. Para tanto, a escola deveria funcionar em tempo integral,
dividindo-se entre a escola- classe, no primeiro turno e a escola – parque, no segundo
turno, com atividades diversificadas. A experiência do Centro Educacional Carneiro
Ribeiro, que deveria servir de referência para a construção de outras unidades no país
não se multiplicou.
Nas décadas de 1980 e 1990, outra experiência de educação integral inspirada no
projeto de Anísio Teixeira, concebida por Darcy Ribeiro, tornou-se notável. No Rio de
Janeiro, em meio ao processo de redemocratização, durante o governo do governador
Leonel Brizola (1982-1986), foi desenvolvido o projeto dos Centros Integrados de
Educação Pública- CIEPs. Foram criadas quinhentas novas unidades escolares com um
projeto arquitetônico assinado pelo arquiteto Oscar Niemayer, onde se desenvolveu o
projeto de educação integral que congregava na mesma escola as atividades escolares
formais e as atividades escolares diversificadas.
A partir da década de 1990, observou-se a implementação de outros modelos de
Educação Integral, em diversos estados brasileiros que priorizam a ampliação da
jornada diária escolar, a partir de parcerias com espaços da comunidade local. A
justificativa central para opção por este modelo é de que este é um projeto educativo e
cultural próprio, que reúne diferentes atores e saberes sociais, possibilitando a escola de
ser afetada positivamente pelas práticas comunitárias e pelo movimento da vida
cotidiana. No documento “Escola Integrada – Referência para o debate nacional”,
publicado pelo MEC em 2009, se destaca as experiências de

implementadas nos

munícipios de Belo Horizonte (MG), Apucarana (PR) e Nova Iguaçu (RJ). Sobre o
projeto de educação implementado em Belo Horizonte, a partir de 2006, o documento
ressalta:
O programa Escola Integrada é coordenado pela
Secretaria de Educação em articulação com os outros setores da
Prefeitura e conta com a parceria de várias Instituições de
Ensino Superior, além de ONGs, de artistas, de comerciantes e
de empresários locais, todos envolvidos na construção de uma
grande rede responsável pela Educação Integral dessas crianças
e desses jovens. O Programa utiliza os espaços das próprias
escolas, das comunidades, além de outros espaços físicos e
culturais. Assim, tem como perspectiva a transformação de
diferentes espaços da cidade em Centros Educativos, no sentido
de criar uma nova cultura do educar que tem, na escola, seu
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ponto catalisador, mas que a transcende, para explorar e
desenvolver os potenciais educativos da comunidade. (MEC,
2009, p.19)
Este paradigma de Educação Integral baseado na parceria entre diferentes
instâncias governamentais e nas parcerias público-privadas tornou-se referência para o
programa federal “Mais Educação”, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007
e regulamentado pelo Decreto 7.083/10. O programa federal Mais Educação é
apresentado pelo MEC como garantia do direito à aprendizagem significativa e ao
desenvolvimento do estudante.
Longe de esgotar o debate sobre as diferentes matrizes que norteiam os
paradigmas de ampliação da jornada escolar, a reflexão produzida neste artigo visou
evidenciar que não há homogeneidade neste assunto. O modelo de Educação Integral
que se tornou hegemônico e orienta grande parte das politicas públicas educacionais
hodiernamente, não se tornou referência no campo educacional em função apenas de ter
demostrado ser o mais apropriado às demandas da contemporaneidade. Sua
transformação em política educacional com abrangência nacional é resultado das
disputas entre os agentes e agências da sociedade civil que integram o Estado, em sua
dimensão ampliada, e disputam, entre si, a direção moral e intelectual das políticas
públicas. Neste sentido, este trabalho analisa a atuação do CENPEC, que demonstrou
ser capaz de transformar seu projeto de Educação Integral em um projeto nacional no
contexto de insurgência de novos modelos de gestão do trabalho escolar que vem
instituindo nas redes estaduais e municipais de ensino metas, avaliações externas,
formas flexíveis de contratos de trabalho (como o trabalho voluntário), parcerias
público-privadas, sob a justificativa de que a reforma da gestão educacional produzirá
como efeito o aumento da eficiência e eficácia das instituições públicas de ensino.

2- Centro de Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e a
Reforma Gerencial do Estado

O Centro de Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec),
fundado em 1987, é presidido por Maria Alice Setubal, filha de Olavo de Setubal,
presidente do banco Itaú entre 1975 e 2005, organiza atualmente diversos associados na
Sociedade Civil, incluindo frações da classe dominante, como bancos, indústrias,
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empresas de telecomunicações e fundações empresariais, e frações da classe
“subalterna”, como associações comunitárias e a maior central sindical do país, a
Central Única dos Trabalhadores (CUT). Entre seus “parceiros”, o Cenpec inclui
agências da Sociedade Política como o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação
e o Ministério da Justiça, além de uma agência de um Estado estrangeiro: o Ministério
da Educação de Cabo Verde.
Ao longo dos seus vinte e nove anos, o Cenpec formulou currículos, produziu
materiais pedagógicos dirigidos à programas de aceleração da aprendizagem em
Secretarias estaduais e municipais de Educação e participou da formulação e execução
de projetos destinados à formação docente. Ao longo da década de 1990, o Cenpec
obteve êxito na coordenação de projetos que contou com a parceria entre entidades
públicas e privadas, caracterizando-se como um dos principais articuladores desse
movimento de inserção empresarial nas redes públicas de ensino. Como descreve em
sua publicação, “Cenpec: uma história e suas histórias” (2007), a entidade não se
propõe a concorrer com outras organizações na promoção de projetos. Seu intuito é
negociar e auxiliar outros grupos, garantindo assim a adesão de outras instituições e
docentes de universidades públicas e privadas.
Desde 2000, o Cenpec atua junto à Fundação Itaú Social na formulação,
disseminação e implementação das políticas públicas educacionais, fazendo valer os
projetos, da fração do capital financeiro reunido no Itaú- Unibanco, dirigidos à educação
brasileira. O Cenpec, criado treze anos antes da organização da Fundação Itaú- Social,
opera como Coordenador Técnico dos programas implementados pela Fundação. A
organização do Cenpec ocorreu três anos antes da realização de dois eventos
internacionais que reuniram representantes de centenas de países. Segundo Arguelles
(2014), este contexto foi fundamental para o fortalecimento da entidade. O Brasil,
assim como os demais participantes, tornou-se signatário de compromissos que
estabeleceram um modelo novo de expansão da Educação Básica.
Em 1990, foi realizada, em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial
Educação para Todos que resultou na declaração que orientou a elaboração dos planos
decenais organizados pelos países signatários. No mesmo ano foi organizado o “I
Encontro Mundial de Cidades Educadoras”, realizado em Barcelona, cidade espanhola
destacada pelo desenvolvimento de programas educacionais que ampliaram o tempo de
permanência do aluno na escola em parceria com a Sociedade Civil. O encontro resultou
na “Carta das Cidades Educadoras” e o Brasil mais uma vez foi signatário. Ambos os
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eventos resultaram em compromissos entre os países para a realização da ampliação da
escolarização, a partir inicialmente da eliminação do analfabetismo e no estímulo a um
tipo particular de Educação Integral tendo como cerne a política das “parcerias” entre as
escolas e a “sociedade civil”, no contexto de reforma gerencial do Estado (BRESSER
PEREIRA, 2008).
A Reforma Gerencial do Estado brasileiro começou a ser implementada, entre
1995 e 1996, quando Luís Carlos Bresser Pereira esteve à frente do Ministério da
Administração Federal (Mare), no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso
(1995-1998). Com justificava de modernizar a “burocracia estatal”, o Ministro Bresser
Pereira pôs em execução um projeto de contrarreforma materializada no Plano Diretor
da Reforma do Aparelho do Estado. Uma das mudanças na administração pública do
estado implicou na “responsabilização por resultados, na competição administrativa por
excelência, na responsabilização social e na auditoria de resultados” (BRESSERPEREIRA, 2008, p. 31).
A ideia de democracia participativa direta, expressa na reforma gerencial do
estado, significa e a implementação de novas formas de representação social, pautadas
na concepção de que os cidadãos devem estar dispostos a pressionar e contribuir para as
transformações necessárias. Segundo Macedo e Lamosa (2015) esta concepção leva aos
ajustes exigidos pela insurgência de novos modelos de gestão do trabalho escolar, de
acordo os pressupostos da Reforma Gerencial do Estado. De acordo com os autores, nos
limites desta reforma, a ideia de democracia representa não apenas a participação
individual de cada cidadão, mas, sobretudo, das Organizações Não Governamentais
(ONGs) e dos empresários. (MACEDO & LAMOSA, 2015, p.135)
Neste contexto, a ideia de responsabilização social se tornou sinônimo de
democracia participativa e a concepção de Educação Integral defendida pelo Cenpec
configurou-se no projeto hegemônico de ampliação da jornada escolar no Brasil. A
contrarreforma do Estado, orientada por organismo internais, conduzida no Brasil por
agentes da sociedade civil e política impactou significativamente diversos aspectos da
educação escolar e conseguiu frear as propostas alternativas de Educação Integral,
consagrando a ideia de que o modelo pautado nas parcerias público-privada é o único
modelo capaz de atender ao estudante da sociedade contemporânea marcada, sobretudo,
pelas desigualdades sociais.

3- O projeto de Educação Integral do Cenpec

ISSN 2177-336X

5681

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

22

No Brasil, desde a década de 1980, a disputa em relação ao conceito de
Educação “Integral” atravessou efetivamente as Secretarias de Educação e o próprio
Ministério da Educação (MEC). No processo de transição para a democracia, a oposição
venceu os representantes do governo federal em alguns municípios e na grande maioria
dos estados da federação, favorecendo a reunião de educadores de todo o país entorno
de uma agenda de debates que atravessou toda a elaboração da carta constitucional de
1988. Nesta conjuntara, destacaram-se, os embates em relação à Lei de Diretrizes e
Bases (LDB), em 1996 e o Plano Nacional de Educação (PNE), organizado pelo Fórum
em Defesa da Escola Pública. Inúmeras Secretarias de Educação passaram a
desenvolver mudanças pedagógicas no sentido de romper com os modelos impostos no
período anterior, destacando propostas de ampliação do tempo escolar e a construção de
escolas em tempo integral.
Neste primeiro momento, o CENPEC concentrou suas atuações no estado de São
Paulo. Na contra mão das propostas formuladas pelos movimentos que reuniram os
educadores, desde o fim da década de 1980, todos os governos do estado de São Paulo
executaram políticas de incentivo às “parcerias empresas-escola”. (LAMOSA, 2014)
Na década de 2000, o Cenpec se dedicou aos estudos, divulgação e formulação
de projetos destinados à ampliação do tempo e das oportunidades de aprendizagem com
uma inserção que começou a transpor as barreiras do estado de São Paulo. Em 2005, o
Cenpec lançou o primeiro número do “Caderno Cenpec” apresentado nas duas
primeiras edições, sua proposta para a ampliação da jornada escolar. A publicação,
editada no mesmo contexto do “Movimento das Cidades Educadoras”, lançado na Itália
no ano anterior, destaca o conceito “Cidade Educadora”, defendendo um projeto de
Educação Integral “além da rede escolar, tendo em vista a proteção social, artes,
esportes e cidadania” (CENPEC, 2005). Nesse sentido, a entidade defendeu a
necessidade de que as políticas educativas se articulassem a toda a cidade, sendo
ampliada através de “convênios” e “parcerias” com a “Sociedade Civil” (Ibdem).
Entre os projetos que o CENPEC divulga em sua página, aqueles que mais se
destacaram em razão das premiações recebidas, inclusive pela Unicef, foram os
“Programa Bairro Escola” e “Escola Integrada”, desenvolvidos, respectivamente, na
cidade de Nova Iguaçu (RJ), entre os anos 2005-2012, e em Belo Horizonte (MG),
desde 2002. Ambos os programas foram desenvolvidos em mandatos de prefeitos
oriundos do PT. Em Nova Iguaçu, o prefeito era Lindbergh Farias, enquanto que na
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capital mineira, o prefeito era Fernando Pimental, ex-ministro no governo do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Segundo Cavaliere (2009), tais políticas substituíram as propostas de Escolas de
tempo Integral, notabilizadas em políticas públicas educacionais como aquela que
instituiu no estado do Rio de Janeiro o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP),
pelo projeto de “aluno em tempo integral”, que divide seu dia entre a escola e outros
“espaços educadores” que podem ser praças, ginásios públicos, igrejas, através de
projetos e programas em parceria com a “sociedade civil” (Ibidem).
Estas iniciativas antecederam o lançamento, em 2010, do programa “Mais
Educação”, principal política federal direcionada a ampliação do tempo escolar na
atualidade no país, tendo sido, ambas, realizadas em parceria entre o Cenpec e governos
do mesmo partido. Isto reforça a hipótese inicial de que o êxito da entidade no projeto
de influenciar as políticas públicas educacionais pode ter atingido proporções nacionais.
O programa Mais Educação foi lançado nos dois primeiros anos do segundo
mandato do governa Luís Inácio Lula da Silva (2002/ 2006, 2007/2010) sob a
justificativa de fomentar à Educação Integral de Crianças, Jovens e Adolescentes. Em
2007, O governo de Lula lançou mão do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação (BRASIL, 2007). O documento composto por 28 diretrizes destacou a
necessidade de melhoria da educação básica, apontado com estratégia a articulação
entre os entes federados (União, Distrito Federal, Estados e Municípios) e sua atuação
em regime de colaboração com as famílias e a comunidade para o cumprimento das
metas propostas. O programa Mais Educação foi lançado no mesmo ano, mas a
proposta de Educação Integral já era prevista no artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional n. 9394/96 com a possibilidade de progressiva ampliação do
tempo de permanência dos alunos na escola e no Plano Nacional de Educação (PNE)
2001/2010, reafirmada na Lei n. 13.005/2014, que aprova o novo Plano Nacional de
Educação 2014/2024.
Segundo Pio e Czernisz (2015, p.246) no governo Lula e no Governo Dilma
Rousseff (2011-2016), a educação é entendida como fundamental no combate à
exclusão e a desigualdade e na redução da pobreza, tripé que está intrinsecamente ligado
ao desenvolvimento econômico do país, e sua inserção na economia internacional,
pressuposto presente no Governo FHC e perpetuado ainda hoje.
O Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Educação Básica (SEB) e a
Diretoria de Currículos e Educação Integral (DCEI) lançaram em 2013, o “Manual
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Operacional de Educação Integral” (2013). O manual define os critérios de adesão e
funcionamento do programa, dentre os quais se descama as escolas que possuam o
IDEB abaixo ou igual a 3,5 nos anos iniciais e/ou finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e
IDEB anos finais < 3.9. [...] Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes
participantes do Programa Bolsa Família” (BRASIL, 2013, p. 21).
Em relação a execução do trabalho o documento orienta o trabalho monitório
realizado por estudantes universitários de formação específica nas áreas de
desenvolvimento das atividades ou pessoas da comunidade com habilidades apropriadas
(BRASIL, 2013, p. 23). Pio e Czernisz (2015) destacam recentes trabalhos que apontam
que este modelo de educação integral que orienta diversos projetos de ampliação da
jornada escolar no Brasil tem se desdobrado em um processo de intensificação da
precariedade do trabalho escolar. Dentre as análises críticas ao Programa Mais
Educação, as autoras ressaltam o trabalho de Silva (2013) que investiga a
implementação do programa no Município de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro e
evidencia como a falta de espaço físico e de recursos para o desenvolvimento das
atividades, falta de profissionais formados e capacitados para atuarem, ausência de
discussões conceituais sobre a proposta de “Educação Integral”, falta de uma
organização curricular que contemple a ampliação de atividades a serem desenvolvidas
de acordo com a especificidade da educação escolar. (SILVA, 2013, p 239. Apud PIO e
CZERNISZ, 2015, p 250)
O CENPEC informa em sua página oficial que uma de suas atividades atuais é
elaborar o Guia Políticas de Educação Integral: orientações para implementação no
município, guia com praticas fundamentais para a implantação de planos em
municípios e estados. Como esclarece o CENPEC, o guia foi “elaborado a partir da
sistematização e do estudo que o CENPEC e a Fundação Itaú Social, em parceria com
o Unicef. O guia propõe nove práticas para o sucesso do programa como: Diretrizes da
Educação Integral; Plano de Educação Integral;
Curricular; Parcerias;

Espaços

e

Gestão Democrática; Proposta

Infraestrutura; Acompanhamento

e

Avaliação; Desenvolvimento Profissional e Comunicação.
Não cabe no escopo deste trabalho a análise do Guia de Políticas de Educação
Integral, sua menção se justifica por ressaltar o papel do Cenpec na organização e
difusão deste modelo de Educação Integral, encampado pelo governo federal e por
diversos estados e municípios brasileiros. O site da entidade deixa claro que o CENPEC
não restringe sua atuação à defesa da Educação Integral, mas nele se observa que esta
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política, que fundamenta a entrada do empresariado na escola pública é um de seus
carros chefes na atualidade.

Considerações finais

Como base no que foi exposto, conclui-se que o modelo de Educação Integral
que orienta a maioria dos projetos de ampliação da jornada escolar, sobretudo a partir da
década de 1990, não se sobrepôs às demais concepções apenas por demonstrar ser mais
eficiente, por compor ações de combate a desigualdade social, por garantir qualidade do
ensino ou por assegura a permanência do estudante na escola. O paradigma de Educação
Integral defendido pelo Cenpec, pautado na concepção de que as políticas educativas se
articulassem a cidade através “convênios” e “parcerias” com a “Sociedade Civil, veio
ao encontro do projeto de Reforma da administração pública iniciado durante o primeiro
governo de Fernando Henrique Cardoso.
Nesta conjuntura, marcada pela luta pela redemocratização no país e pela
reestruturação do capital, o CENPEC foi vitorioso ao imprimir o projeto educacional
formulado pelas frações do capital que representa conseguindo ampliar seu raio de ação
de São Paulo para o Brasil e transformando referencia na organização de difuzao do
projeto de Educação Integral.
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O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E OS NOVOS MODELOS DE GESTÃO DO
TRABALHO ESCOLAR
Regis Argüelles da Costa – Universidade Federal Fluminense (UFF)
RESUMO
Desde os anos de 1990, as políticas educacionais vêm passando reformas de inspiração
neoliberal, sendo a implementação de uma administração pública de cunho gerencialista
um dos seus pilares. Tais reformas determinam alterações na gestão do trabalho
docente, especialmente naquele desenvolvido no cotidiano escolar. Dessa maneira,
objetivo geral desse artigo é contribuir para a compreensão dos rebatimentos dessas
políticas na gestão do trabalho escolar docente, ao nível da rede escolar municipal. Para
tanto, analisamos a implantação e gestão do Programa Mais Educação (PME) na
Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, município da Baixada
Fluminense (RJ). O PME é uma política pública de ampliação da jornada escolar,
elaborada e financiada pelo MEC, que objetiva oferecer “oficinas” no contraturno de
escolas públicas de ensino fundamental. Dentre suas características sublinhamos a
exigência de ações capazes de integrar instituições locais e federais, ações que vão
desde a cooperação técnico-financeira à concretização do contraturno nas escolas
municipais caxienses; e a realização das oficinas sob a responsabilidade de voluntários,
os oficineiros. Procuramos, em primeiro lugar, desvelar as dinâmicas de implementação
e gestão que estruturam o PME. A seguir, analisaremos sua concretização pela
administração municipal. Quais são as tensões, adaptações e as inovações provocadas
pelo Programa Mais Educação na gestão do trabalho docente, ao se incorporar à
realidade da escola pública? Concluímos que a implantação e gestão em “rede” da
política, que pressupõe uma atuação harmônica e coordenada de diversas instâncias
públicas e privadas, não se concretizou no município de Duque de Caxias. Em seu
lugar, observamos a manutenção de práticas meramente fiscais, que remetem aos
modelos burocráticos e centralizadores de gestão da educação pública. Tal dinâmica
contribuiu para uma experiência frágil e precária do Mais Educação.
Palavras-chave: Gestão escolar; trabalho docente; Programa Mais Educação.

Introdução
No Brasil, o modelo gerencial proposto pela classe dominante para
administração pública, a partir dos anos de 1990, concebe o “braço social” do Estado
fundamentalmente como um setor provedor de serviços que, da mesma forma que
quaisquer outros ofertados à população, devem sujeitar-se às leis do mercado. Entende
que a descentralização, o foco no cliente, o estabelecimento de metas, e a avaliação são,
nesse sentido, medidas eficazes para a melhoria de um serviço público tomado por
burocracia, precarização do atendimento, desperdício de verbas, e corrupção. Tais
conceitos herdados da teoria da administração de empresas adquirem um cariz
sociológico ao defenderem parcerias entre o setor público e o privado – que deve atuar
em “rede”, o voluntariado, a focalização na extrema pobreza, e o controle social das
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políticas públicas. Para Melo e Falleiros (2005), tais medidas caracterizam o estágio de
desenvolvimento do programa neoliberal da Terceira Via no Brasil, que almeja a
reconstrução do Estado social, mediante a transferência de recursos e responsabilidades
públicas para instituições privadas.
Sendo a educação uma prioridade dos setores comprometidos com a difusão do
programa neoliberal da Terceira Via, as políticas para a área passaram por importantes
inflexões. A orientação neoliberal do aparelho de Estado foi incorporada ao texto e aos
desdobramentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), ainda que
com algumas contradições (LEHER, 2010). A União, através principalmente do
Ministério da Educação, reforçou sua participação nas políticas para a escola de ensino
fundamental, como no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), nos
FUNDEF/FUNDEB, e nos programas de avaliação em larga escala, como a Prova e a
Provinha Brasil, e o Índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb).
Tais políticas vêm reestruturando a profissão docente, especialmente a gestão
do trabalho escolar, trazendo consigo elementos de precarização e flexibilização para o
cotidiano da escola pública (OLIVEIRA, 2004). Esse trabalho procura avaliar os
impactos de uma política federal deveras representativa nesse sentido – o Programa
Mais Educação (PME), de 2007 – na rede municipal de educação de Duque de Caxias,
município da Baixada Fluminense, dando especial atenção aos processos locais de
implantação e gestão. Considerando que o PME imputa novas tarefas para as Secretarias
de Educação e escolas municipais, como a gestão local do trabalho docente incorpora
essas determinações? Quais são as tensões e adaptações que tais determinações
imprimem à administração da escola pública?
Para tentarmos responder tais questões realizamos entrevistas semiestruturadas
com gestoras do PME na Secretaria Municipal da Educação de Duque de Caxias
(SMEDC). Adotamos questionários como instrumentos de pesquisa previamente
remetidos aos entrevistados. Os instrumentos foram concebidos de acordo com o sujeito
a ser entrevistado: gestor da SMEDC e da escola, professor ou coordenador pedagógico
da escola. Após sua gravação e transcrição, o material foi submetido à análise de
conteúdo. Incorporamos ao material de pesquisa documentos relacionados ao PME,
tanto em nível federal, quanto em nível municipal.i
O artigo está dividido em quatro itens, contando com esta introdução. A seguir,
veremos como desenho do Programa Mais Educação interfere em várias dimensões da
gestão do trabalho escolar. As características da rede municipal caxiense, e os impactos
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da implementação e gestão do PME na SMEDC e escolas serão então apresentados e
analisados no próximo item. Por último, teceremos algumas considerações finais, à
guisa de conclusão.

O Programa Mais Educação: do MEC às escolas públicas
Conforme afirmamos acima, a educação é uma das prioridades de setores
comprometidos com a difusão do programa neoliberal da Terceira Via, que ganhou
força a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), do PSDB. O
governo do Lula da Silva (PT), que o sucedeu em 2003, já vinha mostrando
aproximação a certos setores do empresariado, causando divisões suas bases originárias.
Dessa forma, as proposições da Terceira Via não encontraram no governo Lula da Silva
um adversário – em verdade, foram ampliando sua área de influência, e sedimentandose (NEVES, 2008; MARTINS, 2009).
Saviani (2007) viu no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, Dec. nº
6.094/07), lançado para o período de 2007-2022 pelo MEC, um dos principais
expoentes da relação mais orgânica entre o PT e a classe empresarial. Para a elaboração
do PDE foram privilegiadas as interlocuções com a última, o que pode ser atestado pelo
próprio texto do programa, que afirma assumir integralmente a agenda do Movimento
Todos pela Educação.ii
Uma das ações mais destacadas do PDE pelo governo federal foi o Programa
Mais Educação (PME), que tem por objetivo oferecer formação integral aos alunos do
nível fundamental, a partir de oficinas no contraturno escolar. A oferta do PME destinase, preferencialmente, às escolas localizadas em territórios de “vulnerabilidade social”,
de baixo desempenho no Ideb, e com índices iguais ou superiores a 50% de estudantes
pertencentes a famílias participantes do Programa Bolsa Família. Além dessas
premissas, o PME atende a cidades com população igual ou superior a 18.844 mil
habitantes.iii
As ações socioeducativas indicadas para o contraturno escolar não se limitam
ao currículo mínimo do ensino fundamental, contemplando os campos das artes, da
cultura, do esporte e do lazer; contudo, as atividades de “acompanhamento pedagógico”
em língua portuguesa e matemática são obrigatórias. Elas podem acontecer em espaços
não escolares, agregando o “compartilhamento comunitário” das responsabilidades
educativas, em uma “dinâmica de redes” (PI 17/2007, art. 1º). Tais ações, as “oficinas”,
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devem ocorrer semanalmente, de modo a garantir aos participantes 7 horas diárias de
atividades, ou 35 horas semanais de turno e contraturno. Sua escolha e desenvolvimento
devem adequar-se o Projeto Político-Pedagógico de cada unidade. As oficinas são
ministradas por profissionais denominados “oficineiros”, que podem ser alunos de
licenciaturas, ou educadores sociais. Esses profissionais têm vínculo de voluntáriosiv e
recebem uma ajuda de custo mensal para a realização das ações no contraturno, que
cobre os gastos de deslocamento. Segundo o MEC, em 2014 o PME atingiu cerca de
50.000 escolas públicas, ampliando sua cobertura em mais de 300% em apenas dois
anos.v
Apesar de reafirmarem sua dívida com os ideais e as experiências históricas de
ampliação da jornada escolar, é possível mapear alguns elementos originais que
compõem as propostas do PME, como a possibilidade de desconcentração das
atividades desenvolvidas no contraturno. Essa intenção vem a reboque da reorganização
da gestão e da oferta da educação pública, a qual prevê a presença mais ativa de outros
setores governamentais públicos e privados (secretarias de esporte, cultura e saúde;
empresas, Igrejas, ONGs, fundações privadas), atuando em “rede”. O convite à
realização de atividades em outros espaços para além da escola se baseia no juízo que
esta, sozinha, não dá mais conta da demanda ampliada por educação dos jovens da
sociedade do conhecimento; em contrapartida, as cidades oferecem uma série de
espaços públicos e privados, que podem ser utilizados em atividades formativas para os
alunos.
O questionamento da centralidade pedagógica da escola é contrabalançado, no
PME, pelo estímulo ao controle administrativo de secretarias de educação e unidades
escolares. Elas são corresponsáveis pela adesão e coordenação do PME, pela gestão de
pessoal, e em contribuir com parte dos recursos destinados à gestão da política.
Destacamos, por exemplo, as tarefas de escolha dos estudantes que devem participar das
oficinas, de procurar parcerias na vizinhança, e de cuidar da contratação dos monitores.
É deveras importante, nesse arranjo, a atuação do Professor Comunitário, que na rede
municipal de Duque de Caxias é conhecido como Coordenador de Escola. Sua escolha e
remuneração também fazem parte do conjunto de responsabilidades das secretarias de
educação e/ou escolas na implementação e gestão da política. Esse profissional cuida do
acompanhamento pedagógico e administrativo do PME na unidade escolar, devendo ser
professor vinculado à escola; sua remuneração pelo trabalho no contraturno é parte da
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contrapartida acordada com o governo municipal, na sua adesão à política federal
(SEB/MEC, 2014).vi
Afora a contrapartida dos governos locais, a maior parte dos recursos que
financiam o Programa Mais Educação provêm do FNDE/MEC. Os repasses são
recebidos na conta bancária de cada escola em três parcelas, anualmente, separados em
verbas de custeio e de capital, sob a rubrica “PDDE/Educação Integral”. O montante de
repasses varia de acordo com as atividades escolhidas, e no número de alunos inscritos.
As unidades escolares devem utilizar os recursos na compra de materiais pedagógicos e
de apoio às oficinas (os “kits”), na ajuda de custo aos oficineiros, e/ou na aquisição de
bens permanentes, desde que se comprove, para esses últimos, sua necessidade no
desenvolvimento das atividades de contraturno. Vale sublinhar, nesse processo, que
também é função do Conselho Escolar propor ações e fiscalizar o uso dos repasses do
PME.
Para aderir ao PME, as secretarias e escolas devem cumprir algumas etapas
burocráticas, concentradas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação (SIMEC). É através dele, por exemplo, que as
escolas escolhem as oficinas do contraturno, e prestam contas de utilização dos
repasses. Todo ano o MEC disponibiliza, pelo SIMEC, o Manual de Operacionalização
do Mais Educação, que orienta secretarias de educação e escolas na adesão e na
renovação do contraturno.
O que fica patente em um programa com as características do PME é a
necessidade de articulação entre a escola e outros centros de poder (POULANTZAS,
1977), especialmente com as secretarias municipais, e os Ministérios e Secretarias
executivas. Tal necessidade se torna mais urgente quando é a escola mínima que o
recebe, pela sua previsível carência de espaços e de pessoal habilitado para prover o
contraturno, ainda que apenas para parte de seus alunos. Sem esse suporte, dificilmente
o cotidiano precário do turno não será reproduzido no contraturno do Mais Educação,
empobrecendo a experiência como um todo. Vejamos, a seguir, aspectos da implantação
e gestão do PME em Duque de Caxias.

A gestão do contraturno na rede municipal de Duque de Caxias: precarização e
fragilidade
Duque de Caxias é um município da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, com população de 880.000 hab., distribuída em 467 km². O município é
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dividido em quatro distritos administrativos: Duque de Caxias, 1º distrito; Campos
Elísios, 2º distrito; Saracuruna, 3º distrito, e Xerém, 4º distrito. Destaca-se por abrigar
um dos pólos-petroquímicos mais importantes da Região Sudeste, além de outras
indústrias. Por conta disso, possui uma das maiores receitas do Brasil (arrecadação em
2014 superou a casa de 1 bilhão de reais) e, por conseguinte, verbas para a educação na
casa de 700 milhões. A despeito dessas riquezas, o município ocupa apenas o 52º lugar
em termos de IDH no Estado do Rio (0,711), e figura entre os municípios mais
violentos da Baixada Fluminense (CANO e SANTOS, 2007). Em matéria de
desempenho educacional, os resultados não são nada animadores, com maior gravidade
nos anos finais do ensino fundamental.vii
A rede municipal possui 143 escolas e 34 unidades de educação infantil,
onde são distribuídas 79.200 matrículas. Trata-se de uma rede de escolas marcada por
problemas de infraestrutura – especialmente a falta d’água, a exiguidade de espaços, e a
superlotação. Algumas escolas ainda dividem seu dia letivo em quatro turnos, inclusive
uma que fez parte desta investigação. O cargo de diretor escolar foi, até fins de 2015,
sujeito às indicações políticas de vereadores, e outras lideranças políticas locais, ou
mesmo intervenções da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias
(SMEDC). Esse diretor não recebe qualquer verba municipal para gerir a escola e,
portanto, depende de materiais e serviços fornecidos pela SMEDC, e pelas demais
secretarias municipais de governo. Nesse sentido, as verbas do PME, cujo destino é a
escola podem contribuir na gestão do ano letivo.
Em Caxias, o PME está sob a responsabilidade da Departamento de
Projetos Educacionais (DPE) que, por sua vez, é ligado à Subsecretaria de Planejamento
e Projetos Educacionais, uma das quatro subsecretarias existentes na estrutura de poder
da SMEDC. Uma equipe de três professoras da rede coordena todas as ações do
Programa; em suas entrevistas, pudemos constatar que outros programas do governo
federal vêm, nos últimos anos sendo incorporados ao PME, ampliando suas
possibilidades de inserção nos cotidianos escolares, e as responsabilidade dos gestores
locais.
Em 2014, ano em que desenvolvemos o trabalho de campo, o Programa
Mais Educação acontecia em 135 escolas da rede. Segundo a professora Thays, gestora
do PME no DPE, o MEC já havia sinalizado que todas as unidades caxienses de ensino
fundamental atendiam os critérios de adesão. Das 8 que não aderiram, 7 alegaram falta
de espaço para o desenvolvimento do contraturno. Ainda conforme Thays, naquele ano

ISSN 2177-336X

5692

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

33
o DPE solicitou às direções das escolas um ofício explicando seus motivos para a não
adesão ao PME (cf. SPP/DPE/SME nº 64/14).
O PME foi implantado inicialmente em 31 unidades escolares, em 2009,
que foram selecionadas pelo MEC de acordo com o Ideb (SMEDC, 2012). Contudo,
Kavai (2013) demonstrou, a partir de uma análise do Ideb de 2007 das escolas
municipais, que nem todas as 31 escolas escolhidas seguiram esse critério, sugerindo a
interferência da SMEDC no processo. No mesmo ano, o MEC ofereceu uma formação,
em parceria com as universidades federais (Unirio e UFRJ) para gestores, professores
comunitários, e oficineiros do Mais Educação da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. Parece que essa participação mais ativa do MEC foi diluindo-se com o passar
dos anos, gerando inclusive alguns “curtos-circuitos” de poder na rede.
Eu acredito assim, como já tem um certo tempo... O que eles fornecem para
gente? Atualização do Manual – mas tudo isso é disponibilizado no site,
então qualquer pessoa pode...Às vezes, a escola – isso é uma crítica – tem a
informação antes da gente. Então, a gente acredita que passaria primeiro pela
secretaria, porque você está encaminhando. Muitas vezes a escola nos
comunica que recebeu uma informação, aí a gente solicita que a escola
repasse para a gente, a gente vê o que é, entra em contato com Brasília,
procura mais informações, e aí tem uma comunicação. (Thays do DPE)

O que pode ter estimulado a “autonomia” das escolas na gestão do PME
foi o fim do cargo de Coordenador de Escola, no final do ano de 2011. Sem o auxílio
desse profissional, a questão da manutenção das oficinas diluiu-se em mais uma função
do arco de responsabilidades das equipes diretivas de cada escola.
E quanto ao município, que suporte pedagógico o município, ou a secretaria
fornece?
Nós estamos com dificuldade com relação ao Coordenador, que é a
contrapartida da prefeitura. Até outubro de 2011 tinha o Coordenador.
(Gestora Izabella do DPE)
[O Coordenador] foi retirado. Em função de várias questões, não pode
retornar com o Coordenador. E aí, qual foi a saída que a secretaria encontrou?
Foi colocar o Articulador. São profissionais contratados, são professores. Eles
têm cinco unidades escolares que eles fazem visitas semanais. (Thays).viii

Tivemos poucos contatos com os “Articuladores” nas visitas ao DPE.
Dos que pudemos observar, todos eram homens, e ficavam em um grupo a parte na sala.
Suas tarefas consistiam em visitar algumas escolas com seus carros, e observar o
andamento das atividades, levar alguma solicitação às coordenadoras do DPE, e
entregar a essas últimas o “Relatório de Visitas”, devidamente preenchido pelas escolas.
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Como é importante que o Articulador visite diversas escolas por semana, saber conduzir
um automóvel torna-se mais importante do que possuir alguma formação em educação.
Mas o que ficou faltando aí foi uma formação que a SMEDC poderia
oferecer?
Sim, uma formação continuada, para que a coisa caminhasse, e continuasse
caminhando. Mas aí rapidamente acabou o cargo de Coordenador. Tem aí
essa pessoa, como a gente falou, que fica responsável por visitar 4 a 5
escolas, e faz a visitação. E não é essa a proposta. Para mim elas são
fiscalizadoras. E Caxias ainda, apesar de tudo isso, nos outros municípios
nem isso teve, tá? Caxias ainda tinha esse Coordenador aí, no início. (Gestora
Flávia do DPE)

A despeito dessa afirmação da gestora Flávia, não encontramos, na
literatura, a problematização da ausência desse profissional no desenvolvimento no
PME, especialmente no que diz respeito a sobrecarga de trabalho escolar para a equipe
diretiva (ver MOLL, 2012 e COELHO, 2013).ix Em um artigo sobre a precarização do
trabalho docente em políticas públicas de jornada ampliada, Coelho e Hora (2013),
apesar de focalizarem na condição voluntária do oficineiros/voluntários, entendem que
algumas experiências recentes, nas quais podemos incluir o PME, não consideram a
centralidade da escola em todo o processo de ampliação, o que fortalece o mero caráter
complementar do tipo de formação almejada por essas propostas. Em suma, a carência
de pessoal adequado para tocar a política, em todos os níveis, amplia as
responsabilidades das direções de escolas, ao mesmo tempo que limita ou atrapalha as
soluções de integração das ações ao cotidiano escolar, o que, ao fim e ao cabo, contribui
decisivamente para experiências frágeis do PME.
Outro profissional essencial para o andamento efetivo do contraturno do PME
é o oficineiro. Em Duque de Caxias, a responsabilidade de contratação e
acompanhamento do trabalho dos oficineiros era, na prática, do Coordenador. Na
ausência desse profissional, foi a equipe diretiva da escola que passou a tratar da
questão, o que parece ter gerado problemas em algumas escolas. O ofício
SPP/DPE/SMEDC nº 068/13, informou aos diretores que o DPE “mediante carência de
monitores apresentada pelas Unidades Escolares, envia sugestões de contatos de
profissionais que constam no Banco de Dados da SME”, anexando uma descrição do
“Perfil do Monitor”, e de suas atribuições, reproduções ipsis literis das que constam no
Manual de Educação Integral, fornecido anualmente pelo MEC.
Outro ofício enviado posteriormente às direções de escolas (SPP/DPE/SMEDC
nº 135/13) reforçou as responsabilidades de cada unidade na contratação, ressaltando
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que as cópias dos documentos exigidos aos monitores (currículo, comprovação de
escolaridade e/ou experiência profissional, identidade, CPF e comprovante de
residência) “não devem ser enviadas ao DPE, pois é de responsabilidade da escola
verificar a veracidade das informações fornecidas pelos monitores”. Ademais, “é de
responsabilidade da equipe diretiva acompanhar o trabalho desenvolvido pelo monitor
e, caso o mesmo não esteja de acordo com a proposta pedagógica da rede de ensino, do
Programa Mais Educação e PPP da Unidade, cabe à direção providenciar a substituição
deste monitor”.
De acordo com a professora Thays, o problema começa quando o PME passa a
ser realizado em 3 dias por semana:
Inicialmente, quando o programa foi implantado, eram mais atividades.
Agora, ela só pode cadastrar 4 ou 5. Com alguma atividade, para manter de
segunda a sexta, vai ter q repetir [as atividades]. Aí você já esbarra na
disponibilidade do monitor, que está indo mais vezes para receber a mesma
coisa. Aí começam os problemas, porque esse número de atividades reduziu.
(Thays do DPE)

Por último, tratemos da paralisação nas atividades do Programa, de agosto de
2013 a fevereiro de 2014, que afetou “todas as escolas”. Tratou-se, até onde
conseguimos investigar, de problemas localizados ao nível das unidades escolares, em
relação à gestão dos recursos do PME. No exame da prestação de contas dos repasses da
rubrica “PDDE-Educação Integral”x – que é como são denominadas as verbas do PME
no FNDE – para o referido ano de 2013, observamos que as transferências para as
escolas aconteceram dentro da normalidade, ressaltando ainda que, entre as prefeituras,
Duque de Caxias ficou em terceiro lugar no montante de recursos destinados ao Mais
Educação (R$ 4.864.157, 51), atrás da Capital e de Nova Iguaçu. De acordo com a
Gestora Flávia, em diversas escolas a gestão do Mais Educação ficava em segundo
plano, “pois tinham dinheiro em caixa, mas não tomavam ciência, deixavam para lá, e
isso causava problema para a execução do Programa”. Seja como for, são outros
indícios de que a extinção do cargo de Coordenador, por parte da SMEDC, contribuiu
para todos esses imbróglios da gestão do Programa nas escolas, que acabaram por
paralisá-lo em toda a rede.

Considerações Finais
Para fins de síntese do material de pesquisa apresentado, e considerando a
problemática desenvolvida nos dois primeiros itens desse trabalho, destacamos, em
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primeiro lugar, que a ação em “rede” envolvendo diversos níveis e atores dos setores
público e privado, uma das premissas de gestão do PME, apresentou diversas
inconsistências, tais como a progressiva burocratização das relações entre MEC e
escolas, reduzidas ao SIMEC, e às formações à distância. As reclamações direcionadas
às gestoras que não conseguiam dar conta das exigências burocráticas para a gestão do
PME, como foi o caso da contratação dos oficineiros, foram frequentes, especialmente
por parte das gestoras do DPE. Os achados indicaram que problemas de gestão das
verbas contribuíram para decisão, por parte da SMEDC, de suspensão das atividades do
PME em todas as escolas, no segundo semestre de 2013.
A extinção do cargo de Coordenador de Escola do Mais Educação, em fins de
2011, foi fundamental para a precarização da experiência como um todo na rede
municipal. Sobrecarregou a equipe diretiva das escolas, determinou a redução dos dias
de oferta do contraturno, e dificultou ainda mais a contratação e manutenção dos
oficineiros. A solução encontrada pelo governo municipal foi a contratação de
“Articuladores” cuja função era basicamente entregar e receber das direções um
relatório de controle das atividades do PME. Em suma, a possibilidade de atividade
harmônica e coordenada entre os diversos poderes envolvidos na implantação e gestão
do PME, prevista no desenho de gestão da política, esbarrou na realidade precária da
administração escolar local. O resultado foi a reprodução de antigas práticas de gestão
burocrática e centralizadora, de teores meramente fiscais.
A atomização das experiências ao nível das escolas parece se relacionar com as
observações de Gramsci (2012) sobre a necessidade de a grande política – as questões
estruturais – ficarem reduzidas às questões “parciais e cotidianas”, no caso, das redes e
escolas municipais, ou seja, à pequena política. Sobre a gestão do trabalho escolar e a
ampliação da jornada escolar pública, que se enquadram, sem dúvida, no rol de questões
da grande política, concluímos ter sido ação de grande política, por sua vez, deixá-los ao
sabor das precariedades estruturais das unidades escolares, que são os centros de poder
que, em tese, mais necessitam da colaboração articulada de outras instâncias.
Notas
i

Todos os nomes de pessoas utilizados nesse artigo são fictícios.
O “Compromisso Todos pela Educação” foi um movimento lançado em setembro de 2006, em São
Paulo. Identificando-se como uma iniciativa da sociedade civil, o movimento conta com representantes
importantes empresas ou fundações a elas ligadas, como o Grupo Pão de Açúcar, Fundação Itaú Social,
Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Instituto Ethos, Instituto Itaú Cultural, entre outros.
(cf. Saviani , 2007).

ii
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iii

Conforme http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/secretarias-e-escolas, acessado em 10 de
janeiro de 2016.
iv
A Lei do Voluntariado (nº9.608/1998) considera que o serviço voluntário é atividade não remunerada e
sem vínculo empregatício, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou
de assistência social (art. 1º). O voluntário pode vir a ser ressarcido pelas despesas oriundas do
desempenho das atividades (art. 3º).
v
Fontes:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19212:documento-elaboradopelo-mec-orienta-gestores-das-escolas&catid=211e
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16728&Itemid=1120,
acessado em 16 de agosto de 2013.
vi
O MEC estabelece alguns critérios para algumas ações, como é o caso da escolha dos alunos das escolas
que devem participar do PME. Contudo, a escola conta com forte autonomia nessa, e em outras decisões,
naturalmente.
vii
Os dados educacionais da rede municipal caxiense são do Censo Escolar de 2014. Quanto aos gastos
municipais
em
educação,
utilizamos
a
base
do
SIOPE,
disponível
em
https://www.fnde.gov.br/siope/relatorioRREOMunicipal2006.do
viii
Uma “dobra”, nesse caso, é como os professores dessa rede, e de outras, denominam as horas-extras de
trabalho. Destacamos que a “dobra” é qualquer tempo de trabalho para além da carga contratual de
trabalho docente, e não exatamente o “dobro” dessa carga. Ademais, quando a professora informa que
está com “duas dobras”, isso pode significar que tanto que ela tem 2 turmas além de sua carga contratual,
quanto que ela está, literalmente, com duas dobras de carga.
ix
Em vários trabalhos de investigação sobre o PME, o professor comunitário/coordenador do Mais
Educação na escola foi entrevistado ou, ao menos, sua existência foi mencionada no desenho da política.
Ver, por exemplo, Penna (2011), Coelho e Hora (op.cit.), Branco e Guimarães (2013), Pinto Santos e
Carlos Vieira (2012), Couto, Sanches e Ramos (2012).
x
Disponíveis em https://www.fnde.gov.br/sigap/sistema.pu, acessado em 25 de novembro de 2015.
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A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PROL
DA QUALIDADE SOCIALMENTE REFERENCIADA DO ENSINO

As políticas públicas enfatizam a educação como um direito público e subjetivo do ser
humano. Esta, portanto, precisa assegurar a todos formação política e científica, capaz
de garantir qualidade a todos e a cada um, tendo em vista o desenvolvimento humano e
sua realização como pessoa. Tal educação considera a participação efetiva de todos
aqueles envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, tanto no espaço escolar
como na comunidade local. Nesse viés, são pertinentes as discussões em torno do que
seja a qualidade da educação e a qualidade socialmente referenciada do ensino, pois
estas passaram a ser a pedra angular na elaboração tanto do Plano Nacional de Educação
(2014-2024) quanto dos Planos Municipais de Educação. Objetivando compreender se
as ações dos Conselhos Municipais de Educação (CME‘s) têm contribuído para a
qualidade socialmente referenciada do ensino público em pesquisa realizada nos estados
de MG, GO, MT e MS, levantam-se as seguintes questões: qual concepção de qualidade
socialmente referenciada do ensino está presente nos documentos oficiais? Qual
concepção de qualidade de educação está presente nos documentos internacionais? O
papel desempenhado pelos CME‘s contribui efetivamente para promover a participação
da comunidade local em prol de uma educação socialmente referenciada do ensino? Os
dados indicam que a qualidade socialmente referenciada do ensino se trata um conceito
dinâmico, histórico e que precisa ser reconstruído constantemente, pois vinculado às
demandas e exigências sociais, encontra-se em disputa. A qualidade da educação em
documentos internacionais atrela-se aos interesses capitalistas, afastando-se das
demandas sociais. Quanto à influência dos CME‘s na questão da qualidade política e
social da educação e das possibilidades de atuação democrático-participativa destes nas
políticas educacionais municipais, os dados empíricos indicam pouca aderência e poder
organizativo dos CME‘s às questões que envolvem o campo decisório, no âmbito
municipal, das políticas educacionais.
Palavras-Chave: Qualidade Social do Ensino. Participação. Conselho Municipal de
Educação.
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QUALIDADE SOCIALMENTE REFERENCIADA DO ENSINO: UM
CONCEITO EM DISPUTA

Camila Alberto Vicente de Oliveira (UFG/ Regional Jataí/CNPq)
Elizabeth Gottschalg Raimann (UFG/Regional Jataí/CNPq)
Resumo:
O discurso amplamente propagado por várias esferas sejam políticas, educacionais ou
sociais é a defesa de uma educação e de um ensino de qualidade. Nesse cenário
desponta o conceito de qualidade socialmente referenciada da educação em
contraposição à idéia de qualidade total, a qual ―mercadoriza‖ a formação integral do
ser humano, objetivo da escola. Dessa forma, esse artigo busca apresentar os resultados
de uma investigação que objetivou analisar se as ações dos Conselhos Municipais de
Educação (CME‘s) têm contribuído para a qualidade socialmente referenciada do ensino
público. A pesquisa interinstitucional envolvendo os estados de MG, GO, MT e MS
com o apoio do CNPq, busca responder, em um primeiro momento, a seguinte questão:
qual a concepção de qualidade socialmente referenciada do ensino está presente nos
documentos oficiais? Para tanto, a pesquisa fez uso da análise documental de alguns
materiais, sendo aqui especialmente destacados o Documento Final da Conferência
Nacional de Educação (realizada em 2014 e publicada em 2015) e as Diretrizes
Nacionais Gerais para a Educação Básica (2010), por apresentarem posicionamentos
acerca do conceito de qualidade e qualidade socialmente referenciada, do ponto de vista
institucional, mas para a conformação dos quais houve a participação da sociedade civil
organizada. Foi possível, ao final desse estudo, perceber que o conceito de qualidade
socialmente referenciada do ensino (em oposição à idéia de qualidade total) é um
conceito dinâmico, histórico e precisa ser reconstruído constantemente, pois se altera no
tempo e no espaço, estando vinculado às demandas e exigências sociais de um dado
processo, sempre, portanto, em disputa.
Palavras-chave: Qualidade social. Ensino. Política educacional.
Contextualização da problemática
A década atual, no contexto da educação, exigiu a reelaboração do Plano
Nacional de Educação (PNE) que, por conseguinte, deveria nortear os respectivos
Planos Municipais de Educação (PMEs). Isso levou a União a promover e a capacitar os
Conselhos Municipais de Educação (CME) do país, bem como qualificar a participação
da sociedade civil no acompanhamento, avaliação, definição e fiscalização das políticas
educacionais, considerando, principalmente, o PNE e os PMEs.
A participação da sociedade civil nas instâncias locais, como fazer-se presente
no Conselho Escolar, no Conselho Municipal de Educação e na elaboração do Plano
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Municipal de Educação, abre espaço, mesmo que seja conflitual, para o debate em torno
da qualidade que se espera da educação e se empenha em alcançá-la.
A qualidade da educação, princípio legal, ainda é um termo permeado por
muitas discussões e debates, sendo ainda carente de uma concepção que demarque a
distinção entre ―educação‖ e ―mercadorização‖.
A categoria qualidade acrescida do termo ―socialmente referenciada da
educação‖ foi pauta dos debates da CONAE (BRASIL, 2015) em todo Brasil. A
justificativa para tal complemento está na necessidade de fazer a distinção com a
nomeada qualidade total que prima pelo produto, pela eficiência, inspirada
principalmente no pensamento economista, concepção que não se aglutina ao espaço
educacional ao se primar pela busca da qualidade social que diz respeito ao
desenvolvimento integral do ser humano.
Entende-se de início, com vistas a um aprofundamento teórico do conceito, que
a qualidade da educação é um princípio constitucional do ensino público, legalmente
registrado na Constituição Federal Brasileira de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 9.394/1996.
Com esta compreensão, destaca-se que o termo qualidade apresenta um conceito
dinâmico, histórico e precisa ser reconstruído constantemente, pois se altera no tempo e
no espaço, estando vinculado às demandas e exigências sociais de um dado processo.
A pesquisa interinstitucional, com o apoio do CNPq, envolvendo os estados de
MG, GO, MT e MS objetiva analisar se as ações dos Conselhos Municipais de
Educação (CME‘s) têm contribuído para a qualidade socialmente referenciada do ensino
público. Busca-se responder a seguinte questão: qual a concepção de qualidade
socialmente referenciada do ensino está presente nos documentos oficiais?
Mediante pesquisa documental analisou-se as Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica- DCNG Educação Básica (BRASIL, 2010) e o
documento final da CONAE (BRASIL, 2015), considerando-se que tais documentos
subsidiaram as discussões do Plano Nacional de Educação (2014-2024) e, por
conseguinte, os Conselhos Municipais de Educação nas discussões dos Planos
Municipais de Educação (2015-2025).
Os esforços da sociedade em geral objetivando a qualidade da educação não
podem abrir mão do processo de reflexão pautado na problematização do que seja o
termo qualidade, ou seja, de qual qualidade se está empenhado em buscar.
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Para a análise da categoria qualidade socialmente referenciada nos documentos
em tela tomou-se como inspiração as contribuições de Shiroma, Campos e Garcia
(2005) ao proporem subsídios teórico-metodológicos para análise de documentos
considerando os discursos presentes nos documentos da política educacional. Segundo
as autoras,
Documentos disseminam afirmações sobre o mundo em que vivemos
que tanto pretendem oferecer representações únicas sobre a realidade
Como trazer soluções idealizadas para problemas diagnosticados.
Convêm observar que qualquer discurso, ao enfatizar determinados
objetos e certos conceitos, omite outros. [...] Essa tarefa exige um
olhar investigativo sobre os textos oficiais – legislação, relatório,
documento – para ler o que dizem, mas também para captar o que ‗não
dizem‘. (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 439, grifo das
autoras).

Nesse sentido, apresentar-se-ão inicialmente alguns aspectos das DCNG
Educação Básica com seu Parecer CNE/CEB n.º07/2010 (BRASIL, 2010a) e sua
respectiva Resolução n.º04/2010 (BRASIL, 2010b), posteriormente o documento final
da CONAE 2014 (BRASIL, 2015), trazendo as tensões entre o discurso oficial e a
prática social.

O discurso da qualidade socialmente referenciada do ensino nos documentos
oficiais
A Resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica,
n.º 4/2010 (BRASIL, 2010b), em seu artigo primeiro define as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais como um conjunto orgânico, seqüencial e articulado das etapas e
modalidades da Educação Básica. Está sustentada no direito de toda a pessoa ao seu
pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania e à qualificação para
o trabalho. Tem como fundamentos a responsabilidade do Estado, da família e da
sociedade para garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a
conclusão com sucesso das crianças, jovens e adultos na instituição educacional,
considerando ainda uma aprendizagem para continuidade dos estudos e a extensão da
obrigatoriedade e da gratuidade da Educação Básica.
A resolução está dividida em objetivos; referências conceituais; sistema nacional
de educação; acesso e permanência para a conquista da qualidade social; organização
curricular; organização da educação básica; elementos constitutivos para a organização
das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica.
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Se por um lado, a resolução n.º 4/2010 (BRASIL, 2010b) em seu artigo 1º
conclama o Estado, a família e a sociedade a se responsabilizarem pela ―garantia da
democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das
crianças, jovens e adultos na instituição educacional‖, por outro, no artigo seis amplia a
noção do cuidar e educar estendendo-a a toda educação básica.
Nesse sentido, o parecer n.º7/2010 esclarece:
Cuidar e educar iniciam-se na Educação Infantil, ações destinadas a
crianças a partir de zero ano, que devem ser estendidas ao Ensino
Fundamental, Médio e posteriores. [...] significa compreender que o
direito à educação parte do princípio da formação da pessoa em sua
essência humana. Trata-se de considerar o cuidado no sentido
profundo do que seja acolhimento de todos [...]. Educar exige cuidado;
e cuidado é educar [...] (BRASIL, 2010a, p. 12).

Apoiado nesse referencial, a resolução em seu título IV trata do acesso e
permanência na escola para a conquista da qualidade social, embasando seus três artigos
(8º, 9º e 10º) e respectivos incisos. Assim, o artigo oitavo apresenta que a garantia de
padrão de qualidade ―é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo
educativo‖ (BRASIL, 2010b). O artigo nono, ao tratar da escola de qualidade social,
aponta para o aluno e a aprendizagem como pontos centrais ressaltando que para isso
são necessários requisitos. Destes requisitos, destaca-se a valorização dos profissionais
da educação considerando-se as condições subjetivas e objetivas do trabalho docente, ou
seja, a formação continuada, o trabalho pedagógico, a jornada de trabalho e a carreira do
magistério, conforme os incisos quarto e oitavo apresentam:
IV- inter-relação entre organização do currículo, do trabalho
pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como
objetivo a aprendizagem do estudante; [...]
VIII- valorização dos profissionais da educação, com programa de
formação continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração
compatível com a jornada de trabalho definida no projeto políticopedagógico; (BRASIL, 2010b).

E, por fim, o artigo décimo atrela indicadores para a definição de padrões
mínimos de qualidade da educação como o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) e o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), apontando para um padrão
mínimo de insumos. Como insumos, são considerados: infraestrutura, equipamentos
adequados, professores qualificados com remuneração adequada e compatível, definição
de número de alunos por turma para cada professor e recursos humanos para o apoio
técnico e administrativo.
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Considerando o parecer em tela e quantificando o número de vezes em que o
termo qualidade é destacado, chama a atenção para o fato de que o termo qualidade de
forma genérica aparece vinte e nove vezes. A qualidade social, por sua vez, aparece
vinte e uma vezes; qualidade da educação, seis vezes; qualidade na escola, cinco vezes;
qualidade social das aprendizagens, qualidade do ensino e qualidade política três vezes
cada uma, respectivamente. A qualidade inicial (CAQi) (custo aluno qualidade inicial),
duas vezes. A qualidade social da escola, do processo educativo, uma vez cada uma,
respectivamente.
Ainda no parecer, a qualidade social da educação brasileira, é assim definida
Uma conquista a ser construída de forma negociada, pois significa
algo que se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os
sujeitos que nela atuam direta e indiretamente [...] a qualidade social
da educação escolar supõe a permanência, não só com a redução da
evasão, mas também da repetência e da distorção idade/ano/serie.
(BRASIL, 2010a, p.15).

Destacando-se que, para a qualidade social, se faz necessário uma construção de
forma negociada, o conceito de qualidade na escola, no parecer, reforça essa idéia,
como se pode ler:
O conceito de qualidade na escola, numa perspectiva ampla e basilar,
[...]. Inclui tanto a qualidade pedagógica quanto a qualidade política,
uma vez que requer compromisso com a permanência do estudante na
escola, com sucesso e valorização dos profissionais da educação.
Trata-se da exigência de se conceber a qualidade na escola como
qualidade social, que se conquista por meio de acordo coletivo.
Ambas as qualidades – pedagógica e política – abrangem diversos
modos avaliativos comprometidos com a aprendizagem do estudante,
interpretados como indicações que se interpenetram ao longo do
processo didático-pedagógico, o qual tem como alvo o
desenvolvimento do conhecimento e dos saberes construídos histórica
e socialmente. (BRASIL, 2010 a, p.16, grifos nossos).

É possível perceber pelos breves destaques feitos que a qualidade socialmente
referenciada não é algo dado, naturalizado, bastando uma resolução ou uma lei, antes
pelo contrário, deve apoiar-se em acordos coletivos. Porém, o que os documentos não
explicitam é que acordos coletivos dissimulam lutas, lutas de classe.
Quando o parecer afirma ―a educação de qualidade social é conquista e, como
conquista da sociedade brasileira, é manifestada pelos movimentos sociais, pois é
direito de todos‖ (BRASIL, 2010 a, p.8), idealiza os movimentos sociais, como se o
resultado de uma conquista não significasse luta. Ou seja, quando pais, professores,
alunos e demais pessoas ocupam escolas e fazem manifestações para chamar a atenção
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sobre a escola pública, a educação, a valorização docente, estão em seu direito legítimo
enquanto cidadãos, porém esses movimentos são judicializados.
A seguir, tomando como referencia o documento final da CONAE, busca-se
levantar a concepção de qualidade socialmente referenciada.
O documento final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) apresenta
as deliberações da referida conferência, realizada em novembro de 2014, precedida das
equivalentes conferências livres, municipais e estaduais realizadas a partir de 2012.
A CONAE 2014 contou com a presença de mais quatro mil participantes, destes,
aproximadamente 2.500 delegados representantes de Estados, municípios e diferentes
setores da sociedade.
A Conferência teve como tema: ―O PNE na Articulação do Sistema Nacional de
Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração‖ e
teve como propósito ―contribuir com a política nacional de educação, indicando
responsabilidades, co-responsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e
colaborativas entre os entes federados e os sistemas de ensino.‖ (BRASIL, 2015, p.8).
A relatoria e a organização das atividades da CONAE 2014 ficaram sob a
responsabilidade do Fórum Nacional de Educação (FNE), órgão de Estado, criado pela
CONAE 2010
[...] instituído no âmbito do Ministério da Educação pela Portaria nº
1.407/2010 e pela Lei nº 13.005/2014 (PNE 2014-2024) que tem
como atribuição planejar, organizar e coordenar as edições da
Conferência Nacional de Educação convoca toda a sociedade para
acompanhar a implantação das deliberações da Conae 2014, neste
documento registradas e acompanhar a implantação do Plano Nacional
de Educação e elaboração e execução dos planos municipais, estaduais
e do Distrito Federal de educação correspondentes. (BRASIL, 2014, p.
8).

O FNE definiu como ―objetivo geral para a Conae/2014: propor a Política
Nacional de Educação, indicando responsabilidades, co-responsabilidades, atribuições
concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federados e os sistemas de
ensino‖ (p.11) e um dos objetivos específicos se referia ao acompanhamento da
tramitação e cumprimento das metas do PNE.
O relatório final está organizado a partir dos seguintes eixos:
Eixo I - O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de
Educação: organização e regulação.
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Eixo II – Educação e Diversidade: justiça social, inclusão e direitos
humanos.
Eixo III – Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável:
cultura, ciência, tecnologia, saúde, meio ambiente.
Eixo IV – Qualidade da Educação: democratização do acesso,
permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem.
Eixo V – Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social.
Eixo VI – Valorização dos Profissionais da Educação: formação,
remuneração, carreira e condições de trabalho.
Eixo VII – Financiamento da Educação: gestão, transparência e
controle social dos recursos. (BRASIL, 2015, p.11)

Já no primeiro parágrafo da apresentação do Eixo I há a seguinte afirmação: ―A
garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica é um
princípio fundamental e basilar para as políticas e gestão da educação básica e superior,
seus processos de organização e regulação‖ (BRASIL, 2015, p. 13), porém a tentativa
de conceituação de qualidade será apresentada apenas no Eixo IV, como se pode ler:
A qualidade da educação almejada deve ser definida em consonância
com o projeto social que deverá orientar a construção de uma política
nacional. A educação deve ser compreendida como social, em que
diferentes sujeitos, contextos, instituições e dinâmicas formativas se
inter-relacionam e se efetivam por processos sistemáticos e
assistemáticos. [...] Quanto à qualidade, trata-se de conceito complexo
que pressupõe parâmetros comparativos para o que se julga uma boa
ou má qualidade nos fenômenos sociais. Como atributo, a qualidade e
seus parâmetros integram sempre o sistema de valores da sociedade e
sofrem variações de acordo com cada momento histórico, de acordo
com as circunstâncias temporais e espaciais. Por ser uma construção
humana, o conteúdo conferido à qualidade está diretamente vinculado
ao projeto de sociedade, relacionando-se com o modo pelo qual se
processam as relações sociais, produto dos confrontos e acordos dos
grupos e classes que dão concretude ao tecido social em cada
realidade.
Numa educação emancipadora, o sentido de ―qualidade‖ é decorrente
do desenvolvimento das relações sociais (políticas, econômicas,
históricas, culturais) e de sustentabilidade. Na atualidade tal
compreensão requer que os processos educacionais, de crianças,
jovens e adultos contribuam para a apropriação das condições de
produção cultural e de conhecimentos e sua gestão para o
fortalecimento da educação pública e privada, construindo uma
relação efetivamente democrática.
A educação de qualidade visa à emancipação dos sujeitos sociais e
não guarda em si mesma um conjunto de critérios que a delimite. [...].
A ―educação de qualidade‖ é aquela que contribui com a formação
dos estudantes nos aspectos humanos, sociais, culturais, filosóficos,
científicos, históricos, antropológicos, afetivos, econômicos,
ambientais e políticos, para o desempenho de seu papel de cidadão no
mundo, tornando-se, assim, uma qualidade referenciada no social.
Nesse sentido, o ensino de qualidade está intimamente ligado à
transformação da realidade na construção plena da cidadania e na
garantia aos direitos humanos. Como prática social e cultural a
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educação tem como lócus privilegiado, mas não exclusive […] Como
direito social, avulta, de um lado, a defesa da educação pública,
gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social para
todos/as e, de outro, a universalização do acesso, a ampliação da
jornada escolar a partir de uma profunda e ampla discussão com a
comunidade local e a garantia da permanência bem-sucedida para
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, em todas as etapas e
modalidades, bem como a regulação da educação privada. [...].
(BRASIL, 2015, p. 64-65, grifos nossos).

A extensa citação é necessária, pois é possível perceber que, diante dessa
definição de qualidade, o texto, de certa forma, atrela a qualidade da educação, na
prática, a três elementos: avaliação da aprendizagem e dos sistemas, fatores externos à
escola e a relação custo-aluno- qualidade como apontam, respectivamente os excertos a
seguir:
Outro aspecto fundamental para a promoção e garantia da educação de
qualidade é a avaliação, não apenas da aprendizagem, mas também
dos fatores que a viabilizam, tais como políticas, programas, ações, de
modo que a avaliação da educação esteja embasada por uma
concepção de avaliação formativa que considere os diferentes espaços
e atores, envolvendo o desenvolvimento institucional e profissional,
articulada com indicadores de qualidade.
A educação com qualidade social e a democratização da gestão
implicam também processos de avaliação, de modo a favorecer o
desenvolvimento e a apreensão de saberes científicos, artísticos,
tecnológicos, sociais e históricos, compreendendo as necessidades do
mundo do trabalho, os elementos materiais e a subjetividade humana.
Nesse sentido, tem-se como concepção político-pedagógica a garantia
dos princípios do direito à educação: inclusão e qualidade social,
gestão democrática e avaliação emancipatória. [...]
A definição de qualidade social da educação deve considerar as
dimensões extra-escolares. Elas dizem respeito às possibilidades de
superação das condições de vida dos grupos e classes sociais
historicamente excluídos. Estudos e pesquisas mostram que essas
dimensões afetam sobremaneira os processos educativos e os
resultados escolares e não podem ser desprezadas se queremos
produzir uma educação de qualidade para todos.
A avaliação deve considerar não só o rendimento escolar como
―produto‖ da prática social, mas precisa analisar todo o processo
educativo, levando em consideração as variáveis que contribuem para
a aprendizagem, tais como os impactos da desigualdade social e
regional nas práticas pedagógicas; os contextos culturais nos quais se
realizam os processos de ensino e aprendizagem; a qualificação, os
salários e a carreira dos profissionais da educação; as condições físicas
e equipamentos das instituições educativas; o tempo diário de
permanência do/da estudante na instituição; a gestão democrática; os
projetos político-pedagógicos e planos de desenvolvimento
institucionais construídos coletivamente; o atendimento extraturno
aos/às estudantes e o número de estudantes por professor/a na escola
em todos os níveis, etapas e modalidades, na esfera pública ou
privada.
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Por isso, uma política nacional de avaliação voltada para a qualidade
da educação, para a democratização do acesso, da permanência, da
participação e da aprendizagem deve ser entendida como processo
contínuo que contribua para o desenvolvimento dos sistemas de
ensino. (BRASIL, 2015, p.67-68, grifos nossos).

Baseado no inciso IX do artigo quarto da LDB, o CAQi determina a vigência de
―padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem.‖ (BRASIL, 1996).
A análise dos relatórios finais da CONAE 2010 e 2014 é necessária uma vez que
representa, em certa medida, uma construção coletiva dos atores envolvidos, pois o
Estado toma essas deliberações como referência, considerando que esses relatórios são
produto da participação social e representa os anseios e interesses daqueles envolvidos
na formulação e execução de políticas públicas educacionais.
Não descartando as críticas ao modelo de representação e organização da
CONAE, os documentos apontam pertinentes indícios daquilo que pode ser qualidade
socialmente referenciada da educação, ou pelo menos para aqueles que se sentem
contemplados com os resultados aos quais a Conferência chegou em 2014.
Ao analisar as tendências em disputa em torno do que seria a qualidade da
educação, Lima (2014) afirma que mais do que um termo polissêmico adequado às
mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas, apresenta em seu bojo uma disputa,
ou seja, ―a questão não se encontra na polissemia, mas na disputa, na relação conflitual,
na relação da contradição […] qualidade no público e qualidade no privado, qualidade
para uns e quantidade para outros, qualidade social e qualidade de mercado.‖ (LIMA,
2014, p. 19).
Por outro lado, considerando os CME‘s, cabe problematizar como estes atuarão
diante da necessidade de trabalharem com acordos coletivos?
Marcelino (2013), ao tratar dos CME‘s, afirma que estes ―tornam-se espaços
privilegiados de participação, espaço este que deve tornar-se, efetivamente,
representativo da sociedade civil, e não um espaço de disputa de poder e representações
corporativas‖ (p. 82).
Este é o campo fértil de atuação do CME, a partir de um modelo de participação
popular, de representação democrática direta e indireta, conectar-se (como fosse uma
caixa de ressonância) entre comunidade e aparelho administrativo educacional, para
constituir (normatizar, deliberar, (re) definir) o projeto político sobre qualidade no
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município, fazendo com que os indicadores passem a vigorar para a construção da
qualidade social referendada a partir das necessidades dos sujeitos que constroem e a
quem a educação esta voltada (professores, alunos, responsáveis por alunos, equipes
administrativas e pedagógicas).

Algumas considerações
O presente estudo bibliográfico-documental se insere em uma pesquisa mais
ampla acerca do papel dos Conselhos Municipais de Educação no contexto do Plano
Nacional de Educação e na emergência dos respectivos Planos Municipais e como esses
espaços tangenciam a questão da qualidade da educação, especialmente aquela que
deveria ser socialmente referenciada.
Esse debate justifica-se, pois conforme apontam Pimenta et all (2013)
Reafirmar que o ensino, como prática social, constitui o seu campo de
estudo significa também a interpretação desse objeto como fenômeno
complexo que requer uma abordagem dialética e multirreferencial. O
ensino como prática social vai tomando formas, transformando seus
contextos e sendo transformado por eles; assim, ao continuar
buscando a compreensão desse objeto em suas múltiplas formas e
configurações, e fiel à sua perspectiva epistemológica, vai tomando
feições cada vez mais perfiladas a esse processo de contínua
transformação (p.144).

Como afirmam os autores, essa transformação passa pela reflexão acerca daquilo
que, atualmente, compreende-se como qualidade da educação e do ensino.
Percebeu-se ao final dessa etapa de discussão conceitual que para ser
compreendido o conceito de qualidade socialmente referenciada é preciso remeter o que
se produz como qualidade, considerando um conjunto de variáveis que interferem no
âmbito das relações sociais mais amplas, ou seja, às questões macroestruturais,
relacionadas com a concentração de renda, desigualdade, com outros termos, à forma de
organização da sociedade capitalista, que se relaciona com o que é promovido sobre
direito à educação, que se diz ser de todos, mas que na prática é realização meramente
formal, porque esse direito tão conclamado também está vinculado aos diferentes
espaços, atores e processos formativos a depender dos entendimentos desses sujeitos
sociais.
Com isso os documentos analisados, se por um lado afirmam que a qualidade
socialmente referenciada depende de um acordo coletivo, é uma conquista a ser
construída pela sociedade mediante movimentos sociais, dissimulam a relação conflitual
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da luta de classes. Isso se todos os movimentos sociais e participantes da gestão da
educação e do ensino tivessem os mesmos ideais e necessidades, apontando, portanto,
para um conceito e, conseqüentemente, para uma prática em disputa.
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O CONCEITO DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NAS ORIENTAÇÕES
DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE FOMENTO
Ari Raimann (UFG/Regional Jataí/CNPq)

Resumo:
O texto aborda o conceito de qualidade da educação presente nas orientações dos
organismos internacionais de fomento. Justifica-se a abordagem tendo em vista que
o conceito tem sido utilizado fortemente com fins econômicos, sendo preciso
debater a questão da educação como um ato político. O objetivo é trazer para o
debate o conceito de qualidade da educação e os elementos nele imbricados,
considerando a presença marcante das agências internacionais na definição das
políticas públicas. Busca-se contribuir com a construção de entendimento sobre
qualidade da educação socialmente referenciada. Metodologicamente, foram
priorizados documentos a partir da década de 1990, quando se inicia o processo de
reforma do Estado e a educação pública passa a sofrer forte pressão no rumo da
privatização, ao mesmo tempo em que a conferência Mundial de Educação para
Todos, realizada na Tailândia, encaminha procedimentos para as políticas de
desenvolvimento. O texto resulta de pesquisa de cunho nacional, denominada O
Conselho Municipal de Educação no Brasil e a qualidade socialmente referenciada
do ensino, financiada pelo CNPq, envolvendo os estados de MT, MS, GO e MG. A
pesquisa revela que o conceito de qualidade está profundamente atrelado aos
interesses do mercado de produção do capital, o que afasta cada vez mais as
demandas sociais. A qualidade é medida por índices de desempenho e rendimento
escolar, não só dos alunos, como também das escolas. A escolha por debater a
educação fazendo a crítica da qualidade do ensino que atenda os interesses
econômicos constrói uma alternativa para a luta por uma educação com qualidade
social.
Palavras-chave: Educação. Qualidade da educação. Organismos Internacionais.
Introdução
Este texto decorre do desenvolvimento de pesquisa financiada pelo CNPq,
intitulado O Conselho Municipal de Educação no Brasil e a qualidade socialmente
referenciada do ensino. O projeto de pesquisa interinstitucional agrega
pesquisadores dos Estados de MT, MS, MG e GO.
Metodologicamente, o texto resultou de pesquisa documental, sendo que
foram priorizados documentos das agências Internacionais, como Banco Mundial,
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, UNESCO Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura e OCDE - Centro
de Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico na tentativa de entender o conceito de qualidade da educação e os
elementos a ele relacionados.
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O texto está estruturado em duas partes, sendo que a primeira parte discute a
presença dos organismos internacionais de fomento no campo da educação. Na
segunda parte, é discutido o conceito de qualidade da educação com base nas
orientações destas agências de financiamento.

A presença dos organismos internacionais de fomento
Considerando a mundialização do capital, a reestruturação produtiva e a
reforma/diminuição dos Estados nacionais, a partir da década de 90 do século
passado, especialmente, a presença de agências internacionais de fomento à
educação se deu de forma mais acentuada, especialmente no que se refere ao Banco
Mundial, maior organismo internacional financiador de ações de desenvolvimento
na área social e educacional, representado pelo BIRD e UNESCO. Tal presença
forçou o campo da educação no Brasil a adotar linhas de ação pensadas por tais
agências, o que significa dizer, ações marcadas pela relação custo x benefício.
Ao definir suas políticas para a reforma da educação, em 1996, o Governo
Federal assumiu os princípios do Banco Mundial:
[...] a qualidade da educação é difícil de definir e medir. Em uma
definição satisfatória deve incluir os resultados obtidos pelos alunos
[...]. Os resultados de formação podem ser melhorados pela adoção de
quatro etapas principais: a) o estabelecimento de normas para os
resultados da educação; b) apoio fornecendo as entradas, como é
conhecido, melhorar o desempenho; c) adoção de estratégias flexíveis
para a aquisição e utilização de insumos, d) acompanhamento de
resultados. (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 51).

A presença do BIRD nas ações de desenvolvimento do país forçou o Estado
a focar a educação, conforme Torres (1996), no seguinte rumo: a) Prioridade
depositada sobre a educação básica; b) Melhoria da qualidade (e da eficácia) da
educação como eixo da reforma educativa.
Conforme o viés do BIRD, a qualidade se localiza nos resultados e esses são
verificados no rendimento escolar. Os fatores determinantes de um aprendizado
efetivo passam a ser, em ordem de prioridade: bibliotecas, tempo de instrução,
tarefas de casa, livros didáticos, conhecimentos e experiência do professor,
laboratórios, salário do professor, tamanho da classe.
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A presença forte dos organismos internacionais também imprimiu um
discurso segundo o qual os sistemas de ensino deveriam se tornar diversificados e
flexíveis, possibilitando competitividade e diminuição dos gastos públicos. A
educação, consequentemente sua qualidade, será desenvolvida no viés da economia
e com foco na preparação para o mercado de trabalho, caracterizando-se como
atividade cada vez mais distanciada das demandas sociais. No campo econômico, ―o
conceito de qualidade dispõe de parâmetros de utilidade, praticidade e
comparabilidade, utilizando medidas e níveis mensuráveis, padrões [...].‖ (SILVA,
2009, p.219).
O relatório "Perspectivas Econômicas para a América Latina 2015",
divulgado pelo Centro de Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), insiste em que a solução para desaceleração
econômica do país está no incentivo à educação e à formação de mão de obra.
Percebe-se outra agência internacional focando a educação na linha econômica.
Isso não é de agora. Frigotto (1995, p. 83-84) ressalta que os serviços sociais,
a partir da ingerência das agências multilaterais, passam a ser ―comprados e regidos
pela férrea lógica das leis do mercado. Na realidade, a idéia de Estado mínimo
significa o Estado suficiente e necessário unicamente para os interesses da
reprodução do capital‖.
O Banco Mundial, em seu documento La Ensenanza Superior – Las
leccionnes derivada de la experiência (1994), assume posição nessa direção,
assegurando ser preciso:
Fomentar maior diferenciação entre as instituições, incluindo o
desenvolvimento de instituições privadas; proporcionar incentivos
para que as instituições diversifiquem sua forma de financiamento;
redefinir a função do governo no ensino superior e adotar políticas que
sejam destinadas a outorgar prioridade aos objetivos da qualidade e da
equidade. (BANCO MUNDIAL, 1994, p. 28-29).

Verifica-se o viés privatista da educação e a consequente definição de
qualidade voltada aos interesses do mercado de produção de riqueza. Há sinais
claros de que a preocupação é fortalecer o livre mercado nos espaços de produção da
educação e da cultura. Isto decorreu da crise do Estado e, principalmente, do
discurso de que nos anos de 1990, professores e gestores foram apresentados como
responsáveis pela ineficiência da escola. Claramente se nota o esforço em anunciar a
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desresponsabilização do Estado pelas ações fundamentais de desenvolvimento
humano e de valorização da vida.
Diante destas colocações, trabalha-se com a hipótese de que o propósito
principal dos organismos internacionais é o fortalecimento da economia mundial. E
é nesse contexto que a educação passa a ser desenvolvida, com base em políticas
públicas compromissadas com o mercado de produção do capital. Evidentemente,
combatemos uma educação interessada em resultados quantificadores de produção,
atrelados ao lucro econômico, visando um ‖ajuste‖ social.
O discurso reordenado do Banco Mundial, na década de 1970, definia
princípios de sustentabilidade, de justiça e de igualdade social, assim resumidos:
a) o combate à situação de pobreza, mediante a promoção da equidade
na distribuição na renda e nos benefícios sociais, entre os quais se
destacam a saúde e a educação; b) a busca da eficiência na condução
das políticas públicas, mediante o incremento da competência
operacional dos agentes, cuja medida de qualidade seria a relação
econômica de custo-benefício, em nível individual, institucional e
social. (BANCO MUNDIAL, 1971 apud FONSECA, 1998, p. 47,
grifo nosso).

Percebe-se a preocupação, já naquele momento, com a relação custobenefício. O intuito maior era investir para melhoria das condições sociais, tendo em
vista a garantia de mão-de-obra produtiva, longe, portanto da preocupação com a
equidade social que decorre de vários fatores, dentre os quais educação com
qualidade social.
O documento Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável traz 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável,
sendo um dos primeiros ―criar condições para um crescimento sustentável, inclusivo
e economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente para
todos, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades
nacionais.‖ (ONU, 2015, p. 3, grifo nosso). Percebe-se uma referência sutil aos
níveis de educação propostos, tem em vista os objetivos para cada realidade
histórica. A real aprendizagem não está em debate. A qualidade social do ensino não
está na agenda.
Permanece a atenção em uma economia sustentável. A educação é lembrada
na referência ao trabalho docente para todos, porém, com o destaque: ―tendo em
conta os diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais‖, o que
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denota um projeto de sociedade não promotora da equidade e da qualidade para
todos, assegurando acesso, permanência e formação a todos os grupos sociais, de
modo especial aqueles que têm obtido baixo rendimento e que, portanto, correm o
risco de serem excluídos, tendo em vista as necessidade do mercado da produção de
capital.
Em seu relatório de fevereiro de 2016, a diretora-geral da UNESCO, Irina
Bokova, destacou:
Com a nova agenda de educação global, que prioriza qualidade,
igualdade e aprendizagem ao longo da vida para todos, é essencial
estimular o respeito pleno pelo uso da língua materna no ensino e na
aprendizagem, assim como promover a diversidade linguística. A
aplicação de políticas linguísticas inclusivas ajudará a melhorar os
resultados de aprendizagem, e também contribuirá para a tolerância, a
coesão social e, consequentemente, para a paz. (UNESCO, 2016, p.
1).

No que se refere à educação, especificamente, a Agenda 2030 é muito vaga,
pois não conceitua qualidade, que está atrelada à idéia de a criança da Educação
Infantil estar pronta para o nível seguinte, o Ensino Fundamental: ―4.2 Até 2030,
garantir que as meninas e os meninos tenham acesso a um desenvolvimento de
qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles
estejam prontos para o ensino primário.‖ (PNUD, 2015, p. 23).

O conceito de qualidade da educação
A qualidade tem se colocado como tema central nos debates sobre a
educação. De modo recorrente, os discursos apontam para a necessidade de
melhorar a qualidade da educação nos sistemas educativos, tendo em vista a
equidade.
Tomando por base a LDB 9.394/96, verificamos que a Lei define qualidade
da educação nos seguintes termos:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de
atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos
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laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se
assenta a vida social. (BRASIL, 1996, p. 14).

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) remete a um destaque acerca
das diretrizes gerais do PNE 2014-2024, constantes no Artigo 2º: Inciso IV melhoria da qualidade da educação. Este inciso reforça o prescrito na Constituição
Federal de 1988. Percebe-se qualidade da educação como qualidade social ou da
equidade da educação como ―aquela ligada à democracia e consequentemente à
noção de cidadania e à concepção de educação por inteiro [...].‖ (MOROSINI, 2006,
p. 468). Esta qualidade, ainda segundo Morosini, ―tem um forte componente ético
social marcado pelo direito do cidadão a ter direitos; e considera a concretude das
práticas escolares [...].‖ (2006, p. 469).
Segundo a UNESCO:
Dois princípios caracterizam a maior parte das tentativas de definir a
qualidade na educação: o primeiro deles identifica o desenvolvimento
cognitivo dos alunos como o grande objetivo explícito de todos os
sistemas educacionais. Dessa forma, o êxito alcançado por um sistema
com relação a esse objetivo é um dos indicadores de sua qualidade. O
segundo dá ênfase ao papel da educação na promoção de valores e
atitudes de cidadania responsável e no cultivo do desenvolvimento
criativo e emocional. A consecução desses objetivos nos diferentes
países é mais difícil de avaliar e comparar. (UNESCO, 2004, p. 2).

Nota-se que a tentativa é de encaminhar um entendimento de que qualidade
passa pelo desenvolvimento cognitivo do aluno, mas o foco real é a coesão social,
sendo necessário gastar tempo escolar com valores e atitudes sociais, o que, neste
caso seriam questões secundárias.
Ao observarmos o Documento da Ação Educativa, em parceria com
UNICEF, PNUD e Inep-MEC (2004, p.1), temos que ―qualidade é um conceito
dinâmico, reconstruído constantemente. Cada escola tem autonomia para refletir,
propor e agir na busca da qualidade da educação.‖ Veja-se que é um discurso que
responsabiliza a escola e não o Estado pela realização da qualidade social da
educação.
Alguns anos mais tarde, posicionando-se sobre qualidade da educação, a
UNESCO (2008), observa:
[...] a qualidade da educação como direito fundamental, além de ser
eficaz e eficiente, deve respeitar os direitos de todos, ser relevante,
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pertinente e equitativa. Exercer o direito à educação é essencial para
desenvolver a personalidade e implementar os outros direitos
humanos, pois dela ninguém poderá ser excluído. O direito à educação
significa o direito a aprender ao longo da vida e está fundado nos
princípios de obrigatoriedade e gratuidade e no direito à nãodiscriminação. (UNESCO, 2008, p, 8).

As orientações dos organismos internacionais trazem no seu bojo a idéia de
sociedade, portanto projeto de ensino que deve ser desenvolvido em cada contexto e
situação.
À qualidade da educação se atribuem diferentes significados,
dependendo do tipo de pessoa e de sociedade que o país exige para
formar seus cidadãos. Um dos enfoques mais frequentes é associar
qualidades com eficiência e eficácia, considerando a educação como
um produto e um serviço que tenha que satisfazer aos seus usuários.
Sem dúvida, essas dimensões são fundamentais, mas insuficientes.
(UNESCO, 2008, p. 11-12).

O desafio para a promoção da qualidade da educação, conforme o mesmo
documento, está em que ―a qualidade da educação, pelo caráter de direito
fundamental e universal, tem que reunir, com base na perspectiva da OREALC/
UNESCO Santiago, as seguintes dimensões: respeito aos direitos, relevância,
pertinência, equidade, eficiência e eficácia. ‖ (UNESCO, 2008, p. 12). Eficácia
refere-se não ao sucesso do aluno quanto às suas necessidades de aprendizagem e
sim aos índices projetados para o período. Todavia, ―há de se questionar até que
ponto qualidade educativa pode ser medida por índices de desempenho.
‖(ALTMANN, 2002, p.44).
Acrescenta ainda o documento que ninguém deveria ficar de fora do ensino
ou ser excluído de algum modo. Neste sentido, o ―direito à educação se exerce na
medida em que as pessoas, além de terem acesso à escola, possam desenvolver-se
plenamente e continuar aprendendo.‖ (UNESCO, 2008, p.12). Aponta-se, portanto,
para uma educação para a vida toda, uma vez que o detentor da força de trabalho
precisa atualizar-se tecnicamente. Assim, ―as políticas orientadas a melhorar a
qualidade da educação só podem ser viáveis se os esforços se concentrarem em
transformar, com os docentes, a cultura da instituição escolar‖. (UNESCO, 2008, p.
12). A qualidade dos professores, assim como ―o ambiente que criam na sala de
aula, excluídas as variáveis extra-escolares, são os fatores decisivos que explicam os
resultados de aprendizagem dos alunos. ‖(UNESCO, 2008, p. 12).
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encaminhamento, no entanto, insiste em deixar os docentes de fora do planejamento
e da avaliação do processo, obrigando-os a serem meros executores de uma proposta
sem contextos das escolas.
Tendo em vista o desenvolvimento econômico dos países, considerando a
globalização da economia, Organismos Internacionais de fomento e de orientação
passaram a considerar o campo da educação como uma de suas prioridades,
influenciando as políticas públicas para a educação. Segundo a UNESCO,
[...] o Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos
2013/4 mostra porque a educação é pivô central para o
desenvolvimento em um mundo em rápidas mudanças. Ele explica
como investir de modo inteligente em professores e em outras
reformas educacionais, visando ao fortalecimento igualitário da
aprendizagem para transformar a logo prazo as prospecções das
pessoas e das sociedades. A equidade e a qualidade da educação são
temas centrais na agenda pós-2015. (UNESCO, 2014, p. 1).

A UNESCO reconhece que é preciso avançar muito na direção da qualidade
da educação e do direito a ela. O conceito de equidade passa a estar unido à idéia de
qualidade. Também o trabalho dos professores é enfatizado como importante para
acabar com o analfabetismo. Em boletim publicado em 2015, a organização observa
que:
A educação é um direito humano fundamental e é essencial para o
exercício de todos os direitos. Mesmo assim, existem ainda cerca de
781 milhões de analfabetos no mundo, e cerca 58 milhões de crianças
ainda se encontram fora da escola primária, e muitos jovens e
mulheres e homens adultos continuam sem aprender o que precisam
saber para dirigir suas vidas com saúde e dignidade. (UNESCO, 2015,
p. 1).

O boletim ainda informa que é a primeira vez que um Secretário da ONU se
define por um programa que prioriza a educação no mundo. Lançada em 26 de
setembro de 2012 e apoiada por Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas,
a Educação em Primeiro Lugar ―é uma iniciativa para cinco anos. Trata-se de uma
plataforma de promoção global, na tentativa de incentivar os países a investirem na

educação, tendo em vista as metas internacionais acordadas para até 2015.‖
(UNESCO, 2015, p.1). Uma observação ainda se coloca como importante na
declaração do Diretor Geral Adjunto de Educação da UNESCO:
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A Educação para todos é importante por três razões. Primeiro, porque
a educação é um direito de todos. Segundo, porque a educação
potencializa a liberdade individual. Terceiro, porque a educação gera
grandes benefícios em termos de desenvolvimento. (UNESCO, 2015,
p. 2).

Nessa obra destaca-se ainda:
Embora aumentar o acesso à educação continue a ser um importante
desafio em muitos países, a melhoria da qualidade e da relevância
da educação atualmente vêm recebendo mais atenção do que nunca,
com a devida ênfase na importância de valores, atitudes e habilidades
que promovam o respeito mútuo e a coexistência pacífica. Além de
habilidades e conhecimentos cognitivos, a comunidade internacional
tem instado por uma educação que contribua para a resolução dos
desafios globais já existentes e emergentes que ameaçam o planeta
e, ao mesmo tempo, ajude a aproveitar com sabedoria as
oportunidades que essa educação oferece. (UNESCO, 2015, p. 8,
grifo nosso).

Em documento publicado mais tarde, a UNESCO defende abertamente que a
educação é fundamental para a ordem social, de modo que o descaso dos Estados
nacionais quanto a isso pode gerar conflitos de difícil controle, o que certamente
significaria perda de direito e prejuízos no desenvolvimento econômico.
A educação inadequada pode alimentar conflitos violentos. A
educação tem potencial para agir como força de paz — porém, muitas
vezes as escolas são usadas para reforçar as divisões sociais, a
intolerância e os preconceitos que levam à guerra. Nenhum país pode
esperar viver em paz e prosperidade a menos que construa a confiança
mútua entre seus cidadãos, começando nas salas de aula. (UNESCO,
2011, p. 7).

Neste sentido, em seu Relatório Conciso, intitulado Ensinar e Aprender:
alcançar a qualidade para todos (2013-2014, p. 3), destaca a importância do
professor no processo de ensino:
Um sistema educacional somente pode ser tão bom quanto seus
educadores. Desenvolver o seu potencial é fundamental para elevar a
qualidade da aprendizagem. Dados mostram que a qualidade da
educação melhora quando os professores são apoiados – e pioram
quando eles não o são, o que contribui para os níveis alarmantes de
analfabetismo juvenil apresentados neste Relatório. (UNESCO, 2014,
p. 3).
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Observe-se que há preocupação com o trabalho do professor no sentido de
que ele garanta o sucesso das metas. Ele é colocado como peça chave no processo,
embora não se trate diretamente da valorização docente.
As três prioridades da Educação em Primeiro Lugar, definidas em 2012,
foram: a) colocar todas as crianças na escola; b) melhorar a qualidade da
aprendizagem; c) promover a cidadania global. (UNESCO, 2016, p. 1) Segundo esse
mesmo organismo internacional, a educação ―não é simplesmente um imperativo
moral, mas sim o melhor investimento que as nações podem fazer para construir
sociedades prósperas, saudáveis e igualitárias‖. (2016, p. 1).
Em relação ao conceito de qualidade, a UNESCO observa que o mesmo traz
em seu bojo múltiplas implicações, por isso o conceito é polissêmico. Ele traz
aspectos objetivos: para a construção de condições de qualidade (gestão da escola,
estrutura

disponível,

formação

docente,

investimento).

Em

2002,

em

pronunciamento oficial sobre O DIA INTERNACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO
Koichiro Matsuu, Diretor Geral, declarou que qualidade se relaciona a ―notadamente
a garantia de uma educação básica de qualidade para todas as crianças, meninos e
meninas, de modo a criar uma base duradoura para a competência na linguagem
escrita‖. (UNESCO, 2002, p. 1).
Conforme relato da OCDE (2011, p. 4), a quantidade e a qualidade do ensino
recebido tem sido questão crucial para brasileiros ente 15 e 19 anos. Nessa faixa
etária, 30,1% dos brasileiros entre 15 e 19 anos não estão na educação. Desses,
16,1% estão empregados, 4,3% estão desempregados e 9,7% não estão na força de
trabalho. ―Esse último grupo é o que apresenta a situação mais preocupante, já que
eles apresentam risco particular de receber pouco ou nenhum suporte do sistema de
bem-estar social.‖ (OCDE, 2011, p. 4).
Qualidade e equidade não são incompatíveis, mas sim indissociáveis,
considerando que educação de qualidade oferece recursos e ajuda necessários para
que todos os alunos consigam o melhor nível de desenvolvimento e aprendizagem,
sem a consideração de sua classe social ou sua origem. Neste sentido, educação é
eficaz socialmente na medida em que garante a igualdade de oportunidades e a
qualidade do ensino para todos, independentemente da condição destes.

Algumas considerações
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O objetivo do texto foi discutir o conceito de qualidade da educação nos
documentos dos organismos internacionais de fomento.
O estudo mostra que qualidade da educação aparece como um conceito
amplo, que permite variadas interpretações. Por isso mesmo, tal conceito vem sendo
utilizado nas orientações das agências de financiamento relacionado aos resultados
quantificados, que revelam, principalmente, o aumento dos investimentos, do
atendimento e dos resultados relativos à conclusão nos diversos níveis de formação.
Qualidade da educação, como revelam os documentos, está atrelada aos interesses
econômicos e voltada para o atendimento do desenvolvimento da produção de
capital.
Qualidade da educação, segundo este entendimento, difere em muito do
conceito de qualidade social da educação, que não decorre de ato declaratório, mas
de ações concretas de melhoria, bem como de investimentos, com base nas
demandas sociais de todos e em todas as situações e níveis.
Por fim, tem-se que as propostas dos Organismos Internacionais atendem os
interesses da classe dominante e estão voltadas para o desenvolvimento do mundo
da produção do capital. Percebe-se que não há interesse na solução dos problemas
da educação no que se refere às demandas sociais, pois as orientações seguem uma
visão imediatista, baseada nos pressupostos neoliberais.
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CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS:
QUALIDADE E PARTICIPAÇÃO

Wander Luís Matias (UFU)
Jeovandir Campos do Prado (UFU/PPGED)
Antonio Bosco de Lima (UFU/FAPEMIG/CNPq)
Resumo:
Trabalho organizado a partir de uma pesquisa aplicada a servidores municipais da
educação (secretários de educação e servidores das secretarias municipais de educação)
de duas grandes regiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
e Vale do Jequitinhonha. Tem como objetivo central analisar a configuração dos
Conselhos Municipais de Educação (CME‘s) destas macrorregiões no que diz respeito à
influência dos Conselhos na questão da qualidade política e social da educação e das
possibilidades de atuação democrático-participativa destes Conselhos nas políticas
educacionais municipais. As duas regiões foram escolhidas por serem representativas
deste Estado, tanto no que diz respeito ao número de cidades e habitantes quanto no que
se refere a situação socioeconômica. A Região do Triângulo e Alto Paranaíba possui o
status de ser a segunda região econômica, ao contrário, a região do Jequitinhonha á a
mais carente do Estado. O trabalho em tela faz parte da pesquisa de cunho nacional
intitulada O Conselho Municipal de Educação no Brasil e a qualidade socialmente
referenciada do ensino, financiada pelo CNPq e desenvolvida no âmbito de quatro
estados brasileiros (MT, MS, GO e MG). Para chegarmos à reflexão e apresentação que
realizamos neste espaço fizemos uma aplicação de questionários diretamente a
secretários de educação e servidores que estivessem atuando junto às secretarias
municipais de educação das cidades que compõem as regiões apresentadas, após a
devolutiva fizemos o adensamento de dados e os problematizamos a partir de
referências (primárias e secundárias) que tratam dos CME‘s. Os resultados indicam
pouca aderência e poder organizativo dos CME‘s às questões que envolvem o campo
decisório, no âmbito municipal, das políticas educacionais.
Palavras-chave: Conselho Municipal de Educação. Qualidade Social. Participação.

A origem dos Conselhos Municipais de Educação no Brasil

Tratar de Conselhos é substancialmente problematizar a democracia e a
participação direta. A constituição federal de 1988 foi impar ao destacar que nossa
organização social e política diz respeito a princípios democráticos: ―Todo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos
termos desta Constituição‖, parágrafo único do artigo 1º (BRASIL, 2012). Mas não
basta que o plano legal institua modalidade de participação, é necessário que
determinado povo tenha em suas raízes configurações políticas, sociais e culturais que
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levem às determinações participativas, que os conduzam a querer participar. No Brasil
não ocorreu adensamento de culturas participativas massivas. Para Holanda (1981) a
democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal entendido, ou seja, um arranjo por
cima, daqueles que tinham o poder decisório e quando das reivindicações, tratá-las
dentro da ordem. Revolta e rebeliões sempre foram tratada assim, à bala e depois com
benesses.
Participar é, portanto uma construção social que implica em lesões políticas e
culturais. Muitos estudos têm apontado que a participação implica em querer fazer parte
de alguma coisa, compreender como funciona e se operacionaliza tal coisa, falar e ser
ouvido em relação a esta coisa e finalmente ter... ver resultados na configuração da
coisa. (BORDENAVE, 1992; MOTTA, 1987).
A configuração dos Conselhos de Educação (CE‘s) no Brasil não é recente. São
instituídos desde o Brasil colônia, entretanto não se configuram no plano prático
como/com uma perspectiva prática e popular. Sua perspectiva de descentralização
ocorre justamente – no plano legal – durante o período da ditadura militar. A lei n.º
5.692, de 1971 irá referenciá-los como institutos descentrados, coadjuvantes na
educação municipal. Entretanto eles somente irão ser criados em poucos municípios
localizados em uma região com uma concepção de educação mais fortalecida e
organizada, a Região Sul do Brasil. Retornam à cena somente na década de 1990, desta
vez com uma perspectiva democrático-participativa, devido ao próprio histórico da
década de 1980, quando se configura movimentos sociais e populares que buscaram a
redemocratização do país e como forma de instituição de controle social.
Estamos tratando de um período que ficou conhecido como marco
reivindicatório (anos de 1980) e um período posterior que foi caracterizado como marco
regulamentatório (1990). Entretanto, para compreender tais períodos é preciso alertar
sobre suas complexidades políticas e sociais, visto que se configuram em um
movimento por uma sociedade democrática e um Estado social, voltado para o bem
estar, e um momento posterior no qual o impacto da democracia e reduzido e o Estado é
configurado como um quase estado, ou um estado gerencialista, ou ainda um estado
privado. Saímos, portanto de uma década no qual o público estava alicerçado em um
projeto de sociedade e adentramos nos anos noventa em um modelo de sociedade
alavancada pelo privado, configurando-se uma mudança na organização estatal, nas suas
instituições, que passaram a ser, depois do advento da reforma do Estado em 1995,
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orquestrada pelo ministro Bresser Pereira, em Estado gerencial, alicerçado em três
formas de propriedade: pública, privada e pública não-estatal.
Tal modelo foi fundamental na reorganização do estado o qual adotou
características presente no mundo do trabalho, via reestruturação produtiva, no qual o
trabalho

se

configurava

com

base

na

flexibilização,

terceirização

e

no

empreendedorismo, os quais foram substanciais para incrementar o formato de
reorganização dos serviços sociais, que passaram a ter forte conotação mercadológica.
Advêm destes postulados que os CME‘s sofrem uma reordenação nos anos de
1990, de instrumentos de legalidade social organizativa voltado para uma qualidade
social e participativa passam a ser responsabilizados enquanto órgãos de anuência e de
espaço legitimador e referenciador das políticas ditas neoliberais, que congregavam em
si a exclusão social via prestação de serviços desqualificados, precarizados e
sucateados, caso da educação, mas também dos outros sociais como a saúde, a
segurança, o transporte público.
Os conselhos se constituem desta forma, em espelhos da constituição social e
política, adotando-se aqui uma perspectiva da construção participativa no Brasil, das
relações econômicas, políticas e sociais, características que podem ser apreendidas de
forma a se configurar uma essência dos mesmos: tem número reduzido de participantes;
os conselheiros geralmente são indicados e não eleitos; seu presidente geralmente é o
próprio secretário de educação; não decidem grandes questões, pois se tornam mais
ouvintes, consultados do que deliberativos; são ocupados em questões marginais e
periféricas, pois a Secretaria Municipal de Educação - SMED é quem define sobre os
rumos das políticas municipais de educação.
E claro que isto se configura nos Conselhos Municipais de Educação que
tiveram sua existência efetiva, pois não se situam no caso dos conselhos da educação
que tem existência obrigatória (caso do Conselho Nacional de Educação - CNE, do
Conselho Estadual de Educação - CEE, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB). Destaque-se que
os municípios que constituíram seus CME‘s nos anos de 1990 tinham uma perspectiva
mais democrática de educação, enquanto que a maioria criou os CAE e os Conselhos do
FUNDEF – posteriormente transformados em Conselhos do FUNDEB – pois estes eram
de cunho obrigatório.
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Feitas estas breves considerações veremos como estão situados os Conselhos
Municipais de Educação no Estado de Minas Gerais.

Conselho Municipal de Educação e Plano Municipal de Educação: a qualidade
entre a exigência legal e a participação democrática
A partir do final da década de 1980, com a ascensão do movimento que ganhou
as ruas e o quadro político no Brasil, a chamada redemocratização começou a ser
anunciada e, mais do que isso, oportunizada à participação popular. A intitulada
democracia participativa conclamava a todo e qualquer indivíduo a participar, fiscalizar
e acompanhar as ações governamentais. Isto é, o controle social passaria a ser exercido
por qualquer cidadão, ou por um conjunto de pessoas e, para isso, fortaleceu-se o papel
dos conselhos gestores de políticas públicas como canais legítimos e efetivos de
participação ao permitir o estabelecimento de uma sociedade, sob o ponto de vista da
cidadania.
E ainda, o movimento em curso, pleiteava a importância dos conselhos como
expressão do fortalecimento da participação democrática da população concernente à
condução (formulação, orientação, acompanhamento e implementação) das políticas
públicas. Reconhecidos como espaços públicos de composição, na sua condição ideal,
plural e paritária entre Estado e sociedade civil.
No modelo ensejado de participação popular presente na década de 1980, a
natureza da gestão democrática, via conselhos populares, possuía outros contornos de
traços mais marcantes dos que hoje se apresentam. O movimento democrático deixou
marcas na constituição de 1988 e ajudou a institucionalizar os conselhos como suportes
a ação governamental e espaço de atuação da sociedade civil.
Segundo o próprio Portal de Transparência do Governo Federal (BRASIL, 2016)
é preciso que haja controle social podendo ocorrer de maneira individual, por qualquer
cidadão, bem como por um grupo organizado. Ocorre por meio dos conselhos gestores
de políticas públicas a possibilidade de a cidadania transformar-se de um direito em
uma realidade, na formulação e implementação de políticas públicas como resultado da
participação democrática. As várias possibilidades de participação popular podem ser
por meio do Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Saúde,
Conselho de Controle Social do Bolsa Família, Conselho do FUNDEF - instituído pela
Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424,
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de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997,
substituído pelo FUNDEB, criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007) e Conselho de
Assistência Social.
Não nos ateremos a todos os conselhos, o nosso foco reside no Conselho
Municipal de Educação, especialmente os compostos em duas macrorregiões no estado
de Minas Gerais. Serão focadas duas das doze mesorregiões deste estado por
representarem situações adversas e posições geograficamente distintas, a primeira
mesorregião 05 denominada Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba composta pelas
microrregiões 17 a 23 fazendo parte as cidades de Ituiutaba, Uberlândia, Patrocínio,
Patos de Minas, Frutal, Uberaba e Araxá, sendo vinculadas a estas outros 66
municípios. Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma área de 90.545 km²,
equivalente a 15,4% do território mineiro. Em comparação com as demais mesorregiões
do estado, dispõe do terceiro maior contingente populacional e da segunda maior área.
Segunda maior economia do estado, portanto, influente.
A segunda mesorregião escolhida para essa avaliação trata-se da mesorregião 03
denominada Jequitinhonha, composta pelas microrregiões 10 a 14, com as cidades de
Diamantina, Capelinha, Araçuaí, Pedra Azul e Almenara, mesorregião que contempla
ao todo 51 municípios. Em contraste à opulência econômica que caracterizou a região
durante o período colonial, a realidade é que hoje o Vale do Jequitinhonha é uma das
regiões mais pobres e estagnadas de Minas Gerais. Situado no nordeste do estado, o
Vale ocupa uma área de 79 mil km², com uma população de aproximadamente 940 mil
habitantes. Abrange 75 municípios subdivididos nas microrregiões de Alto, Médio e
Baixo Jequitinhonha. A região caracteriza-se por intenso fluxo migratório, pequena
oferta de emprego e baixa taxa de urbanização. Seu PIB total corresponde a menos de
2.0% do PIB estadual, portanto, pouco influente junto ao Estado.
O que nos interessa a partir desta caracterização das duas mesorregiões (03 e 05)
do estado de Minas Gerais é traçar um paralelo entre distintas regiões do Estado em
relação à política que trata sobre o Conselho Municipal de Educação (CME) e de alguns
desdobramentos diretamente atrelados a este como, por exemplo, a implantação do
Sistema Municipal de Educação (SME) e da elaboração e execução do Plano Municipal
de Educação (PME). Para este trabalho, a partir das vozes dos secretários e dirigentes
municipais de educação de distintos municípios, o objetivo é problematizar a
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compreensão dos mesmos sobre o espaço de atuação do CME e a sua importância como
instrumento de controle social por parte da sociedade civil.
Assim, a partir dos dados retirados de uma enquete com 38 participantes de
vários municípios do encontro presencial do Programa de Apoio aos Dirigentes
Municipais de Educação (PRADIME), realizado em agosto de 2015 na cidade de
Uberlândia. Deste total, distribuídos em dois grupos, representando a mesorregião 03
(18 participantes) i e mesorregião 05 (20 participantes) ii, sendo cada grupo subdividido
entre secretários/dirigentes municipais e outros profissionais de distintas áreas da
educação. Pudemos verificar que 15 respondentes se diziam Secretários, Dirigentes ou
Superintendentes municipais. Destes, 08 participantes, pertencentes à mesorregião 05 e,
os 7 restantes, da mesorregião 03.
Ao serem perguntados sobre a existência do CME em sua cidade, 03
respondentes do subgrupo dos secretários municipais das regiões escolhidas disseram
não existir. Em contrapartida, todos (total de 15 pessoas deste segmento) responderam
sim para a existência do PME, o que reflete certa incongruência, pois o CME, em tese,
deve atuar como caixa de ressonância entre a sociedade e o Estado. Sem o ruído da
―caixa de ressonância de todas as demandas, de todos os problemas, de todas as
reflexões que se produzem no município quanto à educação de seus cidadãos, de suas
cidadãs e da própria comunidade‖ (MONLEVADE, 2004, p. 40), personificada no
CME, a condução do processo educacional fica a cargo do executivo. A ausência do
CME no processo de elaboração, execução e acompanhamento do PME pode fragilizar
as propostas amarradas no plano, diz o autor. Com outras palavras, o PME elaborado e
executado a revelia do CME pode carecer do viés qualitativo do ponto de vista social.
De acordo com Monlevade (2004) a elaboração do PME passa por algumas
etapasiii em que não se pode desconsiderar o papel protagonista do CME. No entanto,
outra variável que não pode ser desconsiderada é a exigência, no Plano Nacional de
Educação (PNE), que estados, Distritos Federal e os municípios se adéqüem, no prazo
de um anoiv, seus respectivos planos (estaduais e municipais). Este fato parece bem
presente na enquete desenvolvida nesta pesquisa, do total de 38 respondentes, 23
assinalaram a elaboração do PME nos respectivos municípios no ano de 2015, o que
corresponde aproximadamente a 60,53% dos entrevistados. Já no segmento dos
secretários e dirigentes municipais este número ficou mais expressivo, dos 15
representantes dos municípios, 10 disseram que os relativos PME's foram instituídos no
ano de 2015, isto é, 66,66%.
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Saviani já havia alertado sobre a problemática acerca da representação popular
nos conselhos, comissões ou fóruns governamentais por ―indução‖ do PNE. Ou seja, ―a
democratização das instâncias responsáveis pelas políticas educacionais‖ (SAVIANI,
2014, p. 244) dependente de uma regulamentação a posteriori. Além disso, segundo ele,
a representação popular ―é geralmente minoritária [...], enquanto os representantes
governamentais têm a reunião desses colegiados como parte de sua condição de
funcionário público pela qual são remunerados‖, preparo e conhecimento das questões
educacionais mais específicas; a participação popular, no entanto, possui outra natureza
afirma Saviani, ―a democratização das instâncias responsáveis pela política educacional
exige, pois, que os representantes populares participem na mesma condição dos que
representam os setores governamentais‖. Dessa forma, a sociedade civil terá mais
chances de ―interferir‖ na política educacional.
Ao pedir a todos participantes (de todos os segmentos) que registrassem algum
comentário que achassem pertinente sobre o CME na enquete abordada, alguns deles
foram ao encontro das preocupações postas por Saviani, qual seja: desejo de um
Conselho mais ativo; conscientização dos conselheiros; distância entre os Conselhos e
ações democráticas com a comunidade; inoperância dos Conselhos no município do
entrevistado; despreparo/desconhecimento da sociedade quanto ao instrumento
democrático (Conselho); Conselho não democrático e desconhecimento sobre a forma
de composição; e importância do Conselho, como direito constitucional e
descentralização do ensino, para a implantação do Sistema Municipal de Educação
(SME).
Alguns destes comentários podem ser comprovados nas próprias falas extraídas
dos roteiros do segmento de secretários e dirigentes municipais de educação dos dois
subgrupos, quando perguntados se sabiam se o Conselho já havia elaborado alguma
norma ou diretriz, em caso positivo, que explicitassem. Do total de 15 entrevistados, 10
não souberam responder ou disseram não ter elaborado, ou seja, 66,66% dos secretários
municipais, sendo 5 de cada grupo (mesorregião 03 e 05) mostrando que neste item as
regiões não apresentaram nenhuma diferença. Os dados analisados justificam parte das
preocupações apresentados no parágrafo anterior.
Para Bordignon (2008) os Conselhos de Educação são órgãos que possuem
estreita relação com o executivo, no caso do CME, vinculado à Secretaria Municipal de
Educação, isto é, não se pode desconsiderar sua função consultiva e deliberativa no raio
de influência da gestão do sistema de ensino. Ora, ao desconhecerem normas ou
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diretrizes elaboradas pelo CME os dirigentes municipais desconhecem os vínculos e as
competências atribuídas ao Conselho. Segundo o autor, ―competência para regulamentar
o funcionamento do sistema de ensino e interpretar a correta aplicação da lei no seu
âmbito. Definir diretrizes curriculares, credenciar instituições e outras atribuições‖
(2008, p. 39) de competências conhecidas dos conselhos. Ao serem indagados
(secretários/dirigentes municipais de educação) sobre qual a principal função do CME,
um terço dos 15 entrevistados não soube responder, o que sinaliza para uma possível
inoperância dos respectivos Conselhos e da desarticulação do executivo com um dos
seus braços.
Por outro lado, sem a articulação do CME e a Secretaria Municipal de Educação,
quanto aos rumos da política educacional do município (PME), a sociedade civil se
distancia do processo de discussão e elaboração de parte de suas próprias demandas
correndo o risco de não tê-las atendidas, ou melhor, que as vontades governamentais se
sobressaiam.

Algumas considerações

Na enquete apresentada, quando observado o segmento de secretários e
dirigentes municipais, a relação da função do secretário municipal de educação com o
CME parece não estar muito clara. Há uma dificuldade de distinção entre o caráter e a
função do Conselho. Quanto ao caráter, como alega Bordignon (2008), talvez até seja
compreensível

pela

forma

como

os

Conselhos

foram

se

constituindo,

predominantemente, consultivos e deliberativos ao longo do processo histórico. Em
sentido oposto, como órgão representativo da sociedade, a função do Conselho tem a
ver com a instituição de práticas participativas e de controle social como escopo
principal.
Vale destacar que no plano de idealizações marcado pelo campo reivindicativo
dos anos de 1980 os Conselhos seriam lócus de produção democrático-participativos
amparados em um modelo de pedagogia participativa, o que implicaria em formar
sujeitos para a construção de uma sociedade democrática, fortalecida a partir da
organização da sociedade civil. Entretanto, o marco reivindicatório, transformado em
marco regulametatório, a partir dos anos de 1990, quando o Estado é reorganizado,
passa a adquirir características gerencialistas (oriundas do espaço mercadológico) e a
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ser constituído de três formas de propriedade: o público, o privado e o público não
estatal.
A finalidade do Estado, desta forma, perde sua função social e pública,
amparada em preceitos da lógica do individualismo e da propriedade privada. Os
Conselhos são, de certa forma, substituídos por agências regulatórias e, quando não o
são, suas funções são delimitadas perdendo sua influência de controle do poder. Não é à
toa que, e a pesquisa revela isto, têm municípios que não constituíram seus CME‘s,
entretanto, todos os municípios têm Conselhos do FUNDEB, que, grosso modo, são
conselhos gestores e técnicos.
Enfim, a qualidade da educação, política e socialmente referenciada pela
democratização, passa pela superação do centralismo, da autocracia e das formas de
controle que o Estado, via aparelhos ideológicos, são constituídos. Embora pareça uma
questão simples, o fato de existirem presidentes de Conselhos que exercem a função de
secretário de educação, é um fato constrangedor para as relações democráticoparticipativas.

Outros

fatores,

referentes

aos

CME,

fortalecem

os

laços

antidemocráticos, localizados quanto à forma como são organizados, como são
compostos, e as suas funções/finalidades.
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i

07 Secretários municipais e 11 profissionais de várias áreas da educação.
08 Secretários municipais e 12 profissionais de várias áreas da educação.
iii
a) Constituição do Fórum e da Comissão de Redação; b) Redação do Regimento do Fórum e
Cronograma de Trabalho; c) Estudo das Bases Legais; d) Diagnóstico; e) Discussão das Metas,
Estratégias, Ações e Recursos; f) Tomada de Decisões; g) Redação do Projeto de Lei; h) Envio da
Mensagem à Câmara Municipal; e i) Acompanhamento da Tramitação e Aprovação. (MONLEVADE,
2004, p. 41).
iv
Art. 8º da Lei nº 13.005/2014 que aprova o Plano Nacional de Educação.
ii
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A PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE COMO FUNDAMENTO DE POLÍTICAS
E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES E CONSTRUÇÃO
CURRICULAR
Os trabalhos desse Painel têm o objetivo de apresentar a pedagogia de Paulo Freire
como fundamento para a construção de políticas e práticas de formação de educadores e
construção curricular. Trata-se de pesquisas que se articulam em torno do referencial
freireano e que tiveram como resultado a produção de conhecimentos e ações que
contribuem para a melhoria efetiva da qualidade da prática pedagógica. O primeiro
trabalho, intitulado A inspiração da pedagogia de Paulo Freire para pesquisar e praticar
a formação continuada de educadores, apresenta uma pesquisa-formação realizada em
um curso de Mestrado Profissional, que se propôs a construir com os participantes um
caminho de investigação e docência, apoiado em princípios da pedagogia freireana,
tendo em vista identificar e analisar situações-limite da formação continuada de
educadores. O segundo trabalho, intitulado Políticas e práticas de formação contínua de
educadores na organização do currículo em ciclos, discute a importância do processo de
formação contínua de educadores na implementação da proposta da organização
curricular em ciclos, no âmbito da escola e da Secretaria de Educação, de acordo com
referenciais freireanos. Apresenta uma possibilidade de tornar o ensino-aprendizagem e
a formação permanente, processos mais justos, articulados e interdisciplinares. O
terceiro trabalho, A pedagogia da pergunta na construção e desenvolvimento curricular
da educação integral em tempo integral, apresenta os pressupostos da educação
problematizadora de Paulo Freire, com ênfase na “Pedagogia da Pergunta”, como
fundamento para a construção curricular da educação integral, no novo contexto
nacional das políticas de ampliação da jornada escolar, considerando os desafios da
formação e da atuação docente.
Palavras-chave: Formação De Educadores. Políticas de Currículo. Paulo Freire.
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A INSPIRAÇÃO DA PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE PARA PESQUISAR E
PRATICAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES

SAUL, Alexandre
PEPG em Educação: Currículo da PUC-SP
asaul@hotmail.com

RESUMO

Esse texto apresenta uma pesquisa-formação realizada em um curso de Mestrado
Profissional, que se propôs a responder a seguinte indagação: como desenvolver uma
pesquisa-formação, apoiada em princípios da pedagogia freireana, que permita o
desvelamento de obstáculos que se interpõem à formação continuada de professores e
possibilite aos participantes reconstruírem suas práticas educativas? Com essa intenção,
foi criado um desenho de investigação, com a inspiração da pesquisa-ação, para
problematizar e analisar situações-limites vivenciadas pelos participantes, em suas
realidades profissionais, tendo em vista a elaboração de propostas que pudessem
contribuir para compreender criticamente e superar tais situações. O lócus da pesquisa
foi um curso de Mestrado Profissional em Formação de Formadores. A investigação
realizada teve a pedagogia de Paulo Freire como principal referência teóricometodológica, e permitiu investigar a formação docente em um espaço-tempo de açãoreflexão-ação coletiva, que teve a prática concreta dos educadores participantes como
ponto de partida e de chegada. Os resultados obtidos na pesquisa demonstram: a) o
valor e a viabilidade da proposta teórico-metodológica de Freire como um caminho de
pesquisa e formação docente; b) a ampliação da compreensão dos sujeitos da pesquisa
sobre a formação continuada, na perspectiva da formação permanente freireana; c)
movimentos de transformação de formas de pensar e agir dos participantes, com relação
à formação docente, evidenciados em sua adesão a novos valores e intenções de mudar
suas práticas. A investigação realizada pode oferecer contribuições ao que vem sendo
pesquisado no tocante à formação de educadores, porque construiu e pôs em ação um
processo formativo que vai na contramão do que tem dominado as políticas e práticas
contemporâneas de formação continuada.
Palavras-chave: Paulo Freire. Formação continuada de educadores. Prática docente.
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1 INTRODUÇÃO

Esse texto apresenta uma investigação realizada em um curso de Mestrado
Profissional, que se propôs a responder a seguinte indagação: como desenvolver uma
pesquisa-formação, apoiada em princípios da pedagogia freireana1, que permita o
desvelamento de obstáculos que se interpõem à formação continuada de professores e
possibilite aos participantes reconstruírem suas práticas educativas?
Com essa intenção, foi criado um desenho de pesquisa-formação1 para
problematizar e analisar situações-limite vivenciadas pelos educadores participantes da
investigação, em suas realidades profissionais, tendo em vista a elaboração de propostas
que pudessem contribuir para superar tais situações.
O lócus da pesquisa foi um curso de Pós-Graduação (Mestrado Profissional),
que tem foco na Educação Básica e destina-se, principalmente, a professores,
coordenadores pedagógicos, diretores e supervisores de redes públicas e da rede privada
ensino. A investigação teve por base princípios da pesquisa-ação e foi materializada em
uma oficina, compreendida nessa pesquisa como espaço-tempo para pesquisar a
formação docente e como um contexto de reflexão, ação, participação e ensinoaprendizagem, no qual as práticas de formação dos participantes, como expressões
contextos sócio-históricos, concretamente construídos por sujeitos concretos, se
constituíram em ponto de partida e de chegada do trabalho crítico-investigativo.

2 METODOLOGIA

Durante o primeiro semestre letivo de 2014, foi desenvolvida com alunos do
Mestrado Profissional, a oficina: “Mudar é difícil, mas é possível e urgente: uma prática
crítico-transformadora de formação de educadores”. Essa atividade contou com a
participação de 11 mestrandos e totalizou 12 encontros, com 03 horas de duração cada.
O trabalho de pesquisa-formação realizado na oficina teve como objetivos: a)
identificar obstáculos que interferiam no andamento das práticas dos formadores
participantes em seus respectivos contextos de atuação profissional; b) analisar
criticamente as razões desses obstáculos; c) ampliar a compreensão dos participantes
sobre a formação de professores que é realizada nas escolas; e d) buscar novos
caminhos para a ação formadora, comprometidos com uma educação crítico-libertadora.
Isso implicou em trabalhar com os participantes para avançar na compreensão das
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dificuldades reais que atravessavam, em seus contextos profissionais, e possibilitar que
experienciassem uma metodologia para a formação docente inspirada na pedagogia de
Paulo Freire.
A ação de desembutir a teoria presente nas práticas dos professores, tendo em
vista recriar teoria e prática, teve por base a metodologia da investigação temática
proposta por Freire (1987). Essa metodologia permite pesquisar a realidade em uma
perspectiva participativa e democrática, na qual o objeto é a prática social dos sujeitos.
Esse modelo de pesquisa-ação deu origem, especialmente na América Latina, a uma
vertente de investigação comumente chamada de pesquisa participativa e que tem como
principais marcos teóricos os pensamentos de Paulo Freire e de Orlando Fals Borda.
Os momentos seguidos na pesquisa-formação realizada buscaram captar e
refletir o movimento dialético inerente à proposta freireana para um trabalho de
conscientização que, por meio de uma práxis dialógica, possibilite a construção coletiva
de conhecimentos significativos que permitam a apreensão crítica da realidade e o
desencadeamento de ações transformadoras. Embora outros autores já tenham elaborado
sistematizações da abordagem temática de Freire para o desenvolvimento de projetos e
práticas educativas (DELIZOICOV, 1991; SILVA, 2004), na pesquisa realizada, as
etapas e fases da metodologia da investigação temática foram caracterizadas em três
momentos que refletem a tríade dialética ação-reflexão-ação: a) leitura da realidade
(problematização das práticas socioculturais vivenciadas pelos participantes da
pesquisa); b) análise crítica de situações-limites (caracterização de temas geradores1 e
elaboração/desenvolvimento de atividades para compreensão crítica da realidade); c)
criação de propostas de ação (elaboração/desenvolvimento de propostas de ação com a
intenção de superar as situações-limites analisadas).
Com o objetivo de sistematizar e concretizar o processo de formação permanente
freireano, no contexto pesquisado, a proposta de construção de redes temáticas de Silva
(1996, 2004, 2007) orientou o fazer investigativo-pedagógico no tocante ao
planejamento e realização das ações, na oficina.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A formação de professores tem sido objeto de preocupação e pesquisa de
educadores e responsáveis pelas políticas públicas de educação. Trabalhos como os de
Gatti (1992, 1994, 2012) e Gatti, Barreto e André (2011), fazem a denúncia e o anúncio
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de condições e problemas na formação de docentes, no Brasil. Essas pesquisadoras
destacam as precárias condições oferecidas por instituições de formação, o descaso com
as experiências práticas e com o conhecimento dos professores e o caráter idealista e
enciclopédico dos currículos dos cursos de formação inicial e continuada.
Esses desafios exigem que se buque alternativas de superação para os problemas
evidenciados. A proposta de Paulo Freire sobre a formação de educadores engendra
uma perspectiva crítica que valoriza a prática e os conhecimentos dos docentes e, por
isso, pode se fazer mais efetiva. De acordo com este autor,
[o trabalho de formação de educadores] consiste no
acompanhamento da ação-reflexão-ação dos educadores que
atuam nas escolas; envolve a explicação e análise da prática
pedagógica, levantamento de temas de análise da prática que
requerem fundamentação teórica e a reanálise da prática
pedagógica considerando a reflexão sobre a prática e a reflexão
teórica. (FREIRE, 2000, p. 81).
A importância de se pesquisar a prática está em comprometer-se com uma nova
compreensão de formação na qual é necessário partir da identificação de problemas e
necessidades da realidade cotidiana dos docentes, por meio de um procedimento de
pesquisa-participante, analisar os problemas com o recurso do conhecimento
sistematizado e voltar à prática com hipóteses de solução que serão testadas, isto é, com
novas propostas para a solução dos problemas levantados, que serão experienciadas e
avaliadas pelos educadores participantes, de modo a alcançar novos patamares de
qualidade social1 da educação.
Gatti, 2012, afirma que:
A formação de profissionais professores para a educação básica
tem que partir de seu campo de prática, com seus saberes,
integrando-os com os conhecimentos necessários selecionados
como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações
didáticas necessárias [...]. (GATTI, 2012, p. 29).
A pedagogia de Paulo Freire foi referência teórica central para o trabalho de
pesquisa realizado. É importante afirmar, porém, que a fundamentação das ações e as
análises realizadas nessa investigação não puderam prescindir do diálogo entre o
referencial freireano e aportes de autores, tais como Zeichner e Diniz-Pereira (2011),
Nóvoa (1995), Imbernón (2010), Freitas (1992), A. M. Saul (2010) e Silva (2004), que
se colocam em um mesmo espectro de preocupação com a formação, aqui trabalhada, e
permitiram ampliar o escopo de interpretação dos dados produzidos.
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Os aportes freireanos serviram tanto como referência a partir da qual os dados
coletados foram analisados, quanto como referência metodológica, a partir da qual foi
orientado processo de pesquisa-formação empreendido.
Tendo em vista que o objeto de estudo da pesquisa aqui apresentada foi a
formação continuada de educadores, na perspectiva crítico-emancipatória, recorreu-se a
alguns conceitos fundamentais para a compreensão desse tema. Freire (2000), quando
foi Secretário de Educação da cidade de São Paulo (entre 1989 e 1991) denominou a sua
proposta de formação de educadores com a expressão „formação permanente‟. Sobre ela
explicou o seguinte:
Uma das preocupações centrais de nossa administração não
poderia deixar de ser a da formação permanente da educadora.
[...]
Para nós, a formação permanente das educadoras se fará tanto
quanto possamos, através, preponderantemente, da reflexão
sobre a prática. [...]
A reflexão sobre a prática será o ponto central, mas não esgota o
esforço formador (FREIRE, 2000, p. 38-39).
A formação permanente regida pelo princípio da reflexão sobre a prática sugere
que, quando o processo formativo não parte dos problemas colocados pela prática dos
educadores no seu cotidiano, tende a ser desprovido de significado para os sujeitos da
formação, não possibilitando a transformação das práticas instituídas.
Quando se insere esse princípio no contexto mais amplo das proposições
pedagógicas de Freire, compreende-se que a formação permanente freireana se
caracteriza por alguns conceitos implicados nele, tais como: 1) situações-limite; 2)
conhecimentos de experiência feitos; 3) conhecimentos significativos; e 4) diálogo.
Assim, pode-se dizer que a formação permanente freireana1 deve se preocupar
em identificar as situações-limite vivenciadas pelos educadores que dela participam.
Porém, essas situações não podem ser definidas de maneira prévia pelos formadores.
Elas precisam ser identificadas por um processo de investigação dos conhecimentos de
experiência feitos que os educadores vêm construindo no decorrer de suas práticas
pedagógicas. Tais conhecimentos precisam ser objetos de reflexão dos participantes do
processo de formação permanente, como condição para que eles sejam superados em
favor de uma perspectiva cada vez mais crítica de compreensão da própria prática. Daí a
necessidade de que os responsáveis pelo processo formativo selecionem conhecimentos
sistematizados que estejam intimamente articulados aos conhecimentos de experiência
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feitos trazidos pelos sujeitos e possibilitem superá-los, ensejando a construção de
conhecimentos significativos. Ou seja, o conteúdo programático da formação
permanente deve ser elaborado a partir das demandas, dos anseios, das necessidades,
das expectativas dos educadores a quem se dirige o programa de formação. Isso só é
possível se, desde o começo, os responsáveis pelo processo formativo assumam uma
posição de diálogo em todos os momentos do processo de formação permanente. Na
perspectiva freireana, o diálogo é uma categoria central da construção do conhecimento.
Ele deve atravessar cada etapa da formação, evitando o risco de que ela se torne um
processo de „educação bancária‟, que só pode servir à manutenção da ordem social
injusta.
A dialogicidade do processo formativo implica também o reconhecimento de
que o grupo de professores com o qual se trabalha, tem suas próprias compreensões e
experiências do que é estar em formação, derivadas de suas crenças, valores, histórias
de vida e formação e cultura institucional. Em muitos casos, as práticas já estabelecidas
pelos professores atendem as necessidades de seus contextos e permitem avançar o
conhecimento na direção de uma educação de qualidade. Em outros casos, as práticas
não contribuem com a expectativa desses avanços. Por isso, é importante que se procure
conhecer as propostas existentes, recriar ações e reorganizar o trabalho, reinventando a
formação a partir da realidade do grupo.
A busca pelo conhecimento mais profundo deve ser responsabilidade de todo o
grupo. À medida que o grupo vai percebendo quais conhecimentos são necessários para
esclarecer um uma determinada questão, organiza-se um estudo coletivo da teoria, em
uma procura rigorosa por mais informações e esclarecimentos. A discussão sobre e a
partir das práticas fará emergir relatos de desejos, medos, tentativas, reflexões,
frustrações, sucessos, paixões e lutas, que revelam intencionalidades e permitem fazer a
opção pelos temas de estudo. Os temas elencados para a formação precisam ser
assumidos coletivamente como objetos que mereciam o estudo do grupo, como temas
curriculares importantes para os seus respectivos contextos de prática pedagógica e, por
isso, ao estudá-los e buscar solução para os mesmos, no tempo de formação, estarão
também desenvolvendo uma compreensão e uma prática mais críticas do currículo.

4 RESULTADOS

ISSN 2177-336X

5741

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

8
A pesquisa-formação realizada possibilitou chegar a alguns resultados, que se
encontram enumerados abaixo:
4.1 Sistematização de uma proposta crítico-libertadora de formação permanente
de educadores. Concretizada por meio da construção coletiva de um caminho de
investigação e formação docente, comprometido com a superação de situações-limite
apresentadas pelos participantes.
4.2 Identificação e análise coletiva de razões dos obstáculos que se interpõem à
formação continuada de educadores, nas escolas. Dentre as principais razões
identificadas e analisadas no trabalho de formação, destacam-se: distanciamento entre
teoria e prática; falta de investigação, na formação, dos reais motivos que causam os
problemas vividos pelas escolas; condições de tempo e espaço para formação
continuada oferecidas pelos governos; salários indignos pagos aos educadores;
utilização de metodologias de formação conservadoras; falta de diálogo; silenciamento
dos educadores por medo de punições administrativas e críticas de colegas e superiores;
descontinuidade das políticas públicas de formação de educadores; promoção da
meritocracia nas escolas e redes de ensino; fragilidades advindas da formação inicial
dos docentes; e falta de compreensão e respeito pela identidade profissional do
educador.
4.3 Ampliação da compreensão dos educadores participantes sobre a formação
permanente, na perspectiva freireana. Os participantes destacaram na avaliação que
fizeram do processo de formação, a apreensão que tiveram do diálogo e da escuta como
princípios ético-político-epistemológicos e exigências da formação docente; a
compreensão da participação autêntica e do fazer coletivo como elementos
fundamentais da prática da formação continuada de educadores; o entendimento da
importância de considerar o contexto social de educadores e educandos no planejamento
da formação docente; a apreensão crítica de elementos de um saber-fazer de pesquisa e
docência que articula teoria e prática.
4.4 Identificação de movimentos de transformação de formas de pensar e agir
dos participantes com relação à formação docente. Os participantes declararam, em
diferentes momentos de avalição do processo formativo, sua adesão a valores inerentes
à proposta de educação de Paulo Freire, tais como: solidariedade, tolerância,
dialogicidade, respeito à identidade cultural do outro, “paciência-impaciente”, e outros,
além dizer de intenções de mudarem suas práticas como formadores de educadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesquisar o cotidiano da formação continuada de professores coloca desafios
que exigem enfrentar estruturas autoritárias, educar os medos e superar dificuldades. A
cultura de programas e práticas de formação de professores, de modo geral marcada
pela transmissão de conhecimentos, aliada à história de formação dos educadores, às
condições objetivas que marcam suas circunstâncias de vida e de trabalho, instalam
muitos desses profissionais em situações de desesperança.
Cada dia mais a realidade da expressão de Paulo Freire “mudar é difícil mas
necessário e urgente” se torna mais viva e atual, demonstrando que a transformação não
se faz sem esperança. Vale lembrar que a conquista de condições objetivas, embora
necessária, não é suficiente para que um novo paradigma de formação permanente,
como é a proposta de Freire, seja bem sucedida. É importante destacar que uma
mudança de práticas de formação vai requerer adesão a valores, crenças, a novos
compromissos, paciência/impaciente, tolerância e para isso é fundamental que se busque
aliados no próprio grupo de docentes.
Os resultados obtidos nessa investigação apontam a necessidade da criação de
ações e políticas de formação permanente de professores que possam dar materialidade
e sentido à formação docente que é realizada nas escolas. A metodologia da
investigação temática vem se mostrando como um caminho viável e factível que
contribui para a superação das dificuldades dos educadores, construído com eles, em seu
percurso de formação.
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POLÍTICAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE EDUCADORES
NA ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO EM CICLOS

AGUIAR, Denise Regina da Costa
Universidade Camilo Castelo Branco
costaag@uol.com.br

RESUMO

O artigo tem como objetivo discutir a importância do processo de formação contínua de
educadores na implementação da proposta da organização curricular em ciclos, no
âmbito da escola e no âmbito da Secretaria de Educação, de acordo com referenciais
freireanos. Para ilustrar a teoria são apresentadas as propostas dos Ciclos de
Aprendizagem na Escola Popular e Democrática, na Rede Municipal de Ensino de São
Paulo (1989 a 1992) e dos Ciclos de Aprendizagem na Rede Municipal de Diadema
(2005 a 2008). A proposta da organização da escola em ciclos busca reorientar a
organização curricular e a relação espaço/tempo no cotidiano escolar, por meio da ação
dialógica, do fortalecimento do trabalho coletivo e do processo de formação contínua de
educadores. A proposta de formação permanente do educador está inextricavelmente
imbricada com o processo de reflexão crítica do educador sobre sua própria prática,
formação que se funda na sua prática, na indissociabilidade entre a teoria e a prática, ou
seja, na práxis educativa. Ensinar inexiste sem aprender, o ato de aprender
historicamente precedeu ao de ensinar, ao mesmo tempo, quem ensina aprende, ao
ensinar, e quem aprende ensina, ao aprender. É nessa relação dialógica que existe a
possibilidade de se estruturar uma proposta político-pedagógica curricular em ciclos. É
uma possibilidade de fazer do processo ensino-aprendizagem um processo de educação
e de formação permanente, um processo mais justo, articulado, interdisciplinar e
contínuo, de apreensão crítica de conhecimentos significativos e de valores éticos
universais.
Palavras-chave: Currículo em Ciclos. Formação Contínua de Educadores. Paulo Freire
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1 INTRODUÇÃO
Este texto deriva-se de reflexões/problematizações realizadas durante a pesquisa
que deu origem à minha tese de doutorado e objetivou analisar propostas bem sucedidas
na implantação da organização curricular em ciclos, de acordo com referenciais
freireanos, nos sistemas públicos de ensino.
Na pesquisa foi atualizado o Estado do Conhecimento sobre Progressão Escolar
e Ciclos no Brasil, no período de 1990 a 2002 (Sousa; Barreto, 2004), publicado pelo
Ministério da Educação e Cultura/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais
Anísio Teixeira (MEC/INEP), por meio da análise de teses e dissertações, produzidas
no período de 2003 a 2012, com o objetivo de identificar propostas de organização para
implementação do currículo em ciclos, numa perspectiva freireana.
Pode-se constatar que uma das condições para que uma proposta de
flexibilização curricular em ciclos, numa perspectiva freireana, se efetive num sistema
de ensino e no cotidiano da escola é a realização de um movimento de reorientação
curricular associado a um processo de formação contínua para os educadores, com
múltiplos itinerários formativos para garantir a participação de todos os envolvidos no
processo, tanto no âmbito da escola, com horários coletivos remunerados e integrados à
jornada de trabalho, quanto no âmbito da Secretaria, com temáticas escolhidas pelos
educadores e de acordo com suas reais necessidades formativas, para melhoria da
prática pedagógica e avanço nas aprendizagens dos educandos.
Pode-se evidenciar também que a experiência pioneira de flexibilização
curricular em ciclos ocorreu na gestão de Luiza Erundina (1989 a 1992), com a proposta
da escola democrática, na Rede Municipal de São Paulo, tendo como Secretário de
Educação o professor Paulo Freire e expandiu-se para outras redes de ensino, sendo
reestruturada, de acordo com cada contexto, realidade local, numa perspectiva de
construção de uma escola pública, popular e democrática.
Este artigo apresenta-se da seguinte forma, no item a concepção de formação
permanente apresenta-se a concepção de formação e educação permanente de Paulo
Freire, na sequência, no item a proposta político-pedagógica da organização curricular
em ciclos são fundamentados os pressupostos da organização curricular em ciclos numa
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perspectiva freireana; em Política e Programa de Formação de Educadores nos
Municípios de São Paulo e de Diadema apresenta-se, para elucidar a teoria, na prática a
concretização da proposta de formação de educadores em dois sistemas públicos
municipais de ensino.

2 A CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO PERMANENTE EM PAULO FREIRE

Para Paulo Freire todo ser humano é um ser inacabado, inconcluso, consciente
de sua inconclusão, por isso, é inerente à vida humana um permanente processo de
busca, de conscientização de sua inconclusão, de conhecimento de si mesmo, de
reconhecimento do outro na relação eu-tu e de conhecimento do mundo, para a
formação da vocação ontológica de ser mais. O ser humano forma-se humano ao longo
de toda a vida.
Nas palavras de Freire
A educação é permanente na razão, de um lado, da
finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele
tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da
história, ter incorporado à sua natureza “não apenas saber
que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia
saber mais”. A educação e a formação permanente se
fundam aí. (2007, p.22).

O homem só pode ser compreendido em sua relação com o mundo, um ser-emsituação, o homem é um ser da práxis, da ação-reflexão-ação, situado num determinado
tempo e espaço, numa época precisa, num contexto social e cultural preciso, como
afirma Freire,
Os homens enquanto seres-em–situação encontramse submersos em condições espaço-temporais que
influem neles e nas quais eles igualmente influem.
Os homens são porque estão situados. Quanto mais
refletirem de maneira crítica sobre sua existência, e
mais atuarem sobre ela, serão mais homens. (2006,
p.38).
O homem toma consciência de sua existência, temporalidade e historicidade, na
relação horizontalizada com o mundo e com o outro, reconhece que não vive num
eterno presente, e sim, num tempo de passado, presente e futuro.
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É, pela ação e na ação, na realidade e com o outro, que o homem se constrói,
portanto, para ser, tem que estar sendo. Todo ser humano é programado para aprender,
para ser mais e não para submeter-se.
No processo de formação permanente, educadores e educandos são sujeitos do
processo histórico, cultural, são sujeitos do mundo, no mundo e com os outros. Não
existe a dicotomia entre o conteúdo e a forma de ser histórica, entre consciência e
mundo. O processo de conscientização não dicotomiza a consciência, de um lado, e o
mundo, do outro.
A proposta de formação permanente do educador está inextricavelmente
imbricada com o processo de reflexão crítica do educador sobre sua própria prática,
formação que se funda na sua prática, na indissociabilidade entre a teoria e a prática, ou
seja, na práxis educativa.
Para Freire ensinar exige uma responsabilidade ética, política e de permanente
estudo, permanente processo de formação.
A responsabilidade ética, política e profissional do
ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se
capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua
atividade docente. Esta atividade exige que sua
preparação, sua capacitação, sua formação se tornem
permanentes. (FREIRE, 2006a, pág. 28).
Na visão de Freire, ensinar inexiste sem aprender, o ato de aprender
historicamente precedeu ao de ensinar, ao mesmo tempo, quem ensina aprende, ao
ensinar, e quem aprende ensina, ao aprender. É nessa relação dialógica que existe a
possibilidade de se estruturar uma proposta político-pedagógica curricular em ciclos.

3 A PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DA ORGANIZAÇÃO
CURRICULAR EM CICLOS
A proposta político-pedagógica da organização curricular em ciclos tem como
objetivo a ruptura e superação de uma prática seletiva e excludente, que se traduz em
elevados índices de retenção/evasão, numa lógica seriada enraizada no fazer cotidiano
pedagógico da escola pública.
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É, assim, uma intencionalidade radical, apresenta como princípio estruturante a
participação de todos os envolvidos no processo, na elaboração, discussão, implantação/
implementação da proposta, utilizando-se como estratégia o trabalho coletivo.
A proposta objetiva uma estruturação da educação básica em todo o sistema de
ensino, implantando a organização curricular em Ciclos para a Educação Infantil e o
Ensino Fundamental. É uma proposta que visa flexibilizar o tempo e o espaço de
aprendizagem no trabalho educativo com os educandos, como tentativa de superar as
práticas excludentes instituídas empiricamente, até então, pelo regime seriado.
Toda proposta educativa é um ato ético e político e expressa intencionalidades e
valores: a favor do que, a favor de quem, para que, por quem e para quem é produzido
o conhecimento científico. Assim, a prática educativa explicita um sonho, uma utopia,
uma intencionalidade, uma opção política, ética e de valores, sem neutralidade.
Nessa perspectiva,

a proposta da organização da escola em ciclos busca,

portanto, reorientar a organização curricular e a relação espaço/tempo no cotidiano
escolar, por meio da ação dialógica e do fortalecimento do trabalho coletivo.
Evidencia-se a necessidade de redimensionamento na utilização dos espaços da
escola para a aprendizagem de todos, com ênfase na organização de um trabalho
coletivo diferenciado e interdisciplinar na sala de atividades, na sala de leitura, sala de
recursos, sala de informática, ateliê, quadra, em todos os espaços.
Como consequência, propõe-se a ruptura do tempo cronológico para a
aprendizagem responsável pela fragmentação do conhecimento escolar no regime
seriado, ressignificando o tempo de aprendizagem.
O tempo de aprender caracteriza-se por um processo contínuo, ininterrupto, que
não se fragmenta e está relacionado ao tempo de formação próprio do desenvolvimento
humano dentro da idade em que se encontram. Há uma progressão contínua de
conhecimentos interdisciplinares e flexibilização do tempo de aprendizagem, como
possibilidade de superação da fragmentação do conhecimento.
Pensar em aprendizagem pelo educando na escola significa um tempo de
permanência, em que se efetive a construção e reconstrução do conhecimento
significativo, o ciclo gnosiológico, para todos os alunos, como assinala Freire.
Não me parece possível pensar a prática educativa,
portanto, a escola, sem pensar a questão do tempo,
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de como usar o tempo para aquisição de
conhecimento, não apenas na relação educadoreducandos, mas na experiência inteira, diária da
criança na escola. (2001, p.54).
A escola, com essa concepção do conhecimento, deve estimular o educando a
perguntar, a criticar, a ser curioso, a construir e reconstruir conhecimentos, a conviver
com os diferentes, com a diversidade cultural,a pensar certo e a ler o mundo.
A prática educativa, numa concepção epistemológica freireana, parte do saber
de experiência feito, do conhecimento que o aluno traz, do saber popular, articulando-o
com o saber científico, para que a apreensão do conhecimento seja significativa e
relevante para o educando.
O conhecimento é entendido como um processo histórico e cultural em
permanente (re) construção, tendo como princípio a aproximação do conhecimento
científico-escolar com os saberes da vida cotidiana dos educandos, com os saberes
socioculturais dos educandos.
Não há hierarquização política do conhecimento, ou seja, todo conhecimento
tem valor, não há uma supervalorização do conhecimento científico em detrimento do
conhecimento popular ou a supervalorização de uma cultura em detrimento da outra.
A construção do conhecimento ou o ato de conhecimento intenciona a
conscientização da realidade na totalidade concreta, uma reflexão crítica no mundo,
com o mundo e sobre o mundo, em interação com os outros, num processo de
(re)construção permanente, criando possibilidades novas de ações e intervenções para
transformar a realidade social, que está situada num determinado tempo e espaço.
O que se propõe é que o conhecimento com o qual se trabalha na
escola seja relevante e significativo para a formação do educando. [...]
Proponho e defendo uma pedagogia crítico-dialógica, uma pedagogia
da pergunta. A escola pública que desejo é a escola onde tem lugar de
destaque a apreensão crítica do conhecimento significativo através da
relação dialógica. É a escola que estimula o aluno a perguntar, a
criticar, a criar; onde se propõe a construção do conhecimento
coletivo, articulando o saber popular e o saber crítico, mediados pelas
experiências no mundo. (FREIRE, 2001, p.83).
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A pedagogia crítico-dialógica supera a contradição educador-educando, afirma a
dialogicidade e se faz dialógica, numa relação horizontal entre educador-educando,
mediatizados por objetos de conhecimento.
Na pedagogia crítico-dialógica, o educador é sempre um sujeito cognoscente,
quando se prepara e, quando se encontra com os educandos, refaz seu ato cognoscente
na cognoscitividade dos educandos, visto que educando e educador apreendem o objeto
cognoscível, em comunhão.
Os educandos não são recipientes passivos dos conteúdos, são sujeitos e
construtores de conhecimento, investigadores críticos e desafiadores, em diálogo com o
educador. Nesse processo, o educador se faz e refaz, mediante a problematização com
os educandos.
O educador se educa com o conteúdo que o educando traz. O educador precisa
“apreender” o mundo do educando, para intervir na realidade. O educador ensina ao
educando a interpretar a realidade com criticidade. Para isso, há o respeito pelo saber e
pela cultura do educando e do educador.
A relação dialógica entre educador e educando, independente do contexto
histórico e temporal, exige coerência entre a palavra e o ato, o testemunho do educador.
Exige uma organização, uma ousadia, uma radicalização na ação pedagógica.
Além disso, a organização da escola em ciclos possibilita a flexibilização
curricular, o que permite o respeito ao educando, à heterogeneidade, ao ritmo de
desenvolvimento humano, ou seja, cognitivo, social e afetivo. Tem por objetivo
assegurar ao educando a continuidade e a articulação do processo ensino-aprendizagem,
considerando seu saber de experiência feito, seu conhecimento prático, sua cultura,
respeitando-o como sujeito, num processo contínuo de construção de conhecimento.
O currículo em ciclos implica uma reformulação do trabalho da escola e uma
nova forma de trabalho do educador. Requer a ressignificação das contradições
teoria/prática, educador-educando existentes no ensino bancário e a reinvenção da
relação educador-educando e da práxis educativa, no processo de construção do
conhecimento, em sala de aula.
O currículo em ciclos é estruturado, a partir de conteúdos significativos
emergentes da problematização, dos atos limites, dos conflitos e necessidades, da
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realidade concreta e existencial da comunidade escolar, com o objetivo de superar toda
a forma de discriminação humana, de gênero, de raça, de classe e cultural.
O currículo em ciclo é implantado pela via da interdisciplinaridade, que parte do
trabalho com temas geradores, como forma de conhecer, compreender, intervir e
transformar a realidade social existente, tendo como metodologia o trabalho coletivo de
educadores e educandos.

4 POLÍTICA E PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NOS
MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO E DE DIADEMA
4.1 O Município de São Paulo (1989 a 1992)
Em 1989, iniciou-se no município de São Paulo, a administração da Prefeita
Luiza Erundina de Souza, cujo mandato foi exercido de janeiro de 1989 a dezembro de
1992. Assume a Secretaria Municipal de Educação o Professor Paulo Freire.
A administração implantou uma proposta político-pedagógica, objetivando a
construção de uma escola pública, popular, democrática e de qualidade, fundamentada
em três princípios: descentralização, participação e autonomia e pautada por quatro
principais objetivos:
1- ampliar o acesso e a permanência dos setores populares - virtuais
únicos usuários da educação pública;
2- democratizar o poder pedagógico e educativo para que todos,
alunos, funcionários, professores, técnicos educativos, pais de família
se vinculem num planejamento autogestionado, aceitando as tensões e
contradições sempre presentes em todo esforço participativo, porém
buscando uma substantividade democrática;
3- incrementar a qualidade da educação, mediante a construção
coletiva de um currículo interdisciplinar e a formação permanente do
pessoal docente;
4- contribuir para eliminar o analfabetismo de jovens e adultos em
São Paulo. (FREIRE, 2001a, p.14-15).
Para cada um dos objetivos apontados foram estabelecidos metas, viabilizados
projetos e executadas ações pela Secretaria, a fim de que fossem esses objetivos
alcançados.
A proposta de flexibilização curricular em ciclos reorganiza o ensino de 1º Grau
(à época a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional era a lei nº5692/71) de oito
anos, em três ciclos: o ciclo inicial em três anos (antigas 1ª, 2ª e 3ª séries), o ciclo
intermediário, em três anos (antigas 4ª, 5ª e 6ª séries) e o ciclo final em dois anos
(antigas 7ª e 8ª séries).
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Os ciclos de aprendizagem permitiam uma maior flexibilização no tempo de
aprendizagem do educando, considerando o saber de experiência feito do educando,
respeitando o ritmo de aprendizagem de cada um, o desenvolvimento integral, ou seja,
social, afetivo, cognitivo e considerando o educando como um construtor de seu
conhecimento em interação com o outro.
A construção de uma escola em ciclos pressupõe uma ressignificação do
conceito de ensino-aprendizagem e do conhecimento numa perspectiva críticoemancipatória, porque parte da construção de conhecimento significativo pelos
educandos. Para isso o trabalho tem que ser obrigatoriamente pensado pelo coletivo dos
educadores.
A proposta político-pedagógica buscou o resgate das experiências sócioeducacionais de educadores e de educandos, no processo de construção e sistematização
do conhecimento. O desenvolvimento da autonomia estava imbricado com a construção
do saber por meio da participação de todos os envolvidos no processo.
O Movimento de Reorientação Curricular em ciclos foi estruturado a partir de
conhecimentos significativos para os educandos, por meio de um processo de produção
coletiva por todos os envolvidos, ou seja, pela escola, pela comunidade e por
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento.
O movimento de Reorientação Curricular desencadeou um processo em cada
escola, de construção de um currículo e, dentro da ação curricular, do programa de
ensino.
As ações principais que nortearam o movimento curricular foram: fortalecimento
do trabalho coletivo dos profissionais na escola; grupos de formação permanente para
reflexão sobre a prática entre os Professores, Coordenadores Pedagógicos e Diretores de
Escola e possibilidade de cada escola propor e executar seu projeto pedagógico.
(Camargo, 2007)
A Secretaria Municipal de Educação, para a concretização dos projetos
pedagógicos das escolas utilizou-se de duas estratégias de formação permanente: grupos
de formação permanente, que reuniam professores e especialistas por áreas do
conhecimento, com o objetivo de desvelar a teoria embutida na prática pedagógica e
reorientá-la, com base na teoria crítico-emancipatória e outras diferentes modalidades
de formação, como cursos, encontros, palestras, debates, seminários, oficinas, entre
outros. (Camargo, 2007)
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Os grupos de formação apresentavam uma periodicidade variada, de acordo com
as necessidades e disponibilidades dos grupos, central, local ou escolar, sendo mensais,
quinzenais, vintenais, semanais. (Camargo, 2007).
A dinâmica proposta pela SME para o Movimento de Reorientação Curricular
apresentou três movimentos: a problematização, a organização das informações obtidas
na problematização e o retorno para a escola dos rumos do trabalho pedagógico
anteriormente, apontados. (SÃO PAULO, SME, 1990)
Observa-se também que o Movimento de Reorientação Curricular procurou
incentivar e subsidiar o desenvolvimento de diferentes projetos nas escolas, por meio da
formação de educadores, com o objetivo de proporcionar autonomia pedagógica.
O projeto curricular pela via da interdisciplinaridade objetivou a construção
coletiva do programa curricular por cada escola, de acordo com o estudo da realidade
local. (SÃO PAULO, SME, 1990)
Na construção do programa estaria implícita a intencionalidade de cada visão de
área do conhecimento e do significado do conhecimento trabalhado, do porquê, para quê
e para quem.
O programa em construção foi simultaneamente processo e produto, em
permanente revisão, e expressou a ação no cotidiano da sala de aula, nos trabalhos
pedagógicos, no dia a dia da escola. Fundou-se no diálogo, no envolvimento do coletivo
e na troca entre os envolvidos no processo.

4.2 O Município de Diadema (2005 a 2008)
A Secretaria Municipal de Educação realizou um estudo aprofundado sobre as
propostas de organização dos ciclos, implantadas, em diferentes redes municipais de
ensino: a proposta dos Ciclos de Aprendizagem, na Escola Democrática, no Município
de São Paulo; a proposta dos Ciclos de Formação, na Escola Plural, em Belo Horizonte;
a proposta dos Ciclos de Formação, na Escola Cidadã, em Porto Alegre; as propostas
dos Ciclos de Formação, em Caxias do Sul e Chapecó.
Após o estudo das propostas e a discussão com todos os educadores da Rede
Municipal de Diadema e com a comunidade, a Secretaria elaborou a proposta dos
Ciclos, a partir da realidade local da cidade.
A Secretaria Municipal de Educação de Diadema decidiu implantar os Ciclos de
Aprendizagem nas primeiras etapas da educação básica, seguindo uma lógica que
organiza a infância, na escola, por faixa etária/desenvolvimento, sendo:
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Educação Infantil:- Ciclo 1 (0-3anos) – correspondente ao período de
atendimento realizado pelas creches; - Ciclo 2 (4 – 6 anos) – correspondente ao período
de atendimento realizado pelas creches e Escolas de Educação Infantil. (DIADEMA,
SME, Ensino Fundamental, 2007)
Ensino Fundamental (1º segmento):- Ciclo 3 – (6-8 anos) – período destinado à
alfabetização; - Ciclo 4 – (9-10 anos) – período destinado à consolidação da
alfabetização. (DIADEMA, SME, Ensino Fundamental, 2007)
A proposta de organização curricular em Ciclos de Aprendizagem integra uma
proposta maior, de política pública, que expressa uma intencionalidade políticopedagógica emancipatória para toda a Rede Municipal de Ensino de Diadema.
A opção por essa organização curricular veio acompanhada por um conjunto de
ações políticas e pedagógicas simultâneas, destacadas nos documentos da Secretaria
Municipal de Educação (Diadema, SME, Ensino Fundamental, 2007)
A organização do currículo em Ciclos requer um trabalho contínuo, diferenciado
e interdisciplinar e tais mudanças passam pela redefinição do compromisso e de atitudes
dos educadores por meio de uma formação permanente.
Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação de Diadema implantou o
Programa de Formação Permanente, realizado em dois formatos. Um tipo de formação
ocorria, fora das unidades escolares, com Cursos de Formação, escolhidos por cada
educador ou pelo grupo de educadores, de acordo com as suas necessidades.
O outro, dentro de cada escola, com horários coletivos semanais de formação,
remunerados e previstos nas jornadas de trabalho dos educadores, denominados de
reuniões aglutinadas. As reuniões aglutinadas tinham por objetivo constituírem um
espaço de reflexão crítica sobre a prática pedagógica do educador, no sentido de
transformá-la, possibilitando a troca de experiências entre os educadores, na perspectiva
de buscar soluções para os problemas e desafios comuns. (Diadema, SME, Ensino
Fundamental, 2007)
Outro espaço de formação extremamente relevante e fundamental para a
organização curricular em Ciclos de Aprendizagem foram os Conselhos de Ciclo. Os
Conselhos de Ciclos ressignificam os antigos Conselho de Classe. Foram momentos de
formação, com periodicidade de um encontro, a cada trimestre, com 4 horas de duração,
que visavam garantir a socialização das propostas pedagógicas entre todos os
educadores da escolar, na perspectiva de potencializar o processo ensino-aprendizagem.
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Os Conselhos de Ciclos foram organizados em três momentos: 1- formação:
reflexão e discussão de temas significativos, referentes à prática pedagógica e ao
processo ensino-aprendizagem; 2- socialização dos trabalhos desenvolvidos pelos
educadores; 3- encaminhamentos, questões, desafios, reflexão e proposição de caminhos
a serem tomados pelos educadores, no sentido de contemplar as demandas apresentadas.
(Diadema, SME, Ensino Fundamental, 2007)
A Secretaria Municipal de Educação de Diadema conseguiu instituir um
processo de formação permanente, considerando a inconclusão de todo educador,
como um ser humano, em processo de permanente busca, com muito respeito ao
saber e ao fazer de cada educador.
O programa de formação permanente, nas escolas está inextricavelmente
imbricado com o movimento curricular em Ciclos de Aprendizagem, com o objetivo
de reorganização da escola, de modo que o direito de todas as crianças ao
desenvolvimento e à aprendizagem se concretize.
A organização do currículo em ciclos teve por finalidade proporcionar aos
educandos muito mais do que a aquisição de um rol de conteúdos pré-estabelecidos,
mas um tempo e espaço de aprendizagem, alegre, prazeroso, com conteúdos
significativos para sua vida, formando sujeitos históricos, autônomos, criativos e
críticos, capazes de transformar a realidade, em que vivem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de organização da escola em ciclos, numa perspectiva freireana, se
efetivou a partir de um movimento de reorientação curricular associado a um processo
de formação contínua para os educadores, no âmbito da escola, com horários coletivos
remunerados e integrados à jornada de trabalho, e no âmbito da Secretaria, com
temáticas escolhidas pelos educadores e de acordo com suas reais necessidades, para
melhoria da prática pedagógica.
É uma possibilidade de fazer do processo ensino-aprendizagem um processo de
educação e de formação permanente, um processo mais justo, articulado,
interdisciplinar e contínuo, de apreensão crítica de conhecimentos significativos e de
valores éticos universais.
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A PEDAGOGIA DA PERGUNTA NA CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL
NORONHA, Vâniai
ZANARDI, Teodoro Adriano Costaii

RESUMO
A proposta do presente trabalho tem como fundamento o desenvolvimento da
construção curricular com base nos pressupostos freireanos presentes principalmente na
obra Por uma Pedagogia da Pergunta, que se desenvolve no diálogo entre Paulo Freire
e Antonio Faundez. A construção aqui busca seu desenvolvimento em um novo
contexto escolar trazido pela ampliação da jornada na busca da realização da Educação
Integral em nosso país. Enfrentamos com refenciais freireanos este novo desafio
colocado para o campo do currículo e também para a atuação docente. Esta proposta
curricular se desenvolveu de forma dialógica, integrada e fundada na curiosidade
epistemológica de educandos e educandas. Com base em uma investigação qualitativa
com a utilização da observação, entrevistas e construção de mapas mentais, tivemos os
círculos de cultura com educadores e educandos como momento fundamental para
discutir as novas dimensões da Educação Integral que emergem com esta prática nas
escolas. A pesquisa buscou uma intervenção que potencializasse a construção curricular
e a formação permanente dos educadores e educandas por meio da ação coletiva nesta
construção. Esta pesquisa-ação conjuga a construção curricular dos educadores(as) e
educandos(as) com a proposta freireana na busca da Educação Integral em Tempo
Integral. Neste cenário, buscamos conjugar o conhecimento especializado com uma
proposta integrada e problematizadora de educação que se coloca como importante
questão a ser enfrentada na práxis de educadores(as). Sob uma perspectiva freireana,
fundado, portanto, na busca de uma educação crítico-libertadora, compreendemos que
nossa participação no desenvolvimento da proposta curricular para a Educação Integral
deveria se realizar com Educadores(as) e Educandas(as).
Palavras-chave: Paulo Freire. Educação integral. Pedagogia da pergunta.

1 INTRODUÇÃO

A proposta do presente trabalho tem como fundamento o desenvolvimento da
construção curricular com base nos pressupostos freireanos presentes principalmente na
obra Por uma Pedagogia da Pergunta, que se desenvolve em diálogo com Antonio
Faundez. Esta construção se realiza no novo contexto trazido pela ampliação da jornada
escolar na busca de uma Educação Integral em nosso país, que por sua vez traz novos
desafios ao campo do currículo e à atuação docente.
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A realização da pesquisaiii em que buscamos uma recontextualização curricular
para a Educação Integral em Tempo Integral, realizada pelo Grupo de pesquisa:
Educação transformadora, currículo crítico: políticas e práticas do Programa de Pósgraduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
possibilitou a melhor compreensão dos desafios apontados e o desenvolvimento de uma
proposta curricular com os educadores e educadoras de uma Escola Estadual de Minas
Gerais. Esta proposta curricular se desenvolveu de forma dialógica, integrada e fundada
na curiosidade epistemológica de educandos e educandas.
Com base em uma investigação qualitativa com a utilização da observação,
entrevistas e construção de mapas mentais, tivemos os círculos de cultura com
educadores e educandos como momento fundamental para discutir as novas dimensões
da Educação Integral que emergem com esta prática nas escolas. A pesquisa buscou
uma intervenção que potencializasse a construção curricular e a formação permanente
dos educadores e educandas por meio da ação coletiva nesta construção. Esta pesquisaação conjuga a construção curricular dos educadores(as) e educandos(as) com a
proposta freireana na busca da Educação Integral em Tempo Integral
Diante deste quadro, o que pretendemos agora é apresentar a potencialidade do
pensamento freireano para a Educação Integral com especial destaque aos papéis de
educandos(as) e educadores(as) na construção e desenvolvimento curricular.
2 NOVOS TEMPOS, NOVOS CONHECIMENTOS: A EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL
As propostas trazidas com o Programa Mais Educação MEC, 2015 e a Meta 6
do Plano Nacional de Educação (Lei n. 13.005/2014) impõem repensar a escola a partir
de uma ampliação da jornada que não pode, nem deve consistir em mais do mesmo,
como acentua Jaqueline Moll (2010).
A formação integral de educandos e educandas lança sementes para o
desenvolvimento de uma proposta curricular integrada e uma virada na atuação
educativa promovida tradicionalmente pela escola que, desde a emergência da
racionalidade científica tem sido compreendida como única a contribuir para o
desenvolvimento humano. A sacralização dos exames que mensuram os conhecimentos
adquiridos na educação escolar na atualidade também caminha nesta direção.
Esta virada pedagógica necessita se comprometer com uma formação integral ou
omnilateral do ser humano passando, inevitavelmente a considerar os conhecimentos
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relacionados à dimensão do corpo, relegados a segundo plano em seus projetos
curriculares, a saber, aqueles que envolvem o desenvolvimento físico/motor, artístico,
espiritual, afetivo, emocional, lúdico, dentre outros.
Esta formação implica romper com os modelos paradigmáticos dominantes que
dicotomizam o ser humano em corpo/mente e geram outras polarizações como
teoria/prática, trabalho/lazer, manual/intelectual, para ficar com algumas. É urgente que
a educação caminhe no sentido de provocar uma nova construção paradigmática
(SANTOS, 2006) na qual, como nos diz Atihé (2008), em diálogo com Hillman, “o
desejo instintivo de aprender-ensinar seja um trabalho emotivo e misterioso” (p. 47).
Sem dúvidas, esta re-paradigmatizacao também implica em uma decisão eminentemente
política que se vincula à questão curricular entendida como “a política, a teoria e a
prática do que-fazer na educação, no espaço escolar, e nas ações que acontecem fora
desse espaço, numa perspectiva crítico-transformadora”, como explica Saul (2008, p.
120).
Este novo tempo renova a proposta de uma formação integral que deve
contemplar a multiplicidade de relações dos sujeitos da escola com o mundo na
contemporaneidade. Paulo Freire já indicava a importância destas relações na
efetividade de uma educação humanizadora.
Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo. O homem
e somente o homem é capaz de transcender, de distinguir “ser” do
“não ser” e de travar relações incorpóreas. Na sua capacidade de
discernir estará a raiz da consciência de sua temporalidade, obtida
precisamente quando, atravessando o tempo, alcança o ontem,
reconhece o hoje e descobre o amanhã. Homem – um ser de relações,
temporalizado e situado, ontologicamente inacabado – sujeito por
vocação, objeto por distorção. (FREIRE, 1996, 13).

A pesquisa realizada em uma Escola em Tempo Integral em Belo Horizonte
(2013-2014) nos revelou a manutenção do projeto curricular que intenciona o
desenvolvimento de uma formação unilateral com o “mais do mesmo”, uma vez que as
atividades no contraturno consistiam exclusivamente em reforço escolar de Português e
Matemática, sendo a Educação Física destinada ao momento de lazerdas crianças do 5o.
ano do Ensino Fundamental II.
A própria dicotomia entre turno e contraturno traz uma dificuldade para a
realização da Educação Integral. Pode ser somada a esta questão a nomeação de
atividades extracurriculares aquelas que não se consagraram como disciplinas
tradicionais do currículo ou, ainda, as que não são exigidas em exames. No entanto, no
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contexto da escola pesquisada, somente em 2015 foram introduzidos os conhecimentos
contemplados pelas Artes e a disciplina de Direitos Humanos, ao lado das tradicionais
Matemática, Português e Educação Física. Galian e Sampaio (2012) chamam a atenção
para a tendência da escola em manter suas práticas tradicionais no contraturno como
continuidade ou reprodução do que ela sempre foi e o risco do acréscimo de outras
atividades em horários complementares, sem que se discuta o que se espera como
resultado do processo de escolarização nestes novos moldes.
Assim, é bastante claro o que se espera dos educandos com a ampliação do
numero de aulas de Matemática e Português, mas vale a pena destacar aqui a função da
Educação Física neste contexto. A grande maioria das propostas curriculares, que
considera esta disciplina no Tempo Integral, o fazem com base em sua construção
histórica e contribuição para a formação de um corpo disciplinado, dócil e obediente
(WERNECK, 1997). Também compreendem o lazer e a recreação como momento de
relaxamento e distração, para aliviar um pouco o aprendizado das matérias de difícil
compreensão. Desse modo, percebe-se uma frágil compreensão da área (há muito
criticada pelos profissionais e estudiosos) e uma apropriação dos seus conhecimentos,
principalmente o esporte e as brincadeiras, numa perspectiva compensatória. Além
disso, esta concepção vai na contramão do que propõe a própria LDBEN em vigor.
Diante de uma realidade que se apresentada fragmentada e distante da Educação
Integral, o projeto buscou a construção de uma proposta que rompesse com o mais do
mesmo.
3 A FORMAÇÃO PERMANENTE DE EDUCADORES(AS) NA CONSTRUÇÃO
E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
A pesquisa-ação, calcada em fundamentos freireanos, deve abandonar
obrigatoriamente a formulação solitária e acadêmica de “receitas” que indiquem aos
educadores e às educadoras o que-fazer na escola. A formação permanente de
educadores e educadores, nesta perspectiva, compreende o ser humano na busca do
saber mais e do ser mais. A compreensão do inacabamento é fundamental para que se
tome por princípio tanto a condição humana de inconclusão como a responsabilidade
pela permanência da formação.
Necessário trazer as palavras de Freire para ilustrar os pressupostos para a
humanização:
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A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam
por desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a
problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da
historicidade dos homens. Por isto mesmo é que os reconhece como
seres que estão sendo, como seres inacabamentos, inconclusos, em e
com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente
inacabada. (2005, p. 83).

No tocante à formação permanente, as relações entre currículo-ato educativo e
teoria-prática não podem ser dicotomizadas ou hierarquizadas. Eles se constroem e se
desenvolvem no coletivo escolar permanentemente.
Como explica Saul,
Na formação permanente freireana, o contexto concreto de atuação
docente é, marcadamente, o ponto de partida da ação formativa, não se
verificando a “clássica” prevalência da teoria sobre a prática, e sem
que isso signifique converter a formação dos educadores em um
praticismo estéril. Esse pressuposto decorre da necessidade de
compreender e enfrentar os problemas reais que os professores
vivenciam no cotidiano escolar e vai ao encontro do caráter coletivo e
dinâmico do trabalho pedagógico. (2015, p. 47).

A prevalência da teoria sobre a prática e, ainda, das formulações curriculares
sobre a práxis docente enfraquece o papel dos educadores e educadores em relação ao
desenvolvimento da educação, bem como deixa em segundo plano a busca da
transformação em uma perspectiva crítico-libertadora.
Como assevera Zeichner (ZEICHNER; SAUL; DINIZ-PEREIRA, 2014, p.
2213), é incompatível com uma perspectiva crítica a manutenção de um modelo
colonial que diz para os(as) educadores(as): “Eu vou preparar você!”
O currículo, na perspectiva freireana, é construído na práxis que envolve os
sujeitos em processo de humanização. Na busca do ser mais e saber mais que o
conhecimento se revela e se desvela. Ele não é prescrição, nem receita. Ele é fruto do
diálogo entre sujeitos.
Assim, dentro destas premissas, a pesquisa realizada teve como ponto de partida
a compreensão que a emergência de uma proposta curricular para a Educação Integral
em Tempo Integral concebe a ação-reflexão-ação dos sujeitos como fundamento para
sua construção e desenvolvimento.
4

A

CURIOSIDADE

EPISTEMOLÓGICA

E

UMA

PEDAGOGIA

DA

PERGUNTA
A dúvida, a incerteza e a pergunta não têm encontrado no ambiente escolar o
espaço e o tempo para o seu desenvolvimento. A compreensão de que o currículo é um
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produto que possibilita resultados quantificáveis e padronizados implica em um
reducionismo do processo educativo enquanto humanizador.
A Educação Integral traz em seu conteúdo uma busca por conhecimentos que
redimensione o espaço, o tempo e o currículo escolares. Um redimensionamento que vai
além da manutenção da construção de uma educação unidimensional na qual somente o
conhecimento técnico é importante. Neste sentido, a Educação Integral nos desafia ao
desenvolvimento de currículo que se integre, que se caracterize pelos aspectos
integradores e não pela fragmentação.
Da mesma forma, com um novo tempo e um novo espaço, a escola tem a maior
possibilidade de proporcionar uma educação fundada na cidadania e não postergá-la
para o futuro. Os sujeitos da escola – educadores(as) e educandos(as) – devem se
afirmar como sujeitos históricos que constroem e desenvolvem a proposta curricular na
práxis.
Paulo Freire traz importantes fundamentos para um currículo concebido como
práxis e não como um produto formulado por especialistas. A busca por temas
geradores, a pedagogia da pergunta, o diálogo e a educação problematizadora são
categorias freireanas que atendem aos anseios de uma educação na cidadania, crítica e
fundada na curiosidade epistemológica.
A curiosidade deve retomar seu lugar na escola e no currículo escolar, pois é
fundamental para aprendizagem e para a manutenção da busca pelo conhecimento. Em
sua busca pelo saber mais, o sujeito em processo educativo é movido pelas incertezas e
dúvidas. A curiosidade dos educandos(as) desafia a escola, os(as) educadores(as) e o
currículo com o deslocamento da centralidade do conhecimento que passa do formal
(teórico) para o material (realidade).
Para Freire,
A curiosidade do estudante às vezes pode abalar a certeza do
professor. Por isso é que, ao limitar a curiosidade do aluno, a sua
expressividade, o professor autoritário limita a sua também. Muitas
vezes, por outro lado, a pergunta que o aluno, livre para fazê-la, faz
sobre um tema, pode colocar ao professor um ângulo diferente, do
qual lhe será possível aprofundar mais tarde uma reflexão mais crítica.
(1985, p. 44).

O currículo escolar se encontra limitado igualmente pela castração da
curiosidade e a inviabilização da pergunta. Educandos e educandas chegam às salas de
aula desejosos de conhecimentos que permitam o desvelamento do mundo em que

ISSN 2177-336X

5763

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

30
vivem. Porém, em nome de um conhecimento descontextualizado e abstrato passam
anos na escola aprendendo a “desaprender” a perguntar.
Conforme Faundez,
[...] o professor deveria ensinar - porque ele próprio deveria sabê-lo seria, antes de tudo, ensinar a perguntar. Porque o início do
conhecimento, repito, é perguntar. E somente a partir de perguntas é
que se deve sair em busca de respostas, e não o contrário: estabelecer
as respostas, com o que todo o saber fica justamente nisso, já está
dado, é um absoluto, não cede lugar à curiosidade nem a elementos
por descobrir. O saber já está feito, este é o ensino. Agora eu diria: “a
única maneira de ensinar é aprendendo”, e essa afirmação valeria
tanto para o aluno como para o professor. Não concebo que um
professor possa ensinar sem que ele também esteja aprendendo; para
que ele possa ensinar, é preciso que ele tenha de aprender. (1985, p.
46).

A curiosidade e a pergunta guardam, em uma perspectiva freireana, estreitos
laços com o diálogo e a problematização do conhecimento. É no encontro entre os
sujeitos em processo de humanização que a educação se realiza.
Ao desprezar o currículo como produto acabado, é rejeitada a ideia de um
processo educativo percebido como doação ou imposição. O diálogo freireano implica
um pensar crítico que desafia a pronúncia do mundo e uma educação mediatizada por
este mundo.
A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A
sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que
impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de
vista sobre ele. (FREIRE, 2005, p. 97).

A partir destas referências freireanas, a pesquisa-ação teve na pedagogia da
pergunta o motor para a manifestação da curiosidade epistemológica necessária à
problematização do currículo e a superação de sua fragmentação. Lado outro, a opção
por uma educação dialógica possibilita a emergência do(a) educador(a) como sujeito da
práxis educativa, como veremos a seguir.

5 EDUCADORES

E EDUCADORAS

COMO

SUJEITOS

DA PRÁXIS

CURRICULAR
A curiosidade chega à escola e bate às portas do currículo, mormente, fundada
no senso comum. Emerge acriticamente e até mesmo ingenuamente. A curiosidade deve
ser estimulada e alimentada pelo diálogo para a mudança de sua qualidade. Quando o
currículo escolar e a práxis educativa alimenta a curiosidade ingênua, a inquietação
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indagadora e a pergunta, podemos superar a ingenuidade para o desenvolvimento de
sujeitos epistemologicamente curiosos (FREIRE, 2015).
Em círculo de cultura com educadores e educadoras, a pergunta e a curiosidade
foram categorias emergentes. No desafio do que-fazer na Educação Integral em Tempo
Integral, ficou evidente que seria necessária a maior participação dos(as) educandas
como forma de desenvolvimento de uma proposta curricular que dialogasse com esta
realidade.
Neste momento, educadores(as) tinham o diálogo somente como estratégia
metodológica para tornar o currículo atraente e não houve a percepção (explícita) do
potencial crítico-transformador do diálogo e da pergunta. Sem dúvida, muito tem se
investido em uma educação participativa, mas de forma a instrumentalizar o diálogo que
tem como fim um resultado pré-determinado.
No entanto, o diálogo traz situações que se configuram como inédito-viável, ou
seja, que ignoram determinantes históricas que permite a pronúncia na Palavra pelas
vozes tradicionalmente silenciadas em busca da transformação.
Os círculos com os educandos e educandos se desenvolveram com a utilização
de mapas mentais e “por quês?” na busca de temas que trouxessem a curiosidade e o
projeto curricular desejado por estes sujeitos. Para tanto, propomos uma articulação
entre os conhecimentos historicamente acumulados e as experiências, vivências e
saberes dos(as) educandos(as).
A primeira questão importante na abordagem dos(as) educandos(as) foi o que se
espera/deseja da Educação Integral. A esperança simboliza a utopia do projeto
educativo e revela os sonhos depositados neste projeto.
O currículo e o ato educativo deixaram de lado a escuta dos sonhos e dos
projetos de educandos e educandos. A partir de uma perspectiva freireana, entendemos
que
As transformações do mundo necessitam tanto do sonho quanto a
indispensável autenticidade deste depende da lealdade de quem sonha
às condições históricas, materiais, aos níveis de desenvolvimento
tecnológico, científico do contexto do sonhador. Os sonhos são
projetos pelos quais se luta. Sua realização não se verifica facilmente,
sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, marchas às
vezes demoradas. Implica luta. (FREIRE, 2000, p. 53-54).

Com base na provocação sobre o que esperar de uma Educação Integral, nos
mapas mentais elaborados pelos educandos e educandas emergiram as seguintes
temáticas:
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Informática;

Educação Física;

Ballet;

Show de talentos;

Para casa;

Arte, dentre outros.

Os mapas foram indicativos da pluralidade de dimensões esperadas/desejadas
pelos Educandos(as). Ao se depararem com esta proposta, educadores(as) tiveram maior
clareza da utopia do educandos(as) como também da frustração frente ao projeto
unidimensional desenvolvido pela escola. A reflexão trouxe para o grupo docente a
necessidade de um redimensionamento das atividades realizadas em prol de uma nova
dinâmica que proporcionasse um ritmo adequado ao tempo estendido.
Já na busca da curiosidade com a pergunta “por quê?”, tivemos as seguintes
indagações:
Por quê as ruas são pichadas?

Por quê não respeitam as leis?

Por quê tem muito lixo nos rios?

Por quê as pessoas falam mentira?

Por quê o mundo é poluído?

Por quê matam e fazem coisas

Por quê a escola é pichada?

erradas?

Por quê se desobedece as leis?

Por quê há desmatamento?

A decodificação da curiosidade ingênua apresentada pelos educandos(as) foi um
momento especial no desenvolvimento de uma proposta integradora de currículo aliada
de uma participação efetiva dos sujeitos da escola.
Educadores e educadoras se tornaram atores da construção curricular ao
conjugarem o conhecimento especializado e a curiosidade ingênua como forma de
alimento da pergunta. Assim, neste caso, a proposta foi a eleição de dois temas
integradores para o projeto de Educação Integral em Tempo Integral para 2016, quais
sejam, Ética e Meio Ambiente como potencializadores do diálogo nas disciplinas de
Português, Matemática, Arte, Direitos Humanos e Educação Física.
Ainda com inspiração em Paulo Freire, uma proposta desta natureza precisa
considerar o corpo. Freire chama a atenção para a importância de repensar o corpo na
educação. Corpo que “se constitui socialmente, assim como os conhecimentos”. Para
ele, “deve-se buscar novas formas de relações sociais, em que o homem, a mulher, as
crianças possam constituir-se como pessoas capazes de lançar-se para fora de si,
interferindo no mundo, transformando-se” (FREIRE apud FIGUEIREDO, 2010, p.93).
Em Por uma pedagogia da pergunta, Freire discutindo sobre o conceito de
corpo consciente afirma
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[...] o corpo humano, velho ou moço, gordo ou magro, não importa de
que cor, o corpo consciente, que olha as estrelas, é o corpo que
escreve, é o corpo que fala, é o corpo que luta, é o corpo que ama, que
odeia, é o corpo que sofre, é o corpo que morre, é o corpo que vive!
(1985, p. 28).

Assim compreendendo o corpo, considera-se que os projetos integradores
podem, e devem ser trabalhados por todas as disciplinas em questão. A articulação dos
conhecimentos será fundamental. O corpo não é objeto de estudos apenas da Educação
Física. O corpo é nossa forma de estar no mundo. Reconhecer a diversidade corporal e
as diferenças entre eles é imprescindível para que o processo educativo seja cada vez
mais humanizador. “Somos corpos fazedores e transformadores de nossas realidades.
Corpos vivos em tempos e espaços diferenciados, experimentando possibilidades
emergentes que são nossas, de direito. Corpos produtos e produtores de cultura”
(ALVES, 2004, p. 24).
Caberá à Educação Física desenvolver os aspectos relativos à vivência plena e
lúdica da corporeidade, por meio das práticas corporais presentes em nossa cultura,
levando em consideração o potencial dos educandos(as) para aprender fazer o
movimento, saber sobre este fazer, e ainda, articular este saber com outros.
É Faundez quem conclui, em seu diálogo com Freire em uma Por uma
pedagogia da Pergunta, que
A linguagem é de natureza gestual, corporal, é uma linguagem de
movimento de olhos, de movimento do coração. A primeira
linguagem é a linguagem do corpo e, na medida m que essa linguagem
é uma linguagem de perguntas e na medida em que limitamos essas
perguntas e não ouvimos ou valorizamos senão o que é oral e escrito,
estamos eliminando grande parte da linguagem humana. Creio ser
fundamental que o professor valorize em toda sua dimensão o que
constitui a linguagem, ou as linguagens, que são linguagens de
perguntas antes de serem linguagens de respostas. (FREIRE;
FAUNDEZ, 1985, p. 49).

Esses argumentos e a opção metodológica desenvolvida na pesquisa revelam
uma proposta dialógica que vai para além da estratégia metodológica e se configura
como materialidade da participação cidadã e da educação crítico-transformadora na qual
os sujeitos se empoderam tomando posse da realidade de opressão vivida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em tempos de Base Nacional Curricular Comum se torna evidente e visível que
o currículo escolar se constitui como campo de intensas disputas e emerge com mais
intensidade ainda o desafio da atuação de educadores e educadoras como sujeitos da
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práxis. A questão da transmissão/construção do conhecimento escolar se encontra
igualmente desafiada pela busca de efetivação da Educação Integral em Tempo Integral.
Neste cenário, conjugar o conhecimento especializado com uma proposta
integrada e problematizadora de educação se coloca como importante questão a ser
enfrentada na práxis de educadoras e educadores. Sob uma perspectiva freireana,
fundado, portanto, na busca de uma educação crítico-libertadora, compreendemos que
nossa participação no desenvolvimento da proposta curricular para a Educação Integral
deveria se realizar com Educadores(as) e Educandas(as).
Tendo como ponto de partida que o conteúdo programático não pode ser doação
de pesquisadores e que devem ser valorizadas e privilegiadas a curiosidade e a açãoreflexão-ação, os círculos epistemológicos

realizados na pesquisa buscaram

potencializar o papel de educadores(as) como protagonistas do projeto curricular e o
currículo como processo do diálogo entre sujeitos mediatizados pelo mundo através da
pronúncia da Palavra.
Em que pese, somente em março de 2016, a proposta ter começado o seu
desenvolvimento, a metodologia utilizada visibiliza como o pensamento de Paulo Freire
proporciona um currículo comprometido com a Educação Integral e Integrada.
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A PESQUISA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO: DESAFIOS E PRÁTICAS

Resumo
As pesquisas sobre a formação de professores cresceram consideravelmente no início
deste século. Assim, buscam-se compreender a identidade dos professores, seus saberes,
suas práticas, suas condições de formação, trabalho e profissionalização. O presente
painel apresenta resultados de pesquisas que abordam a formação de professores a partir
das concepções de pós-graduandos sobre a coorientação de monografias como
experiência formativa, das narrativas de histórias de vida, do olhar do docente formador
sobre o projeto pedagógico de Cursos de História. A pesquisa Estágio de docência: uma
possibilidade de formação a partir da coorientação de monografias teve o objetivo de
refletir sobre a experiência do trabalho de coorientação de monografias, promovida pelo
Estágio de Docência, focando em seus aspectos formativos. A pesquisa Narrativas de
histórias de vida como processos formativos de docentes: relatos de professoras leigas
objetivou investigar como ocorreram as trajetórias de formação e profissionalização de
professoras leigas das escolas da zona rural do município de Itapiúna/CE. A pesquisa
Processos formativos de professores de história na perspectiva multicultural crítica
teve como objetivo investigar se a formação do docente em História, considerando o
Projeto Pedagógico de Curso, está comprometida com a sociedade multicultural. O
desenvolvimento das pesquisas assentou-se na abordagem qualitativa e contou com
aporte teórico sobre formação de professores. Os estudos consideram a prática dos
sujeitos como espaço de produção de novos saberes, constituindo-se como processos
autoformativos contínuos que perpassam os muros das escolas e das universidades e se
prolongam pela vida. A reflexão contínua das práticas pedagógicas oportuniza a
identificação de possíveis entraves e aponta caminhos para a sua resolução. Com isso,
compreendemos que o processo formativo dos docentes favorece um sólido
conhecimento teórico e cultural integrado à pesquisa.
Palavras-chave: Narrativas de história de vida e formação. Formação do docente em
História. Coorientação de monografias como experiência formativa.
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ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: UMA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO A
PARTIR DA COORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIAS
Elcimar Simão Martins (UNILAB)
Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite (UECE)
Resumo
Este texto é resultado das ações da pesquisa concluída: “O Estágio de Docência nos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu: tendências formativas a partir da Pedagogia
freireana e do professor pesquisador”, cujo objetivo principal foi investigar a
implantação da experiência de Estágio de Docência nos Cursos de Pós-graduação stricto
sensu da UECE. Buscou-se, portanto, refletir sobre a experiência do trabalho de
coorientação de monografias, promovida pelo Estágio de Docência, focando em seus
aspectos formativos. Neste cenário, trazemos a concepção da docente responsável pela
atividade, bem como relatos de estudantes da pós-graduação em educação participantes
do projeto, com vistas a refletir sobre as concepções dos mesmos acerca desta
experiência formativa. Os estudos de Lima (2007, 2012), Alves (2008), Ghedin,
Almeida e Leite (2008), Freire (1994), Imbernón (2010), Pimenta e Anastasiou (2010),
Gatti, Barreto e André (2011), contribuíram para as discussões levantadas. Os
resultados obtidos revelaram a experiência de coorientação de monografias a partir do
Estágio de Docência na pós-graduação como uma possibilidade de formação do
professor pesquisador, que favoreceu o conhecimento do trabalho pedagógico no âmbito
do ensino superior, contribuindo para o desenvolvimento de práticas inovadoras a partir
da interação de docentes e estudantes da graduação e da pós-graduação. A avaliação da
própria prática e a troca de experiências entre os sujeitos abriu espaço para um grupo de
trabalho, estudos e formação, como espaço colaborativo, entre orientadores e
orientandos, formando e se formando de igual modo, desenvolvendo-se como
professores pesquisadores. As reflexões apontam para a necessidade de que os
programas de pós-graduação adotem mecanismos de formação para a orientação de
monografias, pois o simples fato de já ter sido orientado não ensina a orientar.
Palavras-chave: Estágio de Docência. Formação docente. Coorientação de monografia.
1 Introdução
A década de 1990 é caracterizada mundialmente pelo movimento de
valorização da formação e da profissionalização de professor. As profundas mudanças
ocorridas na economia mundial repercutem diretamente nas políticas educacionais
brasileiras. Diante disso surgiram e continuam surgindo novas exigências, o que implica
rever a questão da formação dos professores.
Com isso, o ideal do professor pesquisador, reflexivo, intelectual, crítico
influencia nos novos processos de preparação para o exercício da docência no âmbito do
ensino superior, valorizando a pesquisa na ação. Essa mudança investigativa
caracterizada pela aproximação com o cotidiano dos professores pode favorecer novas
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estratégias de formação, que evidenciem os saberes produzidos pelos e com os docentes
na incessante busca de uma educação de qualidade. Ultrapassando-se assim, a simples
constatação dos dados e proporcionando uma verdadeira troca de experiências, de
saberes, de aprendizagens entre os sujeitos, fortalecendo o seu processo formativo.
As pesquisas que tratam sobre o Estágio de Docência são bastante recentes e
ainda em quantidade reduzida. Uma busca nos trabalhos do XVI ENDIPE localizou
apenas um trabalho versando sobre o estágio de docência no ensino superior. Já no
XVII ENDIPE localizamos dois paineis sobre a temática; um discutindo o estágio de
docência nos programas de pós-graduação e outro o estágio de docência integrando
universidade e escola na formação de professores. No banco de teses da CAPES só
localizamos quatro trabalhos relacionado as estágio de docência. O exposto evidencia a
necessidade de mais investigações sobre o estágio de docência.
É nesse cenário que buscamos refletir sobre o Estágio de Docência no Curso
de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, na Universidade Estadual do Ceará, a
partir da experiência do trabalho de coorientação de monografias.
O Ofício Circular Nº 28/99/PR/CAPES exige que os estudantes dos
Programas de Pós-Graduação realizem estágio de docência nos cursos de graduação,
como uma preparação para o exercício da docência no ensino superior. Assim, em
atendimento a tal determinação, a Universidade Estadual do Ceará publicou a Resolução
Nº 821, de 19 de dezembro de 2011/CONSU – UECE, tornando obrigatório o Estágio
de Docência para todos os estudantes da Pós-Graduação stricto sensu, a partir do ano de
2012.
O estágio de docência como possibilidade de formação favorece a base do
conhecimento pedagógico proporcionando uma interligação real com as situações
educativas, analisando-as, renovando-as e equilibrando teoria e prática. Com isso, a
Universidade oportuniza mecanismos para que o pós-graduando e futuro docente
compreenda o seu complexo papel social, pautado pelo compromisso com a qualidade
da educação pública.
Desenvolvida no programa de pós-graduação em educação da UECE, a
coorientação de monografias no final do Curso de Pedagogia pretende se constituir na
linha de promoção do diálogo colaborativo entre os alunos da graduação e os estudantes
da pós-graduação por meio do estágio de docência. Esta integração se pauta
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prioritariamente em dois pilares: a articulação entre ensino e pesquisa e a formação do
professor pesquisador.
A atividade foi promovida pela professora orientadora, que faz parte da
Linha de pesquisa: Formação, Didática e Trabalho Docente, do Núcleo: Didática,
Saberes Docentes e Práticas Pedagógicas do PPGE-UECE e é responsável por
disciplinas ligadas à elaboração da Monografia inseridas na estrutura curricular do
Curso de Pedagogia da UECE.

2 O Estágio de Docência como possibilidade de formação docente

Nos dias atuais a universidade ainda é um lugar privilegiado, embora não
único, do encontro da ciência com as várias culturas com vistas a criar e divulgar
saberes, formando para o exercício da cidadania (WANDERLEY, 1988). Pimenta e
Anastasiou (2010) advogam que a universidade – a partir da pesquisa, do ensino e da
extensão – tem a finalidade de formar para o exercício permanente da crítica e a
problematização dos conhecimentos e dos resultados destes na construção da sociedade
com as demandas e os desafios da atualidade.
Dentre outras possibilidades, a formação inicial deve trabalhar a partir de
várias dimensões: a ética, a estética, a afetiva, a dos valores emocionais, a dos sentidos,
além da cognitiva, obviamente. Tal perspectiva contribui para a formação de
professores criativos, hábeis para a resolução de problemas, solidários para o trabalho
em equipe com os seus pares com vistas a garantir uma educação de qualidade aos
discentes (GHEDIN; ALMEIDA; LEITE, 2008).
A formação docente deve favorecer a autoformação, posto que “estar em
formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os
percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, identidade
profissional” (NÓVOA, 1995, p. 25).
Na década de 1990 a formação de professores era vista como um processo
de assimilação de estratégias e desenvolvimento de habilidades e conhecimentos com o
objetivo de mudar as salas de aulas. Nos anos 2000, a tônica voltou-se para a criação de
espaços para construção da aprendizagem a partir de uma prática reflexiva. Atualmente,
aponta-se para mudar a realidade educativa e social com o empenho dos diversos
agentes sociais em uma verdadeira construção coletiva (IMBERNÓN, 2010).
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As diversas reformulações e acréscimos à legislação educacional vigente
ainda não conseguiram promover uma formação inicial que articule concepções
disciplinares e pedagógicas. Nesse sentido, “mesmo com as orientações mais
integradoras quanto à relação „formação disciplinar – formação para a docência‟, na
prática ainda se verifica a prevalência do modelo consagrado no início do século XX
para essas licenciaturas” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 96).
Ainda de acordo com as citadas autoras, isso se dá em virtude de um jogo de
interesses tanto das instituições como do poder político regulador da formação em nível
superior. Algo que fica evidente é que as mudanças necessárias implicariam para
instituições privadas e universidades públicas um significativo montante financeiro,
além de ajustes curriculares, contratação de docentes e alteração na duração dos cursos.
Logo, não estão sendo colocadas em prática alternativas viáveis e condizentes com as
necessidades dos professores e, consequentemente, preocupadas com a aprendizagem
dos estudantes da educação básica. Os problemas são constantemente retratados pelos
resultados de concursos públicos, pelos próprios licenciandos e docentes, pelas
avaliações propostas pela escola ou em larga escala, dentre outras.
Em meio às críticas sobre a carência de formação para o magistério na
Educação Superior, a CAPES instituiu por meio do Ofício Circular nº 28/99/PR/CAPES
o estágio de docência na graduação como parte integrante da formação de mestres e
doutores. Sendo que tal estágio foi determinado como obrigatório aos bolsistas do
Programa de Demanda Social da CAPES.
A partir da normatização da CAPES, a UECE criou a Resolução 821/2011
do CONSU-UECE, ampliando a obrigatoriedade do estágio de docência a todos os
estudantes de pós-graduação regularmente matriculados, independente de serem
bolsistas ou não. A referida resolução estabelece, portanto, as normas para o Estágio de
Docência dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UECE, trazendo
as atribuições do pós-graduando e do professor responsável pelo estágio. Houve uma
sistematização das possíveis atividades do estágio de docência e das responsabilidades
do estagiário e do orientador. De todo modo, defendemos que as aprendizagens de tal
processo são contínuas e carecem de planejamento e reflexão constantes. Contudo,
sinalizamos que o desenvolvimento do processo de formação do professor pesquisador
requer uma formação ampla e crítica, posto que ele atua em um espaço de constantes
transformações.
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3 O grupo de coorientação de monografias
Assim como “um galo sozinho não tece uma manhã” (MELO NETO, 1968),
um professor sozinho não desenvolve o seu processo de formação. É preciso um
trabalho coletivo em que várias vozes ecoem, sejam escutadas e refletidas para que fio a
fio seja tecido o processo de formação docente.
Um grupo é um conjunto de pessoas com interesses comuns que se reúnem
para o desenvolvimento de uma tarefa específica. Ultrapassa as questões individuais e
favorece o exercício da fala, do diálogo, da defesa de pontos de vista. É um processo de
construção identitária – individual e coletiva – no qual cada sujeito incorpora um pouco
do outro (FREIRE, 1994).
Visualizando o distanciamento entre os cursos de graduação e de pósgraduação, a professora orientadora empreendeu a elaboração do Projeto de
Coorientação de Monografia, que emanou de um problema real no contexto da
Universidade. Tínhamos de um lado alunos da graduação em Pedagogia que não
finalizavam o curso em virtude de dificuldades com a escrita da monografia. Do outro,
alunos da pós-graduação que precisavam concluir a disciplina de Estágio e Docência
nos cursos de Mestrado e Doutorado. Paralelamente, existia a necessidade de projetos
que estreitassem as relações entre graduação e pós-graduação. De acordo com a
professora orientadora:
Sempre achei que as Monografias desenvolvidas no final do Curso de
graduação se constituem uma grande oportunidade de formação
docente e o mais importante: é um direito de todos os alunos a
pesquisa em sua área de conhecimento. Os Programas de Iniciação
Científica atendem certo número de alunos, mas a grande maioria, o
aluno trabalhador, aquele que trabalha oito horas por dia tem certas
lacunas formativas, principalmente em relação à pesquisa. Sei o que é
isso porque cursei duas licenciaturas, trabalhando os dois
expedientes na educação básica. Acho que é por isso que o
meu primeiro projeto de pesquisa, como docente da Educação
Superior teve como título: A Monografia como espaço de formação
docente (Trecho da entrevista realizada com a orientadora do estágio
de docência).

Assim, a professora reuniu os seus orientandos da pós-graduação e partilhou
sua experiência com a orientação de monografias e os estudantes se perceberam como
um grupo quando iniciaram um processo coletivo de reflexão sobre suas histórias de
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vida e de formação e analisaram os vários pontos de encontro entre eles. Em meio às
dificuldades encontradas no cotidiano e diante das pressões acadêmicas, pessoais e
profissionais, o grupo surgiu como um espaço para a discussão de questões comuns aos
estudantes e a busca de superação dos desafios.
O grupo é o encontro de pós-graduandos que partilham suas práticas,
trocando experiências no coletivo. É um espaço de diálogo, trabalhando o exercício do
ouvir e do falar, do contribuir para a formação de si e a do outro. Assim, é um
movimento contínuo de idas e vindas do eu (individual) ao nós (coletivo), com vistas à
transformação de uma realidade comum aos sujeitos.
Destarte, à medida que o grupo foi se firmando, os discentes foram ficando
mais próximos, construindo verdadeiros elos. Eles começaram a compreender que a
formação vai acontecendo de forma contínua, nos momentos de partilha, de reflexão, de
tomada de posição – individual e coletiva.
O curso de coorientação de monografias foi uma contribuição para o
processo formativo do grupo, pois favoreceu o diálogo e a reflexão sobre limites e
possibilidades da escrita acadêmica, além de favorecer o apoio dos pós-graduandos a
estudantes da graduação.
O estágio de docência a partir da orientação de monografias foi pensado e
efetivado como um projeto coletivo, posto que, “um dos limites para o alcance das
propostas de formação é que se dirigem aos professores a título individual, sem estarem
integradas num projeto coletivo ou institucional” (NASCIMENTO, 2011, p. 80). Tratar
a formação como projeto coletivo é pensar na importância do grupo como espaço de
aprendizagem.
Os pós-graduandos foram se fortalecendo, apoiando-se no outro e apoiando
o outro. Os vínculos ultrapassaram o espaço da formação, pois os sujeitos membros do
grupo compreenderam que os cursos finalizam, mas as aprendizagens permanecem e/ou
se renovam, pois assim como a vida, a formação é contínua.

4 A dinâmica de coorientação de monografia no Estágio de docência

A sistemática de operacionalização da coorientação de monografia acontece
da seguinte forma: os alunos da graduação se matriculam nas disciplinas de monografia;
a professora da graduação que também é professora na pós-graduação em educação e
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orientadora do estágio de docência realiza uma reunião com os seus orientandos e
explana acerca do projeto. Segundo a docente,
Como professora do Programa de Pós Graduação em Educação da
UECE, ao ver se aproximando o tempo da minha aposentadoria, nos
últimos cinco anos, optei por trabalhar com meus orientandos uma
formação específica de orientação de pesquisas, na área da
educação. A gente fazia um Curso teórico-prático de orientação de
Monografia. Então pedia que a Coordenação do Curso de Pedagogia
me lotasse com as Disciplinas de Orientação de Monografia e
Seminário de Monografia e ali cumpríamos o Estágio de Docência.
Depois vieram alunos de outros professores (Trecho da entrevista
realizada com a orientadora do estágio de docência).

A formação compreende diversos encontros de estudos e de orientação
sobre os passos de construção do trabalho científico com foco na escrita da monografia.
Após a formação, acontece um encontro geral de apresentação, com a participação da
coordenação do projeto, dos alunos da graduação e dos alunos da pós-graduação.
Cada estudante da pós-graduação recebe um aluno da graduação para
acompanhar como coorientador. Nesse processo, os coorientadores seguem uma pauta
baseada nos princípios de orientações anteriormente desenvolvidos na formação,
aprofundando as fases de elaboração da monografia nos encontros presenciais de
orientação. Conforme o ritmo de produção dos orientandos ocorre encontros presenciais
envolvendo a orientadora, o(a) coorientador(a) e o(a) graduando(a). Destaca-se também,
nesse processo a importância dos recursos midiáticos. Alguns orientandos e
coorientadores utilizam as redes sociais para se comunicarem no acompanhamento e
monitoramento da produção.
A cada ciclo de orientação, a experiência é aprimorada e os estudantes
coorientadores demonstram amadurecimento em suas práticas de coorientação.
Geralmente, o momento mais difícil desse processo é o primeiro contato com o
estudante da graduação, pois este chega meio receoso para o desenvolvimento da
monografia. Passada a fase de acolhida, definem-se os encontros presenciais,
detalhando-se o conteúdo a ser trabalhado, compreendendo as leituras recomendadas, a
indicação das referências, os componentes da monografia, tais como: os elementos que
deverão conter na introdução, no capítulo teórico e no percurso metodológico que os
orientados deverão seguir.
Chegada à fase de campo discutem-se as orientações de procedimentos,
elaboração de questionários ou roteiros para entrevista. Por fim, o fechamento com a
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análise das informações e a conclusão do trabalho. Os graduandos são orientados quanto
às recomendações das normas de um trabalho científico em conformidade com as
orientações da Universidade e as normas da ABNT. Além deste encaminhamento,
sugere-se uma revisão final.
Encaminhada a monografia para a etapa final, acontece o último encontro de
orientação. O trabalho é analisado pela orientadora titular e uma vez concluso, define-se
a data de defesa e a composição da banca. Por fim, coorientador e orientando discutem
os últimos passos de apresentação do trabalho. Ocorrida a defesa, os coorientadores são
certificados pelo trabalho de coorientação e participação em banca. Desta forma,
vivenciam na prática a experiência de orientação de monografia, aprimoram o currículo
e fortalecem a parceria entre graduação e pós-graduação.
A escrita deste texto contou com o apoio da professora orientadora e de
quatro coorientadores, que relataram as suas concepções sobre o projeto de coorientação
de monografias. Assim,
O projeto de coorientação de monografias foi uma experiência do
maior valor co-labor-ativo. A sistematização desta atividade está
vinculada à nossa pesquisa sobre “O Estágio de Docência nos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu: tendências formativas a
partir da Pedagogia freireana e do professor pesquisador”, concluída
em 2015 (Trecho da entrevista realizada com a orientadora do
estágio de docência).

O trabalho em grupo tem promovido uma relação sólida de estreitamento,
de fomento à pesquisa, melhorando qualitativamente a formação dos participantes
envolvidos. A experiência oportuniza aos sujeitos que atuem como mediadores da sua
formação a partir das trocas de experiências com os pares, refletindo suas práticas e com
o apoio do coletivo (re)construindo permanentemente a sua própria identidade
acadêmica e profissional.
Os professores se formam para atuar na complexa tarefa de trabalhar valores
e subjetividades em um determinado tempo e lugar. Para tanto, precisam ser vistos
como intelectuais críticos (LIMA, 2012).
A experiência do Estágio de Docência permite compreender que a formação
do professor pesquisador é um processo de construção permanente, contemplando as
aprendizagens e as experiências desenvolvidas continuamente com o coletivo.
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5 A coorientação de monografias: entre o dito e o feito

A oportunidade de Estágio de docência tem assegurado conhecimentos para
além de sala de aula, favorecendo o aprofundamento das práticas de orientação, dos
saberes didáticos na produção do conhecimento em favor de pesquisa e na
sistematização do trabalho acadêmico.
Sobre a experiência de coorientação de monografias durante o período do
Estágio de Docência assim relatam os coorientadores:
O projeto favorece a ampliação de leituras, o contato com outras
temáticas, além da temática que pesquisamos. Para coorientar,
precisamos dominar o assunto que os graduandos estão pesquisando,
assim, aprendemos e ensinamos com eles. Vivi situações inusitadas de
coorientar uma graduanda com um filho de colo durante os encontros
presenciais. Coorientei uma pessoa que há quase dez anos tentava
encerrar o curso e não conseguia somente por causa da monografia.
Destaco que o projeto nos deixa com um olhar mais sensível em
relação às dificuldades que os graduandos enfrentam. A primeira
experiência de coorientação foi um pouco desafiante, depois fui
aprendendo a me colocar melhor nessa posição de coorientadora. Saí
do Estágio de Docência com vivências importantes para a profissão
docente, com saberes que me ajudarão nas orientações futuras
(Trecho da entrevista realizada com a coorientadora 1).
Colaborar na investigação dos temas propostos pelos concludentes
dos cursos de graduação, apontando os instrumentos e as
informações que nossa visão alcança (pois nem sempre os assuntos
são de nosso domínio), associadas às ideias e as histórias de vida dos
mesmos, a um só tempo nos faz sujeitos comprometidos com a
Educação e molas propulsoras (dependendo neste caso das marcas
positivas que deixamos nos alunos) para que possam continuar como
pesquisadores. Outro ponto a ser destacado é que durante a
coorientação nos víamos ora como orientando ora como
coorientador. Quiçá, a resposta para isso esteja no fato de sermos
ainda sujeitos que se sensibilizam diante das vivências e das
aprendizagens que a vida nos proporciona (Trecho da entrevista
realizada com o coorientador 2).
A experiência em coorientação de monografia trouxe-me o contato
direto com a pesquisa em educação, além de proporcionar a
aprendizagem colaborativa entre orientador, coorientador e
orientando. Tal colaboração foi consolidando-se ao longo dos
encontros de orientação (Trecho da entrevista realizada com a
coorientadora 3).
Possibilitou ver algumas deficiências na formação dos licenciandos
em Pedagogia refletidas em suas dificuldades na escrita da
monografia, nos poucos conhecimentos acerca da metodologia da
pesquisa e do processo de elaboração de uma pesquisa na área
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educacional. Além disso, percebi que as dificuldades dos alunos
refletem as de alguns professores do ensino superior que parecem ter
também inúmeras carências de formação para orientar o estudante a
elaborar a monografia. Os problemas socioeconômicos também
interferem significativamente nesse processo. Sendo assim, é
importante um orientador capacitado nos conhecimentos específicos e
metodológicos e que possa motivar e ajudar o aluno no processo de
pesquisa e escrita do trabalho científico (Trecho da entrevista
realizada com o coorientador 4).

As falas revelam que os sujeitos consideram o grupo como um espaço de
aprendizagem, de crescimento, de fortalecimento de laços pessoais e profissionais. A
partir de tal experiência é oportuno salientar a importância do grupo como espaço de
convivência, de troca de saberes e de aprendizagens entre estudantes de graduação e de
pós-graduação, de desenvolvimento das relações afetivas. Um grupo, portanto, é um
“conjunto de pessoas capazes de se reconhecer em sua singularidade e que estão
exercendo uma ação interativa com objetivos compartilhados” (OSORIO, 2003, p. 57).
Os sujeitos percebiam no grupo um espaço de pessoas que compartilham objetivos e
desafios comuns.
Os excertos evidenciam que as experiências formativas vivenciadas no
grupo podem favorecer situações de aprendizagem no cotidiano dos sujeitos,
oportunizando um espaço para o desenvolvimento de atividades colaborativas, nas quais
os coorientadores possam atuar como interventores, mediando e auxiliando uns aos
outros com suas competências específicas (ALVES, 2008).
As falas mostram o desenvolvimento do Estágio de Docência como um
saber social, partilhado pelo grupo, pois os coorientadores partilham as experiências
profissionais de um trabalho “com sujeitos e em função de um projeto: transformar os
alunos, educá-los e instruí-los” (TARDIF, 2013, p. 13).
Os coorientadores desenvolveram-se como professor pesquisador, ou seja,
ultrapassando a mera transmissão de conhecimentos já elaborados. Assim, utilizando-se
da pesquisa desenvolveram um trabalho buscando junto com os orientandos a
construção de novos conhecimentos (LIMA, 2007)
O grupo oportunizou a compreensão de que as práticas não se sustentam
sem uma teoria que as embase. Assim, os coorientadores e a professora orientadora
fizeram leituras teóricas e, superadas algumas dificuldades iniciais, compreenderam que
teoria e prática caminham lado a lado, oportunizando uma reflexão na ação.
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6 Considerações finais
A experiência de coorientação de monografias a partir do Estágio de
Docência favoreceu a aliança entre ensino e pesquisa em busca da formação do
professor-pesquisador. Com isso, temos um possível salto de qualidade no desafio de
formar docentes para o ensino superior em um ambiente que evidencia a formação de
pesquisadores.
Assim, chegamos aos principais achados da pesquisa: a atividade de
coorientação exige o domínio do assunto que os graduandos estão pesquisando e
favorece a aprendizagem pela pesquisa. Os sujeitos se viam ora como orientando ora
como coorientador. A participação no grupo proporcionou a aprendizagem colaborativa
entre orientador, coorientador e orientando. A experiência possibilitou ainda ver
algumas deficiências na formação dos licenciandos em Pedagogia refletidas em suas
dificuldades na escrita da monografia. Além disso, as limitações dos alunos refletem as
de alguns professores do ensino superior que parecem ter também carências na
formação para orientar o estudante a elaborar a monografia.
Os resultados revelaram a importância da experiência do Estágio de
Docência na pós-graduação como uma possibilidade de formação do professor
pesquisador, apontando para a necessidade de que os programas de pós-graduação
adotem mecanismos de formação para a orientação de pesquisas, pois o simples fato de
já ter sido orientado não ensina a orientar.
Os momentos de reflexão coletiva das práticas fortaleceram o grupo de pósgraduandos – como pessoas e como profissionais – estimulando-os ao exercício da
criticidade através do conhecimento do trabalho docente desenvolvido no âmbito do
ensino superior, da avaliação constante, da construção de sua atividade como
coorientador e da contribuição para o desenvolvimento de práticas inovadoras a partir
da interação de docentes e estudantes da graduação e da pós-graduação.
A avaliação da própria prática e a troca de experiências entre os sujeitos
favoreceu a construção de um espaço mútuo de formação, com os coorientadores
formando e se formando de igual modo. As aprendizagens são evidenciadas pelo
processo de partilha no coletivo, o que conduziu à ressignificação dos conhecimentos a
partir da reflexão dos trabalhos de coorientação de monografias.
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NARRATIVAS DE HISTÓRIAS DE VIDA COMO PROCESSOS FORMATIVOS
DE DOCENTES: RELATOS DE PROFESSORAS LEIGAS
Maria das Graças de Araújo (UFC)
Resumo
O presente texto traz um recorte de uma pesquisa de Mestrado em Educação Brasileira
realizada no ano de 2010 na Universidade Federal do Ceará. O objetivo principal da
pesquisa era investigar como ocorreram as trajetórias de formação e profissionalização
de professoras leigas das escolas da zona rural do município de Itapiúna/CE. Para tanto,
foram utilizadas narrativas de histórias de vida de 10 (dez) professoras que atuaram no
período que se estende do final da década de 1960 ao início de 1990. Contudo, para esse
texto utilizamos os fragmentos narrativos de três professoras que residiam na mesma
localidade quando exerciam suas atividades docentes e participaram dos cursos de
qualificação para professores como requisito para dar continuidade à profissão. Tal
escolha foi feita como estratégia didática para melhor expor nossas ideias no presente
texto, por compreendemos que essas professoras partilharam situações semelhantes em
seus processos formativos educacionais e profissionais. Apoiamos nossas discussões
nas ideias de Benjamin(1994) sobre a arte de narrar; Certeau(1998) que versa sobre as
artes de fazer; Magalhães Júnior e Ferreira (2013) que discutem a importância dos
relatos biográficos e autobiográficos para a formação de professores, dentre outros. Não
trazemos aqui apenas os achados encontrados no período da realização da pesquisa, mas
aprofundamos nossas reflexões com foco nas narrativas de história de vida como
processos formativos indissociados dos outros aspectos das vidas dos sujeitos.
Concluímos que as narrativas de história de vida são fundamentais para a compreensão
de detalhes dos processos educacionais que envolvem o cotidiano dos sujeitos. Além
disso, elas constituem processos autoformativos contínuos que perpassam os muros das
escolas e se prolongam pela vida inteira.
Palavras-Chave: Narrativas autobiográficas. Formação Escolar. Profissão docente.
1 Introdução
O presente texto traz fragmentos de uma pesquisa concluída no ano de 2010,
por ocasião da conclusão do Mestrado em Educação Brasileira, feito na Universidade
Federal do Ceará. Tratava-se de uma investigação cujo escopo era investigar como
ocorreram as trajetórias de formação e profissionalização de professoras leigas das
escolas da zona rural do município de Itapiúna/CE.
Para a realização da referida pesquisa tivemos por base as narrativas de
histórias de vida de dez professoras municipais que foram entrevistadas à época, bem
como consideramos os elementos encontrados nas revisões bibliográficas que
abordavam a temática e outros aspectos relativos ao contexto histórico, social cultural e
geográfico no qual elas estavam inseridas.
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Essas professoras atuaram na zona rural do município no período que se
estende do final da década de 1960 ao início de 1990 aproximadamente. Esse é um
momento marcado por uma série de transformações políticas e sociais, que embora não
retratado nas falas das professoras, revela as marcas das mudanças no país, como a
questão da ditadura civil militar de 1964 a 1985, o processo de redemocratização a
partir do final do regime militar, dentre outros. É nesse contexto em que as professoras
tidas como leigas, por não possuírem a formação inicial necessária à atuação docente,
realizaram suas artes de fazer (CERTEAU, 1998) e seus processos formativos em
espaços institucionalizados como condição sine qua non para a continuidade de suas
atividades profissionais.
Dessa maneira, as professoras concluíram o 1º e 2º graus, conforme
nomenclatura da época, a partir de cursos de qualificação de docentes ofertados pelo
poder público, mais especificamente através do incentivo do Governo Federal junto ao
Estado que em parceria com o município realizaram os cursos.
Esses processos formativos na educação formal aconteceram concomitantes
ao exercício docente, estando, portanto, imbricados em suas histórias de vida, de modo
indissociável.

Assim,

as

narrativas

autobiográficas

são

também

processos

autoformativos, uma vez que possibilitam uma reflexão sobre o que foi realizado, bem
como uma partilha entre seus pares, dos fatores em comum que permearam suas vidas e
ações.
Passados mais de 05(cinco) anos da conclusão da pesquisa, nosso intuito no
presente texto não é simplesmente trazer os achados encontrados à época, mas
aprofundar nossas reflexões, considerando os novos conhecimentos internalizados, o
que nos faz ver aspectos não discutidos naquele momento. Desse modo, focaremos a
importância das narrativas de histórias de vida como processos formativos.
É oportuno esclarecer que os relatos de história de vida não serão aqui
tratados numa perspectiva de uma história tradicional, cujo objetivo era enaltecer os
grandes heróis a partir das suas biografias. Mas sim, considerando-se as mais recentes
discussões de pesquisadores que tratam a biografia e a autobiografia como ferramentas
“constituidoras dos processos de identidade e identificação na formação de professores”
(MAGALHÃES JÚNIOR; FERREIRA, 2013, p. 23). Assim sendo, um relato biográfico
ou autobiográfico é muito mais que uma narrativa. É um processo que revela
identidades, identificações e os elementos do contexto histórico social, cultural,
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geográfico, político e religioso onde estão inseridos os sujeitos e que os definem
enquanto tais. É ainda um momento de partilha com os outros sobre as trajetórias
vivenciadas, os aspectos em comum que permearam a caminhada e uma reflexão do
sujeito da narrativa sobre a sua própria vida. Essas histórias têm tempo e lugar
determinados. Por isso, inicialmente exporemos alguns elementos do lugar de atuação e
de formação dos sujeitos pesquisados, por compreendermos os lugares como espaços
interativos, cujos acontecimentos influenciam diretamente a vida de cada indivíduo nele
inserido.

2 O município de Itapiúna/CE como lócus de atuação profissional e de formação
das professoras
Nenhum corpo existe sem ocupar um dado lugar no espaço, isso é óbvio.
Em se tratando de espaço geográfico, embora não deva ser visto como determinista para
a constituição das vidas dos sujeitos, desconsiderá-lo, significa incorrer no erro de não
observar que as ações humanas são realizadas para a sua transformação e/ou
acomodação, ou ainda para superação dos obstáculos por ele impostos. Nesse sentido,
as características de um dado lugar podem dizer muito sobre os indivíduos, uma vez que
nelas estão embutidas as crenças, os valores, os bens e serviços que circulam em dado
território que vão moldando as identidades dos diversos grupos humanos.
Pensando assim, consideramos relevante enumerar alguns aspectos
históricos e geográficos do município de Itapiúna/CE para facilitar a compreensão dos
leitores acerca dos acontecimentos que permearam as vidas das professoras integrantes
da pesquisa e os episódios que marcaram seus processos formativos e profissionais.
Nosso entendimento é de que o lugar onde está situado o sujeito de uma
dada ação pode revelar porque ele viveu determinado processo e não outro. Ao mesmo
tempo nos impele a questionar: se as condições de um dado lugar fossem diferentes, que
implicações e desafios teriam para as vidas dos sujeitos que nele vivem? Reconhecemos
a aporia em responder a esse questionamento por compreender a subjetividade de cada
indivíduo. Isso se dá porque cada um recebe as informações e sensações em seu interior,
tendo por base o que existe de concreto e singular em sua personalidade, aspecto difícil
de definir. Sem querermos prolongar essa discussão especulativa, esclarecemos que
fizemos essa abordagem com o propósito de melhor expor as ideias acerca da nossa
compreensão sobre os espaços geográficos e suas implicações nas vidas dos sujeitos.
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O município de Itapiúna fica localizado, de acordo com a divisão políticoadministrativa do Estado do Ceará, na microrregião do Maciço de Baturité. Essa região
é composta por 13 municípios, dos quais 05 (cinco) deles ficam localizados na região do
Maciço Alto ou serra propriamente dita: Aratuba, Guaramiranga, Mulungu, Palmácia e
Pacoti. Os demais localizam-se no Maciço Baixo, ou sertão: Acarape, Aracoiaba,
Barreira, Baturité, Capistrano, Itapiúna, Redenção e Ocara (ARAÚJO, 2010, p. 26- 27).
Teve sua origem a partir das margens de um riacho denominado Castro,
cujo topônimo relacionava-se com um grande fazendeiro residente em suas cabeceiras e
que era proprietário de quase todas as terras do núcleo. Daí ser denominada inicialmente
de fazenda Castro. Com a construção da Estrada de Ferro de Baturité nos idos de 1895,
o povoado aumentou, passando a se chamar Itaúna, nome dado pelos holandeses que
construíram a referida ferrovia. A partir da sua emancipação política ocorrida em 1957,
o município passa a se chamar de Itapiúna, nome que em língua tupi guarani significa
Pedra Miúda Preta (ARAÚJO, 2010).
Trata-se de um município pobre do sertão nordestino, que sobrevive da
agricultura de subsistência, de pequenos comércios e serviços, dos salários dos
funcionários públicos municipais e estaduais e das aposentadorias e pensões do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), recebidas por alguns de seus habitantes.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Itapiúna possuía no ano de 2010, 18.626 habitantes distribuídos numa área territorial de
588,626 Km². A maioria reside na zona rural. A população estimada para 2015 era de
19.724 habitantes. O município possui (03) três distritos, que são: Caio Prado, Itans e
Palmatória. Trata-se, portanto, de um pequeno município cearense que depende
precipuamente dos repasses dos Governos Federal e Estadual para sobreviver e que
enfrenta uma série de dificuldades. Dentre as diversas dificuldades enfrentadas, destacase, na atualidade, um sério crescimento do índice de violência, motivado principalmente
pela disseminação de drogas ilícitas, afetando a vida da população, especialmente dos
que moram na zona rural, que tentam buscar na zona urbana uma maior segurança.
Outro grave problema enfrentado diz respeito à questão da água, pois o açude que
abastece a cidade está com sua capacidade extremamente reduzida, tendo em vista os
anos de seca que assolaram o território cearense a partir do ano de 2009.
No que se refere à educação, existe no município a Educação Básica, em sua
maioria assumida pelo setor público através da rede municipal de ensino que oferta a
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Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas e o Ensino Fundamental e da rede estadual
que assume o Ensino Médio. Há poucas escolas privadas situadas na sede e nos distritos
do município que ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental. Existem ainda
alguns institutos de Educação Superior pertencentes à iniciativa privada que atuam na
sede de Itapiúna, ofertando cursos superiores, especialmente, mas não exclusivamente,
voltados para a formação de professores.
Como se pode ver há precariedade em vários aspectos no cotidiano do
município. Em tempos anteriores, essas dificuldades eram maiores, sendo caracterizadas
pela falta de alimentos para muitas famílias pobres da zona rural, meio de transporte,
emprego, dentre outros.
No tocante à educação, em Itapiúna, o que predominava era a existência das
escolas isoladas, isto é, de salas de aulas que funcionavam nas casas das professoras ou
de alguns grupos escolares localizados na sede, nos distritos de Caio Prado, Itans e
Palmatória.
Depoimento de uma técnica da Secretaria Municipal de Educação revela que
o sistema de ensino de Itapiúna
começou como Órgão Municipal de Educação em 1977, na
administração do Dr. Zé Nilton. Na época a coordenadora era a irmã
Iolanda. Antes só existiam algumas escolas isoladas, todas
funcionavam, as da zona rural, em casa dos professores, só tinha uma
escola em Caio Prado, que ainda é a Epitácio Pessoa, mais uma
escola construída com recursos do Estado, uma em Palmatória e
outra em Itans e as outras só existiam na sede. Com a vinda da irmã
Iolanda para a secretaria, ela começou a criar um sistema mais
organizado a partir de 77. Nas escolas isoladas as professoras não
tinham nenhuma assistência, não tinham nada, elas eram contratadas
assim: o prefeito chamava, era tipo um acordo, era mais verbal, não
existia coisa muito organizada, até os pagamentos eram muito
informais, chegava até desembolsar e pagar em qualquer lugar, na
rua, qualquer lugar era lugar de receber o pagamento. O concurso
para técnicos da secretaria foi no final de 77 para 78 e foi com a irmã
Iolanda. Todo sistema montado mesmo foi com a irmã Iolanda (Maria
Antonia Tavares - Técnica da Secretaria Municipal de Educação).

Esse excerto revela também uma política nacional relativa à expansão do
ensino para o meio rural, através de um do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino
no Meio Rural – EDURURAL/CE, que se originou de uma política de cooperação do
Governo Federal com a Região Nordeste, que dentre outras ações previa o
“fortalecimento dos Órgãos Municipais de Educação” (SOUZA; DREIFUSS, 1986, p.
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56). É nesse cenário que as professoras integrantes de nossa pesquisa desenvolveram
suas ações docentes e seus processos de formação escolar.

3 As narrativas de histórias de vida, profissionalização e formação de professoras
leigas
As narrativas de história de vida são elementos fundamentais para a
compreensão dos processos formativos vivenciados pelos sujeitos narradores, bem
como para a identificação dos episódios que marcaram os contextos socio-históricos nos
quais estão inseridos. Isso porque, “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua
própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à
experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1994, p. 03).
Por essa razão, “a crescente utilização das biografias e das autobiografias
em contextos de pesquisas na área educacional demonstra as representações sobre as
experiências educativas dos processos históricos relativos à educação em seus diferentes
mecanismos e tempos” (MAGALHÃES JÚNIOR; FERREIRA, 2013, p. 23). De igual
modo, “a autobiografia exprime um caráter mais pessoal e pode revelar uma série de
informações referentes às concepções de mundo do autor, da sua sociabilidade, bem
como as marcas da sua trajetória individual/coletiva” (MAGALHÃES JÚNIOR;
FERREIRA, 2013, p. 24).
Com esse entendimento, trazemos à baila as narrativas das professoras que
fizeram parte da nossa pesquisa. Nossa intenção é expor as experiências por elas
vivenciadas no que se refere às atividades profissionais e de formação escolar,
compreendendo o ato de narrar como ferramenta autoformativa, porque
as narrativas autobiográficas utilizadas na formação de professores
possibilitam conhecer, significar e ressignificar as práticas
pedagógicas, bem como os limites e possibilidades presentes no
exercício da profissão, e, ainda, as implicações com os outros, os
tempos, espaços, rituais e contextos vivenciados no exercício
profissional (MAGALHÃES JÚNIOR; FERREIRA, 2013, p. 35).

Essa assertiva nos esclarece que escutar as histórias de vida de professores é
tomar conhecimento de fenômenos da história da educação brasileira que não foram
ainda escritos ou investigados, cuja riqueza de detalhes favorece o entendimento da
trajetória da profissão e da formação docentes no Brasil.
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Contudo, esclarecemos que para o presente texto traremos apenas três
exemplos ilustrativos de professoras da Localidade de Barra Santo Antonio: Zenaide
(72 anos, iniciou na profissão em 1971 com a 3ª série), Mundinha (58 anos, iniciou na
profissão em 1968 com a 4ª série) e Rita (70 anos, iniciou na profissão em 1969 com a
5ª série).
Achamos oportuna a exposição para uma melhor compreensão das falas
delas que revelam elementos do contexto em que estavam inseridas e principalmente a
condição de professora leiga. É mister salientar que
o termo leigo quando atribuído a um indivíduo, é utilizado em dois
sentidos: aquele que não é clérigo, isto é, que não pertence à
hierarquia eclesiástica, ou aquele que é desconhecedor de ou estranho
a um assunto. Quando se fala em ensino leigo está se contrapondo ao
ensino religioso, confessional. Embora se possa atribuir esse mesmo
sentido em relação ao professor, quando hoje se coloca a questão do
professor leigo, se está referindo, de um modo geral ao indivíduo que
desconhece ou é estranho a um assunto e mais especificamente aquele
professor que não possui uma formação básica para lecionar em
determinado nível ou série de ensino (ONESTI, 1985, p. 51).

Essas mulheres tinham grande conhecimento do mundo ao seu redor, mas
em se tratando de educação formal, não possuíam a qualificação exigida para dar
continuidade as suas atividades profissionais, por isso, participaram dos cursos de
qualificação como elas mesmas falam.
Optamos por expor os exemplos das narrativas das professoras Maria
Zenaide de Carvalho (dona Zenaide), Raimunda Santos de Araújo (dona Mundinha) e
Rita de Almeida de Araújo (dona Rita). Tal escolha justifica-se pelo fato delas residirem
na mesma comunidade, ou seja, em Barra do Santo Antonio, o que significa que
vivenciaram processos e desafios semelhantes enquanto profissionais do magistério e
como alunas dos cursos de qualificação que participaram. Isso não significa que as
demais não vivenciaram processos semelhantes, uma vez que a zona rural do município
apresenta características parecidas, mas a opção aqui se dá apenas em virtude de uma
estratégia didática para organizar o encadeamento de nossas ideias. Assim, deixemos
falar as professoras.
Maria Zenaide de Carvalho, a dona Zenaide, nasceu na localidade de
Barra do Santo Antonio, distante em média 6 km da sede do município. Atualmente
esse percurso foi alterado em virtude da construção de um açude, perfazendo um total
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de 10 quilômetros. Já tem 72 anos de idade e é aposentada da rede municipal de ensino.
Mora atualmente no distrito de Palmatória.
Como filha de agricultor, enfrentou várias dificuldades para conseguir
estudar. Isso só foi possível inicialmente porque um tio dela que possuía maior poder
aquisitivo contratou uma professora para ensinar os seus filhos, pois na época não havia
escolas, nem professores pagos pelo poder público. Desse modo ela diz:
eu estudei com a Lindalva, que vivia lá no tio Zé Gonçalves, porque
naquela época não tinha escola aí ele contratou essa moça pra casa
dele pra poder ensinar. Mas eram os pais da gente que compravam
caderno. Aliás, a gente nem comprava, os pais compravam uma folha
de papel grande, minha mãe é que fazia dando uns pontozinhos
(Fragmento da fala da professora Zenaide).

As condições financeiras dos pais constituíam um grande empecilho para o
acesso à educação, mesmo assim, eles empreendiam todo esforço para oferecer o estudo
aos seus filhos, seja pagando uma pequena quantia para a professora, seja comprando
minimamente o material escolar de que necessitavam. Isso porque viam na educação
uma possibilidade de melhoria das condições de vida.
Dona Zenaide começou a trabalhar quando tinha apenas a 3ª série primária,
no ano de 1971. O trabalho foi conseguido através de contatos com o prefeito da época,
revelando um tipo de prática ainda comum nos municípios do interior, ou seja, o
ingresso num cargo público a partir da indicação política.
Inicialmente, trabalhou na sua pequena casa de pau-a-pique com os alunos
sentados em um banco de madeira construído por uma pessoa da comunidade. Ensinava
a alunos de idade e escolaridade variadas, no lugar onde morava, Barra Santo Antonio.
A professora Raimunda Santos Araújo é conhecida como dona Mundinha.
Nasceu na localidade de Poço dos Porcos, distante 4 km da sede de Itapiúna. Tem 58
anos. Morou por muitos anos na localidade de Barra Santo Antonio, mas hoje reside na
sede da cidade de Itapiúna. Atualmente já é aposentada da rede municipal de ensino.
Como as demais, era filha de agricultores e enfrentou uma série de
dificuldades para poder estudar, principalmente porque os pais precisavam comprar
todo material escolar de que necessitava, já que o poder público não oferecia, pois
conforme diz:
o material eram os pais quem compravam: uma pastazinha de
plástico para colocar os livros dentro, um caderno daqueles
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pequenos. Cheguei muitas vezes a pegar papel de embrulho e
emendar para fazer o caderno que não tinha e a carta de ABC,
comprava a tabuada. Depois foi que o governo começou a investir,
mas não estou nem lembrada quando foi não (Fragmento da
entrevista concedida pela professora Mundinha).

Apesar dessas dificuldades terminou a 3ª série primária e começou a 4ª, mas
não concluiu na época, só quando já ensinava, o que se deu através dos cursos de
qualificação para professores leigos, na década de 1980.
Dona Mundinha iniciou a profissão de professora quando ainda era menor
de idade substituindo a sua irmã que se casou. Ao completar 18 anos, no final do ano de
1968, o prefeito da época assinou a sua carteira, passando a ser professora municipal.
Inicialmente ensinou na localidade onde morava, Poço dos Porcos, e quando se casou
“levou a escola” com ela para Barra do Santo Antonio, onde passou a residir.
Lá ensinava em sua própria casa a alunos de séries diferentes, em cujas
condições demonstram a precariedade para a realização do trabalho docente, pois não
contava com material didático, carteiras escolares, quadro-negro, ou seja, não havia na
estrutura física daquele ambiente nenhum aspecto que caracterizasse uma escola.
Apenas a professora e os alunos de idades e níveis de aprendizagens variados que
desejavam aprender com ela a ler, escrever e contar.
Rita de Almeida Araújo, dona Rita não é natural de Itapiúna. Nasceu no
município de Santa Quitéria, região noroeste do Estado do Ceará. Porém, sua família
veio para a região do Maciço de Baturité/CE quando ainda era criança, morando no
distrito de Ideal, município de Aracoiaba, e posteriormente na cidade de Baturité. Tem
70 anos e é aposentada da rede municipal de ensino. Morou durante um bom tempo na
localidade de Barra Santo Antonio e atualmente está na sede de Itapiúna. Era a segunda
filha de uma família de 9 (nove) irmãos.
Dona Rita iniciou suas atividades docentes no ano de 1969 quando se casou
e veio morar na localidade de Barra Santo Antonio, onde moravam os familiares de seu
marido. Já tinha concluído a 5ª série do então primeiro grau, quando morava em
Baturité. Por isso, foi convidada para ensinar, o que fazia em sua própria casa, já que no
lugar que passou a residir não havia escola. Ensinava as crianças de várias idades e de
diferentes níveis de aprendizagem.
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O salário era bastante irrisório, sem contar com a falta de material de apoio
para os alunos e principalmente de orientações que a ajudasse a conduzir seus fazeres
docentes como ela evidencia em sua fala:
nessa época o ordenado de uma professora era Cr$ 10,00, que é R$
0,10 centavos hoje. Não tinha material suficiente, a gente não tinha
orientação segura. Muitas vezes eu comprava caderninho para dar
para os meninozinhos. Eles às vezes traziam uma folha de papel e um
pedacinho de lápis (Fragmento da entrevista concedida pela
professora Rita).

Com a fala da professora fica claro o desejo que tinha de colaborar com os
alunos, dividindo o seu minguado salário com os que precisavam mais do que ela, pois
seus alunos não possuíam condições financeiras que lhes garantisse a compra do
material escolar necessário.
O perfil das professoras revela pontos significantes de convergências entre
os sujeitos, embora existam situações diferenciadas. Assim, elas parecem vivenciar
realidades análogas, partilhando quase as mesmas dificuldades, as mesmas limitações,
os mesmos sonhos, as mesmas práticas profissionais.
No que se refere ao processo de formação escolar as narrativas dizem o
seguinte:
A gente foi chamada para estudar para poder concluir o 4º ano
naquela época, aí a gente foi. Porque a gente tinha que estudar para
não ficar só com o estudo daquele jeito (Fragmento da entrevista
concedida pela professora Zenaide).
Aí começou a exigir para melhorar o grau de estudo, a qualidade de
ensino, por exemplo (Fragmento da entrevista concedida pela
professora Mundinha).
Veio um projeto para a prefeitura aí foram chamadas todas as
professoras que tinham a 3ª série. Nós fizemos um curso de
qualificação e teve bom proveito, ainda hoje tenho os meus diplomas
(Fragmento da entrevista concedida pela professora Rita).
Os relatos das professoras deixam claro que estudar era de fato uma exigência do
poder público para que elas pudessem continuar suas atividades profissionais, já que os tempos
mudaram e as professoras deveriam ter um maior nível de escolaridade que ultrapassasse ao
simples ato de saber ler, escrever e contar. Desse modo, elas participaram do Curso de
Qualificação para Professores. Assim,
o Curso de Qualificação de Professores a Nível de 1º Grau,
implementado em 1981, é um programa proposto pela Secretaria de
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Educação do Estado do Ceará dentro de um projeto maior de melhoria
do ensino de 1º Grau nos municípios desse Estado. O curso destina-se
à formação de professor de 1º grau da zona rural, o qual, através deste,
recebe escolaridade de caráter supletivo a nível de 8ª série do 1º grau e
um certificado de aperfeiçoamento para ensinar, em caráter
suplementar e a título precário, nas quatro primeiras séries do 1º grau
(Art. 279, Resolução 156/81, do Conselho Estadual de Educação do
Ceará) (TESSER, 1992, p. 123).

As professoras compreendem como de grande importância esse curso
porque lhes dava melhores condições para o exercício de suas atividades, como fica
claro na seguinte fala: “Aí foi uma maravilha. Tivemos orientação, supervisora na sala
da gente. A gente fazia os planos para transmitir para os alunos, aí foi uma maravilha,
eu não tinha dificuldade não” (Fragmento da entrevista concedida pela professora
Rita).
Posterior à conclusão do então 1º grau, elas participam de mais um curso de
qualificação para concluírem o 2º grau, de acordo com a fala a seguir:
Aí a gente concluiu o 1º e 2º ano nesse tempo. Foi um ano mais ou
menos. Era na época das férias. Todas as vezes que a gente tinha
férias, a gente ficava aqui direto. Passava um mês na cidade. Agora
fim de semana aí às vezes sábado de tarde, às vezes de noite, ficava
aqui direto. Foi um pouco difícil a minha batalha para chegar onde
cheguei (Fragmento da entrevista concedida pela professora Rita).

Ao concluírem o 2º grau, as professoras não dão prosseguimento aos
estudos tendo em vista as dificuldades para cursarem o ensino superior e também pelo
fato de já estarem perto da aposentadoria como docentes. Desse modo, a formação
escolar é bastante fragilizada, mas cumpre o papel de garantir a permanência nas
atividades profissionais. Por isso, suas histórias de vida e os aprendizados adquiridos
com a prática lhes garantem uma formação que vai além dos muros escolares e que
acontece permanentemente.
4 Considerações finais

As narrativas de história de vida são vistas na atualidade como uma
possibilidade de uma maior compreensão das identidades e identificações dos
profissionais docentes. Isso se dá porque com as narrativas os sujeitos revelam detalhes
que não constam na historiografia da educação, partilhando entre os pares, as angústias,
os desafios, as conquistas de suas trajetórias.
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Assim sendo, as narrativas de história de vida constituem processos
autoformativos contínuos que perpassam os muros escolares e se estendem pela vida
inteira. Isso porque os conhecimentos internalizados pelos sujeitos lhes oferecem o
entendimento das diversas situações da vida, muitas vezes adquiridos com as
experiências e os elementos do contexto sociohistórico no qual estão inseridos.
As professoras leigas de Itapiúna/CE, como tantas outras no Brasil
vivenciaram processos desafiadores no exercício da sua profissão e na realização da sua
formação escolar tendo em vista as dificuldades por elas enfrentadas pela escassez de
serviços e condições de vida material próprias do período em que exerciam suas
atividades.
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PROCESSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES DE HISTÓRIA NA
PERSPECTIVA MULTICULTURAL CRÍTICA
Aldieris Braz Amorim Caprini (IFES)
Ana Lourdes Lucena de Sousa (IFES)
Resumo
O presente texto apresenta resultados de pesquisa desenvolvida e concluída no
Doutorado em Educação na PUC-SP. Como problemática norteadora das ações tem-se:
O Projeto Pedagógico da Licenciatura em História proporciona uma formação de
docentes voltada à prática pedagógica comprometida com a diversidade étnico-racial,
numa perspectiva multicultural crítica? Metodologicamente, optou-se por investigar a
problemática a partir do olhar do docente formador sobre o projeto pedagógico,
utilizando entrevistas semiestruturadas com treze docentes de três cursos de História,
entre os cinco existentes no Estado do Espírito Santo. O desenvolvimento da pesquisa
assenta-se na abordagem qualitativa. Como aporte teórico, nos pautamos em McLaren
(2000), Silva (1999), Canen (2010), Imbernón (2006), Nóvoa (1995), Pimenta e Lima
(2011) para apresentarmos uma reflexão sobre educação e multiculturalismo, enfocando
a contribuição do multiculturalismo crítico como concepção norteadora para o
desenvolvimento de uma educação comprometida multiculturalmente capaz de
proporcionar o repensar sobre ações cotidianas de discriminação e preconceito, de
questionar o monoculturalismo e o etnocentrismo presentes na sociedade, inclusive na
escola. Ainda como contribuição teórica, apresenta-se uma reflexão sobre formação de
professores na perspectiva voltada para as práticas, baseada no processo de
(re)construção permanente da identidade pessoal docente, de forma a atender as
demandas sociais e culturais. No segundo momento, apresenta-se a fala dos docentes
formadores sobre o projeto pedagógico que atuam para, em seguida, se desenvolver
análises e considerações objetivando verificar se a formação do docente em História,
considerando o Projeto Pedagógico de Curso, está comprometida com a sociedade
multicultural. A pesquisa teve a pretensão de contribuir no debate sobre os desafios e as
perspectivas no processo de formação do docente e de ações efetivas de implantação de
projetos pedagógicos de licenciaturas voltados para a multiculturalidade.
Palavras-chave: Formação de professores. História. Multiculturalismo.
1 Introdução

O presente trabalho apresenta resultados de pesquisa concluída, realizada no
Doutorado em Educação na PUC-SP com a pretensão de alargar o debate acerca da
formação de professores na perspectiva da diversidade cultural, como exigência legal no
campo da educação. Para tanto, o texto apresenta os resultados e as análises da
investigação a partir da problemática: O Projeto Pedagógico da Licenciatura em
História proporciona uma formação de docentes voltada à prática pedagógica
comprometida com a diversidade étnico-racial, numa perspectiva multicultural crítica?
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Objetivamos então, verificar se a formação do docente em História,
considerando o Projeto Pedagógico de Curso, está comprometida com a sociedade
multicultural.
Metodologicamente, optamos por investigar a problemática a partir do olhar
do docente formador sobre o projeto pedagógico, utilizando entrevistas semiestruturadas com 13 docentes de 03 cursos de História, entre os 05 existentes no Estado
do Espírito Santo. O desenvolvimento da pesquisa assenta-se na abordagem qualitativa.
A contribuição da pesquisa está situada no debate sobre os desafios e as
perspectivas no processo de formação do docente e de ações efetivas de implantação de
projetos pedagógicos de licenciaturas voltados para a multiculturalidade.

2 Multiculturalismo e Educação

A Educação, no contexto do Multiculturalismo, torna-se a principal
estratégia para a construção da sociedade multicultural. Por conseguinte, devemos
considerar que uma Educação comprometida multiculturalmente é aquela capaz de
proporcionar o repensar sobre ações cotidianas de discriminação e preconceito, de
questionar o monoculturalismo e o etnocentrismo presentes na sociedade, inclusive na
escola. Isso tudo a partir da reflexão crítica dos processos históricos, culturais e sociais
de dominação, por meio da desconstrução, da articulação e do resgate, de forma a
promover o respeito e a valorização da diversidade cultural, de gênero e de classe.
Dessa

forma,

uma

Educação

Multicultural,

na

concepção

do

Multiculturalismo Crítico, pode ser compreendida como:
Uma maneira de interrogar a localidade, o posicionamento e a especificidade
do conhecimento e de gerar uma pluralidade de verdades. Ao mesmo tempo,
esta perspectiva também situa a construção do significado em termos dos
interesses materiais que estão operando na produção de „efeitos de verdade‟ –
isto é, na produção de formas de inteligibilidade e de práticas sociais
(MCLAREN, 2000, p. 87).

Na esteira das buscas de compreensão da questão em estudo, a concepção
do currículo multiculturalista crítico, apresenta uma dimensão mais ampliada do que as
abordagens que se distanciam dos processos de emancipação humana:
[...] inspirado nessa concepção não se limitaria, pois, a ensinar a tolerância e
o respeito, por mais desejável que isso possa parecer, mas insistiria, em vez
disso, numa análise dos processos pelos quais as diferenças são produzidas
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através de relações de assimetria e desigualdade. Num currículo
multiculturalista crítico, a diferença, mais do que tolerada ou respeitada, é
colocada permanentemente em questão (SILVA, 1999, p. 88-89).

Compreendemos, também, que para uma Educação que promova o respeito
à diversidade étnico cultural e de gênero, considerando o cenário social contemporâneo,
se faz necessário olhar para o currículo, para nossa formação docente enquanto
professores de práticas de ensino da história tendo, é claro, uma concepção multicultural
crítica como lente. Como bem ressalta Candau (2012, p. 70): “Hoje esta consciência do
caráter monocultural da escola é cada vez mais forte, assim como a da necessidade de
romper com ele e construir práticas educativas em que as questões da diferença e do
multiculturalismo se façam cada vez mais presentes”.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) enfatizam a Pluralidade
Cultural e a Lei N º 10.639, de 09 de janeiro de 2003, torna obrigatório o ensino da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, sendo esta última um elemento definidor
para as ações multiculturais na Educação. Outro documento importante é a Resolução
do Conselho Nacional de Educação, de 17 de junho de 2004, que institui as “Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-brasileira e Africana”. A legislação e o estabelecimento dessas
diretrizes impulsionaram a necessidade de discutir a formação de professores, o ensino e
os materiais didáticos no que tange às relações étnico-raciais.
Apoiados em Canen (2010), afirmamos que a presença do Multiculturalismo
na Educação é justificada por representar uma perspectiva que desafia a construção das
diferenças e dos preconceitos, especialmente num país tão diverso culturalmente como o
Brasil. Possibilita a transformação social, ou seja, a forma como compreendemos e nos
relacionamos com o outro, por intermédio do currículo, que promove a desconstrução
de discursos que silenciam ou estereotipam o outro. Cobra-se da Educação medidas para
a formação de cidadãos abertos ao mundo, flexíveis, tolerantes e democráticos.
Por décadas, o sistema escolar ignorou a diversidade e o racismo na escola.
Um pensamento hegemônico dominou nas propostas pedagógicas, fazendo com que
ideologias e interesses estabelecidos, a partir de relações de poder de determinados
grupos ou instituições, reforçassem ideias e imagens preconceituosas. Esse pensamento
pode ser demonstrado na forma como o negro é abordado no material didático, como
exemplo na literatura infantil em que o negro é retratado por figuras folclóricas ou,
ainda, como personagem secundário ou inferiorizado. Podemos acrescentar também a
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visão reducionista e limitadora dos povos africanos, visão essa explorada nos conteúdos
de história da África, em muitos livros didáticos. Assim, a educação multicultural visa
promover a equidade educacional, por meio da valorização da cultura do aluno e romper
o preconceito com o outro. O tema diversidade é incorporado, a partir de uma
concepção multicultural crítica, no cotidiano da escola, nas escolhas pedagógicas,
objetivando rever modelos e estereótipos cristalizados na prática pedagógica.
Forquin (2000, p.61) afirma que um ensino só é multicultural “quando
desenvolve certas escolhas pedagógicas que são, ao mesmo tempo, escolhas éticas ou
políticas”, rompendo com políticas assimilacionistas etnocentristas, ou seja, políticas
que visam a assimilação das minorias dentro da cultura e grupos dominantes.
Confirmando o autor, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana
(BRASIL, 2004) afirmam:
Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Tem que
desfazer mentalidade racista e discriminadora secular, superando o
eurocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais,
desalienando processos pedagógicos. Isto não pode ficar reduzido a palavras
e a raciocínios desvinculados da experiência de ser inferiorizados vivida
pelos negros, tampouco das baixas classificações que lhe são atribuídas nas
escolas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas
(BRASIL, 2004, p. 15).

A legislação demonstra a necessidade de buscar meios para superar o
preconceito e a discriminação racial existentes no Brasil, apontando a Educação como
um desses meios, o mais importante, e enfatizando a formação docente como ponto de
partida. Há o apontamento legal para que a educação anti-racista se concretize, e para
tanto é preciso considerar que o exercício profissional depende de ações individuais e
coletivas, de movimentos organizados e, também, das Políticas Públicas. Da mesma,
forma depende das Instituições de Ensino Superior – IES, enquanto responsáveis pela
inserção da Resolução CNE/CP 1/2004, criando as condições necessárias em seu
interior para avançar diante do desafio que o cenário atual nos coloca.
Ao trabalhar a Educação, considerando o Multiculturalismo, é permitida
uma nova leitura de sociedade, pelo repensar dos valores e dos padrões construídos
pelas culturas dominantes. O professor deve proporcionar a discussão sobre a diferença
e dar voz ao oprimido, revertendo a visão tradicional da sociedade em que o modelo
europeu-ocidental é apresentado como uma referência cultural a ser seguida.
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Pensar sobre multiculturalismo e educação pressupõe analisar concepções e
experiências pedagógicas baseadas nesse movimento teórico que se inicia em
meados do século XX nos Estados Unidos e que se difunde no mundo
ocidental como forma de enfrentamento dos conceitos gerados em função das
questões econômicas, políticas, e, mormente, etnico-culturais, na tentativa de
combater discriminações e preconceitos, haja vista as dificuldades de
indivíduos e grupos de acolher e conviver com a pluralidade e as diferenças
culturais (SILVA; BRANDIM 2008, p. 52).

A Educação Multicultural nos leva a pensar num currículo multicultural.
Nessa perspectiva multicultural crítica, Moreira e Canen (2001) nos apresentam dois
objetivos desse currículo. No primeiro caso, trata-se de reduzir preconceitos, de
estimular atitudes positivas em relação „ao diferente‟, de promover a capacidade de
assumir outras perspectivas, de propiciar o desenvolvimento da empatia. No segundo,
trata-se de evidenciar as relações de poder envolvidas na construção da diferença, de
criar oportunidades de sucesso escolar para todos os alunos, de incentivar atitudes
necessárias ao fortalecimento do poder individual e coletivo, bem como de desenvolver
habilidades de pensamento.
O multiculturalismo reparador é uma perspectiva que se limita a ações
afirmativas, a exemplo das cotas, que se constituem como forma de acesso das
diversidades cultural e social para reparar injustiças. No entanto, Canen (2010)
questiona que a inserção do aluno não significa a permanência, em muitos casos,
podendo aumentar o preconceito. A autora ressalta que essa perspectiva não
proporciona transformações curriculares e, portanto, não promove uma concepção
processual e de equidade.
O folclorismo é uma redução do Multiculturalismo na educação em
valorização de costumes, festas e aspectos folclóricos, como por exemplo: feiras
culturais e celebrações e/ou comemorações de dias, como o do Índio, o da Consciência
Negra. É importante ressaltar que não estamos defendendo o fim desses dias, apenas
esclarecendo que sem um trabalho crítico, contextualizado, permanente e concebido
dessa forma no currículo, essas atividades pontuais reforçam a discriminação. O
multicultural é visto como algo exótico. Pode também ocorrer um reducionismo
identitário, no qual ao se abordar a diversidade pode-se negar o diverso no diverso, ou
seja, não contemplar as peculiaridades e acaba-se fazendo uma generalização. Podemos
demonstrar por meio da questão africana, uma vez que falamos em respeito ao afrobrasileiro e esquecemos a diversidade cultural da África. Já na guetização cultural, as
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propostas curriculares são exclusivas para seus grupos curriculares. A crítica feita por
Canen (2010) é de que o multiculturalismo é para todos, a fim de construirmos
sociedades abertas ao plural e ao diverso. Ocorre um isolamento e não uma dialética de
convivência.

3 Para pensar a formação dos professores na perspectiva multicultural

O reconhecimento das atividades que busquem a implantação e a
implementação da legislação vigente quanto ao tema desta pesquisa passa pela
formação docente necessária para a compreensão dos fenômenos acontecidos na escola.
Sobre esta questão, Imbernón (2006) defende a formação de professores centrada nas
situações problemáticas das escolas, por meio de processos de pesquisa partindo da
realidade vivenciada. Ele afirma que a escola deve ser o motor da inovação e da
profissionalização docente, pois a mudança parte de processos de pesquisa e reflexão.
Nóvoa (1995) apresenta outro ângulo da questão, que é a formação contínua
voltada para as práticas, baseada no processo de (re)construção permanente da
identidade pessoal docente. Para o autor, é preciso haver uma interação entre as
dimensões do trabalho do professor como pessoa, pertencente a um coletivo escolar e a
uma profissão, defendendo que o diálogo entre os professores consolida saberes
emergentes, por meio da socialização profissional.
Pensamos ser necessária uma concepção de formação docente na qual os
sujeitos sejam considerados em sua historicidade e em seu contexto e estejam dispostos
a agir diante de uma realidade que está posta, pensando nas injustiças e desvelando
ideologias e interesses estabelecidos nas relações de poder, pois, conforme Pimenta e
Lima (2011) acreditamos que as condições em que os saberes se cruzam no espaço
escolar proporcionam um conjunto de conhecimentos que interferem na formação da
identidade docente.
A escola vive um período de expansão e passando por muitas
transformações, tornando-se um local de grande influência na população, quando ela
não cumpre o papel ao qual se compromete entra em um “tempo de incertezas”. Com as
mudanças que ocorrem no mundo globalizado e, consequentemente, as mudanças das
relações de trabalho e com a expansão que as escolas sofreram, ocorre um aumento da
produção de diplomas e dado a atual conjuntura as ofertas de empregos não alcançam
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essa superprodução. A esse fato de que mesmo estando dentro da escola o discente não
possui mais a estabilidade de emprego ao receber o diploma, chama-se de “tempo de
incertezas”:
O problema da escola pode ser sintetizado em três facetas: a escola, na
configuração histórica que conhecemos (baseada num saber cumulativo e
revelado) é obsoleta, padece de um défice de sentido para os que nela
trabalham (professores e alunos) e é marcada, ainda, por um défice de
legitimidade social, na medida em que faz o contrário do que diz (reproduz e
acentua desigualdades, fabrica exclusão relativa) (CANÁRIO, 2008, p. 79).

O autor nos leva a refletir sobre a escola na atualidade e seu papel para a
sociedade. Além de ser um espaço de construir conhecimentos significativos de modo
que no futuro, ou algum momento da vida esses alunos possam ser cidadãos ativos na
sociedade, devemos pensar no papel do professor nessa escola e sua formação. Pensar a
escola como espaço de formação, aponta para compreender os fenômenos ali ocorridos
através da pesquisa como princípio educativo. Dessa forma, os professores podem
auxiliar seus alunos no sentido de construirmos os conhecimentos necessários para a
busca de superação dos problemas na escola e na sociedade.
A possibilidade de construção de conhecimentos e de práxis pedagógica no
convívio com uma investigação que agregue uma instituição de ensino e outra que tenha
condições objetivas de pesquisa alarga os espaços de ambas em torno de um fenômeno
estudado em conjunto. As mudanças na sociedade, a globalização e, consequentemente,
o capitalismo influenciaram diretamente nos modos de organização de ambas as
instituições, portanto os desdobramentos irão refletir na prática docente. As relações
meritocráticas ensino e pesquisa têm agravado a divisão entre professor que pesquisa e
aquele que não pesquisa.
A escola pode e deve ser considerada como um espaço de formação docente
e de construção de saberes pedagógicos, no entanto, é preciso perceber que alunos,
professores e funcionários trazem para este espaço suas vidas, valores, dúvidas, medos e
crenças. Trata-se de uma teia de conhecimentos e culturas que se entrelaçam nas
práticas e nas possibilidades de aprendizagem dos alunos. Considerando estas questões
o professor estaria na condição de mediador e dessa forma necessitando de tempo e
espaço para sua formação pedagógica.
[...] a necessidade de a escola ser reconhecida como um espaço de construção
de saberes de professores e alunos, porque uma característica das ações de
formação é saber situá-las num tempo e num espaço, mediadas por
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professores, coordenadores e alunos como sujeitos da elaboração e
implementação dos seus projetos de desenvolvimento (DOMINGUES, 2013,
p. 155).

A postura de mediador e pesquisador, que constrói uma práxis a partir de
uma atitude crítica sobre realidade requer ainda do professor a participação em
comunidades de aprendizagem na busca da reelaboração contínua das suas práticas
pedagógicas.
Salientamos que esse docente pesquisador deve associar sua atitude de
pesquisa e de intelectual transformador a uma postura reflexiva, o que se denomina
professor crítico-reflexivo (PIMENTA, GHEDIN, 2003; CONTRERAS, 2002;
SCHON, 1992). Assim, “[...] é através da pesquisa que o professor se legitima como
senhor do conhecimento que possui, não sendo apenas mero reprodutor das idéias dos
outros, pois é através da pesquisa que ele desenvolve seu senso crítico e consolida sua
autonomia” (GHEDIN, 2008, p. 16).
Vale considerar a abrangência das questões que perpassam a formação dos
professores. Quando se fala em políticas de formação docente, muitas vezes não ficam
claros, os interesses políticos e ideológicos que perpassam esta formação. Estrela (2002,
p. 18), nos alerta para os interesses que circundam esta questão:
[...] a formação de professores é um problema político, pois formar
professores para uma determinada escola que exerce determinadas funções
dentro de uma sociedade concreta, portadora de um passado e de um ideal de
futuro e que, por isso, assinala ao cidadão determinados papéis dentro da
polis, para o desempenho dos quais deve ser educado. Correlativamente são
assinalados, implícita ou explicitamente os principais papéis que o professor
deve desempenhar para garantir a prossecução dos objetivos do sistema.

Associar a compreensão do professor como intelectual crítico, situado
historicamente, que reflete sobre sua prática e sobre as determinantes que a perpassam,
visando a construção de novos modos de pensá-la e manifestá-la é o que Vasquez
(1977) chama de práxis transformadora.

4 O olhar do docente formador sobre a formação docente

Para verificarmos se a formação do docente em História, considerando o
Projeto Pedagógico de Curso, está comprometida com a sociedade multicultural,
ouvimos 13 docentes dos cursos de história, entre 05 existente no Espírito Santo,
lançando os seguintes questionamentos: O Projeto Pedagógico do curso de História abre
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perspectivas para discussões sobre ideologias sociais e políticas? O Projeto Pedagógico
do curso de História abre perspectivas para discussões sobre questões de identidade
cultural? O Projeto Pedagógico do curso de História abre perspectivas para discussões
sobre questões de multiculturalismo (diversidade cultural)? O Projeto Pedagógico do
curso de História abre perspectivas para discussões sobre questões da superação de
discriminação e preconceitos?
Observamos que as temáticas ideologia, diversidade cultural, identidade,
diversidade e discriminação são trabalhadas nos cursos onde atuam os sujeitos e
contempladas em seus Projetos, sendo apresentadas como uma consequência de
conteúdos e atividades e não como eixo norteador e epistemológico crítico do currículo
de formação do docente em história. As falas a seguir comprovam essa constatação.
As disciplinas promovem espaço para a comunidade participar de eventos
em conjunto, fóruns e discussões ( professor 6).
As disciplinas do curso de História, bem como a formação dos doscentes
associa-se as discussões em torno do conceito de Ideologia, História Política
e História das Ideias Políticas ( Professor 9).

O professor 2, na mesma questão, afirma que existem disciplinas que têm
como fomento a discussão de teóricos, ideologias e análises conjunturais, demonstrando
que tais temas não partem do projeto, como eixos norteadores, para a construção das
disciplinas e sim, algumas disciplinas trabalham a temática. A fala a seguir evidencia
que esse fato parte de uma construção individual e não uma concepção curricular
norteadas por temáticas críticas:
Incluímos sempre uma perspectiva crítica das ideologias sociais e políticas
e, mais, procuramos transformar isso num tipo de transversalidade, não
ficando restrita às disciplinas que tratam exclusivamente desse tema
(Professor 2).

Um dos professores apontou que a perspectiva de abordar a ideologia
enquanto luta e contestações, conforme proposto no multiculturalismo crítico, não
ocorre em seu curso. Segundo este sujeito:
Ideologia ainda é estabelecida em sua perspectiva não acadêmica, ou seja,
um simples conjunto de ideias. Percebo que pegadogicamente não se entende
ideologia na perspectiva das lutas de classes, única forma, na minha visão,
de discutir ideologias (Professor 8).

É importante ressaltar que um currículo considerado multicultural crítico
não pode se limitar a tratar de questões de identidade e ideologias somente em
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conteúdos referentes à História da África e Afro-brasileira, numa perspectiva de atender
à legislação, e sim numa concepção curricular. No entanto, observamos, ao tratar de
identidade cultural, que essas temáticas são ainda, relacionadas a essa ideia.
Sim. As discussões sobre identidade estão inseridas tanto em disciplinas
como Cultura e Identidade Nacional, quanto em Relações Étnicorraciais e
História do Espírito Santo, por exemplo, onde é discutido o processo de
construção da identidade do povo capixaba (Professor 1).
Sim. E isso se materializa na disciplina Cultura e Identidade Nacional, nas
questões relativas à História da África e da legislação sobre o ensino de
relações étnico culturais, que acabam tendo que ser antecipadas pela
discussão da própria identidade ( Professor 5).

O conjunto das falas nos permitiu verificar que a questão da identidade é,
ainda, concebida a partir de disciplinas e não como eixos epistemológicos críticos para
pensar uma formação multicultural.
Ao abordarmos a questão que trata da diversidade cultural, três (03)
professores não responderam e as demais respostas demonstram que o assunto é
materializado em eventos e disciplinas. Constatamos que, mais uma vez, não há uma
preocupação estrutural e sim pontual, conforme é evidenciado nas as falas a seguir:
O Projeto Pedagógico abre perspectivas para discussões sobre questões de
multiculturalismo em diversos momentos, como por exemplo, em atividades
de extensão como seminários, visitas técnicas, cursos de extensão, entre
outros. Além disso, o multiculturalismo é discutido nas aulas, nos Grupos de
Estudo e Pesquisa, na construção dos Trabalhos de Conclusão de Curso
(Professor 1).
O projeto abre sim e isso se materializa nos eventos, em algumas optativas e
na própria discussão da identidade cultural. Contudo, ressalto que creio que
isso seja muito mais uma característica decorrente das peculiaridades da
equipe do que resultado de uma política pública ou institucional (Professor
5).

Percorrendo essa temática, partimos para a próxima indagação que versava
sobre as discussões acerca da superação de discriminação e preconceitos. As respostas
continuaram a apontar para conteúdos e disciplinas, sem uma articulação com eixos e
propostas curriculares críticas, como relatado pelos professores 1 e 3:
Além de discutir a História da África, por exemplo, tem-se discutido a
educação para as relações étnicorracais [...] e ainda deixando essa questão
aberta e sem uma postura curricular comprometida multiculturalmente
(Professor 1).
[...] A efetiva superação de discriminação e preconceitos partindo de estudos
históricos depende das posturas dos estudantes [...] (Professor 3).
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Constatamos que as temáticas ideologia, diversidade cultural, identidade,
diversidade e discriminação não se apresentam como eixos nos Projetos Pedagógicos
dos Cursos, e sim tratadas em momentos e disciplinas de forma desarticulada, o que
prejudica uma formação de docentes para o trabalho multicultural crítico.

5 Considerações finais

Ao apresentarmos o olhar dos docentes é possível constatar os limites e
desafios do projeto pedagógico hoje desenvolvido e as perspectivas de um currículo
multicultural crítico para a Licenciatura em História. Os docentes evidenciaram que os
projetos de cursos enfatizam temas multiculturais por meio de conteúdos ou disciplinas
específicas e não a partir de uma concepção pautada em eixos temáticos críticos.
Verificamos, por meio das falas dos sujeitos que no trabalho com a
diversidade, prevalece a dinâmica do esforço pessoal docente e não o desenvolvimento
de diretrizes curriculares, ou a operacionalização de um trabalho situado nas bases da
formação contínua e nas ações coletivas dos docentes.
No diálogo com os sujeitos da pesquisa constatamos, ainda, que assumir o
multiculturalismo crítico como concepção epistemológica para a construção dos
currículos da Licenciatura em História requer formação do docente e que este
profissional se assuma como sujeito de mudança. A implementação de uma concepção
curricular crítica sugere a revisão de disciplinas e conteúdos de forma a dar espaço à
civilização e a processos históricos negados e silenciados, de forma a proporcionar uma
base teórica humanista.
Desse modo, precisamos de Projetos de Curso que priorizem, clarifiquem,
definam, explicitem e evidenciem nas propostas de formação de professores a questão
da diversidade e da postura crítica, assumindo o objetivo de libertar os sujeitos da
dominação cultural, política, social e econômica. As questões multiculturais não podem
ficar reduzidas a atender à legislação sem alterar um modelo de sociedade desigual e
que tolera a desigualdade em vez de questionar seu significado e promover a
desconstrução desse modelo.
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A QUALIDADE SOCIAL DA ESCOLA PÚBLICA: POLÍTICAS, PRINCÍPIOS E
PRÁTICAS AVALIATIVAS CONTRARREGULATÓRIOS

Problematizam as repercussões das atuais políticas de avaliação sobre a qualidade da
escola pública. Para tal, esforça-se em dar materialidade a um conjunto de evidências
que atestam como o estreitamento curricular provocado pelos testes estandardizados
afeta negativamente o trabalho docente e as aprendizagens das novas gerações
circunscrevendo-os ao que é definido, de fora para dentro, via avaliações externas. O
primeiro texto, denominado: As duas faces da escola (im)produtiva sob a lógica das
avaliações externas, discute as contradições que atravessam os rótulos atribuídos às
escolas a partir dos resultados obtidos nos exames externos. Problematiza a forma como
estes índices são obtidos e o reducionismo das escalas unidimensionais que deixam de
contemplar aspectos ligados a formação humana que deveria reger a matriz avaliativa
da qualidade da escola pública. O segundo texto, Formação humana como referência
para a construção da qualidade social da escola pública, traz um recorte de pesquisa
realizada em oito escolas de ensino fundamental, objetivando apresentar o processo de
construção e de elaboração de dimensões relativas à qualidade social, capazes de
expressar o conjunto de ações que elas realizam e que produzem aprendizagens a ser
valorizadas e explicitadas para além do que atualmente tem ganhado relevância nas
atuais avaliações de larga escala (federal/estadual e/ou municipais). O último texto,
Qualidade social da escola pública: princípios de uma avaliação contrarregulatória,
apresenta e discute princípios forjados para fundamentar uma política de avaliação
participativa, implementada em uma rede pública municipal, em contraposição a lógica
de processos de regulação hegemônicos inerentes às políticas das avaliações externas,
de larga escala. Esses princípios guiam a pesquisa desenvolvida por professores da
universidade e da rede, que busca elaborar indicadores de qualidade social em que se
considera a formação humana, para além das medições feitas pelas avaliações externas.
Palavras-chave: Avaliação Contrarregulatóri. Formação Humana. Qualidade Social da
Escola.
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AS DUAS FACES DA ESCOLA (IM)PRODUTIVA SOB A LÓGICA DAS
AVALIAÇÕES EXTERNAS
Mara Regina Lemes De Sordi – Unicamp

Resumo: O foco deste trabalho centra-se na problematização dos efeitos das avaliações
externas na imagem das escolas a partir da publicização dos resultados dos estudantes
nos testes estandardizados nacionais e internacionais. A atribuição de rótulos ligados a
produtividade da escola a qual se segue uma classificação de cunho meritocrático
contribui para ideia distorcida de êxito e fracasso pois torna opaca a análise da natureza
do trabalho que os profissionais da escola desenvolvem em contextos determinados e
que afeta as aprendizagens dos estudantes a depender da forma como são medidas. Isso
posto, as escolas passam a ser vistas menos pelo que fazem em favor da qualidade
social e mais pelo que os exames determinam que devam fazer para serem bem
avaliadas. O texto examina como as avaliações em larga escala advindas de escala
unidimensional tendem a subtrair do debate da qualidade educacional, aspectos de
muita relevância que expressam práticas escolares implicadas com a formação humana
dos estudantes e que não são objeto de interesse das atuais políticas de regulação
alinhadas ao ideário dos reformadores empresariais. Apresenta a defesa de uma matriz
de avaliação multidimensional construída a partir de contribuições de professores da
escola pública, participantes em pesquisa desenvolvida junto ao Observatório de
Educação da CAPES, que pretende constituir-se como modelo alternativo de avaliação
em larga escala que, associado aos processos de avaliação institucional participativos,
poderão subsidiar a melhoria da qualidade social da escola e ajudarão a ressignificar os
sentidos da escola produtiva e improdutiva, explicitando em relação a que e a quem se
referenciam.
Palavras-chave: avaliação externa; avaliação institucional participativa, indicadores de
qualidade social
Introdução
Vários problemas educacionais sobejamente conhecidos continuam sendo
diagnosticados e tratados sem que se torne mais claro o sentido que possuem dentro do
projeto histórico em que se enquadram. O que é, afinal, qualidade? Por qual qualidade
educacional temos que trabalhar? As avaliações que assolam o dia a dia do professorado
tem se referenciado por quais concepções? O que significa atingir metas educacionais
definidas por terceiros? Destas questões derivam nosso interesse em examinar a
produtividade da escola pública que vem sendo interiorizada, de forma subliminar,
mediatizada pelos resultados dos estudantes obtidos nos testes estandardizados.
Quando uma escola, por meio dos resultados de seus alunos é mal avaliada, é
lícito dizer que esta instituição é improdutiva? Não poderá estar, sob outra perspectiva
trabalhando ativamente para construir uma qualidade diferente, mais inclusiva? Como
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por exemplo, para todos os estudantes e referenciada por uma matriz de formação
humana ampliada?
É crescente o incômodo que atinge os educadores frente a presença maciça dos
reformadores empresariais nas redes de ensino, definindo de forma inconteste modos de
produção de qualidade na escola. O cenário revela-se no mínimo curioso pois estes
chegam até a incorporar chamadas à participação dos atores sociais porém cuidam,
quase sempre de subtrair do debate exatamente o cerne do problema para o qual
subentendem que não há muito o que contestar. Ou concebem uma forma de
participação que não inclui o processo deliberativo e, isso afeta sobremaneira a força
política da proposta.
Questões desta ordem nos convocam a examinar a caixa preta da avaliação
externa. O que será que esta contém? A que comandos obedece? O que define como
escola improdutiva e o que define como a produtividade desejada?
O que faz a escola que é invisível às avaliações externas? Uma das faces da escola
(im)produtiva.
Vários problemas ligados ao direito à educação parece ter sido resolvidos pelo
viés da universalização do acesso dos estudantes à escola. Demandas legítimas pelo
direito à educação, igualmente, parece que foram atendidas. Mas continua obscuro o
debate em relação a que qualidade de ensino a classe trabalhadora ganhou o acesso,
assim como, o porquê se mantém acobertada a existência de vários projetos e itinerários
de formação que não são de modo igualitário distribuídos.
Garantidas as condições de acesso à escola, parece, à classe dominante, certo
exagero desejar que tal acesso venha também acompanhado de aprendizagens que
ultrapassem o básico, considerado suficiente para as classes trabalhadoras. Isso parece
justificar a forte defesa da lógica das avaliações externas que se esmeram por induzir
uma concepção de currículo escolar pautado em aprendizagens reducionistas e de cunho
utilitarista (FREITAS, 2012).
Nessa perspectiva, a escola pública destinada aos filhos da classe trabalhadora
será considerada produtiva quanto mais improdutiva do ponto de vista da qualidade
social, ela o for. Ou seja, nada há que justifique investimento em aprendizagens não
requeridas pelo modo produtivo para todos os estudantes/segmentos sociais. Trata-se de
um privilégio para alguns que avançam por seus próprios esforços nos processos de
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desenvolvimento humano e profissional, expressão da lógica meritocrática que subjaz as
atuais políticas educacionais.
A valorização do conhecimento do básico, ou mínimo, expressão do currículo
que a escola pública deve cumprir, passa a ser entendida como sinal de qualidade do
ensino ministrado e que se revela nas notas obtidas pelos estudantes nos exames
externos. Garante-se, de certo modo, o direito à aprendizagem, o que difere
marcadamente do direito à educação. Se nos contentarmos a analisar esta questão sob a
ótica do direto à aprendizagem, estaremos endossando uma produtividade improdutiva
da escola para efeitos da formação humana, que requer uma matriz que ultrapassa com
vantagens a mera instrução, evidenciada na proficiência de português e matemática.
Formação humana tomada como balizamento do trabalho docente requer decisões
pedagógicas bem mais esmeradas do que aquelas ligadas ao adestramento, para gerar
respostas certas nos testes. Frigotto já nos alertava que
Os pacotes de ensino assepticamente programados por especialistas,
cuja forma de veiculá-los é tida como mais relevante que os próprios
conteúdos, e a hierarquização e o parcelamento do processo
pedagógico constituem-se em formas de controle da produção e
divulgação do saber que se processa na escola e enquanto tais, de
controle social mais amplo (FRIGOTTO, 1993, p.170).

Observa-se a intensificação deste processo hoje, favorecido pelas políticas de
avaliação externas que ao endeusarem os resultados dos estudantes nos testes
estandardizados, dão passagem aos interesses dos empresários que lucram com a venda
da mercadoria “ensino”. Materiais apostilados ajudam a preparação para os exames e
são comercializados como garantidores de sucesso das escolas nas provas. Ocultam, no
entanto, o que subtraem das crianças e jovens, no tocante, ao direito à educação.
Sob a perspectiva das atuais políticas de regulação da qualidade da escola
pública, a desqualificação do trabalho dos professores é gritante, o desprestígio dos
saberes profissionais é marcante, enfraquecendo-se a imagem da categoria. Sair-se bem
nas políticas de regulação ora em situação de hegemonia implica abrir mão de
dinâmicas curriculares que se afastam do que cai nas provas. Implica apequenar o
trabalho do professor e assumir o anacronismo das universidades que insistem em
formar o professor para tudo, menos ensinar do modo certo.
Assim , se quisermos uma escola produtiva temos que coibir atos de teimosia de
professores/projetos pedagógicos que insistem em ensinar o supérfluo. Temos que lidar
com a “improdutividade” que insistem em praticar de modo ativo e vigoroso. A ordem é
fazê-los trabalhar sem grandes elucubrações teóricas, vícios que trazem das Instituições
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de Ensino Superior (IES) públicas de que se originam. Assim, o que se defende é uma
formação aligeirada de professores pautada no neotecnicismo, tornando-os ávidos
leitores das receitas prontas ofertadas pelos reformadores empresariais na forma de
materiais apostilados que inundam as redes de ensino e vendidas a preço escandaloso.
Sob esta ótica, o aumento do acesso à escola, ou até mesmo dos anos
de escolaridade – no interior da uma instituição hierarquizada e
desqualificada que promove uma “meia educação”- torna-se
amplamente funcional e produtivo para a estabilidade do sistema
social em geral (FRIGOTTO, 1993, 170 – grifos do autor).

Parece possível afirmar que a forma como a escola se organiza para mediar tão
complexa relação (educação e trabalho) não se coaduna de forma harmônica com os
interesses do capital e os interesses da classe trabalhadora. Como também saltam aos
olhos as formas como as atuais políticas de avaliação externa já escolheram e com que
interesses se alinham.
As reformas educacionais emergem no bojo das transformações produtivas que
atingem o mundo do trabalho e as relações sociais , com repercussões para os processos
de formação humana posto que estes cedem lugar a um discurso de competências
individuais para competir no mercado . O maior objetivo é adequar os sistemas de
ensino às regras das políticas de ajuste econômico à nova ordem mundial, dentro de um
quadro de redefinição do cenário econômico internacional.
Frigotto (1996) analisa os desafios na formação e profissionalização do
educador, nos dias de hoje, numa perspectiva de construção de relações sociais
alternativas - democráticas, solidárias ou socialistas - e o papel da educação nesta
construção e enfatiza que

, para responder a esses desafios

, a formação e

profissionalização do educador implicará dimensões eticopolíticas , teóricas e político organizativas. Observa-se que estas dimensões se afastam do perfil profissional
induzido pelas políticas de regulação vigentes.
Enveredar pelo caminho da contrarregulação (FREITAS et al, 2009) implica
defesa intransigente de uma formação de professores que se confronte com este perfil.
Trata-se de intensificar aprendizagens que expressem valores capazes de dar sentido à
educação escolarizada. O processo de formação do educador precisa ser reconfigurado
de modo mais amplo, crítico, rigoroso, afastando-se de aprendizagens meramente
instrumentais voltadas ao ensino do que cai nas avaliações externas.
A formação dos novos educadores requer acuidade para o momento político que
coloca em risco a escola pública brasileira. A construção de espaços de contrarregulação
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convoca os atores sociais a reações propositivas que detenham a virulência deste
cenário. Este trabalho se constrói pela valorização de cada pequeno passo, cada pequena
conquista obtida pelos atores sociais implicados com a qualidade da escola pública.
Esses atos de inconformismo e proposição alternativa desaceleram o avanço das formas
conservadoras que decididamente forçam sua presença na escola.
Visto de qualquer ângulo, o terreno da mudança e das reformas em
educação não pertence ao domínio do técnico, da atualização de novos
métodos, da reorganização do sistema educativo e da reestruturação
do currículo. Antes de mais, trata-se de um âmbito de nossa realidade
social, cultural e educativa em que nos questionamos sobre que tipo
de sociedade e cidadãos queremos, que tipo de escola, que tipo de
professores e, por isso mesmo, temos que esclarecer, argumentar e
legitimar os valores subjacentes a tudo isso. Uma reforma sem valores
e ideologias ou, dito de outro modo, com valores e ideologias que não
promovam os valores mais genuínos da democracia, será,
posteriormente, uma forma de tecnocracia, mais ou menos
dissimulada mas, no fundo, uma forma de regulação e controle social
de uns sobre os outros, de interesses à expensas de outros alternativos,
do conhecimento e da cultura hegemônica à custa do conhecimento e
da cultura marginal (ESCUDERO, BOTIA, 1994, p. 106).

Observa-se que o contorno que os reformadores empresariais têm imprimido às
políticas de regulação da qualidade da escola, teimam em fazer crer que os valores e
interesses defendidos pelos educadores e os seus são coincidentes. E isso agrava a
situação, pois supostamente não há conflito de interesses e apenas diferenças sutis nas
formas de enfrentamento do problema (insinuadas como diferenças técnicas). Mas,
como advertem Escudero e Botia (1994, p. 108), a mudança educativa não pertence ao
domínio das certezas técnicas, mas ao âmbito humano da indeterminação, da
imprevisibilidade, da conflituosidade de opções morais.
Se admitirmos a complexidade e nebulosidade da situação que afeta as reformas
educacionais, cabe nos colocar em estado de alerta de modo a evitarmos
encaminhamentos ingênuos ou heróicos. Importante, ainda, refletir sobre a
complementariedade entre os protagonismos de ordem individual e coletiva para
potencializar os processos de mudança na escola e este princípio precisa ser fortemente
ativado, tanto nos processos de formação inicial como na educação permanente dos
profissionais da educação. Escudero e Botia (1994, p. 109), destacam que
a insistência na necessidade da conformação social e colegial da
melhoria escolar não deve conduzir, de modo simplificado, a obviar a
dimensão irremediavelmente pessoal que é necessária para criar e
realizar a mudança nas práticas educativas de professores e alunos.

Assim é importante que cada profissional da educação aprenda e ensine aos
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pares e aos demais atores da escola a atuarem, individual e coletivamente, para que
possam assumir protagonismo na governança da escola, relocalizando a avaliação da
qualidade neste espaço, em que a titularidade lhes pertence. Por meio de um
engajamento vivo no projeto educativo requerido pela comunidade escolar local, a
discussão sobre a produtividade improdutiva da escola, atualmente desenhada pelas
políticas dos reformadores empresariais, ganha outro estatuto.
Trata-se de aprender a argumentar em nome de uma qualidade socialmente
referenciada, o que certamente ultrapassa as dimensões presentes nos testes
estandardizados que tratam de abolir tudo aquilo que não pode ser mensurável fazendo
crer que pouco afetam o currículo escolar oferecido como “direito” das crianças e
jovens das classes trabalhadoras. Mas, trata-se ainda de agir olhando para o centro
irradiador dessas políticas que afetam a qualidade escolar.
Atores sociais, fortalecidos na luta pela qualidade educacional, apr(e)enderão,
inclusive, que esta não se esgota no âmbito da escola. Há outras instâncias e poderes
envolvidos e estes devem ser demandados e igualmente ser responsabilizados, no
mínimo, para garantia de condições objetivas que permitam o desenvolvimento do
projeto politico pedagógico necessário, para que a formação humana possa ser direito
concretamente garantido a todos os estudantes. Isso posto, observa-se que a
compreensão da multidimensionalidade que perpassa a qualidade educacional, envolve
coerência dos modelos avaliativos seja em que âmbito ocorram (micro, meso e macro).
Coerência, em especial, na visão de qualidade que querem, via avaliação, afirmar. Isso
envolve tanto a avaliação das aprendizagens quanto a avaliação institucional como a
avaliação de larga escala.
Em busca da qualidade social perdida …
A sociedade e a comunidade escolar têm sido de tal forma afetadas pelo discurso
de qualidade educacional de cunho mercadológico que parece que este discurso se
alastra e se naturaliza como se fosse a única forma de a escola e seu trabalho serem
reconhecidos. Trabalhar para os testes passou a guiar a vida da escola. Mas será que não
existe outra forma de vida possível neste cenário?
Como vimos discutindo, há que se lutar pela inclusão na agenda política de
indicadores que revelem o que a escola faz para além dos testes. Será que a escola
trabalha em prol de outras oportunidades de aprendizagens para os estudantes afetandoos fortemente em relação ao futuro que os aguarda? Será que os professores se

ISSN 2177-336X

5813

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

8

reconhecem como produtores de alguma esperança no futuro?
O

projeto

de

investigação

que

desenvolvemos

subsidiado

pelo

OBEDUC/CAPES recoloca esta questão nevrálgica para ser examinada pelos
participantes do estudo, profissionais da educação atuantes na SME da rede municipal
de Campinas, sob a forma de entrevistas e grupos focais.
Interrogados acerca do que entendem por qualidade social e sobre que ações a escola
desenvolve que eles reputam como expressão de qualidade social surprendemo-nos com
certa dificuldade de dar materialidade à qualidade social. Compreende-se que tal
dificuldade possa ser tributada à ausência de reflexão sobre este conceito no âmbito da
formação inicial e continuada. Comportam-se os professores como se fossem um
conjunto vazio no qual pouco tem a dizer. Estranham a pergunta que os leva a pensar
sobre aquilo que fazem e que tem sido desperdiçado nas avaliações externas.
A crescente pressão por resultados reveladores do trabalho desenvolvido pela
escola para atingir patamares cada dia mais elevados tomando como referência a
qualidade mercadológica os leva a perderem a sensibilidade para a essência de seu
trabalho. Contrariar esta tendência torna-se mais difícil dada a naturalização desta
concepção de qualidade que parece agora meio que agregada ao imaginário dos
professores o que contribui para o desaparecimento de compromissos anteriormente
assumidos pela escola e que ultrapassavam os limites da aprendizagem do básico
(português e matemática) ora em destaque nas políticas de regulação. Confirmada a
força indutora da avaliação na direção da qualidade mercadológica, percebemos que é
urgente provocar no cotidiano escolar movimentos de parada reflexiva de modo a
desconstruir o reducionismo que se instala na escola e na sociedade de que ter êxito nas
avaliações externas deve ser entendido como sinônimo de uma qualidade de ensino que
dispensa maiores explicações. Observa-se que esta simplificação enviesa o processo de
avaliação da qualidade da escola pública legitimando-o junto à sociedade reforçada pelo
apoio midiático que se incumbe de divulgar os ranqueamentos sem nenhum esforço de
contextualização dos fatores que o afetam.
Uma escola bem classificada no ranking pode ser entendida como boa na
perspectiva de acatamento fiel das normas existentes às quais se submete sem maiores
delongas. Fosse outra a matriz de referência esta mesma escola poderia ter outra
classificação e estaria fatalmente em situação menos vantajosa. Isso nos remete aos
referentes da avaliação e nos devolve ao começo da conversa. Boa para quem?
Qualidade educacional em que dimensão? Se considerarmos que os processos de
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avaliação em larga escala embasam-se em modelos unidimensionais que privilegiam
aspectos da cognição exclusivamente, não será difícil imaginar o quanto perdem os
estudantes que dependem da escola pública para alargar seus horizontes de vida pessoal
e profissional. Faltar-lhes-á o direito à uma educação ampliada devendo contentar-se
com meros processos de instrução regidos pelos conteúdos dos testes estandardizados
que definem de fora para dentro o que devem os professores ensinar.
Saviani e Duarte (2010) nos chamam a atenção para a definição consensual de
educação como formação humana. Contudo, o que entendemos por Formação Humana?
O que estamos desenvolvendo nas escolas como Formação Humana? Os mesmos
autores trazem à luz a consideração de que a educação enquanto formação humana é
possível e legítima na medida em que o homem é capaz de intervir, aceitar e
transformar. O homem é capaz de decidir. De colocar-se para além da perspectiva
particular e situar-se na perspectiva do coletivo, do universal.
Para Tonet (2006), essa formação, proclamada como direito de todos, de fato
não se dá, face à dificuldade ou impossibilidade de acesso a uma formação que
privilegie tanto os aspectos de formação moral, artística, cultura e intelectual como a
formação no trabalho libertador, atividade vital do ser humano. Para ele, parece que
estamos frente a uma formação que, quanto mais se diz humana, mais se afasta dos
ideais de humanidade. Nesse contexto, é possível dizer que cabe à escola pensar e
realizar atividades educativas que estejam inseridas na luta pela transformação radical
da sociedade, do trabalho alienado e dos demais elementos que constituem a atual forma
de sociabilidade. Sem esperar pela transformação para educar e sem esperar que a
educação, solitária, transforme essas condições (TOMAZ; SILVA e SORDI, 2015).
Ao provocarmos os profissionais das escolas participantes do estudo supracitado
para que se manifestassem sobre o que, em seu entender, revelaria aspectos da
qualidade social presentes na escola e que eram subestimados nos processos de
avaliação externa, encontramos importantes ações e atuações que mostram uma escola
engajada na defesa do direito dos estudantes de acesso à uma educação
substantivamente superior àquela retratada pelos índices.
Dizem os profissionais (equipe gestora e professores) que muito mais do que
“preparar os alunos para as provas”, a escola se ocupa de práticas altamente implicadas
com outra qualidade, mais complexa e que exigiria outra forma de ser medida para além
daquilo que os testes estandardizados conseguem expressar.
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Ainda que não utilizem o termo “modelos de avaliação de qualidade
multidimensionais” (DALBEN, ALMEIDA 2015), se aproximam deste paradigma
conforme descrevemos a seguir. Agrupamos suas falas em grandes blocos que nos
contam um pouco do muito que fazem e que tem sido lido pelas políticas de regulação
como algo de menor valor, em especial, porque impossível de ser medido pelos testes.
Quadro 1: Dimensões da qualidade social a partir dos dados
Práticas pedagógicas implicadas com as aprendizagens de todas as crianças: inclui, entre
outras questões, a mudanças na forma de ensinar para atender às necessidades individuais dos
alunos; atividades de reforço entre outros.
Organização coletiva do trabalho escolar: relativa a discussões nos espaços coletivos para o
enfrentamento dos problemas de aprendizagem;
Práticas implicadas com a permanência de todas as crianças na escola: relativa a ações,
como parcerias com outras instituições sociais, no sentido de resolver problemas de evasão,
retenção, infrequência, indisciplina.
Formação ampliada: relativa ao trabalho na escola com a construção de valores, com temas de
pertinência social, com cultura e arte, etc.
Afetividade: relativa ao desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e afetuosas entre
professores e alunos, entre escola e comunidade.
Inclusão social: relativa ao compromisso da escola em acompanhar os alunos em situação de
vulnerabilidade social; investimento em formas de acolhimento às crianças; atendimento às suas
múltiplas necessidades identificadas.
Relação corresponsável entre escola e família: relativa ao trabalho conjunto entre famílias e
escola, focado na melhoria da educação das crianças.
Condições objetivas de trabalho: relativa à quantidade de alunos por sala, distância entre
escola e residência, garantia de tempos e espaços para reuniões coletivas etc.

Fonte: Produzido pelos pesquisadores e participantes do OBEDUC (2015)

Dalben e Almeida (2015) defendem a necessidade de se conceber modelos
alternativos (multidimensionais) de avaliação em larga escala que incorporem aspectos
apontados pelos educadores e pesquisadores como reveladores do trabalho escolar
referenciado na qualidade social.
Corroboramos tal proposição posto que estas múltiplas dimensões têm sido
desperdiçadas nas atuais formas de avaliação alegando-se a dificuldade de medi-las
dada a natureza subjetiva que possuem. A insistência em modelos unidimensionais
centrados na cognição introduz na cultura escolar uma concepção de currículo estreito,
reducionista e de cunho utilitarista voltado aos interesses do mercado. Se associarmos
aos resultados obtidos pelos alunos nesses exames, ações de recompensa ou punição às
equipes escolares como querem os reformadores empresariais (responsabilização
vertical e unilateral), logo se compreenderá o uso distorcido da avaliação como
instrumento de gestão altamente indutor de resultados, ainda que carregados de
idiossincrasias para os estudantes em situação de maior vulnerabilidade social.
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A indução dos profissionais das escolas integrantes do projeto de pesquisa a
pensarem sobre o que fazem e que lhes parece relevante para indicar marcas de
qualidade da escola pública que escapam aos processos de regulação oficiais, teve
importância fulcral. Fez circular novos indicadores e colocou os profissionais em
contato com suas práticas. Muitas delas totalmente esquecidas e desvalorizadas por
aqueles que formularam e defendem modelos avaliativos unidimensionais. O modelo
alternativo pensado a partir de sua composição multidimensional, procura atestar que a
qualidade da escola é bem maior do que aquilo que os testes traduzem. E que a
insistência nesta perspectiva reducionista de medida, tende a enviesar e fazer
desaparecer processos construídos pela escola de cunho mais abrangente e eticamente
comprometidos com o direito das crianças (todas) aprenderem. Conforme simulam
Dalben e Almeida (2015) escolas podem ter diferentes performances avaliativas a
depender da multiplicidade de dimensões a que são expostas.
Destacamos que se o sucesso for medido apenas no âmbito cognitivo (e
sobretudo restrito ao que é considerado básico) podemos ter uma escola altamente
produtiva em uma dimensão e esta mesma escola pode, momento seguinte, ser
considerada improdutiva por todas as dimensões que relega ao descaso, posto que não
valorizadas nos processos de avaliação externa.
Igual raciocínio pode ser feito em escolas cujo índice obtido nos exames possa
não ter sido muito satisfatório (improdutivas na dimensão cognitiva, priorizadas na
avaliação externa). Um exame mais acurado referenciado no modelo avaliativo
multidimensional pode servir para evidenciar aspectos do trabalho da escola que
promovem aprendizagens mais densas, que investem nos aspectos axiológicos da
formação humana, que se preocupam com a inclusão e permanência de todas as crianças
na escola assumindo isso como direito e dever... Mas que para que possam acontecer
requerem nova leitura dos espaços e tempos de aprendizagem, novas concepções de
currículo, novas deliberações sobre prioridades da escola, novas metas a atingir, de
modo sincrônico ou não com as metas externamente definidas.
Uma leitura mais circunstanciada desta realidade revelaria uma escola com
gradientes diferenciados de qualidade nas múltiplas dimensões destacadas em seu
Projeto Pedagógico e desafiaria ao conjunto de atores sociais implicados a
recomposição dos compromissos com a melhoria da qualidade em todas as dimensões.
Como se vê, o coletivo escolar seria alçado a deliberar sobre como construiria a
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qualidade almejada sem por em risco o direito das crianças de aprenderem mais e
integralmente.
Por isso a luta deve continuar...
A busca obsessiva pelas marcas de qualidade forjadas pelas políticas de
avaliação tende a desvirtuar a função social da escola pretendida pelos educadores
críticos. Ajusta-se com perfeição aos interesses dos reformadores empresariais que
satisfeitos com esta produtividade improdutiva da escola, tratam de intensificar seus
efeitos oferecendo para os gestores centrais das redes de ensino (dizem que sem custo,
inclusive), fórmulas infalíveis contidas em materiais apostilados já testados
anteriormente em redes similares. A proposição de modelos de avaliação em larga
escala alternativos surge como reação propositiva ao que existe para desacelerar a
tendência de achar que qualidade da escola se resume ao que pode ser medido nos
testes. No entanto, este delineamento não pode nos levar a imaginar que tudo o que a
escola produz , para que seja considerado “produtiva” possa e deva se converter em um
índice. Isso nos anima a continuar defendendo a Avaliação Institucional Participativa
(AIP) como o lócus que deve abrigar a luta pela qualidade da escola. Cabe a esta
propiciar espaço de encontro aos atores da comunidade escolar no qual, coletivamente,
interpelem o sentido do trabalho que fazem, deliberem sobre as metas que querem
atingir a partir das necessidades do projeto educativo local e cheguem a consenso sobre
as formas de prestação de contas a que se submeterão. Mesmo que determinadas metas
não possam ser medidas dado que expressam valores nem sempre possíveis de serem
traduzidos em números, nem por isso podem ser abandonadas pois cumprem papel
diferencial no conflituoso caminho da construção da qualidade social. A titularidade
neste processo não pode ser usurpada dos atores da escola. A estes compete recuperar o
sentido da escola produtiva tencionando a cena política que insiste em apresentar apenas
uma das faces, aquela que desconsidera o futuro das novas gerações sacrificado em
nome de interesses mercadológicos.
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FORMAÇÃO HUMANA COMO REFERÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO
DA QUALIDADE SOCIAL DA ESCOLA PÚBLICA
Regiane Helena Bertagna – UNESP Rio Claro
Sara Badra de Oliveira – Unicamp
Margarida Montejano da Silva – Prefeitura de Campinas
Resumo: O presente trabalho trata-se de um recorte de pesquisa realizada em oito
escolas municipais do ensino fundamental e tem como objetivo apresentar o processo de
construção e de elaboração de dimensões relativas à qualidade social, capazes de
expressar o conjunto de ações que as comunidades escolares realizam e que produzem
aprendizagens que devem ser valorizadas e explicitadas para além do que atualmente
tem ganhado relevância nas atuais avaliações de larga escala (federal/estadual e/ou
municipais), centradas na proficiência em português e matemática. O trabalho delineou
cinco dimensões: compromisso social, participação, trabalho coletivo, práticas
pedagógicas, inclusão e permanência, as quais expressam um esforço de captar o
sentido da qualidade produzida pelas escolas, visando a oferecer-lhes um aporte de
referências, para além das avaliações externas, para subsidiar seu processo de Avaliação
Institucional Participativa (AIP), recuperando o seu protagonismo no trabalho de avaliar
a escola com vistas ao alcance de uma qualidade socialmente referenciada e
comprometida com a formação humana. A qualidade social ocupa-se de aprendizagens
relacionadas à participação, à formação cultural, política, artística dos alunos,
referenciadas em um ambiente de trabalho regido pelo coletivo, em que se considerada
as relações construídas entre as pessoas, em que se preocupa com a inclusão e a
permanência de todos os alunos e desenvolve-se um compromisso com o entorno social.
Este trabalho é de natureza qualitativa e os procedimentos metodológicos envolveram
levantamento documental, observação dos espaços coletivos escolares e realização de
grupos focais com os profissionais das escolas. Esta pesquisa conta com o
financiamento do Observatório de Educação da Capes.
Palavras-chave: Qualidade social. Avaliação Institucional Participativa. Formação
Humana.
Introdução

Este trabalho aborda o processo de construção de dimensões que possam
subsidiar a compreensão de qualidade social da escola (SILVA, 2009), a partir de dados
coletados, inicialmente, junto a oito escolas participantes de uma pesquisa longitudinal
para sustentação da responsabilização partilhada, em uma rede de ensino pública
municipal, financiada pelo Observatório da Educação – OBEDUC/CAPES (20132017), composta por professores e alunos de pós graduação/graduação e profissionais
da educação básica pública.
Este trabalho dá continuidade a um conjunto de estudos anteriores e em
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andamento, pelo qual a Rede Municipal de Educação de Campinas (RMEC) torna-se
cenário privilegiado para estudo de propostas alternativas de avaliação, comprometidas
com a recuperação do protagonismo dos vários atores sociais implicados na construção
da qualidade educacional da escola pública.
Desde 2002, a RMEC tem promovido o diálogo entre os seus profissionais e
pesquisadores da Unicamp a respeito de um projeto de Avaliação Institucional
Participativa (AIP), o qual, segundo Sordi (2010), foi ganhando legitimidade política
por meio de inúmeras, constantes e diversificadas formas de aproximação com os
diferentes atores das escolas. Trata-se de um modelo avaliativo que reclama por ações
participativas, contínuas e dialógicas, assentado no compromisso e na valorização dos
sujeitos da escola, que passam a pactuar o que entendem por qualidade, a traçar metas e
estratégias para alcance desta qualidade, comprometendo a si e ao poder público pela
constante avaliação e cumprimento do pacto coletivamente negociado (BONDIOLI,
2004) pela melhoria da escola pública. A recuperação do protagonismo local visa a
superar modelos avaliativos restritos ao aumento de índices de desempenho dos alunos
em testes de proficiência voltados para a classificação, “ranqueamento” e
competitividade. Considerando os índices de desempenho, mas não se restringindo a
eles, a AIP é um processo avaliativo pelo qual a comunidade escolar discute
coletivamente como alcançar esses e outros indicadores de qualidade por ela levantados,
demandando dos vários sujeitos envolvidos no processo educacional o compromisso e
as condições necessárias para tal.
Assim, em um processo de diálogo entre pesquisadores do referido grupo de
pesquisa e os profissionais da RMEC, uma Carta de Princípios (FREITAS, 2009)
relativa ao entendimento de avaliação foi constituída para subsidiar a construção, em
cada escola, de uma cultura de avaliação participativa, em que todos os membros da
comunidade escolar (famílias, alunos, professores, gestores, funcionários) passassem a
desenvolver um autoconhecimento sobre as forças e fragilidades de sua instituição,
potencializando o processo de tomada de decisão que lhes pertence legitimamente.
No início, algumas escolas aderiram voluntariamente ao projeto de AIP. Com o
tempo, o diálogo com a rede foi se fortalecendo, construindo-se condições objetivas
favoráveis à proposição da AIP como política de governo, a qual foi implementada a
partir de 2008 em todas as escolas de Ensino Fundamental da RMEC.
É nesse contexto que se situa o presente trabalho, cujo objetivo principal é a
construção de dimensões relativas à qualidade social da escola pública capazes de
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expressar o conjunto de ações que as comunidades escolares realizam e que produzem
aprendizagens que devem ser valorizadas e explicitadas para além do que atualmente
tem ganhado relevância nas atuais avaliações de larga escala (federal/estadual e/ou
municipais), centradas na proficiência em português e matemática por meio de testes
padronizados. Dessa forma, apresentaremos o processo de construção e elaboração das
dimensões que compõem o constructo que chamamos “qualidade social”, com vistas a
subsidiar as escolas na condução dos seus processos de avaliação institucional para
terem elementos, além dos índices obtidos em avaliações externas, para produzirem a
qualidade e, consequentemente, a formação humana almejada.
A pesquisa então passou a investigar, inicialmente, junto a oito escolas da rede
previamente selecionadas, os diferentes sentidos atribuídos à qualidade social
desenvolvida no cotidiano escolar. Para tanto, foram utilizados diversos recursos
metodológicos, tais como: análise documental (Projeto Pedagógico, Plano de
Avaliação), observação dos espaços coletivos escolares, e realização de grupos focais
com profissionais das oito escolas que por questões éticas serão identificadas no
trabalho como Escolas A; B; C; D; E; F; G e H.
Os passos percorridos na pesquisa

A partir da ideia de qualidade social (SILVA, 2009) e do protagonismo dos
profissionais da RMEC na produção da qualidade, buscou-se ouvir os diferentes atores
das escolas participantes da pesquisa no sentido de entender o que eles consideravam
que acrescentava qualidade à educação oferecida em suas instituições, procurando
ampliar o universo de elementos constitutivos de uma educação de qualidade social.
Nos vários encontros com os profissionais das escolas da RMEC houve a
preocupação de reapresentar os objetivos da pesquisa e o compromisso com a
valorização de práticas educacionais que promoviam a qualidade social da escola e a
formação humana, mas que, por diferentes razões (ideológicas), não são evidenciadas,
reveladas à sociedade, muitas vezes ofuscadas pela máxima dos indicadores e das
medidas dos testes.
Os primeiros grupos focais fizeram parte do evento “Painel - A qualidade da
escola pública em Debate”, promovido pelo grupo de pesquisa em 27/05/2014 no
Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (CEFORTEPE), onde
gestores e professores integrantes das CPAs das oito escolas foram convidados a
participar. Foram formados grupos, cada um com no mínimo dois pesquisadores do
OBEDUC/CAPES, nos quais foi disparada a seguinte questão para início de conversa:
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“O que a escola faz que considera expressão de qualidade do seu trabalho e que
não é captado pelos exames externos?”
Somado a isso, os pesquisadores realizaram observação dos espaços coletivos
das oito escolas, tais como: Trabalho Docente Coletivo (TDC), Comissões Próprias de
Avaliação (CPA) e outros, no período de agosto de 2013 a agosto de 2014, objetivandose identificar os entendimentos que o coletivo escolar possuía sobre qualidade social.
Complementou-se a coleta dos dados com a presença dos pesquisadores nos TDCs para
realização de grupos focais especificamente com os professores, guiados pela mesma
questão apresentada no evento.
Todo o material coletado foi devidamente gravado e transcrito, a partir do que se
iniciou uma primeira incursão de análise sobre os dados, na qual os pesquisadores
tentaram perceber suas regularidades, potencialidades, intencionalidades, identificando
algumas dimensões que pretendiam remeter ao constructo da qualidade social.
A tessitura de uma compreensão inicial
Apresentamos, a partir dos dados obtidos, as dimensões iniciais e a riqueza do
conjunto de ações e práticas realizadas na escola que expressam e/ou influenciam a
produção da qualidade segundo os participantes da pesquisa.
Práticas pedagógicas implicadas com as aprendizagens de todas as crianças;
Organização coletiva do Trabalho escolar;
Práticas implicadas com a permanência de todas as crianças na escola;
Formação ampliada;
Afetividade;
Inclusão Social
Relação corresponsável entre escola e família;
Condições objetivas de trabalho.
Com relação às práticas implicadas com a aprendizagem de todos os
estudantes, as ideias apresentadas pelos professores foram agrupadas culminando nos
seguintes itens: 1) desenvolve atividades (fora da sala de aula) individualizadas, de
acordo com as necessidades das crianças; 2) trabalha com atividades de níveis
diferenciados para que todos aprendam; 3) possibilita aos alunos a aprendizagem de
trabalho em grupo; 4) busca compreender as singularidades crianças/turmas para
planejar o trabalho e tomar decisões; 5) busca estudar as causas e situações que
envolvem as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelo aluno; 6) envolve-se
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coletiva e corresponsavelmente no trabalho com indisciplina e aprendizagens de alunos;
7) trabalha coletivamente as questões da escola; 8) desenvolve metodologias
diferenciadas em atendimento às necessidades de aprendizagem identificadas; 9)
desenvolve ações para ampliação do conhecimento da comunidade; 10) ensina aos
alunos do ciclo o que é necessário para sua vida, na escola ou fora dela, mas que não é
solicitado/mensurado pelas avaliações externas; 11) considera que todos os alunos têm o
que ensinar e valoriza todos os saberes dos alunos; 12) busca nos coletivos discutir
alternativas para a melhoria das aprendizagens.
Na análise dos dados considerou-se que estas práticas estão relacionadas, entre
outras questões, a mudanças na forma de ensinar para atender às necessidades
individuais dos alunos; atividades de reforço, envolvimento da família e fortalecimento
da parceria família-escola visando ao acompanhamento do aluno para que o mesmo
tenha êxito na vida escola. Vale destacar que na percepção dos professores, essas ações
ocorrem de forma natural, além do que, independente de legislações, a preocupação
com a aprendizagem das crianças sempre foi pauta das discussões na escola.
Com relação às práticas implicadas com a permanência de todas as crianças
na escola, ressaltou-se que na Escola B a família é chamada para tratar de questões
relacionadas à frequência da criança na escola e que muitas vezes “alguém da escola se
dirige à casa do aluno que está faltando para saber o porquê que ele não está vindo” e
que tentam envolver outros órgãos e setores da sociedade na solução, por exemplo
firmando parcerias com outras instituições sociais, no sentido de resolver problemas de
evasão, retenção, infrequência, indisciplina. Dentre as ações identificadas os professores
informam que a escola: 1) dialoga com os professores, funcionários, família e equipe
gestora problemas específicos para auxiliar os alunos na sua caminhada escolar; 2)
controla a frequência e contato com as famílias quando o aluno excede nas ausências; 3)
levanta as possíveis causas de infrequência/evasão; 4) estabelece uma proposta de
trabalho que busque alcançar esse aluno; 5) busca auxílio junto a outras instituições para
um atendimento mais integral ao aluno, no sentido de resolver problemas de evasão,
retenção, infrequência, indisciplina.
A formação ampliada dos alunos constituiu-se em outro agrupamento a partir
dos dados apresentados nos grupos focais, cujo núcleo de sentido estava relacionado
com o trabalho referente à construção de valores, com temas de pertinência social,
cultura, arte, participação política, dentre outros. Sobre estas informações os
apontamentos foram reunidos quando a escola: 1) desenvolve práticas que produzem
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alegria e prazer e que conduzem à responsabilidade pelos estudos; 2) demonstra e
promove a solidariedade; 3) discute e define com todos as regras de convivência; 4)
oportuniza e incentiva a existências de grêmios; 5) oportuniza a formação política,
cultural e a formação crítica; 6) planeja e desenvolve projetos socioculturais na escola;
7) desenvolve ações de conscientização nas questões ambientais; 8) desenvolve a
autonomia e participação dos alunos; 9) Realiza trabalho com temas transversais,
destacando a orientação sexual; 10) realiza as oficinas para o ano letivo, considerando a
necessidade de ampliar a formação do aluno.
No detalhamento de observação em campo os pesquisadores constataram que os
professores, quando tratavam dessa temática, demonstravam muito interesse, porque,
segundo os mesmos, as crianças participam dos projetos da escola com prazer e alegria.
Conforme registro de um dos pesquisadores da Escola A: “os alunos se desenvolvem
muito mais quando atuam nos projetos. Eles aprendem uns com os outros e
amadurecem no convívio. É visível ver a satisfação deles quando atuam!”
Práticas que valorizam e promovem a afetividade formaram outra dimensão
identificada em ações que: 1) aprimoram as relações interpessoais entre professor e
aluno

para

potencializar

a

aprendizagem;

2)

valorizam

as

relações

de

afeto/limite/valores entre os alunos, e os outros sujeitos da escola; 3) investem tempo e
esforço no fortalecimento de relações entre alunos em sala; 4) valorizam e desenvolvem
a confiança, respeito, convivência, tranquilidade nas relações alunos-profissionais; 5)
promovem a escuta constante das famílias para aproximar alunos e escola, tem potencial
para a promoção do desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e afetuosas
entre professores e alunos, entre escola e comunidade.
Uma das transcrições da Escola D relacionava afetividade e gestos de
solidariedade como resultados de boas relações na escola. Contudo, não se pode negar a
complexidade das relações no cotidiano escolar, conforme relata um professor desta
unidade: “a gente tenta, se esforça, percebe que os alunos aprendem melhor quando as
relações são boas, mas sabe o quanto é difícil e preciso avançar nesta prática”.
Freire (1997, p. 159) nos auxilia nessa compreensão quando indica que ensinar
exige querer bem aos estudantes; que as ações de ensinar e aprender são atos de
amorosidade e que a afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade.
Práticas que promovem a Inclusão Social foram sinalizadas como ações
“invisíveis da escola” e que, na maioria das vezes, está relacionada à inclusão da
criança com deficiência. De acordo com os relatos, a escola; 1) estabelece parcerias com
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outras secretarias e instituições sociais de atendimento mais especializado; 2) pensa e
investe em formas de acolhimento à criança; 3) acompanha os alunos em situação de
vulnerabilidade social e busca alternativas integradoras junto aos coletivos. Além disso,
ressaltam que é preocupação presente no Projeto Pedagógico da Escola o compromisso
em acompanhar os alunos em situação de vulnerabilidade social; investimento em
formas de acolhimento dos estudantes e atendimento às múltiplas necessidades de
aprendizagem, de convívio social, dentre outras identificadas.
Com relação aos dados referentes à Organização coletiva do trabalho escolar
verificou-se que o trabalho coletivo estava presente em outras práticas escolares
dificultando a análise e tornando complexa a sua categorização. No entanto, optou-se
por classificar como trabalho coletivo as informações que envolviam encontros e
discussões nos espaços coletivos para o enfrentamento dos problemas de aprendizagem
e da escola. Dentre as ideias que foram registradas estavam: 1) utiliza os espaços
coletivos para o enfrentamento dos problemas de aprendizagem; 2) realiza
envolvimento coletivo e corresponsável no trabalho com indisciplina e aprendizagens
de alunos; 3) Estimula os pais a participarem dos coletivos da escola em momentos de
formação; 4) Envolve as famílias na discussão dos problemas apresentados pelos
alunos; 5) Produz as devolutivas dos trabalhos realizados às famílias e aos coletivos da
escola; 6) Organizam/encaminham as demandas advindas dos coletivos; 7) Promove a
participação dos familiares nas ações do cotidiano escolar.
Segundo Pistrak (1981, p. 41): “A aptidão para trabalhar coletivamente só se
adquire no trabalho coletivo; trata-se, portanto, de um problema que a escola terá de
enfrentar”. Nessa direção as escolas pesquisadas se mostraram inclinadas a esta
aprendizagem.
As práticas que promovem relações de corresponsabilidade entre família e
escola também foram valorizadas, quando a mesma: 1) chama à fala e ao diálogo às
famílias nas reuniões; 2) considera os diferentes pontos de vista apresentados,
produzindo o diálogo; 3) estimula os pais a participarem dos coletivos da escola de
momentos de formação; 4) sonda o grau de satisfação dos pais e dos alunos sobre a
escola; 5) envolve as famílias na discussão dos problemas apresentados pelos alunos; 6)
produz as devolutivas dos trabalhos realizados às famílias e aos coletivos da escola; 7)
promove a participação dos familiares nas ações do cotidiano escolar.
Os dados coletados nas escolas demonstraram que há a tentativa de envolver as
famílias em questões sócio, político e pedagógicas, por meio do estímulo à participação.
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A aprendizagem da participação é ainda uma prática que precisa ser intensificada pelas
instituições, como evidenciado nos dados da Escola B: “as famílias, na grande maioria,
não querem assumir a educação escolar dos filhos”, ou que “a escola já cansou de
chamar as famílias para as reuniões e elas não vem”. Neste sentido, vale recuperar que
as crianças e jovens estão na escola e a qualidade de sua formação depende das relações
que se estabelecem, e, portanto, tanto a escola quanto a família não podem se furtar das
responsabilidades que lhes cabem nesse processo.
Não menos importantes foram as contribuições coletadas sobre as condições
objetivas de trabalho na escola, que indicaram a necessidade de os sistemas de ensino
considerarem: 1) número de alunos coerente com a proposta de atendimento; 2) carga
horária docente que respeite tempos sem alunos, para trabalho na escola; 3) presença do
aluno na escola no contra turno; 4) presença de estagiários e cuidadores na escola; 5)
presença de docentes para ministrar as aulas e de demais funcionários de apoio; 6)
estrutura física adequada. Estas condições, aliadas ao cuidado com a formação para o
trabalho docente, são fundamentais para o desenvolvimento das práticas anteriormente
citadas, pois segundo os professores da Escola F “a prática docente em condições
precárias compromete o ensino e, como consequência, a aprendizagem dos alunos”.
Nesse sentido, esse conjunto de dados trouxe a necessidade de explicitar a que
matriz formativa se referenciava o constructo qualidade social. Referenciando-nos em
Marx (1983), Manacorda (2010), e Caldart (2000), ressaltamos o conceito de sujeito
histórico e social, ao mesmo tempo formado pelas circunstâncias sociais e formador de
tais circunstâncias, apropriador e produtor de cultura e de conhecimento. Por meio do
trabalho enquanto atividade vital humana, esse sujeito se relaciona com a natureza, com
a produção humana e com outros homens para produzir sua própria humanidade e
humanizar as circunstâncias nas quais vive. Isso significa pensar criticamente e atuar
sobre a realidade escolar e social no sentido de transformá-la, rumo à conquista de
relações sociais mais humanas. Ao exercer esse trabalho vital socialmente útil, o
homem coloca em ação suas diversas potencialidades, desde a dimensão cognitiva
passando pela político-social, ética, afetiva, corporal, entre outras.
A existência desta matriz formativa como referência originou a retomada
exaustiva dos dados analisados. Compreender o sujeito como apropriador e produtor de
cultura e conhecimento, como sujeito que vai se constituir humano por meio da relação
com os outros, da apropriação e também da produção das condições de existência, nos
coloca outro olhar para a formação dos alunos na escola. Nessa perspectiva, ressalta-se
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a relevância do aprender a ler e escrever, a realizar operações matemáticas, mas trata-se
de uma apropriação dessas linguagens intrinsecamente relacionada à constituição do
sujeito histórico e social e, mais que isso, trata-se de ressaltar outras aprendizagens,
relacionadas à consciência corporal, à consciência político-social, à arte e à cultura,
afetividade e valores, como solidariedade e cooperação. Uma vez que se entende o
humano formado por essas múltiplas dimensões, entende-se que não faz sentido listar
prioridades e dizer que umas são mais importantes e vão ocorrer primeiro que as outras,
pois elas se afetam e concorrem em conjunto para formar o humano.
A partir dessa retomada conceitual, novamente nos debruçamos sobre os dados
da pesquisa. Consideramos, dentre todas as ações e aspectos suscitados pelos dados,
cinco dimensões que buscam expressar o que as escolas produzem do ponto de vista da
qualidade social, sendo que para cada uma delas foi necessário pactuar entre os
pesquisadores do grupo uma compreensão de seu significado. Referenciados na
concepção de formação humana acima explicitada, chegamos ao seguinte entendimento
a respeito dos conceitos: compromisso social; participação, trabalho coletivo, práticas
pedagógicas, acesso e permanência.
Quadro 1 - As dimensões emergentes e seus respectivos entendimentos.
1 - Compromisso Social - Envolvimento, preocupação e atuação da escola em relação ao entorno
social, buscando afetar em questões que dizem respeito ao bem estar da sociedade/coletividade.
Ter compromisso social implica desempenhar uma atuação responsável quanto às questões de
convivência, de meio-ambiente, de enfrentamento da desigualdade social, dentre outros.
2 – Trabalho Coletivo - Ação desenvolvida com intencionalidade por grupo/segmento de
sujeitos da escola (professor, aluno, equipe gestora, funcionários, família) que se organiza para o
acompanhamento, a avaliação, e o (re)planejamento dos trabalhos educativos, norteados por
objetivos pactuados no Projeto Político Pedagógico. Efetiva-se por meio de discussões, reflexões
e apresentação de ideias, em que se considera o direito à voz dos diferentes sujeitos da escola e à
garantia da escuta e do respeito aos mesmos e aos diferentes pontos de vista em defesa da
qualidade do ensino e da aprendizagem. Pode ocorrer intra e inter segmentos, estabelecendo
novas parcerias com partilha de responsabilidades e compromissos.
3 – Participação - Ação de integrar-se a um grupo; um coletivo de pessoas que está envolvido
num projeto, comprometido com o seu desenvolvimento. Diz respeito à escuta, diálogo, tomada
de posição, reflexão e respeito às ideias dos diversos integrantes do coletivo, em que cada sujeito
é protagonista ao partilhar pontos de vista e decisões, produzindo conhecimento social na
permanente construção/ (re) construção da aprendizagem política. Ressalta-se aqui a dimensão
político-social da formação dos estudantes.
4- Práticas Pedagógicas - Ações intencionais tomadas pelo professor, com olhar atento para as
peculiaridades dos alunos, visando a promover seu desenvolvimento integral na construção do
conhecimento e na transformação da realidade. Isso significa trabalhar com as múltiplas
dimensões da formação humana: a dimensão dos valores (solidariedade, respeito, cooperação
etc), relacional, afetiva, política/social, cognitiva, cultural.
5 – Acesso e Permanência - Ações ligadas à matrícula, ao acolhimento das crianças,
adolescentes e jovens na escola e à garantia das mesmas de frequentar todo o ano letivo com
possibilidade de aprender. Oferecimento, por parte da escola, de propostas de trabalho
pedagógico coletivo que garantam o ensino, e a aprendizagem a todos, a partir dos
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conhecimentos que estas já possuem; e, para a garantia da permanência com qualidade, buscam
parceria com as famílias e/ou com outras instituições.

Fonte: Elaborado pelo coletivo dos pesquisadores e participantes do projeto (2015).

Buscou-se, a partir do material, ressaltar aquilo que a escola faz e produz como
aprendizagens múltiplas e como qualidade social. Por esse motivo na composição final
do constructo não incluímos uma dimensão bastante cara às escolas e recorrente nos
dados, aquela relacionada às condições objetivas de trabalho para o desenvolvimento
dessas práticas - notadamente a presença efetiva de professores para o exercício da
docência, incluindo-se a sua permanência na escola por períodos mais prolongados; um
número de alunos por turma que permita ao professor um trabalho mais atento às
necessidades dos estudantes e estrutura física que permita uma prática docente mais
significativa - considerando que essa dimensão inclui ações realizadas pelo poder
público e vai além do que cabe às escolas fazer como sua parte de responsabilidade.
Possibilidades para retomar/continuar
Essas cinco dimensões expressam um esforço de captar o sentido da qualidade
social produzida pelas escolas, visando a oferecer-lhes um aporte de referências, para
além das avaliações externas, que subsidie seu processo de Avaliação Institucional
Participativa (AIP) comprometido com o alcance de uma qualidade socialmente
referenciada e com a formação humana.
O movimento de ir às escolas, ouvi-las, e manter diálogo constante com elas
permitiu-nos verificar que a escola e seus profissionais realizam um trabalho que vai
além do indicado nas avaliações em larga escala, em seus testes de proficiência de
português e matemática. Sem questionar sua importância, esses testes adquirem
legitimidade e relevância apenas se vierem acompanhados de ações que envolvam todo
o coletivo escolar na busca de compreender como se pode melhorar as aprendizagens de
todos os estudantes. Mais que isso, as ações que as escolas realizam vão além de buscar
melhorar a aprendizagem nesse conjunto de saberes medidos pelas avaliações externas.
Trata-se de ampliar o próprio conjunto de saberes e conhecimentos a serem
desenvolvidos pela escola, com base em um entendimento ampliado de formação
humana.
Esse entendimento respalda uma concepção de qualidade que definimos como
qualidade social: é aquela que se ocupa de aprendizagens relacionadas à participação, à
formação cultural, política, artística dos alunos, referenciadas em um ambiente de
trabalho regido por um senso coletivo, em que se promovem relações afetuosas entre as
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pessoas, em que se preocupa com a inclusão e a permanência de todos os alunos e
desenvolve-se um compromisso em relação ao entorno social.
Esse olhar traz novas perspectivas à compreensão do trabalho realizado pelas
escolas, buscando respaldar a qualidade promovida via processos de avaliação
institucional, fortalecendo o protagonismo das escolas na construção de uma qualidade
socialmente relevante.
Dessa forma, fundamentada numa perspectiva mais ampla que a da proficiência
em testes padronizados das avaliações em larga escala, a qualidade social da educação,
por meio da Avaliação Institucional Participativa, recupera e fortalece a ideia do
protagonismo dos atores locais na sua construção e, garantidas pelo poder público as
condições necessárias (objetivas e pessoais) para a sua efetivação, promove e possibilita
diferentes aprendizagens e conhecimentos relativos às múltiplas dimensões necessárias
ao desenvolvimento humano. Em ambientes promotores de práticas pedagógicas
diferenciadas pelo ensino e aprendizagem das relações humanas, alunos, professores,
famílias, gestores e comunidade em geral participam de uma outra educação pública
pensada e (re)delineada na perspectiva da Formação Humana.
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QUALIDADE SOCIAL DA ESCOLA PÚBLICA: PRINCÍPIOS DE UMA
AVALIAÇÃO CONTRARREGULATÓRIA

Jean Douglas Zeferino Rodrigues - Unicamp
Geisa do Socorro Cavalcanti Vaz Mendes - Unicamp
Adriana Varani – Unicamp

Resumo: Este texto tem por objetivo apresentar uma discussão acerca de princípios
forjados especialmente para fundamentar uma política de avaliação, implementada em
uma rede pública municipal paulista, em contraposição a lógica de processos de
regulação hegemônicos inerentes as atuais políticas das avaliações externas, de larga
escala. Esses princípios foram retomados e ampliados para guiar uma pesquisa que
busca elaborar indicadores de qualidade social em que se considera a formação humana,
para além das medições feitas pelas avaliações externas do aprendizado de habilidades e
competências em campos específicos, como leitura, escrita e matemática. A pesquisa é
financiada pelo OBEDUC-CAPES, desenvolvida por professores-pesquisadores da
universidade e da rede pública. Assumimos que há uma construção possível na
contramão do que é hegemônico no campo da avaliação, instituído pelo poder e o
interesse de regulação por parte dos reformadores e empresários educacionais. Tal
assunção nos leva a compreender a instituição escola como potencial na luta contrahegemônica. Refletimos sobre uma Carta de Princípios, elaborada coletivamente por
pesquisadores da universidade e rede de ensino municipal, necessários à construção de
um projeto de avaliação contrarregulatório. Ao final faremos a exposição e reflexão
sobre esses princípios defendendo-os como fundantes para se avaliar o trabalho
pedagógico desenvolvido no interior da escola. Concluímos que processos de avaliação
construídos de forma participativa, assim como outros espaços de decisão coletivos,
podem suscitar formas de organização contrarregulatórias, ou seja, por um lado resistem
à lógica empresarial contidas nos processos de implementação das reformas e
avaliações externas e, por outro, apontam caminhos alternativos sedimentados em um
projeto societário distinto daquele que orienta os valores de mercado.
Palavras chave: Avaliação institucional participativa; avaliação contrarregulatória;
políticas públicas.
1. Do lugar que falamos
Neste texto temosi como intenção fazer a discussão de princípios de uma política
de avaliação contrarregulatória dentro do bojo dos processos de regulação que vem
sendo hegemônicos nas constituições das políticas avaliatórias, em especial, das
avaliações externas, de larga escala. Primeiramente falaremos do nosso lugar como
pesquisadores, em seguida explicitaremos nossa compreensão sobre uma projeto
contrarregulatório dentro de certa perspectiva da relação escola e sociedade. Ao final
faremos a exposição e reflexão sobre princípios que regem este processo
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contrarregulatório no campo da avaliação educacional.
Participamos de um laboratório de pesquisas, em uma universidade pública
paulista, que vem desenvolvendo observação e estudos descritivos pertinentes ao campo
educacional. Em um dos estudos em andamento temos realizado a discussão pertinente
a este tema em uma pesquisa sobre a qualidade da escola pública para sustentação da
responsabilização partilhada em uma rede de ensino municipal, circunscrita no
Observatório da Educação (OBEDUC) financiada pela CAPES (2013-2017). Participam
desta pesquisa professores-pesquisadores de três universidades (duas públicas e uma
comunitária), profissionais da rede pública em atividades de coordenação pedagógica,
supervisão educacional e direção escolar, estudantes de pós-graduação (doutorado e
mestrado), estudantes de graduação, além de outros professores colaboradores. A
discussão que faremos neste texto é fruto do trabalho desse coletivo.
Nossa preocupação tem sido, ao longo dos anos, discutir o campo da avaliação
educacional, em especial a avaliação institucional e os efeitos das lógicas avaliativas
vigentes no panorama das avaliações externas. O laboratório, em especial a partir de
2002, tem se debruçado na construção de parcerias com secretarias de educação
municipal na instituição de Avaliação Institucional Participativa (AIP), bem como de
projetos de incrementação de alternativas às avaliações externas. A compreensão é que
a lógica da avaliação externa, da forma como é construída, tem ampliado a compreensão
de que a escola é espaço de aprendizado de habilidades e competências em campos
específicos, como leitura, escrita e matemática, e deixado de lado a perspectiva que há
uma muldimensionalidade nas aprendizagens infantis e juvenis.
Estas experiências levaram o grupo a construir seus princípios no campo da
avaliação que agora, são objeto de reflexão neste trabalho.
2. Uma compreensão para contrarregulação
Ao longo do processo de construção de compreensões sobre o papel da escola na
sociedade, foram diversas as sistematizações possíveis em função de diferentes
postulados paradigmáticos no campo da filosofia, da sociologia. Ao assumirmos que há
uma construção possível na contramão do que é hegemônico, imprescindível nos
situarmos no entendimento do movimento que nos leva a compreender a instituição
escola como potencial na luta contra-hegemônica, lugar de onde falamos.
As teorias sociológicas da educação mais tradicionaisii, com forte vínculo com
uma perspectiva epistemológica e social positivista, postulavam uma escola que se
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caracterizasse como conservadora e responsável pela manutenção da ordem social
através da preparação da criança para a vida ocupacional adulta. Logo as produções
bibliográficas detinham-se num olhar para a escola de forma a reduzir seus problemas a
culpabilização dos indivíduos (alunos, famílias), como a teoria da carência cultural
(PATTO, 1999).
Em especial, a partir da década de 60, um forte movimento crítico passa a
compreendê-la como mecanismo de reprodução do sistema sócio-econômico
predominante. Houve uma crescente posição questionadora em relação às ideologias
que ela propagava/propaga. Aqui podemos nos remeter à obra de Althusser (1985) ou
de Pierre Bourdieu (1975). O primeiro anunciando a escola enquanto aparelho
ideológico do estado, num processo de reprodução, já Bourdieu, do status quo e da
ordem social, que aos olhos dos autores, é excludente e serve de manutenção de
diferenças e desigualdade econômica.
Tomando Giroux (1986) que trata em sua obra da resistência em educação, a
forma sociológica tradicional de ver as escolas ignora que elas também são “espaços
culturais, assim como é ignorada a noção de que as escolas representam arenas de
contestação, luta entre grupos de diferentes poder cultural e econômico” (p. 105).
No caso das teorias críticas as contribuições advindas de seu olhar para o campo
educacional, em especial, a compreensão de sua construção como em sua não
neutralidade são imprescindíveis. Ao mesmo tempo em que nos parece, para
compreender amiúde as práticas que ocorrem no interior institucional, que esta forma de
olhar a escola necessita de complementaridade em sua análise, em especial no que se
refere ao olhar para as peculiaridades dos movimentos cotidianos, dos embates de
subjetividades e de construção dos projetos na escola ou em outros níveis.
Algumas perspectivas que explicitam a relação escola e sociedade começaram a
compreender o espaço escolar, bem como espaços de apoio e gestão da educação, não
mais apenas como um aparelho ideológico do estado, reprodutivista das relações sociais
e consequentemente um espaço que a todo o momento precisa ser aprimorado,
reorganizado curricularmente, redimensionado, através de políticas “milagrosas” que
vão curar o mal da educação.
Em sua explicitação sobre a relação escola e sociedade, Freitag (1986) nos
remete a alguns autores que demonstram esta luta, em especial, o pensamento de
Gramsci. Ele desenvolve o conceito de sociedade civil que, para além de ser o espaço
onde estão as instituições que transmitirão as ideologias da classe hegemônica (escola,
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igreja, sindicatos, clubes...), tem potencial para ser espaço de circulação de diferentes
posicionamentos. E neste sentido, tem potencial para ser espaço contra-hegemônico.
Seguindo esta lógica, voltamos às políticas educacionais atuais, em especial as
do campo da avaliação, as quais tem nos mostrado o poder e o interesse de regulação
por parte dos reformadores e empresários educacionais, bem como de determinadas
correntes políticas. O interesse aí não é a regulação da qualidade, a regulação para
qualificar e garantir os direitos em diferentes campos, do atendimento do público para o
público. O novo sentido de regulação posto aqui é o que se enquadra nas políticas
neoliberais.
“regulação” foi um termo construído no interior das “políticas
públicas neoliberais”, cuja eficácia maior no Brasil foi obtida na
gestão de Fernando Henrique Cardoso, para denotar uma
mudança na própria ação do Estado, o qual não deveria intervir
no mercado, a não ser como um “Estado avaliador” (cf. Dias
Sobrinho, 2002b). As políticas regulatórias querem, em áreas
estratégicas, transferir o poder de regulação do Estado para o
mercado, como parte de um processo amplo marcado por várias
formas de produzir a privatização do público. Isso inclui tanto a
instituição da regulação via mercado como o seu complemento,
a desregulação do público via Estado, para permitir aquela ação
de regulação do mercado (FREITAS, 2005, 913 - grifos do
autor).
Partindo do princípio gramsciniano de crença no poder contra-hegemônico da
sociedade civil, a lógica da política regulatória, quando ocorre nas instituições da
sociedade civil, pode sofrer resistências.
Contrarregulação é resistência propositiva que cria
compromissos ancorados na comunidade mais avançada da
escola (interna e externa), com vistas a que o serviço público se
articule com seus usuários para, quando necessário, resistir à
regulação (contrarregulação) e, quando possível, avançar tanto
na sua organização como na prestação de serviços da melhor
qualidade possível (justamente para os que têm mais
necessidades) tendo como norte a convocação de todos para o
processo de transformação social. Contrarregulação não é a
mera obstrução ou um movimento de “fechar as fronteiras da
escola” com relação às políticas centrais, penalizando o usuário
do sistema público. (FREITAS, 2005, p. 912- grifos do autor).
É com esta perspectiva e com este olhar para o contrarregulatório que
apontamos princípios importantes para a efetivação da contrarregulação.
3. Princípios de uma avaliação participativa sob a lógica contrarregulatória
A perspectiva de se implementar uma Avaliação Institucional Participativa
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(AIP) na rede municipal, onde o projeto de pesquisa está em curso, data do início da
primeira década deste milênio, como uma questão problematizadora, na efervescência
que tomava assento nas discussões travadas em um cenário nacional e internacional
acerca da necessidade de os sistemas educacionais se avaliarem para traçar metas e
ações com vistas a qualidade do ensino público.
A partir desse momento, assumiu-se a defesa de um formato avaliativo que fosse
participativo, configurado a partir do trabalho coletivo envolvendo todos os atores da
rede municipal. Para tanto, engajou-se nesse processo professores pesquisadores do
laboratório, acima referido, os quais já vinham estudando acerca da avaliação e suas
lógicas, junto aos profissionais da rede que promoveram estudos e discussões sobre as
concepções de avaliação para definir qual perspectiva seria implementado na rede.
Dessa relação entre a Universidade e a Secretaria de Educação, culminou, em 2003,
com a publicação da “Carta de Princípios”, visando legitimar o processo de construção
das bases de uma experiência de Avaliação Institucional Participativa (FREITAS et al
2004). Cabe destacar, que a “Carta de Princípios”, foi aprovada em audiência pública
por profissionais da rede e os munícipes (SME, 2005).
Nessa Carta, a avaliação é entendida como um processo de apropriação
fundamentado em um “pacto de qualidade negociado”, e não como mera verificação de
um resultado pontual (FREITAS et al, 2004); nela, explicita-se a maneira mais
adequada de se pensar a avaliação em quaisquer níveis: como processo destinado a
promover o permanente crescimento; e que constituem aspectos indissolúveis do ato
educativo, formar para transformar a vida e instruir para permitir o acesso ao saber
acumulado (GERALDI, RIOLFI, GARCIA 2004).
Desse movimento, organiza-se um processo de avaliação, na rede municipal,
com a pretensão de não se limitar ao rendimento dos alunos, mensurados em notas, mas
que fosse capaz de ampliar as possibilidades de melhoria da escola, assim como
reconhecer os atores e as relações que nela ocorrem, distanciando-se de formatos
meritocráticos e ranqueadores.
Os elementos contemplados no documento tinham como objetivo nortear o
processo de discussão, implementação e viabilização do Sistema de Avaliação da Rede
Municipal de Educação.
Demarcados pelo caráter coletivo de reflexão sobre a avaliação educacional e
para além da verificação de resultados pontuais minimizados nas medidas, os dez
princípios, contemplados pela Carta, podem ser sumariados, como segue:
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1. a avaliação educacional é um processo de reflexão coletivo
e não apenas a verificação de um resultado pontual. [...] Avaliar
supõe, em algum grau e de alguma forma, medir. Mas medir,
certamente, não é avaliar. [...] é uma categoria intrínseca do
processo ensino-aprendizagem, por um lado, e do projeto
político pedagógico da escola, por outro. Não pode ser separada
dele como se pretende com as avaliações centralizadas. Ela só
tem sentido dentro da própria organização do trabalho
pedagógico do professor e da escola;
2. a qualidade é entendida como o melhor que a comunidade
escolar pode conseguir frente as condições que possui, tendo em
vista os objetivos de servir a população naquilo que é específico
da educação: formação e instrução. [...] A qualidade não é
optativa no serviço público. É uma obrigação;
3. qualidade não deve ser vista apenas como “domínio de
português e matemática”, mas, além disso, incluir os processos
que conduzam à emancipação humana e ao desenvolvimento de
uma sociedade mais justa. A qualidade da escola depende da
qualidade social que se consegue criar no entorno da escola. [...]
Os processos avaliativos longe de serem apenas
aperfeiçoamento de resultados acadêmicos, visam criar sujeitos
autônomos pelo exercício da participação em todos os níveis;
4. o sistema de avaliação proposto contempla três níveis:
construção da avaliação ao nível da sala de aula (ensino
aprendizagem); construção da avaliação ao nível institucional
(Escola); construção da avaliação do sistema ou conjunto da
rede (Secretaria). A adesão das Escolas aos níveis 1 e 2 é
optativa, o terceiro nível é responsabilidade do poder público;
5. nenhuma das ações de avaliação deve conduzir a
“ranqueamento” ou classificação de escolas ou profissionais e
muito menos de conduzir a premiação ou punição. Os dados
devem conduzir a processos de reflexão local e melhoria da
escola. [...] Como princípio geral, as ações de avaliação, dentro
ou fora da sala de aula, não se destinam a punir ou classificar,
mas sim a promover;
6. o processo avaliativo deve ser construtivo e global. Ele
envolve
participantes
internos
(professores,
alunos,
especialistas, funcionários administrativos) e participantes
externos (sociedade, pais, empregadores). É um processo que
deve combinar auto-avaliação, avaliação por pares e também um
olhar externo;
7. o compromisso da avaliação é de se usar técnicas modernas,
levando-se em conta tanto os resultados obtidos como as
condições em que eles foram concretizados. Para a avaliação
institucional (Escolas), a técnica de base será a autoavaliação
seguida pela avaliação baseada em pares. A do ensinoaprendizagem devem ser disponibilizados conhecimentos para
que os professores possam criar estratégias específicas de
avaliação, preservando a autonomia profissional e valorizando a
atuação responsável do professor no processo pedagógico;
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8. a avaliação não deve ser um instrumento de controle sobre a
escola e os profissionais da educação, mas sim um processo que
reúne informações e dados para alimentar e estimular a análise
reflexiva das práticas em busca de melhorias, desde a sala de
aula até a Secretaria Municipal;
9. o modelo de qualidade e seus indicadores devem ter
legitimidade técnica e política e ser produzido coletivamente
com as escolas da Rede Municipal, a partir da prática;
10. todo o processo deve ser acompanhado por um Conselho
Gestor do Sistema de Avaliação de constituição tripartite:
Universidade, Secretaria Municipal e representantes de Escolas.
(FREITAS, L., SORDI, FREITAS, H. & MALAVASI, 2004, p.
75 apud MENDES, 2011, p. 118-120).
Segundo esses autores, a função desse documento é tranquilizar a rede quanto à
“construção dos indicadores de qualidade do sistema bem como definir claramente os
compromissos, fixando os conceitos envolvidos” (FREITAS, SORDI, FREITAS,
MALAVASI, 2004, p. 79). Para tanto, definiu-se um conjunto de indicadores gerais,
por áreas, em que se fundamentaria o sistema de avaliação. Destaca-se não haver a
intenção de se fixar níveis a serem atingidos, porém os indicadores, construídos
coletivamente pelos atores envolvidos no processo (professores, famílias, equipe
gestora, alunos e funcionários) constituem importante passo para orientar as escolas
sobre o que a rede está sinalizando como fonte de dados para sua análise de qualidade.
Apresentaremos, a seguir, as áreas objeto de avaliação a serem considerados, pelos
diversos atores da rede, para elaboração dos indicadores de qualidade:
1. Projeto Político Pedagógico da rede Municipal (Secretaria);
2. Projeto Político Pedagógico (Escolas);
3. Contexto histórico-familiar predominante na região da escola;
4. Nível sócio-econômico dos profissionais e alunos da escola;
5. Infraestrutura existente na escola;
6. Formação dos profissionais da escola;
7. Estilo pedagógico de diretores, professores e alunos;
8. Organização curricular;
9. Rendimento do aluno e seu desenvolvimento nas disciplinas;
10. Participação dos pais na escola e visão da família sobre a
escola;
11. Inclusão de alunos com necessidades especiais (MENDES,
2011, p. 120-121).
Depreende-se daí a possibilidade de uma avaliação potencializadora de ações
para promover a participação de todos os segmentos da escola, pautando-se na
construção coletiva e dialógica e ancorando-se em um pacto de qualidade negociada
(FREITAS et al, 2009). Trata-se, portanto, de uma proposta de avaliação antagônica aos
marcos da pura e simples mensuração, responsabilização, meritocracia e privatização
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dos processos escolares, fundando-se em uma perspectiva societária distinta daquela
cuja organização se baseia nos preceitos mercadológicos.
Cabe dizer que a escola não foge à regra e insere-se no interior de uma disputa
hegemônica de sua função social. Tais interesses se manifestam através de uma
infinidade de intervenções das quais o controle da organização do trabalho pedagógico
recebe atenção especial. Nesse sentido, há que se destacar a centralidade que ocupa a
avaliação na modulação das demais categorias (objetivos, conteúdos e métodos) que
operam no interior da própria escola. Mais do que simples verificação do processo
pedagógico desenvolvido, a avaliação, no interior do binômio objetivos/avaliação,
incorpora a função de determinar e orientar todo o processo, desde seu início até o fim
(FREITAS, 2014).
O controle da organização do trabalho pedagógico pela lógica dos reformadores
diz respeito, acima de tudo, à necessidade de resolução da contradição nodal que se
coloca: permitir à classe trabalhadora o acesso ao conhecimento sem, no entanto, perder
o controle político e ideológico da escola (FREITAS, 2014). Os processos atuais que se
desenvolvem a partir da avaliação externa atendem perfeitamente a esta exigência já
que a disputa pelas categorias objetivos/avaliação são incorporados segundo a lógica da
meritocracia, responsabilização e privatização e submetem os processos pedagógicos
segundo a necessidade de formação da força de trabalho. Este é o ponto central em que
a intervenção dos reformadores se volta já que
É esta centralidade da avaliação escolar (fortalecida agora pela
associação com a avaliação externa e as políticas de
responsabilização) que é disputada e usada hoje pelos
reformadores empresariais da educação para impor uma trava a
possíveis avanços progressistas na organização do trabalho
pedagógico da sala de aula e da escola – seja em seus objetivos,
seja em sua avaliação – fortalecendo seu controle ideológico
sobre toda a estrutura educacional que forma milhões de jovens,
ajustando-os a um padrão cultural “básico” de instrução
(ARROYO, 2009 apud FREITAS, 2014, p. 1089 – grifos do
autor).
Com base na Carta de Princípios (2003), atualmente, o grupo ampliou e
aprofundou aspectos essenciais para fundamentar a AIP, que conduziu a elaboração de
outra “Carta de Princípios”, para subsidiar a pesquisa do OBEDUC, no que se refere a
elaboração de indicadores de qualidade social, em torno de qual formação humana
aponta-se considerando o avanço das intervenções dos reformadores empresariais
através da associação da avaliação e a responsabilização (accountability). Que outros
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aspectos, que não os contidos nas matrizes de referências, norteiam a organização do
trabalho pedagógico nas escolas a partir de uma perspectiva de emancipação humana?
Nos parágrafos anteriores deixamos claro que o processo de AIP é ele próprio
circunscrito dentro de uma lógica contrarregulatória que pressupõe resistência a um
modelo escolar propagado pelos reformadores empresariais. Assim, a partir do
documento destacado acima, queremos refletir sobre alguns temas pertinentes e que são
fundantes para sua implementação.
Nos processos avaliativos em questão acreditamos que pontuar o tipo de sujeito
que se pretende formar é marcar um espaço, ao mesmo tempo, pedagógico e político, já
que

para

se

atingir

tais

objetivos

torna-se

necessário

fazer

escolhas

e,

consequentemente, resistir à lógica das políticas regulatórias atuais. Entendido desse
modo, inicialmente é preciso caracterizar o ser humano como um ser de natureza social.
Isto corresponde a afirmar que tudo o que identificamos como humano tem origem na
vida dele com outros indivíduos, ou seja, na vida em sociedade inserido na cultura
produzida pelo conjunto de seus pares (LEONTIEV, 2004).
É por meio do trabalho, na sua acepção ontogenética, compreendido como
atividade vital humana, que o indivíduo transforma e modifica a natureza segundo suas
necessidades de modo que ao produzir uma realidade humanizada pela sua própria
atividade o indivíduo cria possibilidades de sua própria humanização.
Dessa forma, o ser humano é, ontologicamente, um sujeito histórico e social,
produto e produtor de sua atividade. Consequentemente, a organização escolar que se
pretende construir tem nesse sujeito histórico e social sua vértebra. Para tanto,
elementos materiais devem organizar a própria escola de modo a criar condições que, de
fato, apontem para a consecução desses objetivos. Nesse sentido, o trabalho socialmente
útil como eixo da ação pedagógica, a coletividade e a ampliação da formação humana
na escola se destacam e cumprem função essencial na organização do trabalho
pedagógico. Se é o trabalho a categoria essencial para a formação integral do sujeito a
escola deve, impreterivelmente, incorporá-lo como eixo da ação pedagógica escolar. As
discussões proporcionadas por Pistrak (2005) em torno da escola do trabalho colaboram
para compreendermos esta categoria e as mediações necessárias à formação do sujeito.
Segundo o autor
O trabalho é um elemento integrante da relação da escola com a
realidade atual, e neste nível há fusão completa entre ensino e
educação. Não se trata de estabelecer uma relação mecânica
entre o trabalho e a ciência, mas de torná-los duas partes

ISSN 2177-336X

5839

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

34

orgânicas da vida escolar, isto é, da vida social das crianças.
[…] Não se trata de estudar qualquer tipo de trabalho humano,
qualquer tipo de dispêndio de energias musculares e nervosas,
mas de estudar apenas o trabalho socialmente útil, que
determina as relações sociais dos seres humanos. Em outras
palavras, trata-se aqui do valor social do trabalho, […] isto é, da
base sobre o qual se edificam a vida e o desenvolvimento da
sociedade. Ou seja, […] na base do trabalho escolar devem estar
o estudo do trabalho humano, a participação nesta ou naquela
forma de trabalho, e o estudo da participação das crianças no
trabalho (PISTRAK, 2005, p. 50, grifos nossos).
Nesse sentido, é que se pauta a defesa, na Carta de Princípios, de um teor de
protagonismo no sujeito no processo de constituição do trabalho de avaliação na escola.
Enquanto sujeitos, e sujeitos sociais, os encaminhamentos são coletivos e como tal,
produto de um trabalho que considere-se em sua atividade humana vital. Não somos
meros coadjuvantes ou estamos alheios ao processo. Há uma característica fundante da
Carta que é considerar a relação pensar e fazer, teoria e prática como indissociáveis, a
medida que todos são tem papel imprescindível na reflexão e condução da qualidade
educacional.
É daí que destacamos outra aspecto central da Carta que é a noção de
coletividade no interior da escola. Isto porque o que se persegue em relação à formação
do sujeito não é um indivíduo marcado pelo racionalismo econômico liberal, ou seja,
acirramento do individualismo diante da sociedade de mercado. A AIP assenta-se em
marcos societários distintos, já que se busca a formação de um novo sujeito. O coletivo
da escola não deve ser caracterizado como a soma dos segmentos que constituem a
instituição. O coletivo deve ser compreendido em uma concepção integral,
circunstanciados pela diversidade, pelas diferenças, por disputas, e consequentemente,
contradições em seu interior. A própria quantidade e variedade de sujeitos se transforma
em qualidade para o coletivo.
Os trabalhadores da escola, estudantes e comunidade formam um “coletivo”
quando
[...] estão unidos por determinados interesses, dos quais têm
consciência e que lhes são próximos. Se quisermos criar na
escola um coletivo infantil, seremos obrigados a desenvolver
estes interesses entre as crianças, inspirando-lhes interesses
novos (PISTRAK, 2005, p. 177).
Nesta perspectiva de pensar o trabalho e o coletivo como fundante,
consequentemente, parece-nos necessário rever a perspectiva do olhar para o
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conhecimento circulante na escola. Como já anunciado a qualidade não deve ser vista
apenas como domínio de língua portuguesa e matemática, a formação humana em que
nos amparamos parte do pressuposto de que nossa constituição é mais ampla que a
formalização artificial de conhecimentos na escola. Ao tomarmos a natureza humana e o
trabalho socialmente útil como central, as diferentes produções humanas (ciências,
artes,

cultura,

humanidades)

serão

compreendidas

como

constitutivas

das

crianças/jovens/adultos inseridos em seu contexto.
Finalizando
Neste texto, objetivamos trazer à tona princípios que regem uma avaliação
institucional participativa, de teor contrarregulatória a lógica avaliativa externa das
atuais políticas públicas que se implementam por meios dos exames em larga escala. O
conteúdo político e pedagógico contido na Carta de Princípios (2003) torna-se um
valioso instrumento de resistência às políticas de regulação. Neste sentido, a concepção
contra-hegemônica do documento aponta para princípios profundamente distintos
daqueles propagados pelos reformadores empresariais. Aspectos centrais como a
compreensão do sujeito como histórico e social, produto e produtor das circunstâncias;
o entendimento de que a escola deve incorporar o trabalho socialmente útil como forma
de aprofundar o processo de humanização e desenvolvimento humano, para muito além
do cognitivismo estreito desdobrado pelas reformas empresariais e representados pelas
matrizes de referências dos testes; e o pressuposto de que a escola deve se organizar a
partir de uma coletividade consciente das contradições em seu interior, mas que no
entanto, se organize por determinados interesses comuns.
Estes elementos aglutinados organicamente a partir do Projeto Político
Pedagógico da escola e desdobrados por meio da Avaliação Institucional Participativa,
assim como outros espaços de decisão coletivos, podem suscitar formas de organização
contrarregulatórias, ou seja, por um lado resistem à lógica empresarial contidas nos
processos de implementação das reformas e avaliações externas e, por outro, apontam
caminhos alternativos sedimentados em um projeto societário distinto daquele que
orienta os valores de mercado.
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i

A opção pela conjugação no plural não se dá apenas pela autoria que se anuncia no texto, de 3
professores envolvidos no projeto. Mas também por conta de que tais discussões tem sido construídas
coletivas no interior do grupo de pesquisadores do laboratório de pesquisa no qual nos encontramos
imersos.
ii
Freitag (1986), dentre outras, é uma referência para a melhor compreensão das diferentes posturas de
compreensão da relação escola e sociedade na área educacional.
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AS EXPERIÊNCIAS DO PIBID NA UNEB/CAMPUS XII: IMPLICAÇÕES
FORMATIVAS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
DOCENTE
Docência (PIBID) desenvolvidos pelos cursos de licenciatura – Educação Física e
Pedagogia – da UNEB/Campus XII. Os trabalhos analisam e discutem algumas
implicações dos subprojetos no processo de formação e de constituição da identidade
profissional docente dos sujeitos que participam do PIBID nesse contexto. O primeiro
artigo apresenta as significações relativas à docência e à Educação Física que foram
apropriadas, construídas e reconstruídas por quatro estudantes do curso de Educação
Física, bolsistas de iniciação à docência, no interior das práticas do PIBID, entendendo
essas significações como marcas da sua construção identitária. O segundo texto também
se debruça sobre os bolsistas de iniciação à docência e analisa as formas pelas quais as
experiências do subprojeto do curso de Pedagogia têm contribuído para o seu processo
de formação, de construção da identidade docente e de aprendizagem da docência. O
terceiro e último trabalho, por sua vez, direciona suas reflexões para outra categoria de
atores do programa, os bolsistas de supervisão, a partir de uma discussão acerca dos
entrelaçamentos entre o subprojeto do curso de Pedagogia e os processos formativos dos
professores da educação básica que nele atuam. Do ponto de vista metodológico, os três
estudos, de natureza qualitativa, constroem suas análises com base nos discursos dos
próprios sujeitos, obtidos por meio de entrevista semiestruturada, no caso do primeiro
trabalho, e da análise dos relatórios produzidos no âmbito do PIBID, no que se refere
aos dois últimos artigos. Os resultados dessas pesquisas se complementam e revelam
alguns impactos importantes resultantes das práticas formativas desenvolvidas no
interior do PIBID, sinalizando possibilidades para a ampliação do debate acerca da
formação docente.
Palavras-chave: Formação Docente. Identidade Docente. Pibid.
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TORNAR-SE PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA: MARCAS DO
PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE NO
INTERIOR DE UM SUBPROJETO DO PIBID
Glaurea Nádia Borges de Oliveira
Universidade do Estado da Bahia
Resumo
O presente trabalho é parte de um projeto de pesquisa que, desde 2013, investiga as
trajetórias formativas percorridas pelos bolsistas de iniciação à docência que participam
do subprojeto desenvolvido pelo curso de Educação Física da Universidade do Estado
da Bahia (UNEB)/Campus XII. O propósito do referido projeto é analisar o processo de
constituição da identidade profissional desses bolsistas, procurando identificar, nas suas
próprias narrativas, os principais aspectos que caracterizam esse processo. Neste artigo,
são apresentadas e discutidas as significações relativas à docência e à Educação Física
que foram apropriadas, construídas e reconstruídas por quatro estudantes do curso no
interior das experiências do PIBID. Suas narrativas foram obtidas por meio de
entrevistas semiestruturadas e interpretadas a partir dos pressupostos dos Estudos
Culturais. Os resultados demonstram que, ao adentrarem um determinado sistema de
representações sobre as formas de ser e agir do professor de Educação Física,
estabelecido na articulação entre a formação, o contexto de trabalho e a experiência, os
bolsistas de iniciação à docência se apropriaram de significações acerca da sua futura
profissão e arquitetaram formas próprias de se posicionar em relação a elas, revelando
uma disposição para enfrentar as adversidades da docência e para construir outras
possibilidades para a prática pedagógica da Educação Física, diferentes daquelas com
que tiveram contato e com as quais não concordam. Sob a ótica do referencial que
fundamenta este trabalho, essa postura de resistência pode ser compreendida como a
construção de um conjunto de significados que se opõem aos discursos que atuam
hegemonicamente para influenciar o posicionamento dos sujeitos. As análises desse
processo particular de constituição identitária evidenciam, por fim, algumas das
implicações formativas produzidas a partir das ações do PIBID.
Palavras-chave: Identidade docente. Educação Física. PIBID.

Introdução
As análises que compõem este artigo se situam no âmbito das discussões sobre a
formação docente e, mais especificamente, sobre a formação de professores de
Educação Física. Tais análises admitem que os processos e as práticas que formam os
professores para atuar na educação básica têm assumido um lugar de destaque no debate
acerca da problemática educacional e entendem que a formação do professor de
Educação Física está imersa nesse debate, sendo afetada tanto pelos fatores que
delineiam a formação docente de modo mais geral quanto pelos embates específicos que
assinalam a constituição dessa área enquanto um componente curricular e uma prática
de intervenção social.
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A formação de professores, ao adquirir centralidade no atual cenário
educacional, torna-se, também, alvo de iniciativas políticas voltadas para a sua melhoria
e para a tentativa de superação de seus problemas. Entre essas iniciativas, está o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), proposto e financiado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para o
qual se voltam as intenções investigativas deste trabalho.
O PIBID se baseia no reconhecimento da escola enquanto o lócus dos processos
de formação docente e na importância da parceria entre as instituições de ensino
superior e de educação básica na condução desses processos. Seu principal objetivo é
promover a inserção de estudantes de cursos de licenciatura (bolsistas de iniciação à
docência) no cotidiano das escolas públicas, desde o início da sua formação acadêmica,
para que eles desenvolvam ações concretas nesse contexto, sob a orientação de um
docente do curso (coordenador de área) e de um professor da escola (bolsista de
supervisão). O programa se efetiva por meio de projetos submetidos à CAPES por
Instituições de Ensino Superior que possuem cursos de licenciatura. Esses projetos
institucionais, por sua vez, são compostos por diferentes subprojetos, cada um deles
desenvolvido por um curso.
O presente trabalho é parte de um projeto de pesquisa que, desde 2013, investiga
as trajetórias formativas percorridas pelos bolsistas de iniciação à docência que
participam do subprojeto conduzido pelo curso de Educação Física da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB)/Campus XII, em parceria com duas escolas públicas da cidade
de Guanambi/BA. As ações desse subprojeto fundamentam-se na perspectiva cultural
do currículo da Educação Física, proposta por Neira e Nunes (2009) e alicerçada nos
Estudos Culturais e no Multiculturalismo Crítico. O propósito do referido projeto de
pesquisa é analisar o processo de constituição da identidade profissional dos bolsistas de
iniciação à docência, procurando identificar, nas suas próprias narrativas, os principais
aspectos que caracterizam esse processo. Neste artigo, são apresentadas e discutidas as
significações relativas à docência e à Educação Física que foram apropriadas,
construídas e reconstruídas pelos bolsistas no interior das experiências do PIBID.
A identidade profissional docente é forjada por diferentes elementos, entre os
quais não se pode deixar de considerar os percursos formativos trilhados pelos
professores. Nesse sentido, reconhece-se que o PIBID, por meio de seus subprojetos,
tem produzido impactos importantes sobre as formas de ser e agir dos futuros docentes.
Buscar compreender esses impactos e as suas implicações representa, portanto, uma
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tarefa fundamental para a qualificação das discussões e das ações referentes à formação
docente.
Em termos teóricos, as interpretações presentes neste estudo discutem a
identidade profissional docente a partir dos pressupostos dos Estudos Culturais.

O percurso metodológico
As análises que são apresentadas a seguir foram feitas com base nas narrativas
de quatro bolsistas de iniciação à docência, cujos nomes foram alterados para se garantir
o sigilo quanto à sua identificação: Júlia, Hugo, Mariana e Sabrina. Esses (as)¹ bolsistas
participaram do subprojeto do curso de Educação Física da UNEB/Campus XII entre os
anos de 2012 e 2015 e suas narrativas foram obtidas por meio de entrevistas
semiestruturadas, realizadas em 2013 e 2014, em diferentes momentos do projeto de
pesquisa em que este trabalho se insere.

A construção de um posicionamento de resistência: relações entre identidade e
diferença no processo de constituição identitária dos (as) bolsistas do PIBID

A imersão no cotidiano da escola pública, proporcionada pelo PIBID, parece ter
deixado marcas importantes na formação e na identidade profissional dos (as) bolsistas
participantes do subprojeto focalizado por este estudo, sobretudo no que se refere aos
sentidos que eles (as) construíram sobre a profissão docente e a Educação Física. A
primeira dessas marcas corresponde ao desenvolvimento de uma forma de compreensão
que concebe a docência como uma profissão difícil.
É muito, muito difícil ser professor, é muito difícil você seguir a profissão
docente, porque são muitos obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia, no
cotidiano das aulas. Mediante a prática pedagógica desenvolvida [no
PIBID], a gente percebe que a realidade escolar é muito defasada em várias
dimensões, em vários aspectos (JÚLIA).
O exercício docente acredito eu que é umas das profissões mais difíceis
(HUGO).
O simples fato de você trabalhar em dois lugares, além de você trabalhar na
escola, é um trabalho em que nada está certo, você planeja algo, mas é algo
que pode ou não dar certo, e você levar atividade para a casa, o planejar
aula, corrigir atividade, o planejar atividade, isso é algo que dispende muito
tempo, é algo que desgasta bastante. [...]. Além do mais, o falar mesmo, ficar
se desgastando, fala, fala demais. Tem muita coisa que está relacionada à
prática do professor que dificulta um pouco e, além do mais, tem as coisas
que estão postas de certa forma que ele tem que respeitar (MARIANA).
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[A profissão docente] tem seus desafios, suas dificuldades, né? São muitos
desafios para encarar pela frente. Tem dias que a gente chega em casa
satisfeito com aquela aula, mas tem dias que você chega em casa revoltado
com as situações. [...]E apesar de ser uma profissão formadora, a profissão
de professor ainda é a menos reconhecida, até mesmo em questão de salário.
É uma profissão que, apesar de formar todas as profissões, ainda vem sendo
pouco vista na sociedade (SABRINA).

Essa ideia de dificuldade que os (as) bolsistas conferem à docência é também
identificada nos momentos em que eles (as) se referem ao lugar ocupado pela Educação
Física na escola. Um lugar “menos importante”, “à margem” do currículo, que não só é
percebido, mas, sobretudo, refutado por eles (as), o que torna o ensino do componente
uma tarefa ainda mais repleta de desafios e obstáculos.
A realidade é muito triste, porque a gente vê uma crescente desvalorização
da Educação Física, tanto pelos professores quanto pelos alunos (JÚLIA).
Eu acredito que a principal problemática que a gente tem está na própria
caracterização do profissional de Educação Física, até mesmo perante os
colegas. Quando fala do professor de Educação Física, “ah,, é aquele que
joga bola na quadra”. Então, de certa forma, nesse contexto histórico de
construção da Educação Física, a gente nota isso, certa descaracterização,
mas também por conta do papel que foi atribuído à Educação Física
(HUGO).
A Educação Física se encontra numa crise de identidade, de não saber o que
quer, ou de poder fazer tudo e, ao mesmo tempo, esse tudo se resume a nada.
Isso eu estou falando de acordo com o que eu já vi desde quando eu era
aluna até agora, sendo aluna na graduação. Desde que eu vou para a escola,
que eu tenho certo contato com a escola. Por mais que a gente tente fazer
algo diferente, eu chego lá, eu vou olhar as práticas dos outros colegas, [...]
e a gente vê que as coisas não batem, o que a gente vê na faculdade, o que a
gente tenta tomar como posição política mesmo. Eu quero isso, mas chega lá
a gente não vê isso. [...]. Tem a resistência dos alunos no primeiro momento,
aí eu chego lá para mudar, os alunos não querem, então não tem porque eu
mudar, porque o público, o sujeito da ação, não quer que mude. Esse
primeiro embate faz com que as pessoas que estão entrando na escola
desistam (MARIANA).
[A Educação Física] ainda é excluída na escola, porque às vezes muitos
diretores não apoiam os professores de Educação Física, entendeu? Então
ela é uma disciplina malvista dentro da escola. Até mesmo a carga horária
dela é reduzida, [...] e às vezes outros professores pegam essa disciplina
para completar sua carga horária. E acho que também o seu contexto
histórico, [...] muitos a veem como uma forma de formar atletas, ou
aproveitam as aulas de Educação Física para fazer outras atividades, né?
Até outras disciplinas pegam a aula de Educação Física para fazer
atividades que nem são do componente (SABRINA).

Mas, para além de compreenderem as dificuldades da docência e da Educação
Física, o que mais se destaca no discurso dos (as) bolsistas investigados (as) é o modo
como eles (as) se posicionam diante dessas dificuldades, assumindo uma postura de
enfrentamento e de busca por transformações.
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Eu estou bem engajada mesmo na luta por busca de mudanças, pela
transformação do componente, das visões compartilhadas pelos professores,
pelos alunos, e buscar por transformações mesmo na prática pedagógica da
Educação Física. [...] Eu sei também que o caminho não é nada fácil, é
preciso coragem, tem vários entraves, vários obstáculos, mas a gente tem
que ir à luta. [...] A busca por mudanças no componente é sempre constante,
e é claro que aumentou mais depois da minha participação no subprojeto,
porque eu tive um contato com a dinâmica escolar, com a realidade escolar
em si, um contato bem maior. Mas as minhas expectativas são as melhores
possíveis. É claro que entendendo os obstáculos da prática docente, mas eu
quero. Eu acho que se resumem em uma palavra as minhas expectativas:
transformação da realidade do componente (JÚLIA).
Eu acredito que as minhas expectativas são muito boas porque eu acredito
naquilo que eu estou fazendo, e acredito também em colegas que buscam
essa melhoria na prática docente, na consolidação da prática da Educação
Física (HUGO).
Eu espero muito conseguir fazer algo diferente do que está sendo
desenvolvido, principalmente na minha cidade. Chegar lá, conseguir falar e
fazer, falar que é diferente e fazer esse diferente acontecer, e não
simplesmente falar por falar e não conseguir fazer nada. [...]. Enquanto
futura docente, quero poder construir mudanças para a docência e para o
componente curricular Educação Física (MARIANA).
Às vezes é difícil, até desanima, mas [...] eu pretendo fazer a diferença,
pretendo superar. Não que eu vá conseguir mudar essa realidade, mas eu
pretendo, sei lá, fazer diferente, tentar superar um pouquinho dessas
dificuldades da Educação Física, porque ela é malvista na escola, mas se o
professor chega na escola e dá a bola para os alunos, não tem como superar
essa visão, ela continua sendo desvalorizada, até pelo professor de Educação
Física. [...]. E a partir do momento que você trabalha de forma diferente, de
forma crítica, acho que você tenta superar um pouquinho dessas
dificuldades, entendeu? (SABRINA).

Por fim, a narrativa dos (as) bolsistas revela que, ao se disporem a enfrentar as
adversidades por eles (as) identificadas, apreendidas e experimentadas, eles (as) se
mostram igualmente dispostos (as) a se assumirem como professores (as), manifestando
a sua identificação com a profissão e o seu desejo de exercê-la. Quando perguntados
(as) se, após as vivências no PIBID, ainda queriam ser professores (as), eles (as) assim
responderam:
Quero. Considerando os obstáculos, os entraves, os embates, as lutas, mas
eu quero assumir essa luta. Eu não sei se eu vou conseguir os resultados que
eu almejo, mas eu quero sim (JÚLIA).
Com certeza, eu me vejo como professor. [...] Eu falo que ser professor,
quando você gosta, é como a cachaça, você acaba tomando gosto da coisa,
do exercício docente, do contato com o outro (HUGO).
Sim. [...]. Eu não quero ficar numa faculdade durante quatro anos e ficar
reproduzindo interesses e isso me faz pensar diferente e querer fazer
diferente. Eu acho que não para por aí, acho que não é simplesmente chegar
na escola, ver o que está posto para ser desenvolvido na escola, entrar no
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bonde e ir junto. [...] Agora eu já sei que, por mais difícil que seja, eu sei que
vai ser difícil, eu vou tentar, eu quero ser professora (MARIANA).
Sim, sim. Eu me identifico com essa disciplina, com essa profissão, e sim, eu
pretendo ser professora e encarar os desafios (SABRINA).

As interpretações tecidas acerca das representações contidas nas falas dos (as)
bolsistas entrevistados (as) pressupõem, em primeiro lugar, que a identidade docente é
construída a partir de diferentes elementos. A formação ocupa um importante lugar
entre esses elementos e é aqui considerada com base na inter-relação que possui com o
contexto de trabalho e com a experiência, outros dois aspectos identitários importantes
para a docência, igualmente observados por Molina Neto, Molina e Silva (2012).
Esses três elementos estão presentes no PIBID. A formação, que consiste no
eixo de análise, é representada pela condição dos sujeitos enquanto estudantes de
licenciatura e, principalmente, participantes de um programa inserido numa política de
formação de professores voltada para a processo de formação inicial. O contexto de
trabalho se expressa pela inserção dos (as) bolsistas na escola, lugar em que se
concretiza o trabalho docente. A experiência, por fim, diz respeito às vivências que eles
(as) tiveram ao fazerem parte tanto da dinâmica organizacional da escola quanto das
ações do subprojeto. É no interior dessas três esferas, articuladas em um determinado
local histórico e institucional, que os sujeitos investigados estão construindo modos de
conceber a docência e a Educação Física.
Em segundo lugar, esta pesquisa leva em conta duas dimensões da identidade
profissional docente: a docência – ser professor – e a Educação Física – ser professor de
Educação Física. Isso significa admitir que a relação do professor com a especificidade
disciplinar do seu trabalho é uma dimensão essencial para a compreensão dos processos
identitários, como se evidencia na fala dos (as) bolsistas. Afinal, “o professor é a sua
disciplina” (MOLINA NETO; MOLINA; SILVA, 2012, p. 524).
Os aportes teóricos-conceituais dos Estudos Culturais, por sua vez,
principalmente as formulações de Hall (2013; 2011; 1997), permitem reconhecer que a
docência e a formação de professores são práticas sociais constituídas pela cultura e,
para que sejam apreendidas, é necessário que se olhe para os significados formulados,
partilhados, disputados e contestados pelos discursos que lhes conferem sentido. Para
Hall (1997), a cultura é o conjunto de práticas de significação gestadas pela linguagem
no interior de relações de poder e representa uma condição constitutiva da existência de
qualquer prática social. Os significados culturais, que conformam as práticas sociais,
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são produzidos, reproduzidos e transformados por meio do discurso e, assim como
qualquer esfera da cultura, a formação e o trabalho docentes podem ser pensados como
textos, repletos de discursos que lhes significam e que são forjados na relação com o seu
contexto.
Um outro aspecto que precisa ser considerado nesse conceito de cultura é a
dimensão política da arena cultural. Ao enfatizar essa dimensão, os Estudos Culturais
concebem a cultura como território de luta em torno da significação, trazendo à tona a
relação que o campo cultural estabelece com a noção de poder, em seu sentido
foucaultiano (FOUCAULT, 1979). Isso significa que o conjunto de práticas de
significação que define campos culturais específicos não se constitui de modo natural,
neutro, nem tampouco pacificamente. Os significados são constantemente refutados,
negociados, numa permanente disputa por sua validação (SILVA, 2011).
A luta travada no campo cultural não se dá somente em torno da significação,
mas se estende à definição de como as pessoas e os grupos devem ser. Os significados
produzidos e veiculados nas práticas culturais, por meio de formações discursivas,
definem aquilo que somos e o que não somos; ou seja, constroem nossas identidades. E
à medida que determinadas significações são legitimadas, outras são negadas, dando
origem a representações acerca daquilo que se deve ser – a identidade – e delimitando
fronteiras sobre aquilo que não se deve ser – a diferença (HALL, 2013; SILVA, 2013;
WOODWARD, 2013).
Se a identidade é formada em relação aos modos pelos quais somos
representados e interpelados pelos sistemas culturais que nos circundam (HALL, 2011),
é possível afirmar que os processos de formação profissional e os contextos de exercício
da profissão são alguns dos sistemas culturais que produzem a identidade do professor,
uma vez que possuem dispositivos discursivos que formulam sentidos sobre os modos
de ser e agir desse profissional, que buscam interpelar os sujeitos e com os quais eles
podem se identificar. Tais conceituações conduzem ao entendimento de que as
experiências vivenciadas por Júlia, Hugo, Mariana e Sabrina dentro das práticas
formativas de um subprojeto do PIBID e da dinâmica de trabalho de alguns contextos
escolares permitiram-lhes: a) acessar discursos relativos à docência e à Educação Física,
os quais atuam na produção de uma determinada identidade profissional e na tentativa
de recrutar os sujeitos a assumi-la; b) apreender as significações e representações
veiculadas por esses discursos e c) posicionar-se no interior do fluxo discursivo.
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Estendendo-se as formulações acerca do conceito de identidade para o de
identidade profissional docente, pode-se dizer que essa dimensão identitária
corresponde às
posições de sujeito que são atribuídas, por diferentes discursos e agentes
sociais, aos professores e às professoras no exercício de suas funções em
contextos laborais concretos. Refere-se ainda ao conjunto das representações
colocadas em circulação pelos discursos relativos aos modos de ser e agir dos
professores e professoras no exercício de suas funções em instituições
educacionais, mais ou menos complexas e burocráticas (GARCIA, VIEIRA,
HYPOLITO, 2005, p. 48).

Segundo Garcia, Vieira e Hypolito (2005), os professores negociam suas
identidades em meio a um conjunto de representações instituídas pelos discursos
produzidos em diferentes instâncias, que de alguma forma falam sobre o que são e o que
fazem.
Diante dessas asserções, compreende-se que a noção de que “a docência é uma
profissão difícil”, presente nas narrativas dos (as) bolsistas, é parte das representações
veiculadas pelos arranjos discursivos que criam sentidos sobre a profissão docente.
Escapam aos limites deste trabalho enumerar e discutir os fatores que provocam a
construção dessa noção, alguns deles até pontuados nas entrevistas – condições de
trabalho, baixa remuneração, falta de reconhecimento – e já abordados em outros
estudos, como o de Almeida (2004); mas é fato que a ideia de dificuldade constitui-se
como uma significação gestada nos e pelos sistemas culturais que circundam a
docência.
A mesma lógica interpretativa pode ser adotada para analisar aquilo que os (as)
bolsistas dizem sobre o professor de Educação Física. Embora possuam origens e
explicações distintas dos discursos relativos à docência, os discursos que conferem à
Educação Física a imagem de um componente menos importante, marginal, secundário,
estão também presentes nos sistemas culturais acessados pelos (as) bolsistas e
contribuem para a projeção de uma determinada identidade do professor desse
componente.
Esses dois fluxos discursivos, forjados em meio a relações de poder bastante
complexas, projetam sentidos sobre os modos de ser e agir de uma profissão, os quais
ecoam sobre as subjetividades dos sujeitos que nela estão adentrando. É preciso, no
entanto, nesse processo simbólico de constituição identitária, definido pelas conexões
entre identidade e subjetividade, compreender de que forma as pessoas investem ou
resistem a certas posições de sujeito para as quais são convocadas pelas práticas
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discursivas. A análise dessa questão encontra importantes subsídios nos argumentos de
Hall (2013, p. 111-112, grifos do autor), para quem a identidade deve ser compreendida
como
[...] o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e
as práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar ou nos convocar para que
assumamos nossos lugares como os sujeitos de discursos particulares e, por
outro lado, os processos que produzem subjetividades, que nos constroem
como sujeitos aos quais se pode “falar”. [....]. Se uma suturação eficaz do
sujeito a uma posição-de-sujeito exige não apenas que o sujeito seja
“convocado”, mas que o sujeito invista naquela posição, então a suturação
tem que ser pensada como uma articulação e não como um processo
unilateral.

Com o aporte dessas premissas, é possível inferir que os discursos que concedem
à docência e à Educação Física uma significação “negativa”, e que – como se pode
observar em algumas das afirmações extraídas das entrevistas – ajudam a projetar uma
identidade que faz com que os sujeitos que estão ingressando nessa profissão
desanimem (SABRINA) ou até desistam (MARIANA) dela, não estão “convencendo”
os (as) bolsistas. Ou, para fazer uso das palavras de Hall (2013, p. 112), não estão
resultando “[...] em uma bem-sucedida articulação ou „fixação‟ do sujeito ao fluxo do
discurso”. Ao contrário, esses futuros (as) professores (as), participantes de uma ação
formativa que tem lhes proporcionado vivenciar o cotidiano da docência e tomar parte
dos sistemas culturais que produzem representações acerca da profissão, parecem estar
resistindo a determinadas posições que tentam lhes ser atribuídas. Dito de outro modo,
os (as) bolsistas não tomam para si uma postura de desânimo, de descrença e/ou de
inanição diante das dificuldades da sua profissão. Ao conhecê-las e tomar consciência
delas, eles (as) optam por enfrentá-las, por tentar superá-las, dispondo-se a lutar por
transformações que permitam posicionar a docência e a Educação Física a partir de
outras representações. E é essa disponibilidade para a mudança que os leva a afirmar
que, apesar de todos os desafios a serem encarados, eles (as) ainda desejam ser
professores (as).
Posicionando-se dessa maneira, Júlia, Hugo, Mariana e Sabrina ocupam um
lugar fora daquele delimitado por uma dada maquinaria discursiva e constroem uma
outra forma de ser e de agir, assumindo o que, à luz do referencial que fundamenta esta
investigação, pode ser entendido como a diferença, aquela que nega e questiona as
tentativas homogeneizadoras dos discursos, opondo-se a elas.
No bojo dessas discussões, é preciso retornar à compreensão de que a cultura é
um território de disputa em torno da significação. Nesse território, os fluxos discursivos
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e os processos identitários são instáveis, dinâmicos e se estabelecem em meio a
mecanismos de poder. Como nos lembra Foucault (1979), onde há poder, há resistência
e, por ser fluida, móvel, capilar, a relação poder-resistência nunca é definitiva. O que se
deseja esclarecer com isso é que, na análise dos vetores de força que por ora
influenciam as escolhas profissionais dos (as) bolsistas do PIBID aqui focalizados, as
representações partilhadas nas ações formativas do subprojeto parecem refutar as
representações hegemônicas que são produzidas socialmente e reproduzidas no contexto
de trabalho, as quais foram acessadas pelos (as) bolsistas em função de sua inserção no
cotidiano de algumas instituições escolares. A intenção não é estabelecer uma relação
de causa e efeito, mas é importante atentar para o fato de que, num campo marcado pelo
conflito entre significados diversos, o posicionamento de resistência assumido pelos (as)
bolsistas está sendo construído no interior de uma prática formativa e, muito
provavelmente, essa prática esteja contribuindo para a constituição de uma identidade
profissional disposta a enfrentar os desafios da profissão e a “fazer diferente”
(expressão extraída dos depoimentos de Sabrina e Mariana).
Por fim, cabe deixar claro que ao identificar esse posicionamento de
enfrentamento dos (as) bolsistas, este estudo não está fazendo alusão a uma postura
idealista, desconectada das condições concretas de exercício da docência, nem
tampouco advogando a favor de uma identidade profissional que tome para si
obrigações desmedidas diante das situações de dificuldade e de desvalorização da
profissão. Aliás, essa é uma outra importante faceta dos discursos contemporâneos
produtores do ofício docente, que concebem o professor como o elemento central das
necessárias mudanças requeridas pela educação escolar e, ao mesmo tempo, colocam
sobre os seus ombros toda a responsabilidade por essas mudanças, como se elas
pudessem ser alcançadas na ausência de determinadas circunstâncias. Como adverte
Nóvoa (1999), essa retórica é particularmente perversa, pois muitas vezes é assumida
pelos professores, voltando-se contra eles e constituindo-se como um importante fator
associado ao mal-estar docente. Esse não é o caso dos sujeitos ouvidos nesta
investigação, pois a sua opção por confrontar as dificuldades da profissão docente e por
lutar por transformações no âmbito dessa profissão está sustentada num crítico
reconhecimento dos agentes que concorrem para a configuração do cenário em que
pretendem atuar.
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Considerações finais
As narrativas de Júlia, Hugo, Mariana e Sabrina demonstram que, ao adentrarem
um determinado sistema de representações sobre as formas de ser e agir do professor de
Educação Física, estabelecido na articulação entre a formação, o contexto de trabalho e
a experiência, esses (as) estudantes se apropriaram de significações acerca da sua futura
profissão e arquitetaram formas próprias de se posicionar em relação a elas. Seus
depoimentos revelam uma disposição para enfrentar as adversidades da docência e para
construir outras possibilidades para a prática pedagógica da Educação Física, diferentes
daquelas com que tiveram contato e com as quais não concordam. Sob a ótica dos
Estudos Culturais, essa postura pode ser compreendida como a assunção da diferença,
ou como a produção de um conjunto de significados que se opõem aos discursos que, de
maneira hegemônica, atuam para influenciar o posicionamento dos sujeitos.
As interpretações tecidas ao longo deste artigo sustentam-se na ideia de que não
existe uma identidade única, fixa, essencial. A identidade é multideterminada, é
processo, é transformação. Por isso, não se pode afirmar que as marcas identitárias aqui
identificadas permanecerão ao longo de toda a trajetória profissional e pessoal desses
(as) futuros (as) professores (as) de Educação Física. Mas, ainda assim, é preciso
reconhecer que essas marcas, engendradas ainda no contexto das experiências de
formação inicial, no interior de uma iniciativa política de formação, são importantes
para se pensar a formação docente e aquilo que se espera de nossos professores.
Ainda com base na noção de instabilidade e de multiplicidade da identidade,
convém sublinhar que os dados apresentados neste trabalho dizem respeito a traços
comuns que têm caracterizado o processo de mediação entre as subjetividades dos (as)
bolsistas entrevistados (as) e as significações culturais exteriores que delineiam
concepções acerca da docência e da Educação Física. Isso não quer dizer, contudo, que
esses traços possam ser generalizados a todos os sujeitos que participaram do subprojeto
em questão. Além disso, assim como eles permitiram, nesse momento, aproximar os
posicionamentos de Júlia, Hugo, Mariana e Sabrina, outros traços certamente os afastam
e os colocam em posições distintas.
As análises desse processo particular de constituição da identidade profissional
docente conduzem a nossa atenção, finalmente, para as possibilidades formativas que
têm sido apontadas pelo PIBID e que, no contexto investigado, evidenciam as
implicações das ações de um subprojeto do programa na formação de professores
capazes

de
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predominantemente estabelecidas, que atuam como obstáculos às necessárias
transformações da escola.

____________________
1

Ao longo do texto, a flexão de gênero é adotada apenas quando se faz referência aos sujeitos
participantes da pesquisa.
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O PIBD E A FORMAÇÃO DOCENTE: UMA POSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Jany Rodrigues Prado
Universidade do Estado da Bahia – UNEB

Resumo

Considerando a possiblidade do professor da educação básica contribuir para a
formação docente dos futuros professores, por meio dos saberes pedagógicos e
experienciais, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem
inserido os licenciandos nos espaços escolares sob a supervisão de um educador com
experiências comprovadas na educação básica, coordenados por um professor do ensino
superior. Nesse contexto, este estudo tem como foco central as reflexões acerca da
formação docente dos bolsistas de supervisão do PIBID/Uneb/Campus XII e se propõe a
apresentar uma investigação cujo objetivo foi discutir os entrelaçamentos entre o
Subprojeto Laboratório de Práticas Pedagógicas (LAPRAPE), vinculado ao Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na Universidade do Estado da
Bahia/Campus XII, e os processos formativos dos professores da educação básica da
rede municipal de ensino de Guanambi, que atuam como bolsistas de supervisão. Para
isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa em educação, utilizando os relatórios de uma
bolsista de supervisão como instrumento de coleta de dados. O estudo apresentado
fundamenta-se nas discussões feitas por Nóvoa (1991, 2009), Veiga (1998), Freire
(2011), Tardif (2002), entre outros. Os resultados apresentados evidenciam a
compreensão da formação como processo permanente, contínuo e dialético, revelando a
condição de inacabamento do processo formativo do bolsista de supervisão. Outro
aspecto desvelado pela pesquisa refere-se à compreensão da indissociabilidade entre a
teoria e a prática, além da importância da produção de saberes docentes que articulem
os saberes acadêmicos, pedagógicos e experienciais. Em suma, este estudo sinaliza a
importância do subprojeto para a trajetória formativa dos professores da educação
básica, mediada pela formação, coformação e autoformação, na medida em que
proporciona subsídios para a (re)afirmação da identidade docente do professor que atua
como bolsista de supervisão.
Palavras-chave: PIBID. Bolsista de Supervisão. Formação docente.

Introdução

Este artigo tem como objetivo discutir os entrelaçamentos entre o Subprojeto
Laboratório de Práticas Pedagógicas (LAPRAPE) vinculado ao Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), na Universidade do Estado da Bahia/Campus
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XII e os processos formativos dos professores da educação básica da rede municipal de
ensino de Guanambi, que atuam como bolsistas de supervisão.
O subprojeto LAPRAPE caracteriza-se pela articulação entre as atividades de
ensino, pesquisa e extensão com vistas a promover a iniciação à docência dos
licenciandos do curso de Pedagogia da UNEB/Campus XII em sua formação inicial,
contribuindo, também, com o processo de formação continuada dos professores da
Educação Básica e funciona em escolas da rede municipal de ensino de Guanambi –
BA, desde o segundo semestre de 2012. Atualmente, conta com 45 bolsistas de ID
divididos por escolas, em grupos de 11 e 12 bolsistas. Além dessa divisão, existem
ainda três coordenadoras de área e uma professora colaboradora, que organizam o
funcionamento do subprojeto. Também fazem parte dele, oito bolsistas de supervisão,
professoras das escolas contempladas com o programa, que mediante seleção pública,
são responsáveis por orientar e viabilizar as atividades dos bolsistas de ID nas escolas,
assumindo assim o papel de fomentar nas escolas tempos e espaços formativos que
possibilitem aos bolsistas de ID construírem e (re)construirem sua identidade docente.
Ambos, coordenador e supervisor, são os responsáveis pela inserção dos licenciandos
no cotidiano escolar.
Está entre as atribuições de um supervisor, acompanhar as atividades de até 10
bolsistas de ID; planejar juntamente com os bolsistas, professores das escolas e
coordenadores de área; informar a comunidade escolar sobre as atividades do
subprojeto; mobilizar os bolsistas para uma participação qualificada nas ações
pedagógicas; elaborar relatórios de acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos
bolsistas e participar das atividades e eventos promovidos no âmbito da universidade,
tornando-se o elo entre a escola e a universidade.
A investigação aqui relatada, ancorada nos estudos de Nóvoa (1991, 2009),
Veiga (1998), Freire (2011) e Tardif (2002), surge a partir da necessidade de se fazer
uma reflexão sobre as experiências dos professores da educação básica, bolsistas de
supervisão, que ao participarem do subprojeto, têm a oportunidade de participarem
também de processos de formação continuada na universidade, organizados pelos
coordenadores de área, além de propiciarem momentos de formação com os bolsistas de
ID na escola laboratório onde atuam.
Nessa direção, Nóvoa (1991, p. 71) ressalta que “a troca de experiências e a
partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é
chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formado”.

ISSN 2177-336X

5857

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

16

O texto a seguir apresenta a trilha metodológica e a partir da análise dos dados
coletados, como os processos de formação continuada de uma bolsista de supervisão foi
fomentado nesses tempos e espaços, buscando identificar os desafios e contribuições da
formação continuada para o seu percurso profissional.

Trilha metodológica

O objeto de estudo deste artigo é abordado no contexto da investigação
qualitativa em educação. Esta opção se justifica pelo aprofundamento de questões
conceituais referentes ao objeto da pesquisa. Segundo Goldenberg (2000, p. 14) “na
pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a representatividade
numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um
grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória”.
A coleta de dados se deu a partir da análise dos relatórios produzidos por uma
das bolsistas de supervisão no período de 2012 a 2015 em atendimento às solicitações
semestrais da Coordenação Institucional do PIBID/UNEB. A escolha da partícipe da
pesquisa se deu em função do tempo que essa bolsista desenvolve suas atividades junto
ao LAPRAPE, desde o início do segundo semestre de 2002, ou seja, é a bolsista que há
mais tempo atua no subprojeto. Para preservar sua privacidade e por questões éticas, foi
escolhido o nome fictício Ester.

Os bolsistas de supervisão e a formação docente

Ser professor na contemporaneidade tem se tornado cada vez mais complexo,
por conta das demandas sociais, políticas e econômicas e pela busca de um trabalho
docente que vise ao compromisso social e à prática humanizadora. Nesse contexto, a
formação assume papel decisivo para estimular a busca e a produção de conhecimentos
e a (re)significação de práticas pedagógicas.
Mas o que seria formação, quais suas características e implicações para a
docência?
Definir formação docente é compreendê-la como uma construção inacabada,
dinâmica, dialética, flexível e, “por essa ótica, formação assume uma posição de
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„inacabamento‟, vinculada à história de vida dos sujeitos em permanente processo de
formação, que proporciona a preparação profissional” (VEIGA, 1998, p.15).
Para Freire (2011), a formação é um fazer permanente que se refaz
continuamente na ação. Ainda segundo Veiga (1998), o processo de formação é
multifacetado, plural, é inconcluso e autoformativo. Nessa direção, a bolsista de
supervisão Ester, afirma:
Atuar como bolsista de supervisão do PIBID tem sido uma
experiência enriquecedora e gratificante, que trouxe, entre outras
coisas, a possibilidade de ter novamente um contato mais estreito com
o universo acadêmico e a produção científica, além de usufruir da
convivência e da troca de experiências com toda a equipe.
Todos os momentos de convívio e atuação são uma rica oportunidade
de crescimento onde posso contribuir e também receber, em uma
troca extremamente positiva.
A troca de saberes entre os participantes e presença de um estudante
da Universidade na Escola contribui para a formação continuada dos
professores, porque acreditamos que o PIBID incentiva a formação
de todos os envolvidos. (Relatório/2013).

As falas da partícipe da pesquisa evidenciam a formação continuada como uma
necessidade inerente à prática docente e corrobora para compreensão desse processo
com o objetivo de acompanhar as mudanças e demandas que ocorrem na
contemporaneidade. A ideia de inacabamento e de permanente processo de formação,
com vistas a melhor preparação profissional, discutida por Veiga (1998, p.15), aparece
na concepção da bolsista pesquisada.
Outro aspecto que merece destaque diz respeito aos saberes docentes. Ester
destaca a importância de mais uma vez estar em contato com a vida acadêmica, as
pesquisas científicas. Essa fala evidencia a necessidade dos docentes mobilizarem
diferentes saberes no exercício da prática pedagógica.
Os saberes que configuram o trabalho do professor e devem ser constituídos por
esses profissionais nos processos formativos iniciais e continuados são denominados
por Tardif (2002, p.36) de saberes docentes: “amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais”.
Como afirma Tardif (2002), os saberes da formação profissional compreendem o
conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores. Os
saberes disciplinares são aqueles oriundos dos componentes curriculares oferecidos
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pelas instituições universitárias. Enquanto que os saberes curriculares correspondem aos
discursos, aos objetivos, aos conteúdos e aos métodos pensados pela instituição escolar
e que ao longo da carreira serão apreendidos pelos professores. Já os saberes
experienciais são aqueles produzidos no próprio exercício da atividade docente, na
vivência de situações específicas relacionadas à escola e às relações estabelecidas entre
os pares e alunos.
A identidade e a profissionalização docente se dá pela associação reflexiva desses
saberes que constroem e se (re)constroem mediados pelo trabalho, pela temporalidade,
pela interação com os outros autores sociais com os quais se trabalha, quando a
formação da equipe docente é repensada e há consciência sobre sua pluralidade.
As reflexões suscitadas acima são possíveis quando Ester salienta que as
aprendizagens propiciadas pelo PIBID podem contribuir com a sua experiência em
docência, no tocante ao enriquecimento de sua própria prática, dos professores da escola
e a dos bolsistas de iniciação à docência. Esse pensamento é reiterado quando ela, em
seu relatório, afirma:
O referido programa contribui efetivamente na formação de
profissionais da educação, pois possibilita aos futuros docentes a
oportunidade de conciliar teoria e prática através das vivências da
sala de aula, ajudando-os a construir sua identidade profissional.
Paralelamente a isso, também contribui para a formação continuada
dos professores formadores e consequentemente para a melhoria da
qualidade das escolas públicas onde o subprojeto está inserido,
favorecendo o diálogo entre a escola e a universidade.
(Relatório/2015).

Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores
como coformadores dos futuros docentes e tornando-os protagonistas nos processos de
formação inicial para o magistério, constitui-se um dos objetivos do PIBID. Nos
encontros formativos do subprojeto e na atuação na escola, os bolsistas compartilham
experiências, vivências, saberes e aprendizagens dos processos formativos e da prática
docente, na relação reflexão-ação-reflexão.
Essa espiral contínua de ação-reflexão-ação possibilita ao professor olhar
criticamente sua ação pedagógica, a fim de perceber suas falhas e acertos e avançar de
um ativismo prático à práxis, e promover ressignificações concretas em seu modo de
pensar e agir.
Nesse contexto de inacabamento e condicionada por inúmeros fatores que se
inter-relacionam, a formação docente está intrinsecamente associada à relação teoria e
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prática e à reflexão sobre a prática educativa. Essas vêm carregadas de sentido e
complexidade no que se referem à formação de professores, pois transcendem, rompem
com o ensino burocratizado, linear, pragmático e imediatista.
Tal compreensão, na formação do professor, é imprescindível, porque “é
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima
prática”. (FREIRE, 2011, p. 40). Esse argumento é endossado por Nóvoa (2011), que
destaca a articulação entre a teoria e a prática como contribuição para a aprendizagem
de conhecimentos necessários à docência, além de formar atitudes que ajudem o
licenciando a forjar sua identidade docente.
Outro ponto marcante no processo formativo dos bolsistas de supervisão refere-se
ao papel de coformadores dos futuros docentes, bolsistas de ID. Assim, a formação
assume uma das maiores atribuições e desafios do supervisor. Essa premissa é ratificada
por Nóvoa (2009), que ressalta a importância da formação de professores construída
dentro da profissão, baseada na complexa combinação de contributos científicos,
pedagógicos e técnicos, alicerçada no exercício da profissão docente, principalmente
dos mais experientes e reconhecidos. O que atribui, necessariamente, um papel
formativo às escolas básicas, lócus de atuação dos professores, aspecto este inerente à
proposta do PIBID.
A importância do papel formativo dos supervisores no contexto das escolas
básicas, lócus de atuação dos professores, é narrada por Éster em um de seus relatórios,
quando ela reflete sobre suas ações no interior da escola, à frente da equipe de bolsistas
de ID sob sua coordenação:

Minhas reuniões específicas com as bolsistas além de contribuir para
o bom andamento das atividades nos trouxeram como bônus a
oportunidade de estreitar os laços de afinidade e conhecer as
potencialidades de cada uma delas, a fim de orientá-las de forma
eficiente aproveitando o que cada uma tem de melhor, o que garante
o sucesso dessa parceria.
As reuniões com o grupo de estudo nos deram a chance de melhorar
nosso aporte teórico com as brilhantes contribuições de autores de
peso, além de oferecer subsídios que vão ao encontro das demandas
de nosso trabalho, oportunizando um diálogo entre teoria e prática.
Tivemos também as oficinas na escola como o “Educando com a
Família”, um projeto que faz parte do nosso PPP, desta vez contando
com o auxílio das bolsistas, o que foi enriquecedor para mim e para
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elas. Outra oficina, “A arte de contar Histórias”, que realizamos pela
segunda vez, especificamente com as bolsistas na escola, ministrada
por mim e pela coordenadora da escola com o objetivo de prepará-las
para momentos de contos na biblioteca, que ficou sob a
responsabilidade das bolsistas e mais uma vez obteve muito êxito.
Todas essas atividades em parceria com o PIBID trouxeram um
impacto positivo na organização do meu trabalho, principalmente
com essa retomada no convívio com a universidade, as pesquisas e a
produção científica, sem falar na satisfação em poder contribuir de
algum modo para o crescimento profissional das bolsistas sob minha
supervisão. (Relatório/2014).

O trânsito entre a educação básica e o ensino superior possibilitou à bolsista de
supervisão experimentar o retorno à universidade e à produção científica, o que trouxe
vários aspectos positivos, como já foi explicitado nas discussões acima. Todavia, essa
aproximação revelou uma fragilidade nos processos formativos desses profissionais – o
exercício do registro reflexivo acerca do seu fazer pedagógico.
Por mais que tenha muitos anos de experiência na sala de aula da
Educação Básica, o ato de registrar ainda é fragilizado. É preciso
exercício, e com o PIBID na escola nos força a registrar e refletir
sobre as nossas próprias práticas. Isso é muito importante para a
nossa formação permanente. (Relatório/ 2014).

Essa limitação traz à tona a realidade vivenciada pelos professores em muitos
programas de formação continuada. Infelizmente, a maioria desses programas
oferecidos atualmente se constitui em momentos formativos aligeirados, pontuais, que
evidenciam a desarticulação entre a teoria e a prática e pouco colaboram para a adoção
de uma atitude investigativa ou reflexiva. É comum ainda a utilização por alguns
gestores públicos, de expressões como “treinamento”, “cursos de reciclagem”,
“capacitação”, em que há prevalência da teoria sobre a prática ou mais comumente o
contrário, sugestões práticas de aulas modelares, evidenciando a influência dos
organismos internacionais na definição desses processos.
Opondo-se a essa premissa, a formação fomentada pelo subprojeto ratifica a
necessidade de se pensar uma formação alicerçada na dimensão política, que colabore
para a compreensão de uma prática humanizadora. Uma formação que não se afaste da
profissão docente, das suas rotinas e culturas profissionais, conforme salienta Nóvoa
(2009). Além de convidar a pensar sobre a responsabilidade que o LAPRAPE assume
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em relação aos espaços e às práticas formadoras das escolas parceiras, lócus do
subprojeto.
Nessa direção, a formação continuada oferecida deve priorizar a produção de
saberes e não sua reprodução, compreendendo a heterogeneidade dos saberes docentes.
É preciso organizar tempos e espaços para que os saberes curriculares, acadêmicos e
experiências (TARDIF, 2002) sejam produzidos, elaborados e reelaborados, procurando
sempre garantir a convivência desses, sem que haja a valorização de um saber em
detrimento do outro.
A reflexão sobre esses saberes é de fundamental importância, bem como o
exercício do registro reflexivo sobre sua prática educativa. Segundo Weisz (2003), por
meio do registro escrito, é possível ao professor: documentar os conhecimentos
adquiridos, dúvidas, sínteses, relatos da prática pedagógica e questões para discussão
coletiva; refletir sobre o processo pessoal de aprendizagem e sobre a prática pedagógica;
recuperar o que foi aprendido e projetar novas aprendizagens; dialogar com as próprias
representações, modificando-as gradativamente quando for o caso; refletir para buscar
explicações e soluções para os problemas didáticos; compreender melhor as questões
que se colocam para os alunos, inclusive em relação à própria escrita; documentar e
socializar as experiências vividas; criar meios para melhor organizar os estudos; fazer
anotações das leituras realizadas etc.
Assim, os excertos reunidos neste artigo a partir da interlocução formação
docente e bolsista de supervisão possibilitam depreender que o LAPRAPE tem
oportunizado a integração entre a universidade e a escola, além de promover uma
formação comprometida com o chão da escola e com uma prática humanizadora.

Tecendo algumas considerações
Ao final deste artigo, pode-se afirmar que foram muitas as aprendizagens
propiciadas pelo LAPRAPE no tocante à trajetória formativa dos bolsistas de
supervisão, como evidenciam os relatos da partícipe da pesquisa.
As reflexões suscitadas neste momento de escuta denotam a compreensão da
formação continuada como processo permanente, contínuo, dialético, revelando a
condição de inacabamento e uma postura que perpassa pela formação, coformação e
autoformação. Outro achado da pesquisa diz respeito à relação teoria e prática,
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compreendida dentro da sua indissociabilidade, à produção de saberes docentes que
articulem os saberes acadêmicos, pedagógicos e experienciais e à importância do
subprojeto para a (re)construção da identidade docente do professor que atua como
bolsista de supervisão.
Todavia, este estudo também traz provocações em relação à necessidade de se
repensar e (re)significar as práticas do registro reflexivo no bojo

do subprojeto,

atentando para as lacunas e fragilidades apontadas pela pesquisa.
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE
Maria de Fátima Pereira Carvalho
Universidade do Estado da Bahia – UNEB
Resumo
O texto se propõe a apresentar a análise de uma experiência de iniciação à docência em
que a docência compartilhada foi vivenciada como possibilidade de formação e
construção da identidade docente de alunos do curso de Pedagogia da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB)/Campus XII, por meio do subprojeto Laboratório de Práticas
Pedagógicas (LABRAPE), vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID). A experiência foi realizada em turmas da Educação Infantil e dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em quatro escolas da Rede Pública Municipal de
Ensino da cidade de Guanambi-BA. Assim, o texto discute a iniciação à docência
enquanto espaço de formação, construção da identidade docente e aprendizagem da
docência. Para isto, fundamenta-se nas discussões feitas por Nóvoa (1997), Pimenta
(2005), Tardif (2002), Freire (1996), entre outros. A metodologia adotada baseia-se na
abordagem de pesquisa qualitativa, com o uso da análise documental constituída a partir
dos relatórios produzidos pelos bolsistas de iniciação à docência (ID). Utiliza-se dos
depoimentos dos estudantes/bolsistas de ID para exemplificar seus posicionamentos em
relação às contribuições do PIBID para a formação inicial e construção da identidade
docente. Assim, os resultados dessa experiência apontam que a iniciação à docência
possibilita ao acadêmico, bolsista de ID, reflexões acerca do trânsito entre a
universidade e a educação básica, além de propiciar o contato com a dinâmica da escola
e, mais especificamente, da sala de aula desde o início de sua formação acadêmica,
contribuindo de maneira significativa para a sua formação profissional e para a
construção da sua identidade docente, ambas alicerçadas na articulação entre a teoria e a
prática.
Palavras-chave: Iniciação à docência. Formação. Identidade docente.

Introdução
Considerando que a formação inicial do profissional da educação deve pautar-se
na articulação entre teoria e prática, a iniciação à docência possibilita ao graduando um
aprendizado apropriado de experiências vinculadas aos espaços e tempos da escola da
educação básica.
Nesse sentido, Tardif (2002) sugere que os cursos de formação de professores
devem articular os conhecimentos pedagógicos produzidos pelas universidades e os
saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas. Devem-se
considerar os saberes e as realidades específicas do trabalho cotidiano do profissional da
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educação. O envolvimento do professor e/ou futuro professor nas atividades realizadas
na escola e na universidade constitui-se rica fonte de saberes e aprendizagens do
processo formativo e da prática pedagógica vivenciada no âmbito escolar e na
universidade.
Assim, o Subprojeto Laboratório de Práticas Pedagógicas (LABRAPE), do curso
de Pedagogia sediado no Departamento de Educação/Campus XII da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), que integra o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), objetiva auxiliar na melhoria da qualidade de ensino nas escolas
públicas parceiras do subprojeto; promover a iniciação à docência dos licenciandos do
curso de Pedagogia da UNEB/Campus XII em sua formação inicial, contribuindo,
também, com o processo de formação continuada dos professores da educação básica;
oportunizar aos graduandos o contato com a dinâmica da sala de aula na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, numa perspectiva de trabalho
colaborativo e da docência compartilhada; articular o conhecimento teórico e prático
produzido no curso de Pedagogia da UNEB/Campus XII com as escolas parceiras da
educação básica do município de Guanambi; incentivar a prática da investigação em
educação, favorecendo a produção científica e a divulgação das experiências dos
bolsistas e fomentar a discussão e reflexão sobre a matriz curricular do curso de
Pedagogia da UNEB/Campus XII, a partir das lacunas evidenciadas no currículo pelos
processos formativos concretizados pelos bolsistas.
O grupo constitui-se de 45 bolsistas-licenciandos, oito professoras supervisoras
das escolas parceiras, três coordenadoras de área e uma professora colaboradora, todas
docentes da Universidade. Atualmente, os bolsistas de ID estão distribuídos em quatro
escolas da Rede Municipal de Guanambi-BA. Esse subprojeto atua desde o 2º semestre
de 2012, baseando-se em ações como: grupos de estudo; reuniões e encontros para
planejamentos e avaliação das atividades desenvolvidas nas escolas laboratórios;
observação participante nas escolas parceiras; oficinas pedagógicas de formação;
produções científicas para apresentação em eventos científicos e publicação em anais
desses eventos. Além dessas atividades, os bolsistas de ID planejam juntamente com os
professores da educação básica, os quais assumem o papel de coformadores desses
licenciandos e desenvolvem a docência compartilhada nas turmas de Educação Infantil
e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nas escolas lócus do LAPRAPE. A cada
seis meses, elaboram um relatório das experiências vivenciadas naquele período.
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Este trabalho se debruça sobre as questões e reflexões apontadas pelos bolsistas
de ID do referido subprojeto, a partir de um recorte dos resultados das experiências
vivenciadas por eles nas escolas laboratórios, e objetiva analisar de que forma essas
experiências contribuem para o processo de formação, construção da identidade docente
e aprendizagem da docência.

Procedimentos metodológicos
Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa devido às
características das questões e objetivos que norteiam o processo de investigação.
De acordo com Goldenberg (1999), a pesquisa qualitativa reconhece a
necessidade de compreender os valores, crenças, motivações e sentimentos humanos na
perspectiva de um contexto social historicamente datado e construído. Mas, só é
possível compreender a ação se ela ocorrer dentro de um contexto de significado. Na
investigação realizada, o contexto social foram as escolas da Rede Municipal de Ensino
de Guanambi, parceiras do subprojeto Laboratório de Práticas Pedagógicas.
Para a coleta de dados, foi utilizada a análise documental, constituída a partir dos
relatórios produzidos pelos bolsistas de ID no período de dezembro de 2012 a dezembro
de 2015. Esses documentos são solicitados semestralmente pela coordenação
institucional¹ do PIBID, da Universidade do Estado da Bahia.
Todos os relatórios foram lidos na íntegra. Para a escrita deste texto, foram
selecionados aqueles cujas discussões e reflexões se aproximam dos objetivos desta
pesquisa.

A formação e a construção da identidade docente dos licenciandos do Curso de
Pedagogia da UNEB/Campus XII

O processo de formação de professores, na opinião de Nóvoa (1997), deve ser
compreendido como um ciclo que vai desde o ingresso de cada professor na escola,
enquanto aluno, até o final de sua trajetória profissional. Daí a importância da
investigação e da análise de suas práticas pedagógicas, a partir da parceria e da
colaboração.
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Nesse sentido, a busca por aperfeiçoamento é uma prática inerente à profissão
docente. Os professores se veem às voltas com a busca da formação continuada para
melhorarem suas práticas e, nesse movimento, os saberes pedagógicos (TARDIF, 2007)
podem contribuir para a evolução do docente. Além desses saberes, os professores
precisam se perceber como atores competentes e sujeitos ativos, conforme assinala
Tardif (2007, p. 234):

Se assumirmos o postulado de que os professores são atores
competentes, sujeitos ativos, deveremos admitir que a prática deles
não é somente um espaço de aplicação de saberes provenientes da
teoria, mas um espaço de produção de saberes específicos oriundos
dessa mesma prática.

Daí a importância de os cursos de formação de professores organizarem-se de
maneira a propiciar a discussão dos fundamentos teóricos e a sua vivência, na prática.
Precisam garantir ao futuro professor ferramentas que possibilitem a investigação da sua
própria prática, além de aprimorá-la.
O processo formativo inicial dos profissionais da educação deve atrelar-se às
questões inerentes ao chão da escola. Nesse sentido, o PIBID possibilita essa
aproximação dos licenciandos com a dinâmica da sala de aula e, consequentemente, da
escola. Magalhães, Carvalho e Oliveira (2013, p. 132) apontam que a formação do
estudante-bolsista de ID “deve primar pela articulação teoria e prática, pela apropriação
de experiências para o desenvolvimento da prática pedagógica e pela construção de
saberes necessários à sua profissão e ao processo ensino-aprendizagem”.
Para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
a experiência vivenciada pelos bolsistas de ID, vinculados aos subprojetos do PIBID,
contribuirá para uma maior visibilidade dos espaços de docência, bem como aproximará
a universidade das escolas que atendem a educação básica e vice-versa (2009).
Nessa mesma direção, Carvalho e Quinteiro (2013, p. 4) acrescentam que “a
formação em estreita articulação com as unidades escolares e no local onde se realiza o
trabalho pedagógico significa assumir um novo e urgente desafio: ter as unidades
escolares como partícipes atuantes dessa formação”. Admitir esse desafio não é tarefa
fácil, frente ao distanciamento encontrado tanto nas escolas da educação básica como
nos espaços universitários.
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Ao submeter-se ao Edital CAPES 061/2013, o subprojeto Laboratório de
Práticas Pedagógicas ressalta a necessidade da “realização de ações que propiciem a
criação de um vínculo estreito entre o pedagogo, ainda na sua formação, e o ambiente
escolar, para que os estudantes de pedagogia possam experimentar o cotidiano da
escola, com todas as suas vivências e especificidades”.
Para Maria², bolsista de ID, a formação oferecida pelo Subprojeto LAPRAPE
“norteou saberes que são essenciais na conduta pedagógica. O ensinar, o fazer
docente,

as

atividades

lúdicas

foram

temas

centrais

que

proporcionaram

conhecimentos que são específicos da prática, podendo ser estimulados na teoria
alicerçada” (Maria, trecho do relatório de dez./2015).
A importância da relação entre teoria e prática no processo formativo dos
professores que exercitarão a docência na educação básica é destacada pela pibidiana
Tereza.
Como o PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a
valorização da formação de professores para a educação básica, e
tem como objetivo antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as
salas de aula da rede pública, posso dizer que para mim,
particularmente, está sendo uma experiência maravilhosa. Me fez
refletir sobre a realidade da teoria e da prática, percebi que ambas
são dependentes uma da outra, mas com a oportunidade de estar em
sala de aula, percebo que é bem mais interessante, acredito que a
prática, iluminada pela teoria torna mais fácil e prazeroso aprender a
ser docente. (Tereza, trecho do relatório de dez./2014).

Ainda para essa bolsista, é um desafio o exercício da docência, mesmo sendo
compartilhada com o professor regente, principalmente, no início do curso de formação.
Nesse sentido, ela diz:
Confesso que inicialmente, fiquei um pouco assustada com a
experiência, mas com a parceria da professora regente tenho
aprendido muito. Atualmente, sinto um imenso prazer em colaborar
com o processo de ensino e aprendizagem das crianças pequenas,
além de aprender a docência nesse espaço. Nele, percebo e
compreendo claramente a articulação entre a teoria e a prática,
necessárias à formação dos graduandos, elevando a qualidade do
nível de conhecimento e nos capacitando para a atuação na docência.
Não é só isso, a partir do momento em que o programa iniciou,
percebi que „novos caminhos foram percorridos‟, e nessa caminhada,
aprendi a acertar e a errar. Assim, a parceria do Pibid/Uneb
contribui para a nossa formação pautada na prática e na teoria,
possibilitando-nos conhecer de perto a realidade enfrentada nos
espaços escolares, além de nos nortear para o melhor caminho a ser
seguido. (Tereza, trecho do relatório de dez./2014).
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As discussões delineadas pela bolsista Tereza se aproximam do que diz Freire:
“a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem
a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE, 1996, p. 22).
Na visão desse autor, a reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o
pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no “pensar para o fazer” e no “pensar sobre o
fazer”. Nesse sentido, a reflexão provém da curiosidade sobre a prática docente, uma
curiosidade inicialmente ingênua, que, transformada em exercício constante,
transforma-se em crítica (FREIRE, 1996).

Essa reflexão crítica permanente deve

constituir-se como orientação prioritária tanto para os cursos de formação inicial de
professores, como para a formação continuada dos educadores que buscam a
transformação por meio de sua prática educativa.
Reiterando essa ideia, Freitas (2011, p. 9) aponta que “a articulação entre
iniciação à docência e formação continuada de professores é, hoje, uma demanda do
PIBID e da própria escola pública”.
De acordo com Freire (1996), a prática docente crítica, implicante do pensar
certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer.

O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma,
através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendose como tal, se vá tornando crítica. A prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético,
entre o fazer e o pensar sobre o fazer (FREIRE, 1996, p. 38).

Contudo, segundo Freire (1996, p. 39), “o importante é que a reflexão seja um
instrumento dinamizador entre teoria e prática”. Por isso, não basta apenas pensar e
refletir, é importante que tal reflexão leve o profissional a uma ação transformadora,
fazendo-o pensar sobre seus desejos, vontades, histórias.
Na visão dos pibidianos, bolsistas de ID, vinculados ao LAPRAPE, tanto a
teoria, quanto a prática são indispensáveis à formação docente, destacando a
indissociabilidade delas no contexto educacional. Ao se inserir no chão da escola, se faz
necessária a reflexão sobre a prática à luz da teoria. Nessa direção, Pimenta (2005, p.
24) destaca a importância da teoria na formação docente, já que “dota os sujeitos de
variados pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de
análise para que os professores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais,
organizacionais, e de si próprios como profissionais”, para neles intervir,
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transformando-os. Esse entendimento ilumina, então, que a teoria, quando articulada aos
saberes da prática, tem um papel fundamental na atuação dinâmica do professor.
O pensamento reflexivo deve ser trabalhado desde a formação inicial do
profissional da educação para o exercício da docência. Nesse sentido, o processo
formativo dos professores necessita dar ênfase a uma formação que conduza o
profissional da educação a uma prática docente ativa, com atuação e reflexão sobre sua
ação. E isso tem sido possibilitado pelo PIBID, de acordo com os bolsistas de ID.
A bolsista Joana, em um dos trechos do seu relatório, descreve as ações
desenvolvidas na escola pelos bolsistas de ID, pautadas na reflexão sobre o fazer
docente.

Primeiramente, nos inserimos na escola para observar e conhecer a
sua dinâmica; posteriormente, elaboramos um projeto de contação de
histórias com foco na leitura e escrita, sob a orientação de nossa
coordenadora, supervisora e professores regentes para
desenvolvermos nas turmas nas quais atuamos. Foi realizada uma
avaliação diagnóstica para identificar o nível de desenvolvimento de
leitura e escrita em que os alunos se encontravam, em seguida,
desenvolvemos atividades de intervenção planejadas e replanejadas
juntamente com os professores regentes, o que ajudou bastante no
processo de ensino e aprendizagem dos educandos e também na nossa
formação. Isso porque, a realização e planejamento dessas atividades
na docência compartilhada, em conjunto com o professor regente, a
coordenadora de área e a supervisora, possibilitou-me compreender
quais atividades adequadas para cada tipo de nível em que os
estudantes se encontram.
Essas experiências foram socializadas no encontro de formação da
UNEB, o que permitiu que conhecêssemos os projetos das outras
escolas, e também as atividades que podem ser concretizadas em
diferentes séries/anos. Essa dinâmica de refletir sobre a nossa prática
no coletivo se torna imprescindível para a nossa formação. (Joana,
trecho do relatório de ago./2014).

Complementando essa ideia, a bolsista Rute assinala que ao atuar no LAPRAPE,
vinculado ao PIBID, “aprendemos questões que servirão para a nossa formação
profissional e para a nossa vida. Dialogamos com autores que nos ajudaram a pensar e
a construir a proposta de intervenção pedagógica para a docência compartilhada com
ênfase na ludicidade e voltada para o cotidiano do aluno” (Rute, trecho do relatório de
ago./2014).
Os bolsistas de ID destacam ainda que a docência compartilhada constitui um
elemento fundamental para a aprendizagem da docência, haja vista que os professores
da educação básica possuem saberes pedagógicos e da experiência que a partir do
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diálogo e partilha podem contribuir significativamente para o processo formativo dos
licenciandos. Nessa perspectiva, Ana afirma:
Sabemos que o educador é aquele sujeito que oferece possibilidades
ao aluno, para que este possa adquirir, da melhor forma possível, o
conhecimento. É neste contexto que retrato a importância de um
relacionamento com trocas de opiniões e decisões entre o professor
regente e o bolsista de ID. O aprender do aluno licenciando se faz,
principalmente, no exercício de sua prática docente, pois através dos
diálogos entre graduando e professor podemos diagnosticar, planejar
e alcançar melhores resultados nas atividades planejadas para a
docência compartilhada. (Ana, trecho do relatório de dez./2015).

Nesse contexto, a pibidiana Isabel já apontava no relatório do segundo ano de
vigência do Subprojeto: “o PIBID me proporciona, a cada atividade realizada, uma
maior aproximação com o meu futuro trabalho. É inevitável que o projeto me influencie
na minha formação, pois convivo com profissionais da área” (Isabel, trecho do
relatório de abr./2013). A maioria dos bolsistas comunga com essa ideia, apontando que
experiências como essa durante o processo de formação inicial os preparam melhor para
o enfrentamento dos problemas do cotidiano escolar ao assumirem a sala de aula da
educação básica, no futuro.
Outro aspecto que merece destaque se refere ao processo de construção da
identidade docente a partir das experiências vivenciadas no PIBID pelos bolsistas de ID,
especialmente a docência compartilhada.
Conforme Pimenta (2000. p.5), “uma identidade profissional se constrói, pois, a
partir da significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais
da profissão, da revisão da tradição”. Isso significa que a identidade docente “é
construída no cotidiano, a partir da trilogia dos saberes específicos, saberes docentes e
experiências adquiridas dentro e fora da sala de aula, nos desafios enfrentados e
superação no exercício da sua função” (PEREIRA; MARTINS, 2002, p.131). Para Rute,
o espaço do PIBID permite ao bolsista a definição da escolha profissional, ao afirmar:

É uma experiência fundamental para nós enquanto aprendizes, pois é
o momento de definir a escolha profissional ou a reafirmação da
mesma, e também possibilita a construção da identidade docente,
permitindo perceber nesses espaços de formação as diversidades de
saberes que o professor faz uso no seu dia a dia, e que para um
sucesso profissional é preciso que ele esteja sempre se atualizando e
refletindo sobre suas práticas. (Rute, trecho do relatório de
dez./2014).
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Corroborando com essa ideia, Conceição e Madalena assinalam que a
experiência enquanto bolsista de ID lhes possibilitou a construção da identidade
docente. Nesse sentido, distinguem:
A escola como espaço para o ensinar e o aprender, contribui
significativamente para a formação do bolsista de ID, no sentido de
compreender o fazer docente para superar as possíveis dificuldades.
Além disso, ela é também um espaço que possibilita a construção da
identidade docente. Como bolsista de ID adquiri mais experiência e
passei a conhecer melhor a dinâmica da sala de aula. Isso tudo
permitiu-me definir que realmente quero atuar na docência. A
experiência do PIBID possibilitou-me construir a minha identidade
docente. (Conceição, trecho do relatório de dez./2014).
O PIBID tem proporcionado para mim grandes aprendizagens acerca
do fazer docente. O convívio direto em sala de aula, com os alunos e
com a professora regente, possibilitou-me experiências que estão
contribuindo de maneira significativa tanto para a minha formação,
quanto para a construção da identidade docente. (Madalena, trecho
do relatório de dez./2014).

Segundo Nóvoa (1992, p. 16), “a identidade não é um dado adquirido, não é uma
propriedade, não é produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de
construção de maneiras de ser e estar na profissão”. A construção de identidades sempre
passou por um processo complexo, portanto cada um se apropria dele levando em conta
o sentido da sua história pessoal e profissional. “É um processo que necessita de tempo.
Um tempo para fazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças”,
conclui Nóvoa (1992, p. 16).
Pelo que revelam os relatos e depoimentos dos bolsistas de ID, a formação de
educadores e educadoras atuantes na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental vincula-se à proposta do PIBID/UNEB através do Subprojeto Laboratório
de Práticas Pedagógicas. Essa formação envolve muitas dimensões relacionadas à
docência – já que o subprojeto não se restringe à dinâmica da sala de aula, mas abrange
todo o cotidiano escolar da educação básica.
Assim sendo, o LAPRAPE, possibilitou aos bolsistas melhor compreensão dos
tempos e espaços escolares, além de favorecer a segurança e a autonomia em relação às
práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito escolar.
Algumas considerações
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De acordo com Imbernón (2001), a formação inicial deve fornecer as bases para
a construção do conhecimento pedagógico especializado. As instituições ou cursos de
preparação para a formação inicial deveriam ter um papel decisivo na promoção não
apenas do conhecimento profissional, mas de todos os aspectos da profissão docente,
comprometendo-se com o contexto e a cultura em que esta se desenvolve.
Nessa perspectiva, entende-se que os processos formativos são constituídos a
partir de experiências vividas pelos professores e futuros professores. Para a bolsista de
ID Maria (trecho do relatório dez./2014), “ser docente é desenvolver atividades dentro e
fora da escola, isso favorece uma formação mais qualificada e alicerçada na teoria e
prática”.
As reflexões dos bolsistas de ID do subprojeto Laboratório de Práticas
Pedagógicas, a partir das experiências vivenciadas nas escolas laboratórios, parceiras do
PIBID/UNEB/Campus XII, apontam que essas experiências contribuem para o processo
de formação, de construção da identidade docente e de aprendizagem da docência.
Cabe aos cursos de formação inicial de professores oportunizar aos futuros
docentes espaços acadêmicos a fim de dialogar e refletir sobre a construção da sua
identidade pessoal e profissional. Para isso, é preciso propiciar um ambiente adequado e
prazeroso para uma sólida construção do processo de identidade profissional docente.
Assim sendo, a construção da identidade docente envolve a possibilidade de o
professor beneficiar-se de suas experiências formativas vividas ao longo de sua
trajetória escolar. Nesse sentido, Nóvoa (1992, p.16) pondera a identidade como “lugar
de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na
profissão. Por isso, é mais adequado falar em processos identitários, realçando a mescla
dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor”.
Diante das falas dos bolsistas de ID, descritas nos relatórios, conclui-se que a
experiência de iniciação à docência possibilita o processo de construção da identidade
profissional docente durante o curso de formação inicial.
Ficou evidenciado também nos trechos dos relatórios que a iniciação à docência
aproximou os licenciandos do chão da escola e os fez compreender e experienciar a
articulação entre teoria e prática, como afirma a bolsista Beatriz: “a dinâmica da sala de
aula nos proporciona um amplo conhecimento da realidade escolar e fazendo essa
relação teoria e prática, conseguiremos novos caminhos para a formação docente de
qualidade” (Beatriz, trecho do relatório de dez./2014).
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Desta maneira, está clara a necessidade de os cursos de formação inicial de
professores oportunizarem aos futuros profissionais de educação momentos nos quais
estes possam refletir e discutir sua condição de educadores, de modo que possam
compreender

o ser professor, bem como a sua a ação na docência, pautada na

articulação entre a teoria e a prática.

____________________
1

O coordenador institucional (CI) é o gestor de um projeto PIBID em uma instituição de ensino
superior.
2
Em conformidade com a conduta em pesquisas dessa natureza, para preservar o sigilo das
informações e dos sujeitos envolvidos na pesquisa, todos os nomes atribuídos aos partícipes
desta investigação são fictícios
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ATOS DE CURRÍCULO, DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE

RESUMO Este Painel propõe reflexões em torno da temática Atos de Currículo,
Didática e Formação Docente. Os textos que compõem este Painel versam sobre
problemáticas que envolvem questões relacionadas à Didática e ao Currículo no
contexto da formação. Compreendemos estes dois campos articulados e integradores da
formação. Embora distintos, os textos constituem-se em produções que convergem,
posto tratarem de conceitos similares e inspirarem-se em uma linha teórico-filosófica
comum. O texto intitulado Experiências didático-formativa e concepção do currículo de
formação de professores de Matemática: um estudo a partir dos atos de currículo no
contexto de uma universidade baiana analisa a experiência e as concepções de currículo
que permeiam o curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública
baiana, realçando a natureza didático-formativa deste processo. O texto intitulado Atos
de currículo no âmbito da disciplina Didática como mediação de suas políticas de
sentido apresenta reflexões sobre como os atos de currículo produzem mediação no
processo de construção das políticas de sentido da Didática, no contexto da formação de
dois cursos de Licenciatura (Geografia e Matemática) de uma universidade pública do
Estado da Bahia. O texto Atos de currículo e didática em um contexto de formação em
Física propõe pensar atos de currículo e didática enquanto importantes epistemologias
que se inter-relacionam e constituem a formação imprimindo-lhe sentido. Os três textos
são desdobramentos de pesquisas desenvolvidas em nível de mestrado e doutorado das
respectivas autoras.
Palavras-chave: Atos de Currículo. Didática. Formação Docente.

ISSN 2177-336X

5877

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

ATOS DE CURRÍCULO E DIDÁTICA EM UM CONTEXTO DE FORMAÇÃO
EM FÍSICA

Ana Verena Freitas Paim
Universidade Estadual de Feira de Santana
Resumo
Pensar atos de currículo e didática como processos complexos e entretecidos que se
inscrevem nos processos formativos é a proposição central deste escrito, o qual
emerge de uma pesquisa no âmbito de um curso de Licenciatura em Física de uma
universidade pública do Estado da Bahia. A partir deste contexto de formação,
compreende-se e explicita-se o conceito de atos de currículo e sua relação com o
ensino, enquanto objeto precípuo da didática. Na primeira parte do texto enfatiza-se a
relação entre currículo e didática destacando sua ancoragem na formação. Em seguida
situa-se os atos de currículo e a didática no curso de Licenciatura em Física,
salientando como esses processos se manifestaram neste contexto. Por fim, defendese a ideia de rupturas epistemológicas e filosóficas que fazem do processo de
formação um espaço de conformação e lança-se um convite a pensar a formação
trazendo o sujeito para o seu centro.
Palavras-chave: Atos de currículo; didática; formação.

Palavras iniciais...

O texto que segue expressa algumas reflexões desencadeadas a partir de um
trabalho de pesquisa de doutorado em que investiguei os atos de currículo
constitutivos de uma formação em Física, especificamente um Curso de Licenciatura
nesta área, integrante de um Programa de Formação para Professores (5ª à 8ª
séries/Ensino Médio) – Modalidade Presencial de uma universidade pública do
Estado da Bahia.
A partir da investigação realizada percebo que a ideia de atos de currículo está
diretamente articulada à de didática, e que ambos transversalizam os processos
formativos. Além disso, o estudo ratifica a importância da didática na formação do
professor face à deslegitimação que a disciplina tem sofrido nos processos de
reformulação curricular dos cursos de licenciatura nos últimos anos.
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É assim que proponho neste artigo pensar atos de currículo e didática enquanto
importantes epistemologias que se inter-relacionam e constituem a formação
imprimindo-lhe sentido. No âmbito do curso de Licenciatura em Física os atos
de currículo dos professores-formadores ganharam proeminência, ao tempo em que
traduziam toda uma problemática em torno das questões didáticas no processo de
formação. Mas, o que quer dizer atos de currículo? Como eles se articulam com a
didática, enquanto processo que tem no ensino a sua centralidade? Eis algumas
questões que tentarei elucidar neste escrito.

Atos de currículo e didática como processos entretecidos e relacionados à
formação docente

Se pensarmos que ensinar pressupõe um conjunto de saberes, conhecimentos,
valores, competências e atividades a serem veiculados, e que como tais são
selecionados e eleitos como formativos por um determinado coletivo de sujeitos
estaremos tratando de questões do âmbito do currículo, ainda que não de forma
consciente. Como afirmam Santos e Oliveira (1998, p.26), “[...] é impossível pensar
na seleção e na organização dos conteúdos desligados de seu ensino, assim como é
difícil abordar este último desconsiderando-se os primeiros [...]”. Portanto, falar em
currículo e, por conseguinte, em atos de currículo é falar de didática, assim como o
inverso é procedente. Não há como dissertar sobre atos de currículo sem, contudo,
trazer para o centro das reflexões a didática que emerge destes atos. Nesse sentido,
compreendo que o ensino é em si, um ato de currículo, que expressa epistemologias
instituídas e institucionalizadas como marcos formativos. O ensino, enquanto ato de
currículo, reflete o modo como o formador compreende o conhecer, o aprender, o
próprio ato de ensinar e, por conseguinte, a formação.
Em face disto, então, questiono: como este ensino vincula-se às questões
curriculares? Macedo e Guerra (2012) ao conceituarem ensino trazem algumas pistas
que nos ajudam a pensar sobre o necessário diálogo entre ensino-atos de
currículo/didática-currículo, enquanto processos constitutivos da formação.
Assim, um dos papéis do currículo é organizar o conjunto de aspectos que
integram o processo de ensino, o qual o ratifica. Sob essa perspectiva é que Macedo e
Guerra (2012, p.03) compreendem o ensino como “ações mediadoras que veiculam
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conhecimentos, atividades e valores, orientadas por sistemas de crenças educacionais,
bem como estruturados por um currículo legitimado e suas intenções formativas”.
Nesse sentido, a Didática assume um papel fundamental na formação, ao
mediar os conhecimentos, valores e atividades veiculados nos contextos institucionais
em que os processos formativos acontecem. São nos espaços educativos e formativos
que,

[...] se instituem e se realizam os atos de currículo produzidos por todos
aqueles que se envolvem e se interessam pelo conhecimento, pelo ensino e
pelas aprendizagens eleitas como formativas, algo sempre valorado por
alguma comunidade de práticas ou sistema educacional.

É no processo de ensino então, que os atos de currículo se instituem e vão
revelando as políticas de sentido do currículo e da formação, pensados e praticados.
Segundo Moreira (1998, p.34) “o ensino se efetiva com base em um currículo”,
ou seja, é o currículo que direciona as práticas de ensino instituindo princípios e bases
filosóficas, epistemológicas e pedagógicas. Todavia, é através dos atos responsáveis e
responsivos (BAKHTIN,1990) dos sujeitos do processo ensino-aprendizagem que o
currículo se configura, potencializando-se nos atos de currículo.
Cabe, neste momento, um parêntese para explicitar como concebo atos de
currículo, uma vez que seguirei tratando deste conceito ao longo deste escrito, o qual
tem relevância para compreensões subsequentes.
O conceito de atos de currículo é de autoria de Macedo (2007) o qual traduz
“como toda ação tratada com o conhecimento”, e de forma mais extensiva como:

Todas as atividades que se organizam e se envolvem visando uma
determinada formação, operacionalizada via seleção, organização,
formulação, implementação, institucionalização e avaliação de saberes,
atividades, valores, competências, mediados pelo processo ensinar/aprender
ou sua projeção. (MACEDO, 2007, p.38)

É sob esta compreensão que trago a ideia de atos de currículo articulada á ideia
de didática no contexto da formação docente. Os atos de currículo se manifestam,
pois, no espaço da sala de aula no decurso da ação docente à medida que este
transmite ou media o conhecimento e, na relação entre os sujeitos, e entre estes e o
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conhecimento a ser apreendido. No ato de ensinar não apenas o professor produz atos
de currículo, como também os estudantes. Portanto, é na sala de aula, na relação entre
os sujeitos e o conhecimento que os atos de currículo se expressam e ganham sentido.
Para operar com o conhecimento em sala de aula o professor precisa lançar mão de
um conjunto de práticas, atividades, saberes que se corporificam em uma didática, ou
melhor dizendo, em uma forma de ensinar. É assim que compreendo didática e atos
de currículo como processos aderentes, posto que o trato com o conhecimento sempre
traduza uma forma própria de pensar, conceber e operar com este em sala de aula, o
que exige, portanto, uma didática.
A história da Didática e do Currículo revela-nos o quanto estes dois campos se
entrecruzam à medida que ao estudar os processos de escolarização e a organização
do conhecimento escolar, o campo do currículo precisa transitar pelas questões
pedagógicas, as quais revelam as relações entre o processo de ensinar e aprender, que
constitui o objeto central da Didática.

[...] para alguns autores o campo do currículo, por envolver estudos da
prática pedagógica, englobaria discussões sobre o ensino e,
consequentemente, a didática. Para outros, esta última, por sua vez, ao
estudar o ensino como um todo, no qual está presente a questão dos
conteúdos escolares, poderia incluir o campo do currículo em seu seio.
(MOREIRA, 1998, p.38)

Libâneo (1998) vai nos dizer que a despeito dos distintos aportes teóricos e eu
acrescentaria, processos históricos, de cada um desses campos, é importante nos
determos em suas convergências, posto que sejam campos que necessitam
problematizar aspectos do âmbito da escola e da sala de aula, assim como questões
que envolvem o processo ensino-aprendizagem. À medida que se questiona o que
ensinar (questão de currículo), imediatamente se pensa como ensinar (questão de
didática), embora saibamos que estes processos não estão restritos a estes
questionamentos, mas ampliam- se por outras interrogantes como: para que ensinar, a
quem ensinar, por que ensinar este conteúdo e não outro, quais as implicações deste
ensinar, a quem serve este ensino, como este ensino, enquanto ato de currículo, traz
implicações sobre o processo de formação, quais condicionantes históricos, sociais,
econômicos, políticos, psicopedagógicos e culturais interferem e/ou determinam o
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que se ensina e como se ensina?
Portanto, pensar a relação entre atos de currículo e didática implica reconhecer
as especificidades de cada processo, mas ao mesmo tempo compreendê-los
relacionalmente. Como enfatiza Macedo e Guerra (2012) todo ato de ensinar e toda
criação curricular passam necessariamente pela (pre)ocupação com a formação enquanto
experiência socialmente valorada, o que mais uma vez nos conduz a reconhecer a
intersecção entre currículo, o qual expressa-se via atos de currículo e a didática.

Atos de currículo e Didática no Curso de Licenciatura em Física.

No contexto do Curso de Licenciatura em Física do Programa de Formação
para Professores em que desenvolvi a pesquisa que origina esse escrito observei que
os atos de currículo dos professores-formadores eram significados sob a base de uma
didática tradicional, a qual colocava os sujeitos da formação em uma condição de
receptores. O modo como o conhecimento era colocado para os professoresestudantes e os atos de currículo que se processavam retratavam uma educação
bancária (FREIRE, 1987), salvo algumas práticas que eram conduzidas por outra
perspectiva teórico-metodológica.
Neste tipo de educação/formação “o educador aparece como seu indiscutível
agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos
conteúdos de sua narração” (FREIRE, 1987, p.57) como está sobrelevado no registro
de um dos professores-estudantes ao responder o questionário aplicado durante a
pesquisa.

Sinto que o acúmulo de conteúdos inseridos no período de uma semana
não nos dá tempo para assimilarmos uma vez que logo em seguida nos
afastamos por morarmos em diversas regiões do Estado. [grifo nosso]
(Questionário/Professor-estudante)

A ideia preponderante era a da formação do físico, embora a centralidade do
curso fosse licenciatura, o que levava a maioria dos formadores do campo da Física a
dar ênfase aos conteúdos, secundarizando ainda que (in)consciente outros aspectos da
formação (didático-pedagógicos, experienciais, socioexistenciais). Assim, os atos de
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currículo voltavam-se para a transmissão desses conteúdos, buscando garantir ao
máximo a gama de assuntos necessários à formação do profissional da área da Física
e os professores- estudantes acabavam reduzidos à condição de receptores. Todavia,
os sujeitos em formação (professores-estudantes), por já apresentarem experiência na
docência esperavam outra proposta de formação, que se traduzissem em atos de
currículo mais dialéticos e dialógicos, menos autoritários e opressores; outra forma de
ensino-aprendizagem, bem como uma didática que os possibilitassem assumir a
posição de produtores de conhecimento, de pesquisadores, de coautores da formação.
[...] no curso muitas vezes a gente foi tratado assim como se fosse um
cérebro ambulante, uma máquina de pensar. Que a gente também não fosse
capaz de ter sentimentos, é...de produzir um conhecimento por nós
mesmos, apenas um receptador de conhecimentos, um reprodutor de
conhecimento, sem sentimentos, que a gente não tinha capacidade de ir
além daquilo ou um tempo próprio, individualidade ou todo mundo ser
como máquinas que você despeja uma memória lá e ele aceita. Então,
muitas vezes, é...um papel em branco, uma tabula rasa, mais uma tabula
rasa porque pra eles a gente era capaz de armazenar tudo aquilo que estava
empurrando, goela abaixo, era a questão do patê de ganso, então empurra de
goela abaixo e a gente aceita. Era só receptáculo de conhecimento. Eu acho
que a gente muitas vezes, na maioria das vezes a gente foi visto assim,
puramente cognitivo. (Grupo focal/Professor-estudante)

Os atos de currículo de muitos professores-formadores do campo da Física
traduziam uma concepção racionalista de ciência, de educação, ensino e
aprendizagem. Com isso, os atos de currículo de muitos desses professores
reverberavam-se em uma didática que ratificava suas compreensões sobre esses
aspectos.
A apresentação dos temas da Física de modo algébrico e abstrato em
detrimento dos aspectos da compreensão do fenômeno; não levar em conta
os saberes, experiências e necessidades que trazemos; mostrar a ciência
como um dado correto e acabado com procedimentos e metodologia a serem
obedecidos; não levar em conta que o curso é voltado a professores que
atuam no ensino médio e não no ensino superior. (Questionário/Professorestudante)

É possível dizer então, que os atos de currículo, bem como a didática
expressam uma compreensão de formação, bem como um conjunto de saberes,
fazeres e poderes (FERRAÇO, 2012) que acabam ressoando de alguma maneira sobre
a formação dos sujeitos. A grande questão, no caso dos professores-estudantes do
Curso de Licenciatura em Física é que eles tinham consciência disto, posto que
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possuíssem conhecimentos didático-pedagógicos suficientes para realizar uma análise
crítica dos atos de currículo de seus professores-formadores e questionar.
Portanto, no âmbito da formação em Física, tanto os atos de currículo como a
didática expressavam um conjunto de políticas de sentido sobre o que ensinar, como
ensinar e por quê ensinar para os professores-estudantes que implicava estrutural e
profissionalmente os professores-formadores. Alguns destes formadores destacavamse sobremaneira por seus atos de currículo que marcavam a formação dos
professores- estudantes e os fazia refutar a didática vivenciada no curso e pensar na
construção de algo diferente em suas práticas de ensino nas escolas da rede pública
em que atuavam, inclusive conduzia-os a reflexionar sobre o seu próprio modo de ser
professor em sua sala de aula.

[...] as vezes a gente ... é... eu digo assim que eu sempre falo na escola, que
aqui nesse curso eu tenho aprendido muita coisa e que às vezes eu me vejo
lá no fundo do poço né? Mas como eu estou estudando Física, meu fundo
do poço tem mola, então eu bato e volto, e quando eu volto, eu volto com
tudo. Então, a gente mesmo de vez em quando, a gente cai e um vai lá e
levanta, e a gente vai indo e vai brigando, e briga com IAT , briga com a
secretaria, briga com coordenação, briga com os professores, mas todo
mundo vai junto, então é uma luta acirrada. É, mas é uma luta que ta o
grupo todo junto nessa luta, é uma luta que não tá fácil, que a gente não
conseguiu grandes coisas, continua aí a gente em pleno final de curso,
formatura já com tudo ai, ninguém ta com clima de formatura, mas já
ta marcado, ninguém nem vê falar de formatura, não existe cerimonial,
nada, mas já ta marcado e a gente no sufoco da Mecânica né? Brigando
ainda por tanto conteúdo, acho que a luta maior é isso, acho que é a
questão da sobrecarga de tanto conteúdo para gente, que não tinha
necessidade. Aí às vezes a gente fala assim, por que tanto conteúdo? Por
que eu tenho que aprender isso se eu não vou usar isso? {e qual a
justificativa que vocês encontram?} Nenhuma! Ah, mas o programa
inclui isso né? Na ementa do curso tem isso, então vocês vão ter que
estudar isso então, pronto, aí a gente tem que engolir , aí o professor
diz assim: vocês são gansos e eu tenho que enfiar patê em vocês e vocês
ficam quietinhos, até não agüentar mais né? Porque o fígado.. e o patê
que é bom então tem que...vai enfiando , enfiando , enfiando o patê e
acabou, e tem que engolir de vez em quando
{Risos, Vocês são gansos e a gente tem que enfiar patê?} Patê, para o
fígado ficar macio {risos} Então a gente tem que... ser o ganso! {risos}
Eu acho que a luta é essa daí né? O tempo todinho é isso, tirando as
lutas nossas...{e como você se sente sendo ganso?} De vez em quando a
gente não se sente, a gente não se sente ganso a gente se sente igual a
um ratinho ou a uma formiguinha bem pisoteada. De vez em quando a
gente se sente touro também né? E sai dando cabeça num monte de
gente por aí e bola pra frente porque senão a gente não estava aqui né?
Então a gente diz assim: que nós somos persistentes, teimosos, por isso
que a gente ta aqui. Olha que a gente tem passado um bom bocado né?
A gente é pirracento. E continua dentro da universidade né? E eles
dizem assim: Não, ainda vai sair um monte, daqui para outubro ainda
sai um bocado. Aí a gente responde: não. { quem diz isso?} Os
professores né, alguns? Mas ai a gente: Não, não vai sair não vai sair
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agora os 36 juntos agora. Não mais nenhuma turma nunca saiu, o
máximo que sai de Física são 5 ou 6 alunos, como é que vocês. Ó o
desafio né? Ó o contraste. Como é que vai sair uma turma de 36
Licenciados em Física? Então, está aí, a gente está lutando e a gente vai
conseguir quebrar essa lógica com certeza e nós vamos conseguir.
[grifo nosso] (Entrevista/Professor- estudante)

Mais uma vez, ao narrar as situações de formação e os atos de currículo no
contexto do Curso, os professores-estudantes tornam proeminente a lógica bancária
de educação como sistemática de ensino e de condução da formação, por muitos de
seus professores- formadores. No curso de Licenciatura em Física do Programa de
Formação para Professores prevalecia o que denominei em minha tese de metáfora do
“patê de ganso”, expressão que construí a partir das narrativas dos professoresestudantes sobre os atos de currículo constitutivos do Curso. “Os gansos”
(professores-estudantes) tinham que “consumir/ingerir” os conteúdos oferecidos e na
forma escolhida pelos professores- formadores, gostassem ou não gostassem. Em
muitos casos, segundo depoimentos dos professores-estudantes, não lhes era dado o
direito de perguntar o porquê do “patê”, bastava-lhe ingeri-lo e “vomitá-lo”
posteriormente, conforme a solicitação do formador. “Patê” esse que foi cobrado
muitas vezes, sob circunstâncias totalmente antididáticas, antipedagógicas e
antiformativas como na situação descrita acima através da narrativa de um professorestudante, que suscita perplexidade ante o ato de currículo em si, e incita uma
reflexão acerca do sentido da formação e da ação dos formadores de professores
fazendo emergir uma série de questionamentos: O que se tem realizado em termos de
formação? Que prejuízos têm sido causados à formação com os atos de currículo?
Que didática os atos de currículo expressam? Tem-se refletido a respeito da quão
danosa pode estar sendo a inteligência que fundamenta os atos de currículo em termos
socioexistenciais? Que implicações os atos de currículo podem estar gerando na
formação dos sujeitos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens ou mulheres)?
Tem-se a real dimensão da extrema responsabilidade sociopedagógica e as
consequências socioeducacionais e políticas dos atos de currículo? O que está sendo
causado sobre as existências com os atos de currículo que insistem em separar o
inseparável, a exemplo do Ser/Saber; Cognição/Afetividade; Existência/Formação?
Que referencial de formador tem sido apresentado aos licenciandos, futuros
formadores também? Que concepções de ensino, aprendizagem e formação têm sido
veiculadas através dos atos de currículo dos formadores?
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Em face dos atos de currículo vividos e do modo como o conhecimento era
transmitido por muitos professores-formadores da Física, os professores-estudantes
re-existiam (resistiam aos atos de currículo para fazerem-se existir como sujeitos da
formação) reivindicando uma didática outra em que pudessem se apropriar de modos
distintos de ensinar e aprender o conhecimento da Física para levar às escolas em que
atuavam.
Na dinâmica do ensinar-aprender, portanto, os professores-estudantes
aspiravam por aprendizagens formativas em que de fato pudessem expressar que
estavam compreendendo o conteúdo ensinado e eram capazes de operar com este.
Aspiram por atos de currículo que rompam com as epistemologias iluministas e os
formalismos didáticos e instituam uma forma outra de pensar e realizar a formação.

Palavras (in)conclusivas...

Muito mais que pretender dissertar exaustivamente sobre atos de currículo e
didática no contexto da formação docente, este escrito intencionou provocar reflexões
sobre as relações entre currículo, didática e formação que nem sempre são
evidenciadas como processos entretecidos, mas paralelos ou disjuntivos. Contudo, se
tomamos a formação como espaço de investigação começamos a compreender os
sentidos desses processos e suas conexões, pois eles vão revelando-se nas ações dos
sujeitos. Muitos mais que campos distintos, currículo e didática são processos
complexos que se tecem juntos produzindo e negociando políticas de sentido no
espaço-tempo das experiências de formação.
Pensar atos de currículo e didática nos impele a re-ligar saberes e práticas que
historicamente foram separados em nome de uma ciência e uma pedagogia
mecanicista. Implica uma reflexão profunda em torno de nossas crenças, concepções
e modos de operar sobre a realidade e de nos colocar ante os processos próprios da
vida como a formação.
A ideia de atos de currículo permite reconhecer o lugar dos sujeitos na
construção de seus percursos formacionais, uma vez que lhes retiram da condição de
atores coadjuvantes deste “enredo” e os coloca no papel de protagonistas da própria
história de formação construindo o seu itinerário. É preciso, todavia, enlastecer nossas
compreensões sobre didática e currículo, seus lugares e sentidos na formação
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rompendo com as concepções e práticas positivistas, inscritas social, cultural e
pedagogicamente, que nos impedem de pensar uma formação a partir do outro e com
o outro.
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ATOS DE CURRÍCULO NO ÂMBITO DA DISCIPLINA DIDÁTICA COMO
MEDIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SENTIDO

Maria Cláudia Silva do Carmo
Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo
Este texto propõe apresentar reflexões sobre atos de currículo no âmbito da disciplina
Didática como mediação no processo de construção das suas políticas de sentido. O
texto é decorrente da pesquisa de doutorado intitulada “Atos de currículo como
mediação do processo de construção das políticas de sentido da Didática no contexto
da formação docente”, que objetivou compreender como os atos de currículo
produzem mediação no processo de construção das políticas de sentido da Didática.
Nestes termos, o texto versa sobre minha implicação com a disciplina Didática e com
o conceito de atos de currículo forjado por Macedo (2007), que afirma ser um
conceito eminentemente processualista no campo do currículo. Os atos de currículo
produzem mediação nas emergências de autorização dos protagonistas da disciplina
Didática, estudantes e professores (as) como atores curriculantes e produtores de atos
de currículo, através de narrativas, que constroem políticas de sentido da Didática
atrelada à subjetividade dos protagonistas envolvidos nos processos formativos. O
texto tem como base teórica os estudos de Macedo (2010) e Pineau (1988), que
compreendem a formação como processo que se dá no sujeito que aprende e que
produz atos de currículo e políticas de sentido. É importante ressaltar que compreendo
políticas de sentido como possibilidades das leituras plurais (teórico-práticas), de
diferentes ângulos, isto é, como possibilidade dialógica com complexas teias culturais
e tessituras subjetivas e intersubjetivas. A pesquisa adotou como inspiração e escolha
dos caminhos metodológicos a Etnopesquisa crítica e multirreferencial e optou-se
pelos dispositivos: observação participante, grupo focal, entrevista aberta e análise de
documentos.

Palavras-Chave: Atos de currículo; Didática; Políticas de sentido

Para início de conversa

As reflexões travadas nesse texto nasceram, ganharam e ganham forma a
partir da minha inquietação enquanto educadora que experiência a docência com a
disciplina Didática nos Cursos de Licenciatura de uma universidade pública do estado
da Bahia, experiência essa que me fez pesquisar no doutorado sobre Atos de currículo
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como mediação no processo de construção das políticas de sentido da Didática no
contexto da formação docente. Os fios motivacionais que me atraíram e, igualmente, me
tocaram para pesquisar os atos de currículo de estudantes e professores (as) no processo
de construção das políticas de sentido da Didática, originou-se da minha experiência
como professora da disciplina Didática nos Cursos de Licenciatura de uma universidade
pública do estado da Bahia, desde dois mil e dois.

Ao ministrar a disciplina Didática para os estudantes dos Cursos de
Licenciatura, especificamente dos Cursos de Matemática e Geografia, deparei-me
com narrativas de alguns estudantes sobre a Didática, responsabilizando-a como o
componente curricular que deveria “ensinar como ensinar”, bem como, “ensinar como
se ser professor” ou como “ensinar a dar aulas”. Tais narrativas inquietaram-me por
depositarem e acreditarem que um único componente curricular daria conta e, ao
mesmo tempo, seria capaz de garantir a formação docente, no que concerne aos
aspectos destacados.
Tais narrativas me incomodavam e, ao mesmo tempo, ecoavam como
provocação arrebatadora acerca dos sentidos que atribuíam à disciplina. Ao
revelarem- nas, questionava-me: como construíram tais sentidos? Por que estes
sentidos atribuídos

à disciplina aproximam-se da perspectiva da Didática

Instrumental? Não seria pretensioso colocar a disciplina Didática responsável em
prepará-los a ser professor (a)?
Por outro lado, percebia que, nestas narrativas, comunicavam compreensões
em torno da disciplina e problematizavam no tocante aos desafios que cercam o
campo da Didática, bem como os desafios que atravessam as relações entre currículo,
Didática e formação. Além disso, as narrativas dos estudantes se entrelaçavam às
narrativas de alguns professores-formadores em relação à Didática, assim como, tais
narrativas se embrenhavam nas narrativas dos (as) professores (as). Foi nesta trama
que se fundou a questão de pesquisa: como os atos de currículo de estudantes e
professores (as), como mediação, contribuem no processo de construção de políticas
de sentido da Didática dos estudantes dos cursos de Licenciatura?
Em função da grande quantidade dos cursos de licenciatura da instituição de
ensino superior, optei, neste estudo, por investigar dois deles: Matemática e
Geografia. Desse modo, o contexto da pesquisa compreendeu os cursos de
Licenciatura em Geografia e Matemática e o que me motivou a escolher tais cursos
foram os sentidos que muitos estudantes desses cursos apresentam em relação à
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disciplina Didática. E os sentidos que, em geral, os estudantes desses referidos
cursos atribuíam à Didática, centravam-se, ora na perspectiva de desqualificá-la
como uma disciplina sem importância no seu processo de formação docente, ora de
valorizá-la nesse processo.
Então, movida por estas inquietações, busquei compreender os atos de
currículo de estudantes e professores (as) como mediação das suas políticas de
sentido. Daí, a opção pela Pesquisa de Natureza Qualitativa e, igualmente, pela
Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial, que se justificaram pelas epistemologias da
fenomenologia e da hermenêutica crítica e, também, a inspiração pelo método de
tipo etnográfico, para proceder às interpretações da percepção das compreensões do
campo, pautadas na análise de conteúdo de base hermenêutica.
A maneira como os estudantes interpretam a disciplina Didática em meio à
multiplicidade das realidades socioculturais que vivenciam no contexto do seu curso
de formação, me faz pensar que os mesmos já apresentavam políticas de sentido sobre
Didática. Logo, fui me interessando cada vez mais pelos estudos sobre currículo
proposto por Macedo (2007, 2010) e Pineau (1988) no campo da formação. Os
autores pontuam que a problemática da formação começa na concepção curricular e
que há um esvaziamento nos estudos sobre formação articulados ao currículo. Nessa
direção, Macedo (2007) constrói o conceito de atos de currículo no âmbito da
formação, isto é, os atos de currículo como dispositivos que visam à formação.
Assim, Macedo diz que:

Atos de currículo são todas as atividades que se organizam e
se envolvem visando a uma determinada formação,
operacionalizadas via seleção, organização, formulação,
implementação, institucionalização e avaliação de saberes,
atividades, valores, competências, mediados pelo processo
ensinar/aprender ou sua projeção. (MACEDO, 2007, p. 38).

Nessa direção, os atos se constituem como mediação, uma vez que professores
e estudantes compartilham, tensionam e negociam os pontos de vistas, as tendências e
os sentidos, através da linguagem, do diálogo e da interação. Assim, os atos de
currículo, como mediação, possibilitam as mudanças e alterações das posturas e
tomadas de decisões sobre as questões de currículo. Desse modo, estes atos são
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compreendidos enquanto dialogia, abrindo-se para as possibilidades e compreensões
em torno do currículo e dos atores curriculantes. Assim, tais narrativas me
sensibilizaram quanto ao modo dos protagonistas se constituírem em atores
curriculantes praticantes de atos de currículo, ao interagirem com atos de currículo na
esfera do instituído, bem como, a tensão entre ser estudante, ser professor (a) produtor
(a) de conhecimento, na construção das políticas de sentido da Didática.
Compreender os atos de currículo como mediação de políticas de sentido da
Didática como processos dinâmicos na construção de saberes implica afirmar que os
atos de currículo constituem-se, também, dispositivos da formação. De acordo com
Macedo (2012, p. 211), “não é apenas o mundo que cria linguagem, a linguagem é
uma potente criadora de mundos”. Na produção dos atos de currículo, a linguagem
constitui- se, um vigoroso elemento de mediação na construção das políticas de
sentido. A cultura constitui-se, como enfatiza Pimentel (2009, p. 136), “uma trama
simbólica em permanente construção, capaz de desafiar os processos de produção e
aplicação do conhecimento dentro e fora dos espaços formais de ensino e
aprendizagem”. Dei-me conta que os atos de currículo tomam uma dimensão ampla,
uma vez que os estudantes e professores (as) no seu cotidiano convivem com os
mesmos, não só dos (as) professores (as) da disciplina Didática, das demais, assim
como os atos de currículo da instituição e dos próprios colegas.
Considero vital, também, a discussão de ato apresentado por Bakhtin (1993),
em sua obra, Por uma Filosofia do Ato, que, ao tratar de um aprofundamento sobre os
atos vividos e a representação dos mesmos, tanto no mundo cultural (teórico) quanto
da vida (singular), articulado à existência de um ser concreto, situado, que se faz
sujeito ativo inserido no contexto sociocultural, enfatiza a importância do
pensamento não indiferente, mas firmado, valorado, ao assumir o caráter de
responsabilidade em um dado momento histórico.
Na tentativa de aproximar a compreensão de ato aos atos de currículo, faz-se
necessário destacar o termo russo postupok, utilizado por Bakhtin (1993, p. 95), que
designa “ato em realização, o próprio ato ou ação individualmente responsável”.
Assim, neste aporte filosófico, compreendo a ideia de atos de currículo, aqui abordada
por Macedo (2007), ao tratar da implicação ético-política e processual, que estes
solicitam na atitude de responsabilidade e participatividade que os mesmos exigem
aproximar-se dessa ideia da qual se ocupou Bakhtin ao situá-lo na dimensão do agir
humano.
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A nossa vida é uma teia de atos, somos tecidos nesse movimento de
interlocução na relação com o mundo e com nós mesmos, assumindo um caráter de
realização respondível e responsável. Estes são aspectos fundamentais na
compreensão de atos de currículo, no contexto de professores e estudantes no âmbito
da disciplina Didática, os quais realizam atos ao experienciar relações movidas por
interesses e intenções.
Para Macedo (2004), os atos de currículo têm um papel importante como
mediadores de outra qualificação e, nesse sentido, são pensados como
posicionamento e descentramento político-culturais. Passo a compreender os atos de
currículo enquanto dimensão ética, onde o sujeito se responsabiliza pelo seu pensar, o
qual se torna singular e diz respeito a um sujeito único. Isso significa que os atos de
currículo dos sujeitos no contexto da disciplina Didática solicitam dimensão ética,
uma vez que estes pensam e, ao mesmo tempo são convocados a pensar sobre o que
pensam. A partir dos estudos de Macedo (2004), Bakhtin (1993), a noção de políticas
de sentido está relacionada ao conhecimento e ao sujeito como ator-autor do
conhecimento, isto é, como os sujeitos sociais instituem a realidade numa perspectiva
fenomenológica e como se dão as tramas entre o instituído e as forças instituintes,
entre os sentidos ontológicos na construção do real. Logo, o entendimento acerca da
noção de políticas de sentido centra-se na possibilidade dialógica e dialética,
conforme nos diz Macedo:

Qualquer discussão envolvendo os sentidos e a pertinência sócio
educacional das noções deve aproximá-los de suas “bacias
semânticas” ou política de sentido, bem como das possibilidades e
dos limites praxiológicos que carregam, tencionando com os
coletivos diferenciados que os acolhem, como possibilidades.
(MACEDO, 2004, p.72-73)

Dessa forma, penso políticas de sentido como possibilidades das leituras
plurais (teórico-práticas), diferentes ângulos e pontos de vistas que implicam tantas
linguagens apropriadas às descrições exigidas em função de sistemas de referenciais
distintos, considerados, reconhecidos, como não redutíveis uns aos outros. Assim,
Carmo (2013) compreende as políticas de sentido como possibilidade dialógica com
complexas teias culturais e tessituras subjetivas e intersubjetivas, visto que, de acordo
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com Macedo (2004, p. 45), “em toda construção humana, há políticas de sentido”. E,
conforme os estudos de Bakhtin (1986), a linguagem se caracteriza como mediação
na construção de sentidos pelos sujeitos que também são sujeitos sociais. Sujeitos,
pois, que produzem sentidos na sua trajetória cultural e nas relações com o outro
construindo, assim, as redes de produção de sentidos que se transformam,
constantemente.
Desse modo, compreendo as políticas de sentido na relação com e no mundo.
Nós, atores sociais, estamos construindo e negociando tais políticas a partir das
escolhas, percursos, lutas, enfrentamentos conquistas, entre tantas outras situações e
posicionamentos diversos e conforme minha apreensão acerca da ideia de Schultz
(1970) sob “o mundo da vida cotidiana” por tratar-se de um mundo influenciado pelas
políticas de sentido nas interações entre sujeitos elaboradores de saberes.
A cada instante de nossa vida, vamos construindo outras políticas de sentido
com os aspectos significativos da nossa cultura, em relacionamento com o mundo por
interpretar e criar tantas formas de significados. Além disso, a subjetividade dos
sujeitos está implicada na construção das políticas de sentido da Didática, articulada
com o mundo e o modo de ser e de existir de cada sujeito, ou seja, dado a cada um
perceber-se e incorporar os saberes conforme o seu jeito de ser frente às pluralidades
de realidades socioculturais e suas inter-relações. Então, as políticas de sentido
perpassam a cultura dos estudantes e professores (as) na articulação com tais redes e
nas relações com e no mundo. Entendo-as como intercomunicações que podem ser
viabilizadas em grupos, ideias, propostas, documentos, cujas redes dizem respeito às
relações que se estabelecem entre as diversas esferas.
Os estudantes, em suas narrativas sobre a experiência na disciplina Didática,
vão traduzindo os atos de currículo em um exercício permanente de pensar seus
fazeres e dos outros, de redimensionar estas ações planejadas e intencionadas, que os
envolvem. Estes atos forjados na relação indissociável, entre professoras e estudantes
e instituições, são potentes produtores de políticas de sentido. Os estudantes Carlos,
Eduarda e Jadiane narram sobre as compreensões do objeto de estudo da Didática e
seu objetivo:
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Para mim, o objeto de estudo da Didática é o ensino e aprendizagem
para mim. O objeto de estudo da Didática é esse ensino e
aprendizagem e não pode ser só ensino porque o ensino em si não vai
construir o conhecimento. (Eduarda. Estudante do Curso de
Licenciatura em Geografia. Grupo Focal).

Assim, quando falo que o objeto de estudo da Didática é ensino e
aprendizagem pelo menos pra mim, particularmente, perpassa uma
ideia de que o ensino é o ponto de partida do conteúdo e a
aprendizagem é o ponto de chegada. Como se focalizasse só dois
lados, duas vertentes, dois ângulos. Eu acho que a Didática vai além
muito disso. Além do ensino, a metodologia, o contexto e o ambiente
em si, não só a atuação do professor e aluno e, também, a mediação do
conteúdo, a contextualização do conteúdo, a contextualização da
postura do professor em sala de aula para com o aluno, para com o
professor. A Didática, na verdade, é um tema muito amplo. Eu acho
que ela não se ligou apenas só ao ensino e aprendizagem porque
quando a gente fala de ensino-aprendizagem, para mim, eu consigo
aprender dessa forma o ensino, o que vou despejar e a aprendizagem,
o que deve aprender o aluno. Eu acho que vai muito além disso, dessa
relação dual. Eu acho que é uma coisa mais ampla. (Carlos. Estudante
do Curso de Licenciatura em Geografia. Grupo focal).

[...] Eu fico pensando assim. Então, tem que ser pensada a formação
do professor já que hoje não existe é... Não temos uma tendência fixa,
uma filosofia de Didática pra seguir. Nós é que vamos criar essa
filosofia a partir do momento e que vamos ensinar. Eu acho que isso
fica um pouco meio uma falha. Uma falha porque eu posso criar a
minha ideia e transmitir daquela forma como outra pessoa..., mas a
minha formação contribuiu para que eu errasse, tipo assim, uma outra
pessoa tem outra visão, outro procedimento; será que isso, também,
não proporcionou ele lá na frente que cometesse algo errado. A falha
na parte mesmo da graduação ela vai me possibilitar, proporcionar
essa Didática diferenciada? Já que esperam de nós isso. A gente fala
os programas são anteriores sim e nós é que estamos com essa missão
já que nós temos agora que contribuir essa visão do que dizer foi feito
foi ruím. Aí, eu fico pensando, sim, se nós continuarmos com isso vai
continuar com gerações futuras tendo os mesmos defeitos, às vezes,
até piores que nós estamos identificando. Então, eu acredito que
deveria focar, a Didática é ampla, mas ela deveria ter um ponto algo
assim que eu pudesse algo específico em si em relação e não algo
aberto que qualquer um pode chegar e determinar aquela política da
forma da sua visão pessoal. Acredito que deveria ter uma coisa de
cunho mais específico em si. (Jadiane. Estudante do Curso de
Licenciatura em Matemática. Sessão Grupo Focal).
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Apresentam, assim, compreensões diferenciadas sobre o objeto de estudo da
Didática e sinalizam para as divergências sobre o objetivo de estudo da disciplina. E,
conforme Eduarda, o objeto da disciplina refere-se ao ensino e aprendizagem. Contudo,
Carlos o compreende como raso, restrito e dual, por considerar a Didática como “algo
mais amplo” e sua preocupação centra-se no entendimento de tomar o ensino como
ponto de partida do conteúdo e a aprendizagem como ponto de chegada. E Jadiane
expressa inquietação quanto aos objetivos da Didática, não entendendo como a mesma
não tem objetivos definidos, implicando em uma postura solta, fragmentada, sem foco e
afirma “então, tem que ser pensada a formação do professor, já que hoje não existe, não
temos uma tendência fixa, uma filosofia de Didática pra seguir”. Jadiane traz à tona,
então, questões de natureza epistemológica, política e pedagógica do campo da
Didática, articulando-a com a formação. Ademais, faz referência à dimensão da
responsabilidade do curso de graduação por uma formação qualificada, ou seja, ela
reivindica “Didática diferenciada,” e assim diz: “a falha, por parte mesmo da graduação,
vai me possibilitar, proporcionar essa Didática diferenciada, já que esperam de nós
isso”.
Os estudantes, ao narrarem o que pensam sobre os atos de currículo produzidos
na dimensão da sua formação, no contexto da disciplina Didática em suas existências, se
colocam, também, como protagonistas do currículo e da formação, como atores
curriculantes, no enfrentamento das urgências de estar/fazer no mundo e de tomar
decisões e assumir posicionamentos.
E, em suas narrativas, assumem posicionamentos frente ao pensamento do outro,
adquirindo caráter formativo, ao se colocarem, cada um, como protagonista no
processo e como responsável por produzir, construir, mexer em questões políticas,
epistemológicas,

pedagógicas

e

éticas,

exigindo

dos

atores

curriculantes

posicionamentos quanto à Didática. Os estudantes autorizam-se a produzir atos de
currículo e a pensar sobre o conhecimento. Os atos de currículo encontraram-se, em
plena dialeticidade, assumidos frente às situações e experiências, as quais solicitam
encaminhamentos, tensionamentos, reclamações, queixas, decepções, expectativas,
contradições, aprendizagens, exposições em meio ao com-plexus da prática
pedagógica. Portanto, os atos de currículo tornam-se singulares e particulares, nos
dizeres e fazeres destes atores.

ISSN 2177-336X

5895

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

20

Algumas considerações

Essa conversa não se encerra, nem se conclui. Seu ponto de chegada é o ponto
de partida, uma contribuição em aberto, ansiosa por discussões a respeito dos atos de
currículo produzidos na Didática, nos cursos de Licenciatura, com os estudantes e os
(as) professores (as) da disciplina Didática.
Teço algumas brechas dos atos de currículo de estudantes e professoras na
construção de políticas de sentido da Didática, que meu olhar foi capaz de capturar,
interpretar e elaborar. Os estudantes no curso da disciplina foram tecendo, através de
suas expectativas em relação à disciplina, estratégias, questionamentos, incompreensões
e, no acontecer da mesma, produziram atos de currículo e foram criando formas
inventivas na realização da disciplina. Tanto a professora quanto os estudantes
vivenciaram as contradições e ambivalências no processo de ensino e, ao mesmo tempo,
tiveram a possibilidade de experimentar a complexidade deste fenômeno em situação
concreta, marcada pela singularidade dos atos, que se tornaram únicos, referentes àquilo
que buscavam e estudavam, assim como tiveram a possibilidade de significá-la, após
sua conclusão.
A mediação dos atos de currículo no processo de construção das políticas de
sentido revelou as impurezas e as ambiguidades de Didáticas, efetivadas ou requeridas
pelos protagonistas da formação, apresentando esperança em tempos de desencantos e
descontentamentos, em relação à Didática, assim como, em relação aos processos
formativos proporcionados pelos cursos de formação de professores desta universidade
pública do estado da Bahia.
O sentido da Didática, na formação docente, nos possibilita pensar na
complexidade das políticas de sentidos que vão sendo tecidas no processo de construção
e desconstrução do conhecimento no campo da Didática, atrelados à subjetividade dos
sujeitos envolvidos nesse percurso de formação. Entendendo que há uma mutação de
políticas de sentido ao longo do processo de formação dos estudantes no que se refere à
Didática, estamos falando de políticas de sentido no contexto de tecer, entrelaçar,
aproximar as redes de entendimentos, contemplando as tensões entre os sentidos que os
estudantes dos cursos de licenciatura atribuem à Didática com as concepções que foram
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construídas ao longo da trajetória da disciplina num movimento de revisão da mesma e
a sua relação com a formação docente.
Dessa forma, as políticas de sentido acerca da Didática estão vinculadas e
implicadas aos sujeitos da formação, uma vez que são construídas por estudantes e
professores (as) em face de suas intenções, interesses e interpretações. E são
construções tecidas nas relações socioculturais realizadas no plano das experiências,
possibilitando a composição de redes de significados e sentidos tramados neste
contexto.
As ambiguidades e obscuridades em relação à disciplina Didática estão
entrelaçadas aos valores, crenças, concepções, pontos de vista intenções, enfim, aos atos
de currículo dos atores sociais envolvidos no contexto, em que as políticas de sentido
dialógicas e dialéticas estão presentes. Porém, estas não se dão de forma igual e
harmoniosa; pelo contrário, revelam-se de forma densa, complexa, em um jogo de
construção, desconstrução e reconstrução em total plasticidade.
Os atores sociais vão criando possibilidades de alterar, transformar e mudar as
políticas de sentido da Didática. E é inegável que isto se encontre articulado ao processo
social, cultural e, historicamente situado, dos protagonistas destas políticas que, através
da linguagem, está presente em todas as formas da atividade humana. A linguagem tem
uma função criativa ou de (re) interpretação da realidade, por isso, entendo-a como
processo dialógico.
As políticas de sentido encontram-se na relação de conflito sociocultural, que
emergem da interação dos atores sociais com a realidade de uma forma dinâmica e
mutante, não podendo ser consideradas lineares. Ainda que estas possam, algumas
vezes, apresentar-se como tal, elas constituem-se vivas e em permanente diálogo com os
atores sociais, apesar de nem sempre se objetivarem e/ou se tornarem explícitas. Abrese para a possibilidade de que podem existir canais de transformação e mudança. Os
conflitos e contestações emergem no processo de significação, assumidos nos fazeres,
saberes e dizeres dos diferentes atores sociais, no reconhecimento de sua presença no
mundo, com o mundo, e seu inacabamento. Na disciplina, os atos de currículo
apresentaram-se de forma relacional e dinâmica, praticados tanto por estudantes, quanto
pelas professoras. Reconheço que estes atores questionaram e refletiram sobre o
processo de aprendizagem, a partir das proposições da Didática, apontando para além
das abordagens dos conteúdos eleitos como formativos, suas dificuldades e
preocupações com a formação e com o ser professor. Trouxeram suas experiências
formativas articuladas aos atos de currículo instituído e instituinte.
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Nas políticas de sentido, as tensões não podem fugir dos conflitos, até porque são
construídas, reconstruídas e desconstruídas pelos atores sociais e, assim, jamais estão
prontas e acabadas. Tais políticas são produzidas em uma dinamização e pluralização
dos processos de disposições que surgem na vida dos protagonistas. As políticas de
sentido da Didática compreendidas como matéria-prima cultural permanente requer da
formação e do fazer docente e discente tomada de decisão, posicionamentos e
comprometimento éticos sociocultural, em que se reconhece o inacabamento destes
atores na relação com o mundo. Nas tramas pedagógicas, no âmbito da disciplina
Didática, as nuanças dos atos de currículo como mediação das políticas de sentido
revelaram-se como “emergência de autorização” de outras Didáticas e ações formativas.
Afirmo que a mediação dos atos de currículo no processo de construção das
políticas de sentido revelou as impurezas e as ambiguidades de Didáticas efetivadas ou
requeridas pelos protagonistas da formação, apresentando esperança em tempos de
desencantos e descontentamentos em relação à Didática, assim como, em relação aos
processos formativos proporcionados pelos cursos de formação de professores da
referida universidade pública do estado da Bahia. Desse modo, os atos de currículo
praticados por estudantes e professores (as), na esfera do instituído ou instituinte, na
disciplina Didática, produziram e alteraram políticas de sentido em relação à referida
disciplina. Portanto, os estudantes e professoras da pesquisa produziram

Didáticas

outras, na cotidianidade das suas práxis pedagógicas.
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ATOS DE CURRÍCULO: IMPLICAÇÕES NA AUTORIA E COAUTORIA DAS
EXPERIÊNCIAS CURRICULARES E DIDÁTICO-FORMATIVAS

Flávia Oliveira Barreto da Silva
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Resumo
O presente trabalho é fruto dos estudos e reflexões de uma pesquisa de mestrado. O
objetivo foi promover uma análise das concepções de currículo que permeiam o curso
de Licenciatura em Matemática, a partir de um estudo dos atos de currículo e suas
implicações na autoria e coautoria das experiências curriculares e didático-formativas,
neste contexto, na tentativa de entender como se tem feito o currículo e o que o
currículo tem feito com estes futuros professores e sua formação. Além disso, a
pesquisa trouxe ao debate questões como: Quais as concepções de currículo e de
formação em Matemática dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e ideológicas
do modelo curricular praticado? Como as diretrizes veiculadas por documentos
oficiais são traduzidos na prática curricular do curso? O presente currículo do curso
de Licenciatura em Matemática insere-se nas pautas formativas contemporâneas,
vinculados à formação do professor de Matemática? Diante da natureza do objeto de
estudo, a opção foi por uma metodologia sob abordagem qualitativa, de inspiração
fenomenológica, sendo desenvolvida a partir de uma pesquisa do tipo etnográfico.
Para a compreensão das informações recolhidas em campo, a opção foi pela técnica
da análise de conteúdos de base hermenêutica. A análise da proposta curricular do
curso em questão envolveu a interpretação das dinâmicas internas e externas que tem
influenciado a construção da identidade curricular do grupo, dando destaque à autoria
e à coautoria dos sujeitos envolvidos. As noções subsunçoras que emergiram nas
narrativas apontaram as implicações conceituais e ideológicas que permeiam os atos
de currículo do grupo estudado, bem como as interpretações e transgressões dos
documentos oficiais.
Palavras-Chave: Atos de currículo; currículo, formação.

Considerações Introdutórias

A experiência didático-formativa do presente estudo nos levou a lugares e
olhares novos, mas também velhos. A própria itinerância do ato de pesquisar me faz
perceber como estudar os atos de currículo me leva a delimitar o meu lugar, seja
como pesquisadora, pedagoga, professora, seja como mulher, mãe, esposa, gente, e
esta conquista de território, nos obriga a transgredir algumas metanarrativas para
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legitimar a minha própria narrativa.

Apresento as experiências de professores de um curso de Licenciatura em
Matemática numa universidade estadual da Bahia e a sua busca na construção de uma
identidade curricular. Os seus tateios, erros e acertos, revelam que esta é uma situação
que tem sido muito além de uma atribuição administrativa, mas sim um processo de
formação para todos. Como afirma Josso (2004, p. 48), “toda formação é
experiencial, ou não é formação. Formar é sempre formar-se”.
O currículo, enquanto texto ou documento burocrático é o elemento simbólico
do que o grupo entende ser formação. Todos os conceitos, valores, pensamentos e
visões do grupo devem estar não só no discurso, mas principalmente no currículo, que
viabiliza a prática. Muito esforço tem sido concentrado na busca de mudanças de
cunho didático, mas o currículo instituído é que demonstra as verdadeiras concepções
de cada grupo. Para Goodson (1997, p. 20), “a história do currículo não se pode
basear apenas nos textos formais, tendo de investigar também as dinâmicas informais
e relacionais, que definem modos distintos de aplicar na prática as deliberações
legais”.
Assim, entendemos que o currículo interfere na experiência didática do
professor, uma vez que, através do currículo, se mantém alguns mecanismos de
seletividade, a partir da ação dos envolvidos, os atos de currículo, conceito defendido
por Macedo (2008, p. 25) quando ele afirma que “o currículo estabelece chegadas e
caminhos a percorrer, que são constantemente realimentados e reorientados pela ação
dos atores/autores educativos”, uma questão didático-formativa, portanto.
O currículo é movimento, não são “grades”; o currículo é feito e vivido por
pessoas; “o currículo tem carne e alma, isto é, é movido concretamente por uma visão
de homem e de mundo, bem como auto-eco-organiza-se mediado por estas
instâncias” (MACEDO, 2004, p. 258). Por isso, não concebemos estudar currículo
apenas pelos documentos oficiais, pelas matrizes curriculares ou pela fala de
coordenadores ou diretores. Compreendemos currículo a partir dos atos de currículo o
qual traduz-e em uma ação didática.
É nessa perspectiva que buscamos entender como se tem feito o currículo num
curso de Licenciatura em Matemática e o que esse currículo tem feito com os futuros
professores da Educação Básica.
Analisar a prática docente torna-se algo complexo e perpassa por vários fatores,
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entre eles o currículo, já que este retrata um modelo de sociedade, refletindo uma
diferença entre o currículo que possuímos e o currículo que desejamos. São oportunas
as palavras de Apple (1995, p. 59), ao afirmar “educação está intimamente ligada à
política da cultura”. “O currículo, não é apenas um conjunto neutro de conhecimentos,
que de algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação”. O currículo
“[...] é produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que
organizam e desorganizam um povo” (APPLE, 1995, p. 59). No que diz respeito aos
currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática, percebe-se, ao longo da história,
conflitos e tensões frente ao desafio da formação de futuros professores desta área. De
um lado, aqueles que acreditam que saber Matemática é o fundamental, afinal não se
ensina o que não se sabe e, de outro, aqueles que acreditam a necessidade de uma
formação humana e pedagógica. Para Melo (2010, p.39),

A cultura profissional no interior das instituições formadoras valoriza a
prática científica da Matemática, sendo esta avaliada a partir da produção
acadêmica materializada nos mecanismos de divulgação disponíveis para o
pesquisador. A prática pedagógica da Matemática é relegada a um plano
inferior tanto do ponto de vista do financiamento de projetos, programas e
políticas de publicações quanto em relação a sua pouca importância
presente nos programas de avaliação.

O fato é que o conhecimento matemático sempre foi visto como muito
importante e necessário. Influenciado por uma epistemologia apriorista, saber
Matemática é um privilégio para poucos e, não saber Matemática, justifica,
frequentemente, e nos dias atuais, uma retenção de todo um ano escolar, mesmo
durante a infância. Por isso, questionamos: como pensar a formação do professor de
Matemática frente a estes desafios? Que tipo de formação é necessária? Que
conhecimentos são mais importantes? Que didática estes professores têm adotado em
suas práticas de ensino?
Trazer para a discussão a questão dos cursos de Licenciatura em Matemática,
tendo como pano de fundo o currículo na sociedade contemporânea, significa avaliar
algumas propostas nesta área que vêm sendo desenvolvidas historicamente no Brasil,
à luz deste contexto social emergente, no qual a sociedade contemporânea vive um
processo de globalização econômica, cultural e política cada vez mais intensificada
pelo sistema capitalista, ao mesmo tempo em que traz outras dinâmicas para relações
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entre os povos. Assim, as discussões do campo do currículo são pertinentes e
necessárias a todos os cursos de licenciatura e as reflexões lançadas nesse estudo,
apesar das especificidades, podem ser estendidas para outras áreas.

Construção de uma identidade curricular no Curso de Licenciatura em Matemática

O Curso estudado foi criado em 2000, com a missão de formar professores
para atuar na Educação Básica, suprindo uma carência das escolas da região. Desde
então, o grupo de formadores vive a construção de uma identidade curricular,
processo este recheado de tensões, conflitos e tomadas de decisões, a partir das
reformulações curriculares.
Conhecer o processo de reconstrução e consolidação da identidade curricular
deste grupo foi uma experiência muito rica, pois esta é uma tarefa muito difícil, cheia
de idas e vindas e com a perspectiva de fim nunca alcançável. Como afirma Silva
(1995), todo processo de “fabricação” de um currículo não é meramente lógico, mas
um processo social, no qual convivem lado a lado com fatores lógicos,
epistemológicos, intelectuais, determinantes menos “nobres” e menos “formais”, tais
como interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, necessidades de legitimação
e de controle, propósitos de dominação e de controle.
Numa postura pretensamente hermenêutica, inicialmente buscamos fazer a
leitura dos documentos oficiais, procurando uma compreensão dos contextos e dos
objetivos ali representados, acreditando ser pertinente a análise dos dispositivos legais
e dos documentos produzidos pelo grupo, pois representam a legitimação das
concepções deste grupo. Como afirma Goodson (1997, p. 20), “o currículo escrito é o
testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica legitimadora
das práticas escolares” e ainda destaca “é um conceito ilusório e multifacetado. Tratase, num certo sentido, de um conceito “escorregadio”, na medida em que se define,
redefine e negocia numa série de níveis e de arenas, sendo muito difícil identificar os
seus pontos críticos” (ibid., p. 20).
Contudo, como citamos anteriormente, não acreditamos que o currículo
prescrito representa, por si só, as concepções que envolvem o processo de formação
proposto pelo grupo, mas é uma etapa importante, que poderá viabilizar ou engessar
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os atos de currículo. Como afirma Macedo (2011, p. 22), podemos vislumbrar ações
instituintes no currículo acontecendo “nas experiências cotidianas miúdas, nas
brechas, nas frestas e fissuras, nas re-existências afirmativas, nas transgressões, nas
rasuras, nas rebeldias”, além disso, ele chama atenção para as ações que acontecem
“nas traições cotidianas, nas opacidades, na clandestinidade, nas diversas micro
ousadias, nas epifanias que irrompem” (ibid., p. 22). Ele também destaca que
Neste ínterim, muitas vezes em opacidade, visibiliza-se e empodera-se nos
contemporâneos atos de currículo como intensas heterogêneses formativas,
antes recalcadas e naturalizadas como epifenômenos educacionais.
Emergem etnométodos não instituídos que se autorizam a dizer da
formação, instituí- la mesmo (ibid.: 22-23, grifos do autor).

Baseado neste entendimento, podemos situar que o presente estudo
compreende o conceito de currículo como:

Um artefato socioeducacional que se configura nas ações de
conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, implementar/
dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, competências e valores
visando uma “dada” formação, configurada por processos e construções
constituídos na relação com o conhecimento eleito como educativo
(MACEDO, 2008, p. 24).

Para uma melhor compreensão deste posicionamento, entendemos ser
necessária uma visita, mesmo que não aprofundada, na construção história do
conceito de currículo, pois, como afirma Goodson (2008, p. 27):
O currículo escrito é exemplo perfeito de invenção de tradição. Não é,
porém, como acontece com toda tradição, algo pronto de uma vez por
todas; é, antes, algo a ser defendido onde, com o tempo, as mistificações
tendem a se construir e reconstruir.

Realizar a trajetória da construção do conceito de currículo e da construção do
conceito de currículo de Matemática não foi uma etapa apenas para organização do
texto dissertativo, mas sim o início de uma análise hermenêutica do papel dos atos de
currículo na legitimação das propostas curriculares construídas ao longo da história
da educação, partindo do entendimento de currículo com uma construção social, que
estabelece as decisões dos atores sociais envolvidos num processo contínuo de
construção e reconstrução das suas verdades, dentro de um determinado contexto.
Um exemplo disso é a própria construção histórica do conceito de currículo
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para os cursos de Matemática, sejam eles licenciaturas ou bacharelados. Ao que pude
perceber, desde a criação da Matemática, enquanto disciplina, ocorreram movimentos
de reformas curriculares para se atender aos objetivos e interesses específicos que
marcaram (e ainda marcam) as concepções e atos de currículo dos professores de
Matemática, assim como a didática adotada por eles em sua prática de ensino. A
construção das propostas curriculares para o ensino de Matemática sempre estive
envolvida em tensões epistemológicas, nas quais as concepções do como ensinar e o
como aprender revelam as relações de poder entre a Matemática pura e a Educação
Matemática.
No que diz respeito à formação do professor de Matemática, percebemos que
só passou a ser pauta de discussão a partir da década de 1980, após o Movimento da
Matemática Moderna e das discussões em torno da necessidade de mudanças nos
currículos.
Para Pires (2000, p. 66), duas ideias subjacentes à organização curricular dos
cursos de Matemática persistem historicamente: a linearidade e a acumulação.
A linearidade seria representada ora pela sucessão de conteúdos que devem
ser dados numa certa ordem, ora pela definição de pré-requisitos, ou seja,
informações/habilidades que precisam ser dominadas pelo aprendiz, antes
de se lhe dê acesso a outras ideias/conceitos.

Ela ainda afirma que, nos currículos atuais, a ruptura desta cadeia ainda parece
ser algo fatal para a o ensino e a aprendizagem, já que os conteúdos são fixados e
devem ser percorridos sequencialmente, num caminho sucessivo do mais simples ao
complexo.
O outro aspecto subjacente à organização curricular dos cursos de Matemática
destacado por Pires (2000, p. 70) é o conceito de aprendizagem como acumulação de
conhecimentos. Apesar de todas as discussões promovidas a partir do Movimento da
Matemática Moderna, na década de 1990, as ideias behavioristas ainda prevalecem
nas opções didáticas dos professores e nas concepções de como o aluno aprende.

Autoria e coautoria nas experiências curriculares
Muitas reflexões emergiram no presente estudo, principalmente fruto das
narrativas dos docentes, seja nas entrevistas, seja das reuniões colegiadas. Como
afirma Josso (2004, p. 41), “a narrativa congrega e entrelaça experiências muito
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diversas, é possível interrogarmo-nos sobre as escolhas, as inércias e as dinâmicas”.
Além disso, a análise heurística das narrativas dos entrevistados nos revelou situações
não previstas nos documentos oficiais, os atos curriculares produzidos por estes
docentes, que interferem na dinâmica do grupo, nas decisões tomadas e nos objetivos
alcançados.
As dificuldades em lidarem com as questões curriculares é um ponto
destacado pelo grupo, mas um dos principais aspectos diz respeito às posturas
individuais e às relações entre eles. No momento em que são conduzidos a refletirem
a proposta curricular, as questões ideológicas ficam em evidência, o que nos faz
afirmar que um ato de currículo também é um ato ideológico. Ao tratar das
implicações conceituais, refletimos que as concepções do grupo tendem a propostas
curriculares pautadas nos princípios da modernidade.
É interessante perceber como os docentes entrevistados identificam as
interferências que a participação de cada um ocasiona. As dificuldades em lidar com
as questões que envolvem o currículo do curso são muitas, mas as dificuldades mais
enfatizadas pela maioria dos entrevistados dizem respeito às posturas individuais e às
relações entre eles.
Questões como compromisso, conhecimento, dedicação, envolvimento,
omissão, entre outras, estão presentes nas narrativas dos docentes, quando
questionados a respeito dos desafios e demandas curriculares. Não são meras
acusações ou busca de culpados para os problemas, mas percebo que, ao discutirem
sobre a proposta curricular construída pelo grupo, os atos de currículo começam a
ficar em evidência, principalmente diante da conflituosa relação entre os bacharéis e
os licenciados, na qual as relações de poder ficam evidentes, como podemos perceber
na fala de um dos docentes entrevistados.

O problema do nosso curso, antes do currículo, é a nossa postura enquanto
professor. De sentar, de discutir, de se traçar um objetivo geral para o curso,
objetivo único. Isso falta entre a gente. Acho que nosso problema maior não é
currículo, mas, é a postura de nós professores, nós todos. No sentido de que
muita gente mora fora, alguns moram aqui, mas, só vem dá sua aula e volta.
Não há um compromisso nesse sentido de você discutir o curso, de você ter
um objetivo, o curso tem um objetivo único, cada um bem vem aqui, cumpri
seu trabalho, sua carga horária, sem nenhuma conexão. Você não vê
professores conversarem entre professores, professores de calculo conversar
sobre o quê está usando, sobre o que ele vai usar, se precisa isso, ou seja, não
há essa relação entre professores, não há nem dentro da área de matemática,
nem dentro da área de educação e nem entre as áreas, cada um dá sua aula e

ISSN 2177-336X

5906

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

31
volta para casa (Docente 3).

A dicotomia nas concepções dos docentes envolvidos no Curso de
Licenciatura em Matemática é o aspecto mais presente quando analisamos o
currículo. A presença de bacharéis e licenciados num mesmo corpo docente traz,
historicamente, divergências muito fortes nas concepções que envolvem os cursos de
Licenciatura em Matemática. Esta também foi a realidade encontrada no Curso de
Licenciatura em Matemática na universidade campo de pesquisa, conforme fala de
todos os entrevistados, dentre as quais, destacamos uma:

O que acontece é que a gente se respeita, mas eu acredito que quando você
concluir esta entrevista e fizer com dois professores, os professores de
matemática acham que precisão de mais disciplina de matemática, os
professores de educação acham que precisam de mais disciplina de
educação. A minha opinião particular é que pra você ser um professor de
matemática você deve aprender matemática e ai depois você aprende como
fazer isso. Primeiro você aprende o que você vai ensinar depois você
aprende como fazer. Aí essa disciplina pode ser concomitante ou pode ser
uma e depois a outra. Como pode ser feito isso se é matemática antes e
educação depois ou ao mesmo tempo, acho que não tem problema, mas, eu
acho que pra ser um bom professor de matemática a gente tem que ser
primeiro um bom matemático e aí ser matemático como as pessoas dizem
nem sempre é fazer pesquisa. Ser um bom matemático é você saber
matemática, saber manipular a matemática (Docente 1).

Para Moreira e Silva (2006), o currículo não é um elemento inocente e neutro
de transmissão desinteressada do conhecimento social. Ele está implicado em relações
de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas, produz identidades
individuais e sociais.
Todavia, gostaria de destacar uma estratégia ideológica utilizada pelo grupo
pesquisado que emergiu fortemente nas narrativas e observações: o silêncio, ou a falta
de diálogo, visto que percebi que, na verdade, este é um movimento constante entre
um e outro.
O silêncio no grupo é uma peça-chave para entendermos algumas decisões
tomadas. Além do distanciamento já declarado entre o grupo dos matemáticos e o
grupo dos educadores matemáticos e das inúmeras reuniões colegiadas. O grupo não
tem o diálogo como uma estratégia para resolver seus conflitos.
O silêncio do grupo poderia ser apenas uma questão da gestão curricular, mas o
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que percebi é que, para este grupo, o silêncio pode ser uma escolha, uma estratégia. No
silêncio não há confrontos, não há necessidade de posicionamentos, não há
comprometimentos. Ou será que o silêncio nasce pelo emudecimento diante da
grandeza dos desafios? Ou, quem sabe, o silêncio seja a representação da incredulidade
na educação, no próprio processo de reformulação curricular, na possibilidade de se
fazer diferente? O fato é que o grupo reconhece o silêncio como um entrave para as
questões curriculares. Vejamos uma das falas dos entrevistados:
O problema é que educação não quer se juntar com matemática e
matemática não quer se juntar com educação. A gente vive numa relação
muito boa, muito forte o diálogo entre os membros da área, mas assim, você
no seu mundo oriental e eu no meu lado ocidental e ai a gente só atravessa o
muro no dia de reunião. Ninguém se mete com ninguém, mas ai deveria
sentar para brigar um pouco, para discutir um pouco o que a gente precisa o
que a gente entende de cada um (Docente 1).

Alguns questionamentos tornam-se inevitáveis neste processo de análise:
quais conhecimentos são necessários ao futuro professor de Matemática? Quais
disciplinas e conteúdos devem estar presentes no currículo do Curso de Licenciatura
em Matemática? Qual carga horária deve ser estabelecida para cada disciplina? Os
dispositivos legais apresentam algumas diretrizes que devem ser consideradas ao
responder a estes questionamentos, mas o que percebemos é que as respostas que
cada docente apresenta revelam as suas concepções e se materializam nos seus atos de
currículo. Assim, corroboramos com Deleuze apud Galo (2008, p. 36) quando afirma
que “o conceito pode ser ferramenta de conservação quanto de transformação. O
conceito é sempre uma intervenção no mundo, seja para conservá-lo, seja para mudálo”.
Lee Shulman, psicólogo educacional americano, tem contribuições valiosas
sobre os conhecimentos necessários à formação de professores, defendendo o que ele
chama de Base de Conhecimentos para o Ensino. Ele categoriza em três tipos de
conhecimentos necessários a este processo de formação: o conhecimento do conteúdo
do objeto de estudo, o conhecimento pedagógico do objeto de estudo e o
conhecimento curricular do objeto de estudo. Essas são abordagens necessárias,
pertinentes e apontadas nos documentos oficiais brasileiros para a formação de
professores que atuarão na Educação Básica.
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Algumas Considerações Finais

As interpretações construídas, neste trabalho de pesquisa, revelam a
necessidade de o grupo discutir mais as suas concepções e aspirações teóricas, indo
além dos tramites burocráticos, ao incluir os discentes neste processo, já que eles
também são atores ativos e produzem os seus atos.
Esta falta de diálogo não afeta apenas as relações do grupo, mas percebemos
nas falas uma preocupação com as consequências geradas por esta situação no que diz
respeito à gestão curricular, principalmente porque o grupo é composto por docentes
de diferentes departamentos, o que fragmenta ainda mais o trabalho.
Como os processos de reformulação curricular no Brasil sempre
surpreenderam os professores com determinações impostas, à situação não foi
diferente com este grupo. Percebemos, nos atos de currículo, as resistências e
transgressões, que interpretamos como uma necessidade de expor o que se pensa e o
que se sabe, num movimento de (re)existência. Também destacamos atos de currículo
observados como tentativas de transgressões da lógica disciplinar e de pensar a
formação do professor de Matemática numa perspectiva mais próxima do contexto
escolar e tendo a pesquisa como fundamento.
A nossa história da educação é marcada por experiências curriculares
desautorizantes, que negaram o direito de voz aos seus atores sociais, principalmente
na construção dos seus currículos. Ao percebemos que os atos de currículo
extrapolam as prescrições curriculares, contemplamos possibilidades outras de
estudarmos os fenômenos educacionais, por isso esse estudo representa o início de
novas oportunidades de tentativas de entendimentos.
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A UNIVERSIDADE COMO LOCUS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
NEXOS ENTRE DIDÁTICA, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO DOCENTE
O objetivo do presente painel é apresentar e discutir resultados de três pesquisas que
tem como interfaces a universidade como locus privilegiado da formação inicial e
continuada e do exercício docente. A primeira pesquisa discute as contribuições da
Formação Inicial em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas com foco na prática
docente polivalente das professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A
pesquisa examina falas de professoras em Grupo Focal, a partir do referencial teórico de
Pimenta, Libâneo e Fusari. O estudo demonstra que a formação inicial em Pedagogia
nas IES privadas está distante das necessidades da escola pública e que a noção de
polivalência não é levada em conta na formação inicial. A segunda analisa a dialética na
relação entre pedagogia e didática e visa responder ao seguinte problema: Qual é o lugar
da docência no interior da Universidade? A base teórico-metodológica pauta-se em:
Pimenta & Anastasiou (2002); Almeida & Pimenta (2011); Almeida (2012); Pimenta,
Franco, Libâneo (2010) e Marx (1983). A pesquisa indica que a ambiência universitária
academicista repercute na manutenção do pressuposto de que o professor universitário
tem maturidade e independência intelectual que desobriga a instituição de maiores
investimentos, estimulando uma cultura institucional produtivista que desvaloriza a
docência em relação à pesquisa, descuidando da formação pedagógico-didático do
professor. A terceira pesquisa apresenta e problematiza os princípios subjacentes nos
diferentes termos utilizados na área de formação de professores no Brasil. Trata-se de
um estudo teórico apoiado nas formulações de Candau; Gatti, Barreto e André; Pimenta;
Pinto; Schmied-Kowarzik e Tardiff. Os resultados indicam que a almejada melhoria da
educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio em nosso país só será
alcançada com mediações efetivas entre as condições de trabalho dos educadores e o
preparo acadêmico de seus professores.
Palavras-chave: Universidade. Formação de Professores. docência Universitária.
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A DIALÉTICA PRESENTE NAS RELAÇÕES ENTRE PEDAGOGIA E
DIDÁTICA: CONTRIBUIÇÕES A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA

Lenilda Rêgo Albuquerque de Faria – UFAC
Elizabeth Miranda de Lima- UFAC
Tãnia Mara Rezende Machado - UFAC

Resumo
O objetivo do estudo é analisar a dialética presente na relação entre pedagogia e didática
e as contribuições desses campos para a docência universitária e visa responder ao
seguinte problema: Qual é o lugar da docência no interior da Universidade? O estudo
tem como base teórico-metodológica o materialismo histórico-dialético e suas
contribuições para a educação e a Pedagogia como ciência da e para a práxis educativa e
Didática como teoria do ensino e como prática social. As principais referências teóricas
balisadoras são: Pimenta & Anastasiou, (2002), Almeida & Pimenta (2011), Almeida
(2012), Pimenta; Franco; Libâneo, (2010), Faria ( 2006), Frigotto (2006), Marx (1983),
Chauí (2001) e Lima(2002). Em termos de resultados a pesquisa indica que a ambiência
universitária academicista repercute na manutenção do pressuposto de que o professor
ao ingressar na carreira já deve ter alcançado um grau de maturidade e de independência
intelectual que desobriga a instituição de maiores investimentos. Ambiente este que
estimula uma cultura institucional produtivista na medida em que desvaloriza a
docência em relação à pesquisa, descuidando da formação pedagógico-didática do
professor. Desta forma, as questões que ora apresentamos, pelo método de análise
assumido nesse estudo, não se aparta da leitura do contexto universitário no qual nos
movemos, cenário marcado por reformas curriculares, intensos processos de regulação,
avaliação e de redefinição das finalidades formativas da universidade.
Palavras-chave: Pedagogia. Didática. Docência universitária

1. A Docência no ensino superior: especificidades, desafios e problemas
As análises, reflexões e posições que trazemos nesse artigo resultam de movimentos
formativos, realizados como docentes no ensino superior, das inquietações brotadas
desta condição, dos estudos de doutorados, assim como, do envolvimento da primeira
autora com as questões da pedagogia universitária, bem como, da pesquisa institucional
- A Docência na Universidade Federal do Acre: trajetórias, identidades e circunstâncias
pedagógica-didático

-

em

desenvolvimento.

Neste

texto

apresentamos

um

mapeapeamento de estudos teóricos sobre a docência no ensino superior, resultantes de
leituras, análises e sistematizações comuns às três autoras. Esse pensar e agir
colaborativo nos permitiu discutir a dialética presente nas relações entre pedagogia e
didática no contexto do ensino superior.
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Os esforços de pensar a docência universitária, a didática no ensino superior têm
aglutinado importantes contribuições de pesquisadores da área tais como: Anastasiou &
Pimenta (2002); Cunha; Soares; Ribeiro (2009) e Alameida; Pimenta (2011), no sentido
de compreender a docência universitária, seu sentido e significado, sua condição,
circunstâncias nas quais se realiza, e conhecimentos necessários ao desenvolvimento da
atividade de ensinar no contexto universitário.
Ao analisar a realidade da docência universitária Pimenta, Anastasiou, (2002, p.
37), chamam atenção para o fato de que em geral os docentes “ingressam em
departamentos que atuam em cursos já aprovados, em que já estão estabelecidas as
disciplinas que ministrarão. Aí recebem ementas, planejam individual e solitariamente,
e é nesta condição – que devem se responsabilizar pela docência exercida.”
Em face destas constatações nos perguntamos qual é o lugar que a docência
assume no interior da Universidade, uma vez que se percebe a valorização da pesquisa
em detrimento do ensino, como mostram os estudos de Pimenta & Anastasiou, (2002, p.
37), os docentes “não recebem qualquer orientação sobre processos de planejamento,
metodológicos ou avaliatórios, não tem de prestar contas, fazer relatórios, como
acontece normalmente nos processos de pesquisa – estes sim, objetos de preocupação e
controle institucional”. Este aspecto se evidencia desde a preocupação com a
qualificação docente para o exercício docente, até os mecanismos de avaliação de sua
produção no âmbito universitário, assumindo um carater marcadamente produtivista na
medida em que os indicadores de avaliação do trabalho docente estão vinculados a
publicação de resultados de pesquisas referenciados nos padrões e critérios da
Plataforma Lattes.
Como indicam as pesquisas realizadas pelas autoras supracitadas, os docentes
começam a trabalhar sem que ninguém os pergunte o que sabem, o que pensam e o que
sentem sobre a atividade que irão realizar. Enfim, qual a visão da universidade em
relação ao trabalho docente, assim como, que percepção têm os docentes no contexto do
ensino. Conforme análises de Lima (2002, p. 82):
Na universidade, mais que em qualquer outro nível de ensino, as ações ligadas
a dimensão pedagógica do trabalho não têm se constituído em objeto de
maiores preocupações. Tacitamente entende-se que o professor que domina o
conteúdo específico encontra “naturalmente” os meios para fazê-lo.
Subjacente a este critério está a pressuposição de que a competência
profissional ou acadêmica assegura, de modo automático a competência
didática. Espera-se do professor universitário que ele seja, antes de tudo,
profundo conhecedor do que vai ensinar.
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O ambiente universitário brasileiro, historicamente academicista, repercute na
manutenção do pressuposto de que o professor ao ingressar na carreira docente já deve
ter alcançado um grau de maturidade e de independência intelectual que desobriga a
instituição de maiores investimentos em processos permanentes de preparação didáticopedagógico com implicações direto na formação de professores para a Educação
Básica. A docência no ensino superior é uma experiência rica, complexa e desafiadora,
dimensão central do desenvolvimento profissional do professor que não pode ser
negligenciada tendo em vista suas especificidades. Nesse sentido, a instituição precisa
assumir o ensino com a mesma importância atribuída às atividades de pesquisa e
extensão.
Dos elementos pontuados decorrem algumas indagações: o que é ser professor
em cursos de licenciatura? Que relação há entre a área de atuação do docente
universitário com os objetivos e perfis formativos presentes no Projeto Pedagógico do
Curso? Que profissional o docente universitário ajuda a formar? O que sabe sobre os
estudantes universitários? Quais suas expectativas com relação aos alunos? Na
organização e seleção dos conteúdos de ensino, que temáticas são imprescindíveis? Que
teorias de ensino fundamentam sua ação docente?
O exercício do magistério nas instituições de ensino superior de um modo geral,
e nas universidades em particular, carece de uma visão científica quanto a sua
profissionalidade. Em atenção a essa questão Pimenta & Anastasiou (2002, p. 37)
analisam que “embora seus professores possuam experiência significativa e mesmo anos
de estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e até um
desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e de aprendizagem.” Com
efeito, pensar a problemática do ensino superior de modo a compreendê-lo na sua forma
de ser - como concreto pensado - impõe-se a necessidade de lançarmos mão das
categorias da dialética marxiana, pois a teoria do ser social e o seu método, ajuda o
pesquisador a compreender os fenômenos humano-sociais a partir de sua íntima
vinculação com o conjunto das esferas da totalidade social. Muitas são as portas e
janelas das quais dispomos para problematizarmos as questões que ora nos fazemos, e
algumas, já bem conhecidas daqueles que se ocupam da pedagogia e da didática como
objetos de estudo.
Nessa direção, para esse estudo compreende-se que a análise pela via do método
dialético possibilita, por aproximações, esclarecer a realidade com a qual nos
defrontamos imediata e mediatamente. Entendimento este que se ancora na tese de
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Marx (1983), no diálogo com Feuerbach, no qual o pensador manifesta-se sobre sentido
práxico do trabalho intelectual. Diz ele: “os filósofos apenas interpretaram o mundo de
diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (p. 539). É com esse entendimento
que pretendemos abordar as relações entre a pedagogia e a didática a partir das chaves
heurísticas do materialismo histórico-dialético.
2. As questões de teoria e método em Marx: aproximações embrionárias
Para os limites desse trabalho, o que apresentamos nessa seção, são estudos
iniciais sobre as questões teórico-metodológicas do modo marxiano de pensar a
realidade. Caracterizando-se, portanto, como primeiras aproximações às questões de
teoria e método. Essas não podem ser tratadas se não dessa maneira, considerando sua
riqueza, complexidade e relevância para o conhecimento do real, como também, para a
produção do conhecimento sobre a realidade humano-social, sobretudo, os problemas da
prática educativa.
O legado de Marx está para além da riqueza cultural de sua produção. Ao se
colocar o desafio de estudar o funcionamento da ordem burguesa, ele acabou
construindo uma teoria – a teoria do SER SOCIAL – e com esta um conjunto expressivo
de categorias heurísticas constituinte do método dialético que não pode ser
desconsideradas no esclarecimento dos fenômenos sociais da contemporaneidade. Nesse
sentido, Frigotto (2006) diz:
Na perspectiva materialista histórica, o método está vinculado a uma
concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da
postura, nesse sentido, antecede ao método. Este se constitui numa espécie de
mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o
desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais. ( FRIGOTTO,
2006, p. 77)

No que se refere a opção do método dialético no trato dos problemas
pedagógicos, Pimenta (2001), em estudo sobre a natureza do objeto da Ciência da
Educação, aponta para a insuficiência dos métodos positivistas lógicos e destaca a
potencialidade do método dialético na análise desse objeto.
Dessa forma, se entendemos que pela via do método dialético se apresentam
possibilidades de elucidações teóricas dos fenômenos investigados, as categorias que
fazem parte desse método como prática social, totalidade, contradição, mediação e
concreto são essenciais na compreensão objetiva dos fenômenos. Essas categorias são
entendidas como “formas de modos de ser, determinações de existência” (MARX,
1978, p.121), sendo interpretadas na objetividade do movimento incessante e
contraditório do real social.
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Para Marx (1978), o conhecimento da realidade não se faz de modo imediato. A
reprodução ideal se faz a partir da ascensão do abstrato ao concreto. No dizer dele, o
método cientificamente exato:
O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é,
unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o
processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que
seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da
intuição e da representação [...] o método que consiste de elevar-se do
abstrato ao concreto não é se não a maneira de proceder do pensamento para
se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. (p. 116117)

A teoria para Marx é uma modalidade de conhecimento. Pode-se dizer que a
arte, o conhecimento da vida cotidiano, o conhecimento mágico-religioso são
modalidades, formas de conhecer. Entretanto, a teoria se distingue de todas essas
modalidades e tem especificidade: “o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto
tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos
desejos, das aspirações e das representações do pesquisador” (PAULO NETTO, 2009,
p. 673).
A importância da pesquisa dialética reside no fato de o REAL não se mostrar ao
homem de modo direto. Desse modo, o trabalho do pesquisador consiste na superação
da abstratividade, do imediato, do claro-escuro do objeto de investigação. Entretanto, o
caminho do abstrato à totalidade concreta, em geral, é sempre, “movimento da parte
para o todo e do todo para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o
fenômeno; da totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade”.
(KOSIK, 1995, p. 37). A consciência humana é reflexo e ao mesmo tempo projeção;
registra e constrói; toma nota e planeja; reflete e antecipa; é ao mesmo tempo receptiva
e ativa.
Marx entende que só é possível o conhecimento do objeto no sentido de
objetivação. “O homem só conhece a realidade na medida em que ele cria a realidade
humana e se comporta antes de tudo como ser prático” (KOSIK, 1995, p. 28). Entendese a tese da dialética de que o homem, para conhecer as coisas em si, deve primeiro
transformá-las em coisas para si, ou seja, tem de entrar em contato com elas.
O objeto não pode ser conhecido como natureza, coisa em si. Para que possa ser
conhecido, terá que passar pela práxis humana, tornando-se, assim, objeto do
conhecimento. Todavia, é imprescindível não esquecer que para Marx o objeto também
modifica o sujeito pela própria ação.
Marx formula uma concepção do objeto como produto da atividade subjetiva,
mas entendida não mais abstratamente, e sim como atividade real, objetiva,
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material. [...] Concebe o conhecimento em relação a essa atividade, como
conhecimento de objetos produzidos por uma atividade prática, da qual a
atividade pensante, da consciência – única que o idealismo levava em conta –
não podia ser separada. (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 153)

O sujeito, agindo como um ser prático/sensível, sob os determinantes naturais,
sociais e históricos, é sempre ativo. Na medida em que age, também conhece e sempre
acrescenta algo de si no conhecimento. Na análise dialética do conhecimento, o homem
reage, sente, pensa, recria sua realidade pela práxis.
A tarefa da concepção dialética do conhecimento consiste em saber como se
produz concretamente um determinado fenômeno social e como se modifica.
Localizamos, com Frigotto (2006), a dialética materialista, simultaneamente como uma
postura, um método de investigação e uma práxis, constituindo-se, desse modo, de um
tríplice movimento, a saber: de crítica; de construção de um conhecimento novo; e da
nova síntese no plano do conhecimento e da ação.
A atividade humana se realiza nas/pelas esferas política, social, econômica,
espiritual, artística e educacional, que se imbricam, articulam-se numa relação de
reciprocidade, alterando-se continuamente. Entretanto, não é uma ligação por
justaposição, mas por mediação da práxis humano-social, que vai do particular ao
universal e vice-versa, constituindo pelas mediações (ídeo-política, econômica, jurídica,
filosófica, científica, institucional), uma totalidade concreta, que é posta em movimento
e movimento contraditório, objetivo e, por isso mesmo, provisório, aberto e relativo, e
não como uma totalidade absoluta abstrata, rígida e fechada.
Para a teoria dialética do conhecimento, na análise, temos que atravessar,
perfurar, penetrar na camada opaca da realidade, fazendo o caminho da aparência à
essência, para só depois, passada a fase da análise, o pensamento fazer o caminho da
volta. Essa seria a síntese que não é uma justaposição mecânica de elementos da análise,
mas uma rica totalidade de determinações e relações diversas, ou seja, a síntese é o
concreto pensado, o real concreto, o conceito: “o concreto é concreto porque é a síntese
de múltiplas determinações, logo, unidade na diversidade” (MARX, 1983, p. 218).
É sabido que, para o pensamento marxiano, o método que consiste em elevar-se
do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se
apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Esse é o esforço que
necessitamos fazer ao nos dedicarmos ao estudo.
3. As relações entre pedagogia e didática: repercussões para a docência
universitária

ISSN 2177-336X

5917

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

8

Tratar o conhecimento em educação a partir de parâmetros científicos se justifica
por ser ela uma prática histórico-social, de intervenção intencional e direcionada para a
construção de sujeitos que se fundamentada em significações não podem ser tratadas de
modo direto, empiricamente. Assim, a pedagogia se constitui como campo de estudos
sistemáticos da educação, tal como examina Severino:
A cientificidade específica de uma ciência da educação, a pedagogia, precisa
levar em conta que esta é uma prática intencionalizada. Sua substancialidade
deriva do fato de ser uma intervenção social que constrói sujeitos. E isso,
apoiando-se em significações que não são da ordem da fenomenalidade
empírica, mas devem ser buscadas pela mediação da filosofia (SEVERINO,
2001, p. 113).

Em função dessa especificidade científica da educação, a pedagogia se configura
como ciência da práxis educativa. A problemática concreta da educação - a formação
humana - é o ponto de partida e de chegada, como destaca Saviani (2008), é o centro
das preocupações. Como afirma esse pensador, as contribuições das ciências da
educação não serão analisadas a partir dos critérios de seus campos de conhecimentos,
mas, sim, avaliadas pelos problemas postos pela práxis educativa. À pedagogia caberá o
papel de síntese, tomando o fenômeno educativo enquanto uma totalidade concreta. Por
esse caminho a pedagogia se faz autônoma e unificada.
Consoante a esse entendimento a pedagogia analisa e sintetiza as contribuições
das outras ciências sobre seu objeto – o fenômeno educativo –, assim é a ciência da
educação, se constitui investigando a natureza, os conteúdos, os métodos e
procedimentos educativos. Estes elementos sempre direcionados para a sistematização
de ideias, conceitos e valores que tenham por finalidade a formação humana
considerando suas qualidades, faculdades e sentidos. Desse modo, entendemos que a
pedagogia é:
[...] um campo de estudos sobre o fenômeno educativo, portadora de
especificidade epistemológica que, ao possibilitar o estudo do fenômeno
educativo, busca a contribuição de outras ciências que tem a educação como
um de seus temas. [...] a Pedagogia é a ciência que tem por objeto a educação
humana nas várias modalidades em que se manifesta na prática social.
(PIMENTA; FRANCO; LIBÂNEO, 2010, p. 836)

Inspirando-nos nesses autores extraímos alguns elementos centrais para a
compreensão da pedagogia como campo científico: 1) toda prática educativa tem sua
expressão e fundamentos numa concepção de mundo, de homem, de conhecimento e de
educação. Seu esclarecimento racional e crítico se fará pelos pressupostos teóricos da
pedagogia como ciência da e para a prática educativa; 2) a transformação das práticas
educativas e pedagógicas dependem, em especial, da compreensão dos pressupostos
teóricos que as fundamentam e as organizam e das condições objetivas nas quais elas
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acontecem; 3) a prática educativa em função da dinamicidade social precisa estar
constantemente corrigindo-se, redirecionando-se com vistas à formação humana; 4)
como ciência da educação, a pedagogia tem a tarefa de investigar e compreender as
teorias implícitas à prática e, pela crítica, fazer a mediação de sua transformação.
Como elaboração científica da prática educativa, à pedagogia caberá a tarefa de
transformar “o senso comum pedagógico, a arte intuitiva presente na práxis, em atos
científicos, sob a luz de valores educacionais, garantidos como relevantes socialmente,
em uma comunidade social” (PIMENTA; FRANCO; LIBÂNEO, 2010, p. 836) –
notadamente relevante ao processo de construção de uma sociedade em que todos
possam ter a oportunidade de desfrutar dos bens materiais e espirituais produzidos.
Compreender a dialética da relação entre pedagogia e didática é condição para se
pensar objetivamente as mediações que as constituem, assim como suas especificidades.
Se, como já destacamos, a finalidade da educação é a formação humana, e se esta se faz
pela apropriação crítica da cultura, sua especificidade reside dessa forma nos
conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos e símbolos que deverão ser
incorporados pelos indivíduos como necessidade à conquista de sua humanidade; e se
como vimos o processo de assimilação crítica não acontece de modo espontâneo, reside
aí a necessidade de estudos a respeito dos processos de ensinar e aprender, objeto da
didática.
A especificidade da didática como teoria do ensino consistirá em garantir que a
experiência cultural seja transmitida às novas gerações de modo intencional, organizado
e sistemático, pela mediação do trabalho do professor. Essa é tarefa que exige formação
consistente, “saberes pedagógicos a dominar, que envolve a sala de aula, o espaço
escolar, a comunidade, o sistema de ensino, essa escola na sociedade – enfim, esses
círculos todos não podem ser perdidos de vista.” (PIMENTA, entrevista, 2011).
Daí entendermos a pedagogia como ciência que parte da prática e a ela se volta,
como atividade teórico-prática, e a didática como campo da pedagogia, de igual modo,
direciona-se para a análise teórico-prático do ensino.
Entendemos que a educação se caracteriza como processo de formação das
qualidades humanas, enquanto que o ensino é o processo de organização e
viabilização da atividade de aprendizagem em contextos específicos para esse
fim. Em síntese, a Pedagogia é a teoria e a prática da educação, e a didática, o
campo da Pedagogia que trata do ensino. (PIMENTA; FRANCO; LIBÂNEO,
2010, p. 836)

Nesse sentido, compreendemos que pensar a contribuição da didática para a
docência no ensino superior a partir dos elementos analisados por Almeida (2011), a
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ação ensinar a partir de intencionalidades emancipadora e viabilizadoras da apropriação
dos conhecimentos sistematizados, desenvolvidos e criticados face à prática social dos
indivíduos, não poderá se desenvolver no contexto de uma ambiência acadêmica
fundamentada em uma lógica organizativa e operacional, na qual as atividades
formativas são realizadas com um fim em si mesmas, ancoradas nos princípios de uma
didática de perspectiva instrumental, conduzindo, dessa forma, o professor a assumir
uma postura acrítica e conservadora no seu modo de pensar e agir na universidade e na
sala de aula.
Entendemos que no ato de ensinar estão presentes finalidades que nem sempre
são da ordem da consciência do professor, desse modo, o desenvolvimento de processos
formativos que tenham no horizonte uma perspectiva crítica e transformadora da prática
docente no âmbito universitário não pode descuidar da dimensão pedagógica implícita
no trabalho de ensinar. As finalidades do processo ensino-aprendizagem necessitam
“sair da invisibilidade e ganhar força como sustentáculo da prática docente” (Almeida,
2011, p.), e, para tanto, à reflexão pedagógico-didática exige um aporte teórico que
garanta a sua dimensão crítica e, assim, assegure ao trabalho docente a organização, e a
viabilização das situações, dos meios, das estratégias de ensino, como também, a
compreensão de suas finalidades sociais e ético-políticas.
Para tratar da docência universitária é necessário refletir sobre um conjunto de
questões medulares do campo pedagógico-didático, em especial, quando se tem por
finalidade pensar não apenas na formação de profissionais, mas, de indivíduos
comprometidos éticos e politicamente com processos emancipadores da condição
humana nos marcos da sociedade burguesa. Nesse sentido, exige-se dos professores
universitários uma postura de permanente questionamento sobre as finalidades da
prática educativa e da prática docente, tomando o ensino, a instrução, a educação, a
cultura, a teorias, os métodos como elementos de reflexão rigorosa. Para tanto, colocase aos professores a necessidade “de aprender, ensinar, problematizar, discutir, criar.”
(Almeida, 2011, p. 98). Nessa direção, a universidade deverá zelar por uma sólida
formação cultural para aqueles que vão ensinar, mas a ensinar desenvolvendo uma
aguda consciência da educação e da prática docente no ensino superior, e ainda,
oportunizar a estes uma formação teórico-científica potente capaz de emancipá-los, de
colocá-los em condições de compreender o processo de ensino-aprendizagem a partir de
seus múltiplos condicionantes (Faria, 2012).
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Por esta via, o professor estará em melhores condições para exercer sua
autonomia intelectual, e saber interpretar, compreender e sistematizar ações
pedagógicas no âmbito de suas atividades tendo em vista a natureza e especificidade da
universidade como instituição secular, responsável pela produção, transmissão,
reelaboração e socialização da cultura.
Com efeito, essas questões de âmbito pedagógico-didático, pelo método de
análise assumido nesse estudo, não se aparta da leitura do contexto universitário no qual
nos movemos, cenário marcado por reformas curriculares, intensos processos de
regulação e avaliação e de redefinição das finalidades formativas da universidade. Ao
analisar esse contexto Chauí (2001) denomina de universidade operacional configurada,
[…] por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à
formação intelectual, está pulverizada em microrganizações que ocupam seus
docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho
intelectual. A heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: o
aumento insano de horas aula, a avaliação pela quantidade de publicações,
colóquios e congressos, a multiplicação de comissões e relatórios etc. Virada
para seu próprio umbigo, mas sem saber onde este se encontra, a
universidade operacional opera e por isso mesmo não age. Não surpreende,
então, que esse operar coopere para a sua contínua desmoralização pública e
degradação interna.(Chauí, 2001, p. 190)

Nesse sentido, pensar a dialética presente nas relações entre pedagogia e didática
e sua contribuições para a docência universitária exige uma compreensão das condições
objetivas e concretas nas quais se desenvolve o trabalho docente. É necessário
considerar que se vivencia a reconstituição da identidade institucional da universidade e
dos sujeitos com ela envolvidos. Conforme Lima (2002) a insatisfação dos professores
com as condições de trabalho, de salário, de ensino e pesquisa, a burocracia da estrutura
universitária, os rituais sem sentido, os autoritarismos de direções, a heteronomia dos
currículos e as lutas mesquinhas pelo poder e prestígios caracterizam-se como restrições
a uma atividade acadêmica autônoma e também manifestam as novas marcas intrínsecas
ao trabalho e a cultura acadêmica.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORAS POLIVALENTES NOS CURSOS DE
PEDAGOGIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS
Renata Nassralla Kassis
Resumo
O artigo discute as contribuições da Formação Inicial, ocorrida em Instituições de Ensino
Superior (IES) privadas da Grande São Paulo, na prática docente polivalente das professoras
que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O problema da investigação centrou-se em
compreender em que medida essa formação dialoga com as práticas docentes das professoras
polivalentes iniciantes que atuam em escolas públicas estaduais. A pesquisa, de cunho
qualitativo, examinou o conteúdo das falas de treze professoras polivalentes obtidas em
encontros de Grupo Focal. Os dados empíricos foram interpretados à luz do referencial teórico
de Pimenta, Libâneo, Freire, Tardif, Silva Cruz, Fusari, Brzezinski, entre outros. O estudo
demonstra que a formação inicial em Pedagogia nas IES privadas está muito distante das
necessidades da escola pública, preparando professoras polivalentes com pouca fundamentação
teórica e distanciamento da realidade das salas de aula. Nota-se que a noção de polivalência,
característica formal de sua profissão, não é levada em conta na formação inicial e que seus
saberes são constituídos, com maior ênfase, na socialização com as professoras mais
experientes. Aponta, ainda, para a necessidade da reestruturação do estágio curricular
obrigatório oferecido pela IES no sentido de firmar parcerias com escolas das redes públicas,
num movimento de corresponsabilidade entre Instituições formadoras e escolas públicas. Inferese a urgência do Estado comprometer-se com a formação dos professores e professoras
polivalentes, em IES públicas, a partir da construção de políticas que tornem isso possível ou
que, minimamente, possa regular as IES privadas para que atuem com qualidade e em
consonância com as necessidades da educação escolar pública que atue na perspectiva da
emancipação humana e da transformação social.
Palavras-chave: Pedagogia. IES privadas. Polivalência.

Introdução
Uma das discussões mais relevantes vivenciadas na contemporaneidade brasileira diz
respeito à qualidade da educação pública, em todos os seus níveis e modalidades. No que tange
à função social da educação e, em especial da educação básica, a atual Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN), apoiada pela Constituição Federal (CF) de 1988, aporta o
reconhecimento de que a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental
constituem-se como etapas imprescindíveis no desenvolvimento integral das crianças em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, cuja oferta é complementar à ação da família e
da comunidade, e que têm como finalidade propiciar a formação básica do cidadão mediante o
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos
e habilidades e a formação de atitudes e valores, além de gerar e fortalecer a compreensão do
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ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se
fundamenta a sociedade (BRASIL, 1996).

Em que medida, entretanto, a qualidade da

educação básica oferecida pelos sistemas públicos de ensino vem garantindo a efetivação da
prescrita função social no processo de formação de homens e mulheres como sujeitos
históricos? A elevação da qualidade da educação básica depende, dentre outros fatores, da
melhoria da formação inicial dos professores polivalentes ocorrida no âmbito das Instituições de
Ensino Superior, sejam públicas ou privadas, para que se viabilize a impreterível ampliação
qualitativa na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Assim, faz-se obrigatório analisar a
questão com base na intersecção entre políticas públicas de formação de professores no Brasil, a
qualidade social da educação básica e a proliferação das Instituições de Ensino Superior (IES)
privadas formadoras, bem como dos cursos de Pedagogia por elas oferecidos.
A pesquisa que deu origem a este artigo inseriu-se na linha de “Políticas Educacionais e
Formação de Educadores” do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, finalizada em 2015, e teve como objetivo geral
buscar compreender em que medida a prática docente dos alunos egressos dos cursos de
Pedagogia das Instituições de Ensino Superior Privadas do município de São Paulo, que estão
atuando como professores polivalentes do Ciclo I do Ensino Fundamental em escolas públicas
estaduais, é impactada pela sua formação inicial e, ainda, verificar se esses cursos preparam em
consonância com a necessidade de se formar professores na perspectiva da polivalência,
conceito ainda pouco aprofundado pela literatura da área. Compreender o entendimento destes
professores sobre sua atividade docente, que ocorre na perspectiva da polivalência, e a maneira
como organizam e efetivam sua prática, nos proporciona problematizar o modo como as IES
privadas têm se comprometido com a formação inicial destes profissionais.
O estudo, de abordagem qualitativa, contou com revisão de literatura e aplicação de
Grupo Focal, com objetivo exploratório, para posterior Análise do Conteúdo das falas
declaradas por treze professoras polivalentes iniciantes, egressas dos cursos de Pedagogia de
IES privadas da Grande São Paulo e que atuam no ciclo I do Ensino Fundamental em duas
escolas públicas estaduais da cidade de São Paulo, acerca de sua atividade docente polivalente,
com intuito de verificar em que medida suas práticas são impactadas pela formação inicial.
Interessante apontar que, dentro do perfil proposto, todas as professoras participantes da
pesquisa eram mulheres, o que aponta para uma sempre necessária discussão de gênero e o
processo de feminização do magistério, embora este artigo não intente explorar o assunto. A
partir deste ponto do texto, portanto, iremos marcar essa questão nos referindo às participantes
da pesquisa somente como “professoras”, no feminino.
Espera-se que esse trabalho possa contribuir, de maneira consequente, com o debate
sobre formação de professores polivalentes ressaltando a necessidade da inter e da
transdisciplinaridade como condições essenciais para essa formação, sobretudo humana, mas
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que tenha como princípios o desenvolvimento da competência técnico-cientifica e o
compromisso político (FREIRE, 2001) do educador e da educadora que irá atuar na Educação
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, especialmente na rede pública de ensino.
O Ensino Superior Brasileiro e a Formação de Professores Polivalentes
A trajetória do ensino superior no Brasil, ao longo da história, é marcada por grande
descontinuidade de propostas e políticas educacionais, especialmente no que se refere à relação
com o Estado enquanto poder central de controle. Sua evolução, no período compreendido entre
1808 e 1990, aponta a ideológica existência de uma cisão profunda entre docência e pesquisa,
teoria e prática, pensar e fazer, subordinação e autonomia, ditada por Reformas, rupturas entre
Estado e Igreja e pelo surgimento de instituições particulares, que trouxeram uma nova
representação à formação de profissionais no nível superior.
A formação de professores, igualmente, percorreu um longo caminho antes de se
configurar nos moldes atuais, tendo como primeiro marco histórico os cursos Normais que, de
maneira inédita, preconizavam uma formação especifica para aqueles que iriam atuar nas
escolas primárias e, embora incipientes esforços tenham sido despendidos no sentido de se
elevar a formação do professor dos anos inicias do ensino fundamental para o nível superior,
com a Universidade do Distrito Federal, em1935, e a Escola de Professores de Anísio Teixeira,
a Escola Normal manteve-se responsável pela formação dos professores primários. Nessa
esteira, seguiram-se as Reformas das décadas de 1930 e 1960, quando se deu a criação do curso
de Pedagogia, em 1939, mas que nascia com a vocação de formar técnicos em educação, em
nível de bacharelado, mas não dialogava, de modo algum, com a formação de professores dos
anos iniciais (BRZEZINSKI, 1996). Regulamentado em 1972, após muitos embates advindos da
Reforma Universitária de 1968, o curso de Habilitação Especifica para o Magistério (HEM),
oferecido em nível de segundo grau profissionalizante, refletia o pensamento educacional oficial
baseado nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, características de um país
contornado por fortes concepções tecnicistas, e viera substituir a Escola Normal.
Somente com a LDBEN 9.394/96, consolidou-se a obrigatoriedade da formação, em
nível superior, para o professor polivalente dos anos inicias do Ensino Fundamental, afirmando
a relevância do âmbito acadêmico para a formação deste profissional, que necessita desenvolver
competências gerais, específicas e pessoais durante sua graduação. Finalmente, em 2006, as
Diretrizes Curriculares Nacionais declararam que o curso de pedagogia deve garantir a
articulação entre a docência, a gestão educacional e a produção do conhecimento na área da
educação.
No período compreendido entre 1980 e 1990, significativos passos foram dados no
sentido de democratizar o acesso ao ensino fundamental obrigatório, melhorando o fluxo de
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matrículas, ampliando a quantidade de crianças de 6 anos ao sistema educacional e promovendo
a expansão do ensino médio. Todavia, a evolução do magistério ainda é lenta, tardia, arrastada e
amarrada a inúmeras variáveis, especialmente àquelas de ordem política e econômica balizadas
pelo pensamento neoliberal, o qual vem garantindo seu espaço numa sociedade esperançosa por
desenvolvimento, mas sem bases sólidas educacionais escolares, o que dificulta a análise da
própria sociedade sobre os rumos necessários e os enfrentamentos inevitáveis. Embora seja
possível apontar um aumento no número de matrículas na educação básica nacional,
especialmente em creches (crescimento de 72,8% desde 2007), segundo dados do INEP de
2013, a qualidade da educação pública ainda fica em segundo plano, pois as condições mínimas
de funcionamento são precaríssimas.
Pimenta (2012) aponta o descompasso entre o crescimento quantitativo dos sistemas de
ensino e a questão da qualidade da formação de professores para a educação básica.
No caso da educação escolar, constatamos no mundo contemporâneo que ao
crescimento quantitativo dos sistemas de ensino não tem correspondido um
resultado formativo (qualitativo) adequado às exigências da população
envolvida, nem às exigências das demandas sociais. Que professor se faz
necessário para as necessidades formativas em uma escola que colabore para
os processos emancipatórios da população? Que opere o ensino no sentido de
incorporar as crianças e os jovens no processo civilizatório com seus avanços
e seus problemas? (PIMENTA 2012, p.20)

Para assegurar a elevação da qualidade da escola pública, de maneira precípua, é
necessário que se invista na formação dos professores que, efetivamente, são os responsáveis
por desencadear a produção do conhecimento. Realizados competentemente, os processos
educativos possibilitam o empoderamento e a libertação dos indivíduos das situações de
opressão, oferecendo argumentos para uma efetiva leitura de mundo, por meio de sua
conscientização, facultando o acesso à emancipação humana e à transformação social através do
compartilhamento dos saberes historicamente acumulados e sistematizados pelas sociedades.
Nesse sentido, a qualidade social da educação, da universalização do ensino e do currículo da
escola básica, além da constituição dos saberes docentes e da polivalência, tangenciam a
questão da formação de professores polivalentes e necessitam ser sublinhados.
Os Saberes do Professor Polivalente e os Cursos de Formação Inicial
Freire (1996), Pimenta (1999;2012) e Tardiff (2002) destacam que saberes,
competências e atitudes devem estar implicados na ação educativa dos professores e
professoras. Pimenta (2012, p.18) assinala que a natureza do trabalho do professor “é ensinar
como contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados” e, portanto,
os cursos de Licenciatura necessitam desenvolver nos educandos habilidades, atitudes, valores
e, essencialmente, conhecimentos que lhes permitam construir seus próprios saberes docentes a
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partir das mediações do cotidiano escolar. Espera-se, assim, que um curso de Licenciatura em
Pedagogia se constitua como um espaço de diálogo onde os aprendizes possam articular os
conhecimentos teóricos com a prática e a realidade social, por meio do desenvolvimento de sua
capacidade investigativa do processo educativo e do processo de (re)construção permanente de
sua identidade docente.
Do professor polivalente, espera-se que trabalhe com seus aprendizes na perspectiva da
inter e da transdisciplinaridade, articulando os conteúdos de modo coerente e com vistas à
realidade concreta de seus educandos no sentido de que a interação entre disciplinas possibilite a
formulação de um saber crítico-reflexivo que, de fato, é a essência do processo educativo.
Destarte seja solicitado do professor dos anos iniciais uma prática docente polivalente,
há uma notória contradição na medida em que os cursos de Pedagogia parecem trabalhar seus
conteúdos de maneira compartimentada, sem um eixo integrador, num viés conteudista e
apartado das necessidades reais da escola pública. Na medida em que os cursos de formação
inicial se configuram como corresponsáveis pelo trabalho dos profissionais da educação, essa
incoerência se torna alarmante, pois atuam na contramão do que se idealiza para o processo de
ensino e de aprendizagem. Trabalhar na perspectiva interdisciplinar exige do professor uma
postura colaborativa conduzida por metodologias e didática adequadas para essa perspectiva.
Fazenda (1979, p.52) aponta que a “interdisciplinaridade é uma forma de compreender e
modificar o mundo”. Somente por meio do ensino interdisciplinar, considerado no aspecto
histórico-crítico da educação, é que os professores polivalentes possibilitarão que seus alunos
tenham uma aprendizagem eficaz e compreendam a realidade em toda sua complexidade,
construindo e ressignificando seu papel frente à sociedade em que estão inseridos, local e
globalmente. Sobretudo, não podem prescindir do trabalho inter e transdisciplinar na medida em
que ele está diretamente implicado no conceito e na profissionalidade polivalente ou tampouco
destituir-se da atitude reflexiva (Pimenta e Ghedin, 2005) e da ação na perspectiva da práxis
(Vásquez, 2007).
No entanto, as fragilidades dos cursos de formação de professores polivalentes para a
educação básica são muitas e profundas. As Licenciaturas em Pedagogia, por princípio e
legalidade, devem preparar profissionais com habilidades, atitudes, valores e conhecimentos
essenciais que, a posteriori, permitam a construção de saberes contornados pela sua experiência
profissional (Pimenta & Fusari, 2014). Gatti (2010) afirma que as características observadas
nos cursos de formação inicial de professores e a ausência de um eixo formativo claro para a
docência indicam frágil preparação para o exercício do magistério polivalente.
De acordo com pesquisa coordenada por Pimenta e Fusari no Grupo de Estudos e
Pesquisa sobre a Formação do Educador (GEFEFE/FE-USP, 2014) acerca da formação inicial
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de professores para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, dados
gerais dos cursos e das Instituições de Ensino Superior Privadas revelam que dos 144 cursos
analisados, num universo de 283 cursos de Pedagogia identificados e que estão em atividade no
estado de São Paulo, 125 (86,80%) são ofertados por IES privadas e apenas 19 (13,20%) por
IES públicas. Ainda, anunciam que a região Sudeste do país é a que mais oferece cursos dessa
natureza, concentrados principalmente no Estado de São Paulo, sendo que, em 2008, 90% destes
cursos eram oferecidos por instituições privadas (faculdades, em sua maioria) e apenas 10% por
instituições públicas (universidades). Destacam que os cursos têm sido organizados em termos
curriculares, sem a presença da abordagem interdisciplinar, além de apontar os baixos
investimentos das IES privadas na qualificação do corpo docente e a carência de um currículo
adequado, de programas de estágios melhor definidos e de recursos materiais e investimentos
na formação continuada de seus profissionais.
O que dizem as professoras: reflexões sobre o Ensino Superior Privado e a prática
docente das professoras polivalentes.

A partir da análise do conteúdo das falas declaradas pelas participantes da
pesquisa nos encontros de Grupo Focal, algumas inferências foram possíveis, no sentido
de examinar a contribuição da formação inicial das IES privadas na prática docente das
professoras polivalentes iniciantes que atuam com os anos inicias do Ensino
Fundamental em duas diferentes escolas públicas estaduais da cidade de São Paulo.
Revelaram-se questões significativas que nos provocam olhar acuradamente para o
ensino superior privado, que tem a primazia na formação dos professores polivalentes
da contemporaneidade, e às necessidades formativas desses profissionais a partir da
perspectiva da polivalência, que contorna a atividade docente e a profissionalidade das
professoras.
Destarte todas as adversidades da profissão, desde os baixos salários e condições
precárias de trabalho até as dificuldades de transporte às unidades escolares onde atuam,
as professoras mantém sua crença na educação pública como possibilidade de mudança
e locus democrático de formação humana. No entanto, demonstram dificuldades em
depreender conexões entre suas condições de trabalho, a questão da proletarização do
trabalho docente e a relação com o curso de Pedagogia que fizeram, o que nos impõe
perceber o quanto a formação inicial deixou de discutir questões contextuais que as
impedem, quando em sua atuação profissional, de realizar uma análise aprofundada das
condições objetivas da realidade do trabalho docente e de sua própria profissionalidade.
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Muitas são as mediações implicadas na prática docente da professora polivalente: as
normas e regras da unidade escolar; os desejos e necessidades de seus alunos e alunas; as
inúmeras politicas públicas que geram cobranças e, assim, contornam explicitamente a direção
de suas aulas; a carência de materiais e recursos didáticos; os saberes de sua própria
experiência; dentre outras. Assim, sua prática docente necessita ser compreendida à luz de
questões contextuais que a circundam, relativizando-a a partir das condições materiais,
objetivas, onde esta prática ocorre (PINTO, 2015). Freire (1996) ensina não ser possível fazer
reflexão sobre o que é a educação sem refletir sobre o próprio homem. Além disso, a questão da
formação humana está implicada na profissionalidade docente polivalente (Cruz e Silva, 2012).
Nota-se a desproporcional fragmentação e o descompasso entre a teoria, compartilhada
durante o curso de Pedagogia, e a prática docente cotidiana das professoras, num distanciamento
que aponta para o esvaziamento da noção de práxis e interfere na percepção das teorias como
suporte para compreender, criticamente, a sua prática. A falta de aporte teórico consistente,
afasta as educadoras do conceito de reflexividade, necessário à prática docente polivalente, e
não lhes garante condições de realizar as necessárias reelaborações frente às demandas das
escolas, dos alunos e das próprias políticas públicas, constituindo-se sujeitos do processo da
relação “homem-realidade, homem-mundo” (Freire, 1979, p.27), no qual ela e seus alunos estão
inseridos.

A prática docente polivalente, por essência, pressupõe formação humana
através do trabalho coletivo na perspectiva inter e transdisciplinar e, assim, os desafios
do professor polivalente dos anos inicias da educação básica são de duas ordens: uma
ligada ao domínio das questões humanísticas e relacionais, caracterizadas pela relação
com pessoas diversas como alunos, familiares, outros atores e agentes educacionais que
convivem com ele no ambiente escolar, e a outra, no sentido do domínio de
competências técnicas que exigem desse profissional a busca e construção diária de
novos saberes, além da compreensão de que esse domínio é sempre parcial, posto que a
ciência evolui a cada dia, e as representações sociais se modificam a cada instante. Lima
(2007, p. 65) considera que o professor polivalente deve ser capaz de apropriar-se e
articular os conhecimentos básicos das diferentes áreas do conhecimento que compõem
a base comum do currículo nacional dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
desenvolvendo

um

trabalho

interdisciplinar,

associando

polivalência

à

interdisciplinaridade. Contudo, as professoras declarantes sustentam que os cursos de
Pedagogia não consideram essas dimensões do conceito de polivalência e tampouco
desenvolvem projetos interdisciplinares que sirvam como exemplos/modelos. Importa
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ressaltar que as educadoras participantes apontam reconhecer o distanciamento que seus
ex-professores têm das escolas públicas, posto que a maioria cursou escola básica
particular e universidade pública, diferentemente da experiência e vivência delas.
No geral, sentem-se despreparadas em relação ao domínio dos conhecimentos,
bem como para compartilhá-los com seus alunos, o que aponta para a fragilidade dos
currículos das IES privadas, que não associam teoria à prática, e à fragilidade dos seus
projetos de Estágio Curricular que deveriam oportunizar a prática da docência durante
sua formação inicial. Faz-se obrigatório reconhecer a necessidade das escolas-campo de
estágio se corresponsabilizarem pela formação dos professores polivalentes iniciantes,
especialmente da rede pública de ensino. Entretanto, para que seja possível construir
saberes a partir do estágio curricular, há de se existir uma estreita vinculação entre os
Projetos Pedagógicos das IES formadoras, por meio de suas matrizes curriculares, e as
demandas reais das escolas públicas e, nesse sentido, um projeto adequado de estágio
curricular supervisionado poderia contribuir para o desenvolvimento dos saberes
necessários à prática docente polivalente. Vale destacar que todas as professoras
polivalentes declarantes ressaltaram que sua formação se deu muito mais em serviço, na
socialização com as colegas mais experientes da unidade escolar, do que no próprio
curso de Pedagogia.
Algumas Considerações Possíveis
A pesquisa, realizada com professoras dos anos iniciais do Ensino fundamental de
escolas públicas estaduais da Grande São Paulo, permitiu-me ouví-las e refletir sobre as
contribuições dos cursos de Pedagogia das IES privadas em sua prática docente polivalente com
o compromisso de, para além da responsabilidade da reflexão, apontar para questões
depreendidas no curso da investigação.
A prática docente das professoras participantes distanciam-se sobremaneira do trabalho
inter e transdisciplinar, especialmente em função de seu despreparo em termos de domínio dos
conhecimentos e das técnicas didáticas/metodológicas, além de sujeitarem-se às variadas
interferências que mediam sua atividade cotidiana: condições precárias de trabalho; políticas
públicas prontas para serem aplicadas sem considerar, entretanto, a necessidade dos alunos e
alunas ou tampouco as particularidades da escola e do corpo docente; as condições objetivas da
realidade escolar, dentre outras mediações.
As IES formadoras apresentam deficiências severas e variadas e que necessitam ser
repensadas: a carga horária do curso de Pedagogia é mínima e insuficiente; os currículos
carecem de adequações; os programas de estágio necessitam estar em sintonia com as demandas
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da escola básica, especialmente pública; faltam modelos de trabalho coletivo por parte das IES
e, acima de tudo, é urgente que se discuta a polivalência durante a formação inicial, a partir do
reconhecimento das necessidades reais de trabalho do educador e da educadora e com base nos
princípios da interdisciplinaridade e da formação humana, não prescindindo, entretanto, das
bases disciplinares ou das características da profissionalidade docente polivalente enquanto
organização do trabalho escolar docente, que envolvem:
“a) a relação entre professor e alunos apoiada numa pedagogia global, que
atende às necessidades e interesses do aluno e incentiva o professor a
perceber os conhecimentos de forma integral;
b) a tensão entre a busca por uma especialização e a defesa da formação e
atuação de um único professor no ensino das diferentes áreas do
conhecimento;
c) a associação da polivalência com o principio da interdisciplinaridade;
d) a ambivalência entre uma polivalência oficial e uma polivalência real."
(CRUZ SILVA e BATISTA NETO, 2012, p.1)

Parte significativa da preparação das professoras polivalentes ocorre na socialização
com as colegas mais experientes que já atuam nas escolas públicas. Isso aponta para a questão
da formação em serviço, que precisa ser considerada pelas unidades escolares que,
propositadamente, poderiam utilizar os momento de ATPC como espaços de co-formação.
Entretanto, Fusari (1992) ressalva:
Contudo, vale registrar que a formação do educador em serviço não vai
resolver, por si só́ , a questão da democratização do ensino , mas, certamente,
terá́ uma função importante no processo de construção da Escola Pública
brasileira. Uma nova Escola (não confundir com "escola nova"), democrática,
necessita de educadores mais competentes para que cumpra, de maneira
diferenciada, para melhor, a sua função social. Educadores competentes
necessitam, sem dúvida alguma, de condições mínimas de trabalho; dentre
elas, a questão salarial é ponto de partida para qualquer discussão de
propostas que visem melhorar o ensino brasileiro. (FUSARI, p.26)

A formação deste profissional necessita ser contornada por qualidade técnica, que se
expressa, inclusive, pela qualidade do trabalho dos docentes formadores das referidas IES, e
pelo engajamento em questões humanísticas e sociais, posto que irão trabalhar com a formação
de crianças e jovens que necessitam estar preparados para a vida, na perspectiva da
emancipação e do domínio de saberes e conhecimentos que lhes permita ter liberdade de
escolha, de ação, ainda que consideremos a interferência das demais condições sociais,
econômicas e politicas que permeiam sua existência. Mas, contudo, cabe à educação escolar agir
na contramão da lógica excludente do mercado de trabalho, criando condições para que se
vislumbre um futuro protagonizado por aqueles e aquelas que frequentam os bancos escolares. E
igualmente nessa direção, as IES privadas necessitam atuar.
A privatização do ensino superior brasileiro coloca a educação na lógica do mercado
quando, para atender o preceito constitucional do direito à educação e formar-se professore ou
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professora, os cidadãos devem pagar por isso. Anuncia-se aqui a obrigatoriedade de que o
Estado reveja a questão da aplicação/alocação de verbas públicas em Instituições particulares, o
que ocorre quando dos financiamentos como Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o
Programa Universidade para Todos (Prouni).

Acreditamos que é chegado o momento do Estado trazer para si a
responsabilidade de formar professores e professoras polivalentes para a Educação
Básica, especialmente para a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
realizando formação inicial em Universidades públicas, com a devida qualidade ou,
minimamente, que regule a iniciativa privada para que esta mesma qualidade possa ser
reverberada na prática docente polivalente daqueles e daquelas que irão atuar na
educação escolar pública brasileira.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REVISÃO E ANÁLISE CONCEITUAL DE
TERMOS
Umberto Andrade Pinto - UNIFESP
Resumo
O artigo tem por objetivo apresentar e problematizar os princípios subjacentes nos diferentes
termos utilizados na área de formação de professores no Brasil. Trata-se de um estudo teórico
apoiado nas formulações de Candau; Gatti, Barreto e André; Pimenta; Pinto; SchmiedKowarzik e Tardiff. Apresenta inicialmente um entendimento alargado da formação de
professores ao articular a formação acadêmica com as condições do trabalho docente.
Relaciona os campos de estudos da didática e da pedagogia com o campo emergente da
formação de professores, a partir de conceituações ampliadas desses campos de estudos.
Articula o conceito de formação com o de educação para diferenciar e analisar as expressões
utilizadas na área: formação inicial, formação contínua, formação continuada, formação
permanente e formação em serviço. Apresenta três diferentes modalidades de formação
continuada: individual, institucional e a centrada na escola. Destaca a premência de estudos e
proposições governamentais no que se refere à formação inicial de professores, e de políticas
públicas direcionadas para programas orgânicos de formação contínua com os docentes das
escolas públicas das redes de ensino dos três entes federativos, na perspectiva do
desenvolvimento profissional docente. Denuncia os interesses privatistas instalados tanto na
área de formação inicial quanto de formação continuada de professores no país, que impedem
o encaminhamento de projetos efetivamente articulados à melhoria da educação pública.
Finaliza defendendo que a almejada melhoria da educação infantil, do ensino fundamental e
do ensino médio em nosso país só será alcançada com mediações efetivas entre as condições
de trabalho dos educadores e o preparo acadêmico de seus professores.
Palavras-chave: formação docente, formação inicial, formação continuada.
Introdução
O presente artigo tem por objetivo apresentar e problematizar os princípios presentes
nos diferentes termos utilizados no campo da formação de professores. Parte do entendimento
que essa problematização possa contribuir com os estudos da área, cuja vasta literatura entre
nós nem sempre expressa com clareza as concepções implícitas nos diferentes termos
utilizados. Para tanto, tratará inicialmente de situar o campo de conhecimento sobre a
formação de professores no interior da Pedagogia e da Didática, campos já consagrados nos
estudos educacionais, e no âmbito dos quais toda produção sobre a formação docente deveria
dialogar. A seguir apresenta os principais termos utilizados na área de formação de
professores, buscando analisá-los nos diferentes contextos em que se apresentam no cenário
educacional brasileiro.
Consideração Inicial
O debate em torno da formação de professores, cada vez mais intenso no país, em
especial nas três últimas décadas, entra em cena no contexto histórico de universalização e
melhoria da qualidade do ensino público no país. Entretanto, esse debate é marcado por um
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reducionismo ao depositar exclusivamente no preparo profissional do professor a
responsabilidade pelo fracasso escolar, desconsiderando as condições materiais em que ocorre
a prática docente nas escolas públicas. Cabe lembrar que essas condições não são de
responsabilidade imediata dos professores, mas sim dos governos de um dos três entes
federativos. Portanto, culpabilizar o preparo profissional docente pelo fracasso escolar é
reduzir por demais o que se entende por formação de professores. Neste sentido, a prática
docente deveria ser compreendida na perspectiva da docência em contexto (Pinto, 2015), pois
tanto ou mais que o preparo profissional de cada professor o que determina sua prática são as
imbricadas mediações do contexto institucional e do contexto escolar em que ela ocorre. Se o
contexto institucional é que estabelece as condições de ensino do professor, ou seja, a jornada
que ele deve cumprir em cada escola, o seu tempo de trabalho coletivo remunerado, o seu
salário, o número de alunos que tem em cada turma - dentre vários outros aspectos - é ele que
constituirá fundamentalmente a formação (em serviço) do professor, tanto quanto o seu
preparo acadêmico. Com isto queremos frisar que as condições do trabalho docente é em si
formativa, ou seja, o professor vai se formando nas condições materiais e subjetivas em que
trabalha, de modo que essas condições impactam sua prática docente tanto quanto, ou até
mais que, os cursos de formação inicial ou continuada que ele tenha frequentado.
Diniz-Pereira (2013) ao problematizar a constituição do campo de conhecimento sobre
formação de professores, em decorrência da intensificação de pesquisas na área, recupera o
conceito de campo em Bourdieu para lembrar que como área científica, a formação de
professores se expressa como espaço de disputas políticas no interior das sociedades
modernas. No caso brasileiro, essas disputas se expressam atualmente e frontalmente no
embate entre os interesses de pesquisadores que se alinham com as lutas de educadores e
alunos que veem a educação como prática de liberdade e de formação plena da condição
humana com os interesses privatistas que predominam na área de formação inicial e
continuada de professores. Nas licenciaturas a lógica privatista se expressa no aligeiramento
da formação inicial, que ocorre na maioria das instituições de ensino superior, por meio de
cursos oferecidos à distância, ou mesmo presencialmente, em precaríssimas condições de
trabalho para os seus professores, assim como nas condições de aprendizagem dos futuros
professores (Gatti, Barreto e André, 2011). No que se refere à formação continuada esta
mesma lógica mercantilista se manifesta nas parcerias entre instituições públicas e privadas.
As empresas privadas vendem materiais pedagógicos e cursos de treinamento aos professores
das escolas públicas para aprenderem a utilizar esses materiais, sem nenhuma interlocução
com os diferentes contextos escolares ou com as demandas específicas desses professores.
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Formação de Professores, Didática e Pedagogia
Este entendimento de que a formação do professor ocorre de modo preponderante nos
contextos em que ele desenvolve o seu exercício profissional dialoga diretamente com o
conceito da didática crítica, que desde a década de 1980, já anunciava que os processos de
ensino e de aprendizagem só deveriam ser compreendidos nas situações específicas em que
ocorrem, assim como no contexto histórico mais amplo em que se inserem (Candau, 1993).
Por outro lado, o entendimento alargado de formação de professores que defendemos, dialoga
também com o conceito de Pedagogia como ciência da e para a prática, conforme SchmiedKowarzik (1988), pois sistematiza conhecimentos da área educacional a partir das
experiências desenvolvidas pelos professores nas escolas; ou seja, os saberes da experiência
(Pimenta, 1999; Tardiff, 2002) acabam por constituírem-se em produtos pedagógicos.
Conforme Pinto (2011) propomos identificar a pedagogia como campo do
conhecimento sobre e na educação. „Campo de conhecimento‟, pois não se trata apenas de
teorias científicas, à medida que envolve outras formas e tipos de conhecimento: do senso
comum, da estética, da ética e política, da empiria, da etnociência. Ou seja, a pedagogia
constitui-se por uma abordagem transdisciplinar do real educativo ao articular as teorias das
diferentes ciências que tradicionalmente lhes dão sustentação direta (Psicologia, Sociologia,
História e Filosofia) com as demais ciências que a alimentam de modo mais indireto
(economia, biologia, antropologia, neurologia etc.). Deste modo, a pedagogia como campo de
conhecimento da educação tem justamente nas diversas ciências que estudam a condição
humana em diferentes contextos históricos o seu rastro científico. Entretanto, pelo fato do
fenômeno educativo ser multideterminado, a sua peculiaridade, especificidade e seu grande
desafio é recolher, articular e integrar os conhecimentos produzidos nessas diferentes áreas
científicas de modo a ampliar o entendimento dos fenômenos educativos. Por outro lado, a
Pedagogia constitui-se, ao mesmo tempo, por uma abordagem pluricognitiva ao ser expressão
dos diferentes tipos e formas de conhecimentos já mencionados; „sobre a educação‟, por
teorizar e sistematizar as práticas educativas produzidas historicamente na articulação dos
diferentes saberes já descritos; e „na educação‟, ao materializar-se nas práticas educativas que
são fundantes para a articulação de todos os conhecimentos produzidos nas ações dos
educadores, no âmago da atividade prática. Assim, a Pedagogia como campo de
conhecimento prático conjuga e é constituída por esses diferentes tipos e formas de
conhecimentos sob a mediação da ética e da política. É a partir dos princípios éticos e
políticos que ocorre a seleção e a articulação dos saberes científicos, dos saberes da
experiência, dos saberes do senso comum pedagógico sob o primado da reflexão filosófica.
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Se consideramos a Pedagogia como campo de conhecimento da educação, e se a educação
ocorre em todos os espaços de convivência humana, cabe agora identificar a Didática como
subárea da Pedagogia, que toma especificamente o processo educativo institucional que
ocorre predominantemente nas escolas. Ou seja, a didática é a teoria do ensino que ocorre em
aula e que se efetiva e se materializa nas aprendizagens dos alunos. Assim, cabe aos estudos
do campo da didática lidar a todo o tempo com a indissociabilidade entre os processos de
ensino (desencadeados pelos professores) e os processos de aprendizagem que se
consubstanciam na formação dos alunos.
Deste modo, a área de formação de professores também se constitui em uma subárea
da pedagogia ao debruçar-se especificamente sobre os processos formativos dos professores
no campo da educação escolar, e os estudos empreendidos nessa subárea devem articular-se
ao campo da didática, pois essa última ao estudar os processos de ensino e de aprendizagem,
busca compreendê-los em sua totalidade, em suas multideterminações; e ficar preso à
formação de professores, num sentido restrito (processos de ensino), pode distanciá-la das
aprendizagens dos alunos, que deve ser o objeto final dos debates em torno da melhoria do
ensino público em nosso país.
No campo da formação de professores, podemos destacar a contribuição da
sistematização sobre os saberes da docência, desenvolvido por Pimenta (1999). A autora
identifica três conjuntos de saberes que constituem a prática docente: (1) o conhecimento referente ao conteúdo de ensino que o professor leciona; (2) os saberes pedagógicos referentes aos conhecimentos didáticos do processo de ensino e (3) a experiência – que abriga
tanto aquela que o professor, em especial o iniciante, já vivenciou na sua trajetória escolar na
condição de aluno, quanto aquela experiência que ele vai acumulando a partir do momento em
que começa a lecionar. É justamente do caso específico desse último tipo de experiência que
trataremos daqui para a frente ao nos reportarmos ao campo da formação de professores, que
extrapola, portanto, a tradição reducionista de formação profissional para o magistério
localizada exclusivamente nos cursos de Licenciatura.
Formação de Professores: exame de termos
Por muito tempo houve um entendimento de que o professor depois de formado em
um curso de nível médio ou superior estava eternamente preparado para lecionar em
diferentes escolas. Entretanto as pesquisas na área de formação de professores, tanto no Brasil
quanto em outros países, têm dado destaque, em especial nas três últimas décadas, aos
processos formativos dos professores que já estão em atuação docente. Assim, para
diferenciar a formação do professor que ainda não leciona, que está estudando para ser um
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futuro professor, daquela formação do professor que já está em exercício profissional, passouse a utilizar, respectivamente, as expressões Formação Inicial e Formação Contínua (ou
Formação Continuada, Formação Permanente).
Antes de diferenciarmos essas expressões utilizadas na área de formação de
professores, cabe algumas considerações sobre o emprego do termo formação. O que
entendemos por formação, quando falamos em formação de professores? No dicionário a
palavra formação - no sentido aqui empregado - já aparece associada à ideia de educação:
“maneira por que se constituiu uma mentalidade, um caráter, ou um conhecimento
profissional” (Ferreira, 1975). Formação de professor estaria então associada à maneira como
se constituiu o conhecimento profissional do professor, que por extensão, também está
associado à maneira como se constituiu seu caráter, sua mentalidade... Ou seja, estamos no
âmbito do que também podemos definir como educação: processo de desenvolvimento da
capacidade física, intelectual e moral do ser humano (Ferreira, 1975). Portanto, formação e
educação são fenômenos articulados à ideia de processo: não se forma nem se educa ninguém
de um dia para o outro, formamos e nos educamos ao longo de nossas vidas, e no mundo do
trabalho nos formamos ao longo do período em que vamos interagindo com o conhecimento e
os cenários específicos de atuação profissional.
Com essas considerações sobre o termo formação queremos destacar que se formar é
um fenômeno processual, não formamos professores de um dia para o outro, nem de uma
semana para a outra, pois a formação ocorre ao longo do processo, e nunca se encerra em uma
atividade específica. Não formamos professores em uma aula de licenciatura, assim como não
formamos professores em uma oficina oferecida por uma Secretaria de Educação aos seus
professores... Ao contrário, um conjunto de aulas planejadas em torno de um projeto
pedagógico de um curso de licenciatura, que respeite as legislações em vigor no país, ao final
de um período de quatro anos estará sim formando (inicialmente) um profissional docente. Do
mesmo modo, participar de uma oficina - proposta por uma determinada Secretaria de
Educação - pode constituir-se em um Programa de formação de professores em serviço se
estiver articulada a uma série de outras atividades a serem oferecidas aos professores desta
rede de ensino.
Podemos então identificar por Formação Inicial a formação que o professor obtém em
cursos legalmente reconhecidos que o habilita para a atuação docente, certificando o seu
direito ao exercício profissional no magistério. Já a Formação Contínua (ou continuada F.C.) pode ser identificada por todos aqueles processos formativos aos quais o professor está
submetido a partir do momento em que está em plena atividade profissional: troca de
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experiências com outros professores em exercício, atitude reflexiva sobre sua própria prática
pedagógica, participação em diferentes eventos da área educacional (congressos, encontros,
palestras), frequência a cursos de especialização, extensão, pós-graduação etc.
No que se refere à concepção da Formação Contínua de professores podemos
identificar dois momentos com diferentes abordagens, conforme Candau (1996). Um primeiro
momento, que pode ser considerado como modelo clássico, enfatiza a reciclagem do docente.
O professor volta para as instituições formadoras e atualiza a formação inicial recebida. Esta
concepção tem sido criticada tanto pelo termo reciclagem – que identificaria o professor com
os materiais recicláveis! – quanto pelo lugar em que o professor deve dirigir-se para atualizarse: a universidade. Esta concepção de formação contínua enfatiza a ideia da universidade
como único espaço de produção de conhecimento na área da docência. Mais ainda, os
professores da educação básica seriam os responsáveis pela aplicação, socialização e
transposição didática do conhecimento produzido na universidade. Com esta concepção é
reforçada a dicotomia entre teoria e prática, separando aqueles que produzem o conhecimento
(professores universitários) daqueles que o aplicam (professores da educação básica). Num
segundo momento, mais recente, a Formação Contínua é concebida buscando superar este
modelo clássico. Passa-se a valorizar o saber docente produzido pela experiência em sala de
aula e desloca-se o locus de formação da universidade para as escolas. Assim, o saber que o
professor traz da experiência docente para os programas de educação contínua deve ser
reconhecido e valorizado. A escola, local em que o professor produz conhecimento em seu
cotidiano, deve ser valorizada como espaço de reflexão sobre este aprendizado, por meio de
programas de formação organizados pelos profissionais da própria escola.
É nesta perspectiva que os horários de trabalho pedagógico coletivo destacam-se como
momentos privilegiados de formação dos professores em serviço. Neste sentido é
imprescindível destacar que tratar da formação contínua de professores em serviço implica em
conformá-la nas condições em que o trabalho docente ocorre em diferentes contextos. Ou
seja, se os professores têm dedicação exclusiva em uma escola, carga horária equilibrada entre
sala de aula, preparo das aulas e horários para reuniões, número compatível de alunos por
classe etc. Tudo isto está diretamente imbricado na qualidade dos processos de formação
contínua dos professores. Neste sentido, entendemos a formação docente na perspectiva do
desenvolvimento profissional, ao atrelar a formação em serviço às condições de trabalho em
que a atividade profissional se materializa.
No que se refere aos termos empregados na área de formação contínua de professores,
cabe distinguir três diferentes modalidades:
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1) iniciativa pessoal: trata-se de todas as iniciativas tomadas pelo próprio professor no que se
refere ao seu aprimoramento profissional. Essas iniciativas são mediadas tanto por suas
necessidades e anseios em termos de progressão profissional, quanto por seus próprios
interesses pessoais e profissionais. Como exemplos, podemos citar a participação em cursos
(especialização, mestrado, doutorado etc.), em palestras, encontros, congressos etc. Cabe
destacar neste âmbito, a importância das iniciativas oferecidas pelas entidades de classe:
cursos e outros espaços de formação política-profissional que congregam os professores que
atuam numa mesma rede de ensino, por meio do seu respectivo sindicato.
2) institucional: refere-se às atividades promovidas pelos sistemas de ensino (Secretarias
Municipais e Estaduais de Educação, Governo Federal). Ou seja, oferecidas pelas próprias
instituições às quais os professores estão vinculados, ou ainda, por meio de parcerias entre as
Secretarias de Educação e as Instituições de Ensino Superior (IESs), ou mesmo entre as
Secretarias dos diferentes entes federativos. Essas atividades podem ser desenvolvidas em
diferentes locais: nas próprias Secretarias de Educação, como Oficinas Pedagógicas, Escola
da Formação de Professores ou outros espaços correlacionados à área de formação docente.
3) centrada na escola: promovida na e pela própria escola. Trata-se de ações específicas,
tomadas a partir das necessidades e demandas identificadas no cotidiano de cada escola. Esta
modalidade de formação docente exige uma estabilidade da equipe diretiva e do corpo
docente para que ocorra efetivamente um enraizamento dos processos formativos no âmbito
do projeto político pedagógico das escolas.
No que se refere à formação em serviço ela pode ser institucional, quando articulada
às demandas imediatas da escola em que o professor atua, em forma de cursos oferecidos
tanto dentro quanto fora da escola pelas Secretarias de Educação; ou pode ser
predominantemente centrada na escola, sem a participação das Secretarias de Educação.
Trata-se de ações desencadeadas na própria escola, a partir de demandas identificadas pela
própria comunidade escolar.
Entendemos que examinar atentamente essas diferentes modalidades de formação
contínua de professores contribui para analisar as diferentes propostas políticas que elas
engendram. Ou seja, estamos aqui adentrando num ponto de tensão estabelecido entre a
autonomia da escola e as políticas públicas emanadas pelas Secretarias de Educação. Em uma
sentença: o grande problema da F.C. institucional é ser comumente atrelada às políticas
educacionais dos governantes em exercício, tanto nos Estados quanto nos Municípios do país.
Ainda não avançamos para iniciativas de F.C. institucional que sejam independentes dos
governantes eleitos a cada quatro anos... Talvez não fosse necessário exemplificar, mas cabe
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aqui frisar os casos das redes de ensino cujas respectivas Secretarias de Educação decidem
por definir o currículo a ser desenvolvido nas escolas, assim como o material a ser utilizado
pelos professores e pelos alunos sem nenhuma participação da comunidade escolar. Nessa
situação a implementação desse currículo, assim como a aplicação desses materiais é que
pautam as agendas de formação dos professores, seja dentro ou fora da escola.
Considerações Finais
No que se refere à formação inicial de professores destacamos a premência de políticas
públicas que direcionem para as instituições públicas de ensino superior a responsabilidade
pela formação dos educadores que atuarão no sistema público de ensino. Não é admissível
que essa responsabilidade fique subjugada à lógica mercantilista de grande parte de
instituições privadas, comumente descomprometidas com a melhoria da educação pública em
nosso país. O aligeiramento na formação inicial de professores por parte dessas instituições
tem transferido para a formação continuada a incumbência de desenvolver nesta modalidade
de formação profissional aqueles processos formativos que deveriam ter sido contemplados na
formação inicial. Neste sentido, a formação contínua passa a assumir uma perspectiva
compensatória, desvirtuando sua especificidade no campo da formação docente. Por outro
lado, é também necessário o incremento de pesquisas sobre a formação inicial de professores
que subsidiem as formulações dessas políticas públicas da área.
Em relação à formação continuada institucional é necessário que se respeite a
autonomia (relativa) do corpo docente, no âmbito dos projetos políticos pedagógicos das
escolas, para que as demandas locais destes atores escolares sejam atendidas. É inadmissível
que a pauta das iniciativas na área da formação continuada dos docentes desconsidere essas
demandas, e sejam definidas pelas Secretarias (ou mesmo Ministério) da Educação atrelandoas geralmente aos grandes sistemas de avaliação das escolas.
Na área da educação pública não existem fórmulas mágicas para sua universalização
qualitativa: é necessário investimento maciço nas estruturas físicas e materiais das escolas,
assim como nas condições de trabalho de seus profissionais. A almejada melhoria da
educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio em nosso país só será alcançada
com mediações efetivas entre essas condições e o preparo acadêmico dos professores.
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AVALIAÇÃO DO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO NAS ESCOLAS
PÚBLICAS GAÚCHAS: IMPLICAÇÕES, ATRAVESSAMENTOS E
POSSIBILIDADES

Neste painel refletimos sobre efeitos, implicações, atravessamentos e possibilidades que
uma política pública para o ensino médio, proposta por uma Secretaria Estadual de
Educação, período 2011-2014 produziu nos atores sociais envolvidos, bem como
algumas ressignificações por eles elaboradas no interior das escolas de Ensino Médio do
Estado do Rio Grande do Sul (RS). No primeiro artigo, “Ação docente no ensino médio
e reforma curricular: atravessamentos nos modos e tempos pedagógicos” analisa-se os
efeitos que a implantação da reforma curricular produziu na ação pedagógica dos
professores das escolas públicas, a partir da formação continuada ofertada. Constatamse algumas mudanças positivas, mas também evidencia-se o silenciamento de muitos
docentes sobre as reformas, assim como manifestações de um sentimento de impotência
e desvalorização do trabalho docente. No segundo artigo “Avaliação no contexto do
ensino médio politécnico no RS” apresentamos algumas reflexões sobre a avaliação e
efeitos produzidos na implementação da reforma nas escolas, a partir da voz dos atores
sociais envolvidos no processo. A comunidade escolar – gestores, professores e alunos
– apontou a avaliação como sendo a estratégia central na implementação da proposta
bem como a temática mais complexa e polêmica. Já no artigo “Necessidades e
dificuldades no processo de implementação da proposta de reestruturação curricular do
ensino médio no RS”, analisamos necessidades sentidas e dificuldades enfrentadas por
escolas no processo de implementação da reforma curricular. Foram identificados
fatores de ordem estrutural, operacional, profissional, pessoal e cultural que dificultaram
ou obstaculizaram o processo de implementação da política pública expressa na
proposta. A insuficiência das ações de formação continuada para suportar essa
implementação, assim como a resistência às mudanças propostas reforma, motivada
pelo desejo de manutenção da função propedêutica dessa etapa da escolaridade,
implicaram na pouca aceitação do Seminário Integrado (SI) como componente dessa
matriz curricular.

Palavras-chave: Ensino Médio. Reestruturação Curricular. Ação Docente.
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AÇÃO DOCENTE NO ENSINO MÉDIO E REFORMA CURRICULAR:
ATRAVESSAMENTOS NOS MODOS E TEMPOS PEDAGÓGICOS

Margareth Fadanelli Simionato (IPA)i

RESUMO
Este artigo analisa o processo de implementação de uma política pública para o ensino
médio, proposta por uma Secretaria Estadual de Educação, período 2011-2014, bem
como sua ressignificação através das escolas de Ensino Médio do Estado do Rio Grande
do Sul (RS). Os procedimentos metodológicos, com base no referencial teóricoanalítico do ciclo de políticas públicas de Stephen Ball, foram: coleta dados de escolas
de todo o estado, envolvendo gestores e professores das referidas escolas, através da
aplicação de questionário online enviado às 106 escolas pesquisadas; e realização de um
grupo focal com especialistas e professores de ensino médio. Investir na formação
continuada seria fundamental para as efetivas mudanças nas ações pedagógicas que uma
reestruturação curricular exige. De acordo com os dados coletados, contudo, ainda que
tenha havido formação, essa não parece ter sido suficiente para garantir esta efetividade.
Ao mesmo tempo que as reformas curriculares são colocadas em prática, muitos
professores compreendem a dimensão, os benefícios e a pertinência da proposta, porém
questionam por que as condições materiais e objetivas de trabalho permanecem as
mesmas. Trabalham sem dedicação exclusiva em uma única escola,
compartimentalizando seu tempo de trabalho em diferentes escolas, com realidades e
sujeitos e culturas escolares diversos. Dentre alguns dos efeitos produzidos ao longo de
três anos do início dessa implantação constatou-se algumas mudanças positivas, mas
também evidencia-se o silenciamento de muitos docentes sobre as reformas assim como
manifestações de um sentimento de impotência e desvalorização do trabalho docente
diante dos dispositivos engendrados na implantação de mais uma reforma curricular.
Palavras chave: Ensino Médio – Ação Docente – Formação Continuada

As reflexões apresentadas nesse artigo, constituem-se em um recorte de uma
pesquisa realizada sobre o processo de implementação de uma política pública para o
ensino médio politécnico no estado do RS na gestão 2011-2014 através da Secretaria de
Estado da Educação (SEDUC). No escopo deste artigo trataremos dos aspectos
relacionados ao contexto da prática do ciclo de políticas proposto por Ball, com foco na
formação continuada dos professores e as implicações na ação docente desenvolvida
nas escolas no período de implementação do ensino médio politécnico.
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Situando o contexto da prática
Conforme explanado por Bowe, Ball e Gold (1992) é no contexto de
implementação da política, quando as ideias passam para o campo da prática, que
algumas modificações importantes permitem redefinições do desenho inicial. Este
entendimento como se pode apreender está relacionado à compreensão dos autores de
que o contexto da prática de uma política é um campo para a interpretação e recriação
da mesma. Supõe que a população que vive ou sofre a política não é um objeto passivo,
submisso e subordinado a um poder, seja este partido, governo, legislativo ou mesmos
técnicos. Nas palavras de Ferretti (2011, p.791) “a escola não é mera executora do que
dela pretendem os formuladores de política.” Portanto no caso da educação escolar os
lugares de embate, as arenas, são: escolas e locais de atuação dos profissionais da
educação. Por sua vez, os grupos de interesse são: professores e demais profissionais
que tem papel ativo na aplicação das políticas. Ou seja, a política chega à escola e é
recontextualizada pelo professor que trabalha com ela, o mesmo tem a liberdade de
recriá-la e reinventá-la. Nesse sentido, política curricular é interpretada de diferentes
formas, uma vez que experiências, valores e interesses presentes são diversos. Nesse
sentido, afirma-se que é através da análise das entrevistas com professores e equipe
técnica representativas das escolas envolvidas em todo o RS que compreenderemos
melhor de que maneira o desenho de formulação da política de fato foi e vem sendo
transformado em atividades no dia-a-dia das escolas gaúchas, e de que maneira poderá
de fato combater os problemas ao qual se propôs quando de sua formulação. A opção de
referenciar-se no ciclo de políticas reconhece os destinatários de uma política como
sujeitos sociais. Não os confunde e nem lhes trata como objetos expostos à
racionalidade do Estado, do governo, dos poderosos, como se eles não fossem nada!
A política educacional do governo do período 2011-2014, apresentada através do
Documento Base “Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação
Profissional Integrada ao Ensino Médio 2011-2014” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO RIO GRANDE DO SUL [SEDUC], 2011), se constrói a partir de uma análise
diagnóstica do Ensino Médio (EM), utilizada para justificar a proposta de um Ensino
Médio Politécnico (EMP). Diferentemente, contudo, de políticas educacionais dos
governos anteriores, tal política foca somente na reestruturação curricular, fato
explicado pela Diretora Geral da SEDUC-RS (Secretaria de Educação do Rio Grande do
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Sul): “Temos a convicção de que somente uma reestruturação curricular sob outros
paradigmas é capaz de garantir o acesso, a permanência e a consistente aprendizagem de
nossos jovens e adolescentes” (NASCIMENTO, 2013, p. 16).
As reformas impingem às escolas mudanças consubstanciais em seus tempos
pedagógicos, rotinas e práticas. Em geral, a escola e seus professores fazem parte de
uma cultura escolar e docente que tem seus filtros próprios para a releitura dos
movimentos externos ao cotidiano escolar, mantendo sua própria ação pedagógica
apesar das diretrizes emitidas por sua mantenedora. Um traço cultural não se apaga por
simples desejo ou imposição através de uma reforma. Ferreti (2009) ressalta esta
questão, ao colocar que
As apropriações que os professores realizam estão
atravessadas por esse traço cultural que pode até ser
submetido por eles a questionamentos o que demanda tempo
para reflexão, aparentemente pouco disponível, ou, ainda, o
cultivo do hábito do debate, que tende a desaparecer em
função das demandas cada vez mais intensas por
produtividade (FERRETI, 2009, p.21).

Para Ribeiro et al (2014, p.91) a reforma “propôs a desconstrução de uma
organização curricular pautada na racionalidade técnica que compartimentalizou o
conhecimento em disciplinas perdendo a noção da totalidade frente à complexidade,
cada vez maior, das especializações do conhecimento.”
Acrescenta-se, ainda. que a reestruturação não promoveu um efetivo e
necessário debate com a comunidade escolar, o que provocou resistências e dificultou
sua aceitação, entendimento e aplicação entre grande número de professores, resultando
em constantes tensionamentos. De acordo com Paulilo (2010, p. 491), “políticas não são
simplesmente implantadas como foram propostas e torna explícita a existência de
práticas de apropriação e/ou resistência que produzem efeitos que podem representar
mudanças e transformações significativas na política original”.

Os caminhos da pesquisa
Do universo de 1080 escolas que possuíam o EM no ano de 2013, 155 (14,3%)
foram selecionadas para compor a amostra desta pesquisa, sendo realizado um sorteio
aleatório para determinar a quantidade de escolas a ser entrevistada em cada uma das 30
Coordenadorias Regionais de Educação. Dentre estas se obteve o retorno de 106 escolas
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(9,8% das 1080 existentes no Estado), e foi com esses retornos que o banco de dados da
pesquisa foi organizado. Ainda, foi realizado um Grupo Focal composto por nove
professores da rede estadual de ensino de Porto Alegre e Região Metropolitana de Porto
Alegre, sendo cinco destes atuantes no Seminário Integrado (SI). Esta atividade foi, gravada
e, posteriormente, transcrita para fins de análise. Os dados primários de ordem qualitativa

obtidos a partir da aplicação da técnica Grupo Focal, bem como por meio de
manifestações e opiniões livres dos entrevistados em uma questão aberta posicionada ao
final do formulário online, foram analisadas com o auxilio do Programa NVivo 10

A ação pedagógica vista a partir dos processos de formação continuada
Mesmo que as ações de divulgação e participação na implantação da proposta do
EMP tenham sido capitaneadas pela Seduc, não significam, no entanto, nem uma
construção e implantação coletiva da proposta nem tampouco uma implementação
democrática da mesma. Nesse sentido, o que não é levado à discussão, à validação, é
visto como imposto “de cima para baixo”, pois há uma grande diferença entre envolver
efetivamente os sujeitos na compreensão e consecução de uma proposta tão inovadora e
que altera radicalmente as rotinas das escolas do que apenas comunicar os sujeitos que
estarão implicados nesse processo. As manifestações que seguem foram representativas
tanto das escolas em seus coletivos quanto no grupo focal realizado:
“Deveria ser construído no coletivo, professores ,comunidade e não imposto
como foi feito pelo Estado, simplesmente não houve votação de parâmetros nos
termos propostos,fomos inseridos no politécnico sem ao menos saber do que se
tratava” (Escola 3 - Formulário Online).

A fala acima transcrita nos leva a conjecturar que, se foi tão amplamente
divulgada e discutida essa proposta como referenciado no documento da Seduc, o que
houve entre o “dito e o feito” para que um grande número de depoentes manifeste total
desconhecimento da proposta? Houve realmente essa participação e partilhamento de
informações? Como então compreender a gestão democrática e a difusão da informação
no cotidiano da escola quando as informações não circulam? Agrega-se a isso o
despreparo das coordenadorias na orientação inicial sobre a proposta, como manifestado
por participante do Grupo Focal:
“[...] mas assim o que eu vejo pior hoje na questão do politécnico, são as ideias
das adaptações, e nisso tu tem a resistência do professor sim, tu tem a questão
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de ser implementado De uma forma sem nenhum tipo de negociação, e tu tem
também a questão da coordenadoria e da SEDUC de não te dar assessoria
nenhuma para esses professores , nenhuma quando deu ainda deu errado, sem
noção daquele projeto, deu um embate muito grande para quem tinha um tipo
de noção sobre e criaram uma coisa assim tu organizava os professores, não
agora vai ser assim, vai ser assim, eles se adaptavam a dura penas, ai vinham
como agora, nova forma de avaliação para 2014, gente, a gente está em
setembro , como vamos fazer uma nova forma de avaliação para 2014 em
setembro de 2014, não tem como também julgar o professor, pela resistência
que esta oferecendo ao politécnico” (Depoimento de Professor de História
participante do grupo focal).

Esta fala materializa a real situação da implementação da proposta, na qual
professores e coordenações pedagógicas das escolas eram submetidos a mudanças de
orientações e principalmente de registros em meio aos processos. O que está sendo
sinalizado nessa fala, portanto, remete ao desencontro nas informações. Dito de outra
forma, ao iniciar o período letivo professores estruturam seus planejamentos e com eles
os instrumentos de avaliação que seriam utilizados para dar conta de acompanhar o
processo de aprendizagem dos alunos. Na sinalização referida, os processos de aferição
das aprendizagens dos alunos sofreram alterações em meio ao desenrolar das propostas.
Isso gerou um grande desconforto por parte dos professores, que passaram a
desacreditar na proposta.
Alterações não podem ser operadas de forma unilateral, a partir de ações que
atravessam o trabalho pedagógico, provocando as mais diversas polêmicas e embates
entre os atores envolvidos no processo. Uma reestruturação dessa profundidade não
pode ser levada a efeito sem a real participação do professor, sujeito social
verdadeiramente implicado no processo, pois é ele quem está na ponta da questão
pedagógica, desenvolvendo e acompanhando as aprendizagens de seus alunos na sala de
aula.
Implantar o EMP em todas as escolas de EM do estado foi uma escolha da
Seduc, passível de questionamentos, pois poderiam ter implantando um projeto piloto
em escolas que aderissem à proposta e tivessem o devido espaço de formação e
preparação para colocar em ação as mudanças. Uma proposta com essa magnitude
precisa ser levada a sério, acompanhada em todos os seus detalhes, ouvindo os
formadores externos, esclarecendo dúvidas para alinhar as falas e garantir o sucesso das
formações.
É preciso ainda sinalizar que, junto com as manifestações acerca de uma
proposta imposta, estão as manifestações contrárias à implementação do EMP sem uma
satisfatória formação dos professores. A seguir, passamos a analisar a formação
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continuada ofertada aos professores no decorrer dos três anos de implementação da
proposta.
Para que a proposta de EMP tivesse efetividade, a formação deveria ser tomada
não só como fundamental, mas como central na sua implantação. Somente a formação
dos professores poderia contribuir para reorientar a prática e a ação pedagógica
desenvolvida na escola. Assim, investir na formação seria fundamental para as
mudanças nas ações pedagógicas que a reestruturação curricular exige. De acordo com
os dados coletados, contudo, ainda que tenha havido formação, ela não parece ter sido
suficiente para garantir esta efetividade.
O grande número de respostas para “reuniões entre professores” como oferta de
formação e divulgação da proposta corrobora para o entendimento de que a
implementação da proposta ficou ao encargo das escolas, mesmo desconhecedoras da
essência da mudança almejada no Contexto da Produção de Texto da política. Ou seja,
nesse contexto de produção da política todas as ações foram pensadas pelos
especialistas, porém no contexto da prática, essas ações não foram acompanhadas nem
explicitadas para quem efetivamente agia nas práticas pedagógicas. Pode-se inferir que
houve uma divisão social do trabalho, onde alguns especialistas escreveram e pensaram
a proposta e os professores apenas a executaram, sem serem partícipes do processo do
pensar a política. As escolas não terem apontado as equipes diretivas e coordenações
pedagógicas, a CRE e os encontros de formação como centrais para discussão do
Documento Base apontam um despreparo dessas na condução da formação para
implementação da proposta, prejudicando a mesma:
“Nas escolas em que não ocorreu o devido entendimento da Equipe Diretiva,
para efetivarmos mudanças significativas no Ensino Médio, juntamente com
professores alunos e pais, não passou de mera troca de média de notas para
média de conceitos, interdisciplinariedade feita por apenas um professor,
atividades longe de serem consideradas projeto de pesquisa e do trabalho como
princípio educativo, portanto mantendo fracionada a formação integral do
aluno” (Escola 7 - Formulário Online).

Este excerto corrobora com a questão de que as reformas não podem ser
operadas de forma unilateral, a partir de ações que atravessam o trabalho pedagógico,
provocando as mais diversas polêmicas e embates entre os atores envolvidos no
processo. Para além disso, a implementação de uma proposta mal compreendida leva a
adotar ações que maquiam os processos, como no caso citado em que as médias notas
foram substituídas por médias de conceitos. Isso nos remete ao fato de que uma reforma
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dessa profundidade não pode ser levada a efeito sem a real participação do professor,
sujeito social verdadeiramente implicado no processo, pois é ele quem está na ponta do
processo pedagógico, desenvolvendo e acompanhando as aprendizagens de seus alunos
na sala de aula.
“No início do processo, as informações via CRE e SEDUC, em relação
(principalmente) ao registro das avaliações era desencontradas, ainda é. É
difícil para o grupo de professores e alunos entrar em consenso através do bom
senso, como diz o regimento” (Escola 34 - Formulário Online).
“[...] e eu vi também que faltou de fato uma preparação dos professores, das
próprias equipes da escolas nessa implementação, aonde eu comecei a fazer as
entrevistas para minha dissertação eu conversei com professores, supervisores,
e falaram assim: Rafael nós recebemos a notícia no final de 2011, apenas
orientadores e supervisores, nem a direção foi convocadas pela secretaria,
chegaram com aquilo para nós, depois foi a coordenadoria na escola para
explicar pros professores e em todas as escolas foi muito mal recepcionado, o
pessoal não entendeu, deu briga, discussões calorosas, na época eu conhecia o
coordenador pedagógico fiquei com pena dele, da coordenadoria porque levou
cada surra porque ele mesmo não sabia o que estava falando direito, nem eles
estavam entendendo essa informação, os professores então muito menos [...]”
(Depoimento de Professor de História e de SI participante do grupo focal)

Assim, mesmo que a SEDUC tenha oferecido no ano de 2012 um intenso
processo de formação para representantes das CREs, equipes diretivas das através de
vários encontros realizados na capital gaúcha e interior do estado, ele pode não ter sido
suficientemente consistente em seu conteúdo para subsidiar os professores que
começam o ano já tendo que implementar a proposta. Isso foi possível verificar nos
dados coletados e abaixo transcritos:
“Gostaria de colocar que nós tivemos que aprender na dura sorte como se
realiza o seminário integrado e como se faz a avaliação emancipatória, pois
este ensino foi implantado em 2012 e apenas no início deste ano tivemos
palestras e formação com todos os professores” (Escola 49 - Formulário
Online).

É preciso compreender que a proposta de Ensino Médio Politécnico não tratou
de uma simples reestruturação curricular sem maiores consequências. Ao contrário, ela
mexeu profundamente na ação pedagógica desenvolvida nessas escolas, pois provocou
questionamentos e incertezas quantos aos saberes, experiências e valores dos
professores ao se aproximar de uma pedagogia crítico-reflexiva e demandar professores
em consonância com esta proposta, conforme aponta a escola 50:
“Acredito que é fundamental acrescentarmos a discussão sobre a cultura de
trabalho que estávamos acostumado. Realmente esta nova proposta, mexeu
com a estrutura da escola. Estrutura de Recursos Humanos, tempo, espaço, e
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principalmente a filosofia da escola, a filosofia de vida do professor.Estamos
construindo juntos um identidade diferente. Temos muito insegurança” (Escola
50 - Formulário Online).

O EMP propõe não uma mudança no currículo, mas a desconstrução de um
modo de pensar e agir que podem estar baseados em uma racionalidade técnica que
compartimenta o conhecimento em disciplinas e que faz parte, ainda, da formação
inicial desses professores. Esta desconstrução pauta-se em um paradigma críticoreflexivo. Nesse sentido, há de se destacar nas percepções das escolas um forte
questionamento sobre esta formação inicial, conforme mostram os trechos abaixo:
“O trabalho do professor ficou praticamente desproporcional à sua formação
acadêmica ( pois na universidade aprende-se a dominar a sua disciplina)
Obriga o professor a compor uma linha de planos de aula que fogem de seu
conhecimento o forçando a estudar junto com os alunos, muitas vezes tornando
a orientação falha por conta do pouco conhecimento do professor.[...] Se esta é
a proposta de mudança, que haja em todas as instancias, mudança nas
graduações de licenciatura, (formar professores interdisciplinares), dar
condições financeiras tanto para escolas quanto para profissionais envolvidos.
Sou professora e na atual situação, não acredito na educação” (Escola 52 Formulário Online).

No entanto, conforme expressam algumas escolas, no terceiro ano de
implementação da proposta, após muitas formações e debates entre professores,
coordenações pedagógicas e equipes diretivas, alguns entendimentos, tanto acerca de
conceitos quanto de práticas pedagógicas e avaliações ainda estão sendo ou ainda
precisam ser elucidados:
“Acho que cursos para os professores sobre politecnia são muito importantes
para que este tipo de educação seja mais difundido.Acho muito útil, acho que
não podemos mais voltar ao que era mas também acho que alguns professores
e direção ainda tem resistência a este tipo de educação” (Escola 90 Formulário Online).

A proposta do EMP, talvez por não querer repetir o que governos anteriores
propuseram, especialmente furtando-se de elaborar materiais escritos, como os cadernos
“Indagações sobre currículo” (BRASIL/SEB/MEC,2008) que articulou temáticas
fundamentais na discussão do currículoii, incorreu no vazio ao deixar os professores a
sua própria sorte, tendo que construir seus caminhos quando não tinham formação ou
preparo para realizar a mudança, além de não se sentirem partícipes do processo.
Compreende-se que as práticas apenas modificam-se quando as concepções
epistemológicas que as sustentam mudam porém, durante esse processo de mudança há
que se ter um cuidado especial com a prática efetiva realizada nas escolas, porque
gerações de alunos continuam passando por ela, independentemente de reformas que
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estejam sendo implantadas. Possivelmente, evitando ser diretiva na proposta, a Seduc
não implementou um repositório de materiais ou algo do gênero que auxiliassem os
professores, mas por outro lado, talvez não tenha avaliado suficientemente a
importância de estabelecer esse suporte aos professores de sala de aula. As várias
manifestações de escolas e professores do grupo focal corroboram essa questão.
Mesmo com todas as adversidades outras escolas, concordam quanto à
necessidade de mudar o ensino médio, de dar outro sentido às práticas que vinham
sendo efetivadas há tanto tempo cristalizadas entre os professores. Contudo, uma
proposta bem articulada, implementada em um momento em que um grande número de
professores ansiavam por mudanças nas metodologias e práticas desenvolvidas no
ensino médio, perder sua grandiosidade tendo em vista a imposição de modelos a
escolas e professores que precisavam de mais tempo para se apropriar das mudanças em
curso. Pelos posicionamentos das escolas de todo o estado e do grupo focal realizado,
há fortes indicativos de que isso tenha realmente acontecido:
“Achamos a proposta boa, mas veio sem construção coletiva ne não apresentou
previa formação e qualificação dos professores que atuam nas turmas” (Escola
92 - Formulário Online).
“Considera a proposta do politécnico muito boa, porém a prática tem alguns
problemas, como por exemplo, a própria formação dos professores que ainda é
feita de maneira a separar as disciplinas. A disponibilidade dos professores que
tem que cumprir a carga horária, muitas vezes em escolas diferentes, mas
avalio que estamos no melhor caminho” (Escola 30 - Formulário Online).

Conclusão
As reformas impingem às escolas mudanças consubstanciais em seus tempos
pedagógicos, rotinas e práticas. Em geral, a escola e seus professores fazem parte de
uma cultura escolar e docente que tem seus filtros próprios para a releitura dos
movimentos externos ao cotidiano escolar, mantendo sua própria ação pedagógica
apesar das diretrizes emitidas por sua mantenedora. Um traço cultural não se apaga por
simples desejo ou imposição através de uma reforma. A ação pedagógica sobrevive e
perpassa programas e políticas curriculares descontinuadas, dando espaço para a artesania
docente presente nestas escolas, onde o professor cria e recria suas práticas. Essa
artesania, assim como o criar e recriar de práticas foi se consolidando com o passar do

tempo e com a melhor compreensão da proposta. Muitos depoimentos deixaram isso
claro, no sentido de que os professores sentiam-se mais seguros em implementar
mudanças à medida em que iam conhecendo melhor a operacionalização da proposta.
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Essa questão passou por uma ressignificação da reestruturação curricular, pois, no
contexto da prática da política pública, esta passou a ser reescrita pelos atores da prática,
fato evidenciado por um grande número de depoimentos das escolas que participaram
da pesquisa online. Por outro lado, essa reestruturação causou muitos debates no interior
das escolas, onde as práticas existentes confrontaram-se com as novas.
Neste sentido, a formação continuada dos professores foi um ponto muito
questionado nos depoimentos coletados, pois tanto formadores como escolas não
sabiam o que e como fazer. Os depoimentos apontaram para o fato de que a formação
inicial estava totalmente defasada quanto aos pressupostos pedagógicos da
reestruturação curricular e de que os professores foram preparados para trabalhar com
disciplinas e não por áreas de conhecimento ou de forma interdisciplinar, o que
demandava uma formação continuada consistente para auxiliar nessa ruptura
epistemológica.
O pacote reformista implantado desencadeou várias reordenações pedagógicas,
alterando profundamente modos e tempos pedagógicos e avaliativos do ensino médio,
nos quais as escolas e seus professores estavam estruturados. Destaca-se, assim, que
modificações da ação pedagógica desenvolvida no interior da escola precisam ser
discutidas a partir de sua base, dos professores e das ações que efetivamente se
desenvolvem no interior da escola.
Uma reestrutração curricular implementada da forma como foi, nos leva a supor
uma reforma hegeliana, iluminista, pois supõe que a mudança na escola se opere de
forma unilateral, a partir de ações que atravessam a organização do trabalho
pedagógico, provocando as mais diversas polêmicas entre os próprios educadores e com
a sociedade em geral. A grande abstração nas reformas de tipo hegeliano traz em seu
bojo que o conceito se impõe ao real.
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AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO RS
Gabriel Grabowski(FEEVALE)iii

Resumo: O presente artigo aborda o tema da avaliação realizada em escolas públicas
estaduais do RS em torno da política implementada entre 2011-2014 denominada
Proposta de Reestruturação Curricular do Ensino Médio Politécnico. Através de uma
pesquisa quantitativa-qualitativa foram coletados dados de 106 escolas de todo o estado,
envolvendo gestores e professores das escolas, por meio da aplicação de um formulário
de pesquisa eletrônico junto à amostra de escolas selecionada e da realização de um
Grupo Focal a fim de aprofundar a análise do contexto da prática. Nos dados coletados
junto as escolas estaduais, tanto através Grupo Focal (GF) bem como por meio do
Formulário OnLine, o tema da avaliação de aprendizagem foi abordado com destaque,
especialmente nos anos de 2013 e 2014, transformando-se no assunto mais mencionado
e criticado do EMP, juntamente com o Seminário Integrado. A comunidade escolar –
gestores, professores e alunos – apontaram a avaliação como sendo a estratégia central
na implementação da proposta bem como a temática mais complexa e polêmica. Os
dados foram aglutinados em torno de subcategorias, tais como: críticas à nova proposta
de avaliação; avaliação por conceitos; resistências de docentes e das escolas; adaptações
e “jeitinhos” de enquadramento da avaliação tradicional com a nova forma;
contrariedades com a progressão parcial e, também, reconhecimentos da necessidade de
mudança no processo avaliativo existente e elogios da nova forma de avaliação.
Destaca-se a centralidade que a avaliação de aprendizagem, acabou assumindo
especialmente em 2013 e 2014, quando, de fato, as escolas tiveram que mudar a
avaliação e com isto consolidar a reformulação do ensino médio politécnico. Isto pode
revelar e significar que a mudança na avaliação obrigou as escolas a implementar a nova
proposta, tornando-se fator determinante no processo bem como de crítica a SEDUC.
Palavras chave: Ensino Médio, politecnica, avaliação

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa realizada sobre o processo de
implementação de uma política pública para o ensino médio politécnico no estado do
RS na gestão 2011-2014 através da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). Este
recorte é uma reflexão sobre o processo de Avaliação da Aprendizagem que o ensino
médio politécnico propiciou.

A pesquisa realizada caracterizou-se por dois momentos específicos: no
primeiro, compreendido entre os meses de janeiro a junho de 2014 foram coletados
dados secundários que permitiram esboçar a análise dos contextos do ciclo de políticas
públicas e, no segundo momento, entre os meses de julho e setembro de 2014, foram
coletados dados primários por meio da aplicação de um formulário de pesquisa
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eletrônico junto à amostra de escolas selecionada e da realização de um Grupo Focal a
fim de aprofundar a análise do contexto da prática.

Para iniciarmos a abordagem da temática da avaliação educacional, no contexto
do Ensino Médio Politécnico (EMP), é necessário, que a avaliação deva estar integrada
ao “projeto político-pedagógico” da escola, tanto na sua concepção como na
implementação, considerando estudantes e professores como sujeitos históricos e de
direitos, participantes ativos e protagonistas na sua diversidade e singularidade”
(RIBEIRO ET AL, 2013). Deve, também, estar articulada com a proposta de ensino
médio integral, de qualidade social, e em consonância com as novas Diretrizes
Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM, 2012), que reforçam o compromisso da
avaliação da aprendizagem, com diagnóstico preliminar e entendida como processo de
caráter formativo, permanente e cumulativo.

Em todas propostas de reforma ou reestruturação curricular, a avaliação de
aprendizagem apresenta-se como uma questão central e conflituosa nos processos
educacionais. Em torno dela convergem todas as estratégias de mudança e de
resistência, pois nela se expressam. Simbolicamente, e não raras vezes de forma real, os
sucessos e os fracassos das próprias propostas de reformulação.
Toda avaliação em educação deve ser concebida como um instrumento para o
aprimoramento da gestão acadêmica e administrativa, tanto da escola quanto do sistema
educacional como um todo, visando à melhoria da qualidade e da sua relevância e
pertinência social. Este processo de avaliação institucional, conforme já destacado no
relatório final do PJF em 2013, distingue-se da avaliação educacional que se refere à
avaliação de aprendizagem ou de desempenho escolar e à avaliação de currículos.
Segundo Belloni (2000), a avaliação educacional concentra-se na avaliação de situações
de aprendizagem, isto é, quando um indivíduo ou grupos são submetidos a processos e
situações com vistas à aquisição de novo conhecimento ou habilidade; refere-se, assim,
à análise de desempenho de indivíduos ou grupos, seja após uma situação de
aprendizagem ou, regularmente, no exercício de uma atividade, em geral, profissional.
É, também, avaliação educacional aquela que se destina à análise de currículos ou
programas de ensino de um curso, de um nível ou modalidade de ensino, ou ainda,
atividades de qualificação profissional (BELLONI, 2000). Porém, existem posições que
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entendem que as análises de disciplinas, currículos e de programas, como o ensino
médio politécnico, também constituem os processos de avaliação institucional, ou seja,
a fronteira entre avaliação educacional e avaliação institucional não é um marco
divisório, mas processos que se inter-relacionam e se complementam.
A temática da avaliação no ensino médio politécnico foi analisada neste texto com
base dos resultados da pesquisa realizada, tanto através do formulário respondido pelos
sujeitos da pesquisa bem como pelas manifestações no grupo focal e, que têm
perpassado, com variação de intensidade, a prática de professores, a preocupação dos
estudantes, o interesse político dos gestores, o acompanhamento da sociedade e das
mídias, durante o processo de implementação da reformulação do ensino médio
politécnico do estado no Rio Grande do Sul na gestão 2011-2914. Mais de 700
professores responderam o questionário da pesquisa representando 106 escolas
estaduais, além do grupo focal formado por professores atuantes no ensino médio e
especialistas.
Na pesquisa colhida junto as escolas estaduais, tanto através Grupo Focal (GF) bem
como por meio do Formulário OnLine, o tema da avaliação de aprendizagem foi
abordado com destaque, especialmente nos anos de 2013 e 2014, transformando-se no
assunto mais mencionado e criticado do EMP, juntamente com o Seminário Integrado.
Como demonstração da centralidade que a avaliação assumiu, destacaremos três
manifestações a seguir:
“O problema maior é a avaliação, o politécnico em si a ideia é boa”. (Escola 13
- Formulário Online;
“Creio que ainda há uma confusão em relação a avaliação, que muitos por não
terem conhecimento do texto base do Regimento do Politécnico, acham que na
avaliação
emancipatória
todos
devem
ser
aprovados.
O ensino médio politécnico é uma ótima ideia, tem surtido muito efeito com os
alunos, o que realmente não concordo é com o método de avaliação, deveria
ser mais explorado e estudado”. (Escola 12 - Formulário online);
“Nós professores estamos sendo obrigado a participar de uma forma de
avaliação que não concordamos” (Escola 12 - Formulário online).

Tentando aprofundar a analise da temática da avaliação, na sequência, serão
destacadas um conjunto de manifestações dos participantes da pesquisa sobre o tema da
avaliação que, para fins de melhor organização e exposição, aglutinamos em torno de
subcategorias, tais como: críticas à nova proposta de avaliação; avaliação por conceitos;
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resistências de docentes e das escolas; adaptações e “jeitinhos” de enquadramento da
avaliação tradicional com a nova forma; contrariedades com a progressão parcial e,
também, reconhecimentos da necessidade de mudança no processo avaliativo existente
e elogios da nova forma de avaliação.
Entre manifestações críticas em torno da proposta de avaliação na reformulação
do ensino médio politécnico algumas manifestações destacaram práticas de injustiça e
não equidade na prática avaliativa com os alunos que podem ter como causa a
sobreposição de avaliações qualitativas e quantitativas:
“A avaliação do Ensino Politécnico acredito ser injusta, uma vez que muitos
colegas não levam a sério tal trabalho e acabam avaliando aluno
satisfatoriamente, quando muitas vezes o aluno não realiza os trabalhos
propostos pelo professor, não tem participação em sala de aula, não elabora
pesquisa para o Seminário Integrado”. (Escola 68 - Formulário online);

Também na temática da avaliação foi destacada a falta de formação de
professores em torno da nova proposta de avaliação emancipatória e que, por
consequência, inviabilizou um tratamento contextualizado e de totalidade do professor
com os estudantes:
“Não houve formação adequada para vivenciarmos as propostas
interdisciplinares, sem falar da avaliação por conceitos muito subjetiva,
buscando só números de aprovação, sem comprometimento real da
aprendizagem. A avaliação torna-se hipócrita se misturada as áreas, não é justa,
não é justo igualar um aluno bom em tudo a um outro que por 2 ou três
disciplinas não pode reprovar. Não é justo ficarmos tento que recuperar, e
recuperar e recuperar e recuperar eternamente aquele aluno que não atinge os
objetivos. Por fim acredito, como professora, que estamos "aprovando" uma
população jovem incapaz que tornará nosso futuro um caos como sociedade”.(
Escola 58 - Formulário online);

Há algumas falas dos sujeitos da pesquisa de apontam na perspectiva de que na
avaliação nada mudou a não ser a forma de expressar a avaliação que teria apenas sido
adaptada. Ou seja, as notas viram conceitos e a lógica de avaliação permaneceu como
anteriormente, deixando de concebê-la como processo, como cumulativa, como
totalidade e, principalmente, como emancipatória:
“A questão da avaliação ela foi encontrando caminhos de mudar sem mudar,
então professor tentando fazer conversão, tentando criar SCA 1,2,3,4 CPA
1,2,3,4 criando o tempo tendo formas de se adaptar aquilo. Ai cria uns híbrido
lindos, umas coisas bizarras parece quadro do Picasso, umas coisas assim
alucinadas, umas coisas assim, ai” (Participante nº 8 – Grupo Focal –
Professora de história);
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“Quando começou essa história aí do CSA CPA CRA foi uma preocupação
muito grande pra gente no sentido de quais critérios que a gente iria utilizar
para atribuir o conceito. Eu confesso que para mim não mudou nada (...).
Quando começou essa história aí... lá na escola a gente mais ou menos recebeu
a orientação de que: se o cara desenvolveu acima de 60% da prova CSA entre
50-60 CPA e abaixo de 50% CRA. Eu confesso que quando eu vou corrigir
uma prova e eu vejo que o aluno não desenvolveu acima dos 60% mas eu sei
que o cara se superou, melhorou. CSA, para mim é certo. CSA. Eu levo como
parâmetro o próprio crescimento dele. Então para mim não mudou”.
Participante nº 4 – Grupo Focal – Professora de história e SI).

As duas manifestações anteriores dos docentes revelam uma prática disfarçada
de não mudar mudando, mas a pesquisa revelou, também, muitas e diversificadas
formas de resistência, tanto de docentes quanto por parte das escolas, especialmente em
torno da avaliação emancipatória.
Um conjunto expressivo de falas dos sujeitos da pesquisa revela que escolas e
docentes desenvolveram estratégias e “jeitinho próprio” para adaptar-se a mudança sem
mudar, cumprindo a forma legal de expressar a avaliação em conceitos, por área, mas
sem necessariamente alterar a concepção e o processo avaliativo numa perspectiva
efetivamente emancipatória e formativa.
“O que é um aluno CSA? O que é um aluno CPA? A gente adota alguns
parâmetros na correção das avaliações. Pra ti ter uma base um aluno com
dificuldade de aprendizado. Mas a gente não pode ficar engessado. Até aqui é
CSA, a partir daqui ele é um CPA” (Participante nº 07 – Grupo Focal –
Professor de Sociologia e Filosofia).

A manifestação anterior demonstram que as escolas, os professores e os
conselhos de classe foram desenvolvendo estratégias internas que, ao mesmo tempo que
formalizam a avaliação no novo formato, por outro, a concepção e as práticas foram se
modificando em outro ritmo e movimento, muito mais lento e gradual do que a
reformulação do EMP comprovando a falta de tempo, formação e planejamento da
reforma junto com a rede estadual.
O serviço de supervisão ouvido na pesquisa também reconhece que a expressão
da avaliação por conceitos foi adaptando-se e desenvolvendo-se como cada realidade e
contexto permitiram. Nesta perspectiva, pode-se concluir que formou-se um pacto
informal entre professores, coordenações pedagógicas e direções para viabilizar
adaptações entre o processo anterior e o novo processo de avaliação que apontava a
necessidade de superar a disciplinariedade pela área de conhecimentos:
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Após este conjunto de manifestações que refletiram críticas, resistências e
adaptações mais de forma do que de conteúdo e concepção em torno da avaliação
emancipatória, iremos passar para destacar um conjunto de falas que enaltecem essa
mudança da em torno da proposta de reformulação do ensino médio e que teriam
introduzido novas oportunidades para a rede estadual avançar e mudar suas práticas.
“Gostaria apenas de dizer que muitos colegas ficaram revoltados com essa
nova maneira de trabalhar, alguns acham que é para passar os alunos, mas eu
gosto de trabalhar, principalmente com a avaliação emancipatória, pois
aproveitamos tudo no aluno, de um simples comentário que ele faz até uma
tarefa de avaliação. Sou professora de Geografia e também de Seminário, falta
pouco para me aposentar, mas fico feliz de estar participando dessa fase na
educação” (Escola 60 - Formulário online);
“Atualmente, estamos no último ano da implantação do Politécnico e os alunos
do 3º ano conseguem ver a importância da pesquisa, do Seminário Integrado,
da auto avaliação, da integração do trabalho dos professores, entre outros”.
(Escola 63 - Formulário online).

Ainda, no formulário online, uma das questões sobre a avaliação emancipatória,
buscou explorar se esta nova proposta teve concordância dos professores; se favorecia
ou não a aprovação dos alunos; se tinha alguma relação com melhoria das estatísticas
nas aprovações no Estado dada situação em que nos encontrávamos em 2011 e se era
um processo mais justo ou não. Na tabela a seguir demonstramos os resultados:

Considerações referente a nova avaliação de aprendizagem (Avaliação Emancipatória) de acordo
com as respostas das escolas
Total

Considerações sobre a
Avaliação Emancipatória
Teve aceitação e concordância
dos professores de sua escola
Favorece a aprovação do
aluno
Visou melhorar as estatísticas
de aprovação
Reduziu a importância das
disciplinas na medida em que
são sobrepostas às áreas
Permitiu uma avaliação
coletiva e mais justa do
desempenho dos estudantes
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Sim

Não

Resposta
prejudicada

n

%

n

%

n

%

n

%

106

100,0

30

28,3

67

63,2

9

8,5

106

100,0

95

89,6

8

7,5

3

2,8

106

100,0

95

89,6

5

4,7

6

5,7

106

100,0

53

50,0

39

36,8

14

13,2

106

100,0

61

57,5

38

35,8

7

6,6
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Fonte: Dados primários coletados por meio de formulário online enviado a uma amostra de escolas
estaduais do RS. Grupo de Pesquisa PROEMI/Faced/Ufrgs

A partir das respostas oriundas das 106 escolas 63,2% manifestaram-se no
sentido de que a nova proposta de avaliação não teve aceitação dos professores e 28,3%
afirmaram que ela foi aceita. Quanto ao favorecimento ao aluno 89,6% entenderam que
ela os favorecia e 7,5% que não, condição essa que foi muito criticada nas
manifestações qualitativas da pesquisa conforme relatado anteriormente. E também
89,6% manifestam-se na perspectiva que esta proposta facilitava a melhora das
estatísticas educacionais e não necessariamente a qualidade da educação no EMP,
porém, contraditoriamente, 57,5% acharam a proposta de avaliação coletiva mais justa
que a avaliação por desempenho contra 36,8% que entenderam não ser mais justa.
Com base no conjunto de manifestações destacadas neste texto, bem como tantas
outras registradas pela pesquisa, tanto na forma quantitativa como qualitativa, é possível
afirmar que a avaliação da aprendizagem assumiu uma centralidade tanto para a
SEDUC, mantenedora das escolas, como no espaço escolar, uma centralidade na
reformulação do ensino médio politécnico desproporcional. A própria concepção de
avaliação emancipatória fundamenta-se de que ela deve ser um processo e cumulativa,
não o carro chefe da reforma, a estratégia que viabilizou a reforma para o governo e
nem o principal símbolo de mudança no interior da escola.
Passaremos agora, dentro da temática da avaliação, a destacar e analisar algumas
falas dos sujeitos da pesquisa no que se refere a apreciações de caráter geral da proposta
de reformulação do ensino médio politécnico implementada no estado entre 2011-2014.
Como já revelado nas analises anteriores, também neste item mais geral, temos posições
na perspectiva crítica e outras elogiosas à proposta.
Umas das críticas muito frequentes foi sobre o método de implementação da
nova proposta considerada como impositiva, antidemocrática e, portanto, autoritária:
“(...) o que vou falar agora pode parecer assim um discurso anti-PT, de ódio ao
PT, eu não participo desse discurso, apesar de todos os problemas eu não entro
nesse discurso da mídia de ódio ao PT, sou filhado até hoje mas eu também sou
muito crítico em relação a umas alguns projetos algumas ações algumas
políticas do PT no governo eu acho que esse ódio não é só por causa da mídia,
pois também o governo PT pisou muito na bola, tem algum reflexo isso, na
população eu acho que essa questão do ensino médio politécnico pisou na bola,
pisou na bola feio, pra mim na minha concepção 48:44 foi imposto goela
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abaixo para todas escolas estaduais, (...) porque não faz algumas escolas piloto
(Participante nº 6 - Grupo Focal - Professor de Matemática).

A próxima crítica manifestada por um professor é reveladora de uma prática
histórica negativa nas políticas públicas brasileiras que atrelado a liberação de verbas
para as escolas se estas aderirem as propostas governamentais, ferindo, portanto, sua
autonomia político-pedagógica. O ensino médio politécnico também utilizou-se dessas
estratégias e acenou com o aumento dos recursos para quem apresentasse projetos, seja
de formação, seja de pesquisa. E, a partir de 2013, quando ocorreu a “fusão” entre o
ensino médio politécnico e o PROEMI, as 1.045 escolas estaduais de ensino médio
foram habilitadas a receber recursos do MEC. A fala seguinte revela um pouco dessa
prática:
“Eu só queria encerrar a minha fala sobre autonomia lá na escola. (...) A
diretora antiga se informou que se ela optasse pelo novo currículo do
politécnico ela teria direito então a todos os benefícios financeiros. Programas
estaduais e federais e que não foi... não ocorreu depois né? Então ela sofreu
uma critica muito grande. Porque ela tirou o sistema de nota e implantou o
sistema de conceito, achando que ia receber verba e não recebeu nada, dai
então os professores queriam... pediram a cabeça dela... ela caiu... logo um ano
depois ela caiu” (Participante nº 02 – Grupo Focal - Professor de História e
SI).

Outras críticas que se revelaram recorrentes no processo de reforma do ensino
médio politécnico foram sobre as resistências, improvisações e adaptações pelos mais
diversos segmentos envolvidos, tanto por gestores da SEDUC e das CRES, bem como
pelas direções de escola, por coordenações pedagógicas e por docentes. Esta é uma
questão ético-política, de responsabilidade social e pedagógica, considerando que a
educação é muito séria, impacta por toda a vida os estudantes, e não deve ser nem
improvisada e muito menos boicotada. A professora na próxima fala sintetiza o que
estamos percebendo ao longo da presente pesquisa:
“(...) mas assim o que eu vejo pior hoje na questão do politécnico, são as ideias
das adaptações, e nisso tu tem a resistência do professor sim, tu tem a questão
de ser implementado. De uma forma sem nenhum tipo de negociação, e tu tem
também a questão da coordenadoria e da SEDUC de não te dar assessoria
nenhuma para esses professores , nenhuma quando deu ainda deu errado, sem
noção daquele projeto, deu um embate muito grande para quem tinha um tipo
de noção” ( Participante nº 08 – Grupo Focal – Professora de História).

Considerações finais

ISSN 2177-336X

5963

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

21

Numa perspectiva mais positiva, a proposta de reformulação do ensino médio
gerou vários impactos positivos. Entre eles, podemos destacar: colocou em discussão as
altas taxas de reprovação e abandono na rede estadual; induziu que as quatros áreas
trabalhassem mais próximas e que as disciplinas não agissem isoladamente; propôs o
trabalho e a pesquisa como princípios educativos; aumento a carga horaria em 600h
através de Seminários Integrados e, alterou a forma de avaliação.
Como toda reforma, essa experiência de três anos de ensino médio politécnico,
teve críticas, resistências, improvisações, pressões e reclamações, mas também teve
discussão, debate, novas práticas, principalmente de pesquisa através dos seminários
integrados, oportunidade de formação de professores (vide pacto pelo fortalecimento do
ensino médio) e adesão massiva das escolas estaduais ao PROEMI que aporta recursos
para fortalecer projetos das próprias escolas. Porém, os impactos são ainda iniciais e
precisaremos de um pouco mais de tempo para avaliar, mais ainda que o atual governo
não foi reeleito e, muito provavelmente, novas discussões e propostas serão
apresentadas.
Como conclusão do conjunto dos dados e manifestações dos sujeitos da pesquisa
podem ser apontadas algumas questões que foram destacadas. Entre estas, destaca-se a
centralidade que a avaliação, especialmente a avaliação de aprendizagem, acabou
assumindo especialmente em 2013 e 2014, quando, de fato, as escolas tiveram que
mudar a avaliação e com isto consolidar a reformulação do ensino médio politécnico.
Isto pode revelar e significar que a mudança na avaliação obrigou as escolas a
implementar a nova proposta, tornando-se fator determinante no processo bem como de
crítica a SEDUC.
Há uma forte manifestação e sensação pela rede estadual e mesmo por alguns
segmentos da sociedade de que a nova proposta foi imposta, sem discussão prévia com
os segmentos escolares, sem formação adequada, com formulações e reformulações ao
longo do processo de operacionalização no interior da escola, revelando, também, que
tanto a SEDUC como as escolas iniciaram a mudança sem planejamento global e sem
domínio do processo como um todo. A mudança foi desencadeada e a proposta foi
sendo burilada no decorrer da sua própria implementação.
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Outra constatação evidente que, por se tratar de uma rede grande, complexa,
com histórico de lutas político-pedagógicas, esta política pública universal para mais de
1.071 escolas, não foi testada por meio de nenhum projeto piloto prévio que pudesse
testar sua viabilidade e efetividade.
Alguns indicadores de avaliação, ainda preliminares, tanto do Censo da
Educação Básica, como do IBEB, apontam uma pequena alteração de melhoria do
estado frente ao cenário de 2011, quando ocupava a última posição entre todos os entes
federados. O governo atual atribui ao ensino médio politécnico, mas, é prematuro
conclusões taxativas e muitas outras variáveis esta inter-relacionadas. Porém, é
necessário ter clareza política que uma qualificação do ensino médio brasileiro e gaúcho
passa por uma política pública de estado que o assuma como prioridade nacional e
aporte investimentos que garantam melhorias pedagógicas e, entre elas, novas formas de
avaliar os estudantes do ensino médio.
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NECESSIDADES E DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO NO RS

Luciana Bagolin Zambon - Universidade Federal de Santa Maria
Eduardo Adolfo Terrazzan - Universidade Federal de Santa Maria
Neste trabalho, analisamos as necessidades identificadas e as dificuldades enfrentadas
por escolas no processo de implementação da Proposta de Reestruturação Curricular do
Ensino Médio da SEDUC/RS (PREM/RS). Para tanto, realizamos grupos focais e
entrevistas com professores do Ensino Médio e com coordenadores pedagógicos de 20
escolas. A partir das análises realizadas, foram identificados fatores de ordem estrutural,
operacional, profissional, pessoal e cultural que dificultaram ou obstaculizaram o
processo de implementação da PREM/RS. A realização de um trabalho conjunto entre
professores é dificultada devido à falta de tempo para realização de encontros regulares
entre eles, à usual resistência de professores à mudança e ao individualismo reinante no
desenvolvimento do trabalho docente. Em decorrência disso, perde-se a oportunidade
pretendida de integração e de diálogo profissional entre as áreas curriculares. A
necessidade de elaboração de boa compreensão sobre a proposta ficou claramente
prejudicada pela forma apressada pela qual a SEDUC/RS implantou a PREM/RS e pela
insuficiência das ações de formação continuada para suportar essa implementação.
Quanto à necessidade de realização de um processo de avaliação conjunta da
aprendizagem dos alunos, foram mencionadas como dificuldades a falta de tempo para
realização de encontros regulares entre professores e a resistência de professores que
desejam manter um processo tradicional para essa avaliação. A resistência às mudanças
propostas na matriz curricular do Ensino Médio, motivada pelo desejo de manutenção
da função propedêutica dessa etapa da escolaridade, implicou na pouca aceitação do
Seminário Integrado (SI) como componente dessa matriz curricular. Em relação ao
desenvolvimento do SI, foram mencionadas, como dificuldades, as tradicionais
precariedade da estrutura física e falta de recursos disponíveis na escola, a compreensão
insuficiente acerca da função do SI, bem como a falta de tempo para estudo e
planejamento das aulas para desenvolvimento desse componente curricular.
Palavras-chave: Ensino Médio, Políticas Educacionais, Reestruturação Curricular

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, as preocupações políticas com o Ensino Médio (EM) têm se
intensificado no Brasil. A Emenda Constitucional nº 59/2009 instituiu como dever do
Estado a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade,
incluindo, portanto, o EM como obrigatório. Já o novo Plano Nacional de Educação
(PNE), definiu, em sua meta 3, a universalização, até 2016, do atendimento escolar para
toda a população de 15 a 17 anos e a elevação, até o final do período de vigência do
PNE, da taxa líquida de matrículas no EM para 85%.
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Por outro lado, apesar dessas conquistas em termos de legislação, na prática
assistimos a um cenário preocupante, com altas taxas de reprovação e de abandono.
Diante desse contexto, o EM enfrenta atualmente o desafio de ser efetivamente incluído
como parte da escolaridade obrigatória para todos os brasileiros, garantindo a
permanência dos estudantes, acompanhada de aprendizagem significativa. Além disso, é
preciso superar a finalidade meramente preparatória para o ensino superior, ainda
atribuída ao EM, mediante elaboração de propostas que, de fato, atendam às
necessidades de preparação dos jovens para uma atuação crítica e responsável.
Consoante com o enfrentamento desses desafios, nos últimos anos, foram definidas
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) Gerais para a Educação Básica (Resolução
4/2010) e as DCN para o Ensino Médio (Resolução 2/2012), o que tem incentivado as
Redes Escolares Estaduais, principais responsáveis pela oferta do EM, a desenvolver
propostas mais coerentes com o contexto brasileiro atual.
Neste sentido, a Secretaria de Educação do Estado do RS (SEDUC/RS), no âmbito
do governo Tarso Genro (2011-2014), procurando atender as exigências dessa nova
legislação, desenvolveu um processo de implementação da "Proposta Pedagógica para o
Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio - 20112014" (RIO GRANDE DO SUL, 2011) em sua Rede Escolar. Atualmente, com a
mudança de governo, mantém-se, em princípio, esse processo de implementação
embora ainda não haja clareza sobre os rumos que tomará daqui para frente.
Na prática, foi proposta uma ampliação da carga horária para o EM para 1000h
anuais e uma reorganização curricular, incorporando à formação geral uma parte
diversificada, na qual foram incluídos os denominados “Seminários Integrados (SI)”,
novo componente curricular com carga horária semanal de 3h-a, para realização de
projetos de pesquisa escolar. Além disso, mudanças na avaliação da aprendizagem dos
alunos foram propostas, especificamente, no que se refere à expressão dos resultados do
desempenho dos alunos por conceitosiv.
Diante desse contexto de implementação da Proposta de Reestruturação Curricular
do Ensino Médio na Rede Escolar Pública Estadual do RS, para a qual atribuímos a
sigla PREM/RS, realizamos uma pesquisa que objetivou compreender os processos de
organização e de desenvolvimento do trabalho escolar em Escolas de Ensino Médio
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pertencentes à abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ªCRE),
instância político-administrativa da SEDUC/RS (ZAMBON, 2015).
Essa pesquisa ancorou-se na compreensão de que as políticas educacionais não são
estáticas, mas caracterizam-se como um processo que envolve múltiplos espaços e
sujeitos: a proposição das políticas, a elaboração de compreensão sobre seus
significados, a interpretação e adaptação, em cada contexto escolar, das suas
proposições, e a incorporação ou nãodessas proposições nas práticas escolares. Portanto,
o movimento que caracteriza a materialização das políticas educacionais nas escolas é o
de diálogo dos sujeitos com os dispositivos normativos, onde se manifestam intenções
de aceitação e resistência, que evidenciam processos de continuidade e rupturas entro o
que muda e o que permanece. (SILVA, 2014, p.4)
Então, embasamos nossa compreensão no entendimento de que uma política
envolve sempre um processo com diferentes dimensões. Para tanto, apoiamo-nos nas
proposições de autores que enfatizam o caráter processual das políticas, dentre os quais,
destacam-se Stephen J. Ball e colaboradores. A "abordagem do ciclo de políticas", por
eles proposta, considera importante analisar e relacionar diversos contextos envolvidos
no processo de desenvolvimento de uma política educacional: (1) contexto de influência
(espaço onde os discursos políticos são construídos), (2) contexto de produção de texto
(resultado de disputas e acordos), (3) contexto de prática (onde ocorre a implementação
da política, ou no qual a política produz efeitos e consequências, sendo que esses podem
resultar em transformações das proposições iniciais).
A partir da noção de recontextualização proposta por Basil Bernstein (1996),
assumimos como pressupostos que, uma vez apresentada a PREM/RS pela secretaria, a
transferência do contexto oficial para o escolar significou um processo de negociações,
aceitação, rejeição, reinterpretação e produção de significados próprios pelos sujeitos de
cada escola. Assumimos também que as prescrições e orientações da proposta não se
efetivam no contexto da prática de forma espelhada; porém, ainda que não produzam
alterações na totalidade das práticas escolares, repercutem no âmbito escolar,
produzindo alterações e imprimindo novos códigos à cultura escolar (SILVA, 2014).
Sem ignorar os contextos de influência e de produção de texto, focalizamos,
especialmente, o contexto da prática, uma vez que nosso interesse principal foi o estudo
das repercussões dessa política educacional no âmbito escolar, buscando compreender
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como ela foi recebida e interpretada, que resistências e que significados foram
produzidos e que implicações trouxe para o trabalho escolar.
Em particular, neste trabalho, que se constitui como recorte dessa pesquisa mais
ampla, buscamos responder a seguinte questão de pesquisa: Que necessidades foram
identificadas e que dificuldades foram enfrentadas pelas escolas no processo de
implementação da PREM/RS?
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para responder essa questão, utilizamos fontes de informação do tipo sujeitos, a
saber: professores do EM, professores responsáveis por turmas de SI e membros da
equipe de coordenação pedagógica de escolas de EM. Os instrumentos de coleta de
informação utilizados foram grupos focais e entrevistas.
Os grupos focais foram realizados no ano de 2013 com professores responsáveis por
turmas de SI. Como critério para definição dos professores a serem convidados,
selecionamos como universo potencial os participantes da "1ª Mostra do Ensino Médio
Politécnico: Experiências do Seminário Integrado nas escolas da 8ª CRE", promovida
pela 8ªCRE/SEDUC/RS e realizada entre os dias 23 e 25 de maio de 2013. No total, 27
escolas pertencentes à abrangência da 8ªCRE/SEDUC/RS participaram da Mostra.
Enviamos convites, por correio eletrônico, para os professores participantes, com o
cuidado de convidar um professor por escola. No total, foram realizados 03 grupos
focais, com a participação de 20 Professores de SI, atuantes em 20 escolas da região da
8ªCRE/SEDUC/RS.
Depois de realizadas análises parciais das informações coletadas nos grupos focais,
buscamos aprofundar a coleta mediante a realização de entrevistas nessas 20 escolas.
Assim, no ano de 2014, realizamos34 entrevistas, sendo 06 entrevistas com professores
do EM, 15 com professores de SI e 13 entrevistas com coordenadores pedagógicos.
Para proceder ao tratamento e análise das informações coletadas, utilizamos a
técnica da categorização temática (GIBBS, 2009) e estabelecemos categorias de análise
a posteriori, ou seja, como resultado de várias leituras das informações.

CONSTITUIÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

ISSN 2177-336X

5970

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

28

Como resultado de nossa análise, estabelecemos cinco categorias relativas às
necessidades identificadas pelas escolas investigadas, cada uma relacionada com
dificuldades, suscitadas por motivos específicos, conforme discutimos a seguir.
A categoria mais recorrente, com 30 ocorrências, se refere à demanda pela
realização de um trabalho conjunto entre professores da escola, o que se constitui
como um eixo central da PREM/RS, necessário para uma efetiva e fecunda articulação
dentro e entre as áreas curriculares do EM. Porém, a falta de tempo para realização de
encontros regulares entre professores foi apontada como um dos fatores que dificultam a
efetivação desse trabalho conjunto nas escolas.
[a dificuldade é] reunir os professores, organizar tempo, organizar reuniões,
porque se funcionassem reuniões semanalmente, se a gente conseguisse,
tanto por área ou no geral, eu acho que o andamento do trabalho seria bem
melhor. (E04-CP-E)

De acordo com os depoimentos dos professores, pelo menos duas características da
organização do trabalho docente podem ser apontadas como causadoras dessa falta de
tempo. A primeira delas é a sobrecarga de trabalho individual dos professores, os quais
possuem carga didática semanal elevada, ou seja, voltada fundamentalmente para o
trabalho realizado em sala de aula, frente a aluno. “Somos professores de sala de aula”
(E16-PSI2-EC) parece ser a afirmação que melhor traduz a maneira como o trabalho
docente vem se organizando nas escolas investigadas. Como consequência, a realização
das demais tarefas que fazem parte da profissão docente ficam excluídas do espaço
escolar e são marcadas pelo aperto no tempo. O planejamento é uma dessas tarefas,
realizadas fora da escola e, muitas vezes, fora da sua carga horária de trabalho.
a gente tem que ler muito, tu tem que buscar muita coisa, tu tem que ver em
revista, tem que ver em jornal, (...) tu tem que buscar muita coisa, então....
iiih, acho assim que a gente trabalha muitas horas além, não tem só essas
quatro horas, eu nem conto elas né, porque nem faz cócega. (E20-PSI1-E)

Além disso, falta espaço físico apropriado, nos estabelecimentos escolares, para a
realização de um trabalho mental, como é o do professor:
a gente não tem um espaço [na escola] também pra ficar sozinho, então, eu
prefiro fazer em casa, porque eu rendo muito mais; eu preparo as minhas
aulas tudo em casa; sábado e domingo eu tiro pra isso, porque eu não tenho,
não vejo como organizar aqui nada. (E04-PSI3-E)

Portanto, se parte importante do trabalho docente é realizado em casa e se não há
espaços na escola pensados para todas as tarefas do trabalho do professor, essas
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parecem ser razões suficientes para afirmarmos que o planejamento do trabalho docente
é realizado apenas individualmente. Assim, concordamos com Gama e Terrazzan
quando afirmam que a escola costuma ser organizada como espaço para ministrar aulas
e não como espaço institucional para realização do trabalho docente como um todo e
que ela ainda não tem sido preparada “para incluir o trabalho individual de cada
professor, seu planejamento e sua realização, como parte efetiva de um trabalho coletivo
institucional, ou seja, o trabalho escolar” (GAMA, TERRAZZAN, 2015, p.178).
A segunda característica da organização do trabalho docente, identificada nos
depoimentos colhidos como causadora dessa falta de tempo, é a estrutura precária da
carreira dos professores que permite e até estimula vínculos empregatícios simultâneos
com diferentes unidades escolares.
Hoje, no país todo, o professor precisa pipocar em tudo que é escola pra
poder ganhar um salário. (...) o que eu gostaria é ter dedicação exclusiva a
uma das escolas, porque eu acho que o trabalho renderia muito mais. (E14CP-E)
eu tenho um professor que ele vem uma vez por semana de Santa Maria,
como é que eu vou conseguir trabalhar com ele, integrar ele? (...). Eu tenho
professor que fica segunda, terça, quarta de manha e vai embora. Eu tenho
outra que é daqui e trabalha em Jaguari, ela só pode ter reunião na segunda de
tarde. Então, o sistema me atrapalha! (E01-CP-E)

Assim, diante desses aspectos estruturais, causadores da falta de tempo para
realização de encontros entre professores, a consequência é a dificuldade ou
impossibilidade de realizar um trabalho conjunto. No caso do Seminário Integrado,
perde-se a oportunidade pretendida de integração e de diálogo entre as áreas.
Além dos fatores de ordem estrutural mencionados, identificamos também outros
fatores, de ordem profissional, que tem dificultado a realização desse trabalho conjunto.
Um deles é a usual resistência de professores à mudança.
A falta de colaboração dos demais professores, então lá [na escola] é uma
briga só, a gente fala em seminário pros demais, meu Deus! é uma discussão
ali, não querem e não querem saber de seminário, (...) os outros [professores]
não querem saber (...)não se envolvem. (E05-PSI1-GF)

A perspectiva de manutenção do trabalho com características “conteudista” e
“tradicional” parece ser um dos principais elementos que motivam essa resistência:
Nós ainda temos uma grande dificuldade de agregar alguns professores que
estão muito, muito, muito acostumados com a sua disciplina, a sua carga
horária: "dentro da sala de aula eu faço do meu jeito e depois eu viro as
costas e vou embora e terminou". (E16-CP-E)
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é aquela velha história de professor conteudista, (...) a gente tem muito
professor que é ultrapassado e não quer mudar, sabe? Tem uma barreira "eu
não quero, não vou mudar e pronto, já to me aposentando, quero ficar assim".
(E10-CP-E)

Outro fator de ordem profissional é a presença de um forte individualismo no
desenvolvimento do trabalho docente, característica que parece estar introjetada na
cultura da profissão docente:
(...) o lado negativo, que eu te diria, assim ó: é ainda a questão do
individualismo nosso; é uma questão cultural, você não vai mudar de um dia
pro outro; a dificuldade de se trabalhar em grupo. Então, isso prejudica
bastante (E03-PSI1-E)

Em alguns contextos onde houve tentativas de organização de um trabalho mais
coletivo, também identificamos relatos dando conta da dificuldade em implementar o
que foi planejado.
(...) tu vai pra reunião e tu decide: “ah eu vou fazer isso e isso”, e [depois]
cada um vira as costas e vai pra sala de aula, cada um dá a sua aula, então...
acho que ainda falta...é uma caminhada muito longa né... (E11-PEM-E)
a gente propõe [atividades conjuntas], (...) Alguma atividade sai, mas a gente
propõe, cada uma vai lá e faz a sua aula e depois.... (E05-PSI2-EC)

Apesar da pretensão, o trabalho coletivo não parece ter se efetivado totalmente, já
que, no final das contas, cada professor se recolhe em uma sala, para dar sua aula, ou
seja, o ensino continua sendo, mesmo nesses casos, uma atividade individual.
A segunda categoria estabelecida, com 25 ocorrências, refere-se à necessidade de
elaboração de boa compreensão sobre a proposta do Ensino Médio Politécnico.
Porém, essa compreensão ficou prejudicada, segundo os entrevistados, em grande parte
devido às escolhas em termos operacionais que a SEDUC/RS realizou para implantação
da proposta. Um dos aspectos criticados pelos professores refere-se à forma apressada
pela qual a SEDUC/RS organizou e desenvolveu a implantação da PREM/RS:
como sempre, nas escolas públicas, a mudança vem antes do professor ta
preparado, sabe? (...) Toda essa questão do seminário caiu de paraquedas, de
um ano pro outro (...) eu acho que deveria ser ao contrário, já que se tem uma
proposta, se prepara o professor, faz a formação, da um espaço pra ele
estudar, da um espaço pra ele discutir, pra ele planejar junto, pra participar da
transformação. (E20-PSI1-E)

O segundo aspecto é a consideração, pelos professores, da insuficiência das ações
de formação continuada realizadas pela SEDUC/RS para garantir um entendimento
básico, e amplo entre os professores, sobre os aspectos conceituais e metodológicos
envolvidos na organização da PREM/RS:
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(...) tu ia naquelas formações e as pessoas que estavam te dando as formações
não sabiam o que estavam te dizendo, tu fazia uma pergunta não sabiam o
que te dizer, não sabiam como agir diante das perguntas e todo mundo tinha
dúvidas e ia e voltava sem saber (...). (E05-PSI2-EC)

Esses aspectos, a pressa em implementar a PREM/RS, o pouco tempo
disponibilizado aos professores para estudo e compreensão da proposta e a formação
aligeirada oferecida pela SEDUC/RS, podem ser compreendidos a partir do que
Braslavski e Cosse (2006) denominam de tempo do político, associado ao fato de que os
governantes, preocupados com o tempo de seu mandato, apressam-se em implantar
propostas, em um período de tempo que, muitas vezes, desconsidera e se contrapõe ao
tempo pedagógico, ou seja, aquele necessário para que os professores estabeleçam
compreensões e significados às políticas, o que cria, então, tensões no processo de
implementação de políticas, como se viu nesse nosso caso em análise.
Tais fatores dificultaram a compreensão dos aspectos conceituais relacionados à
PREM/RS e, mais que isso, levaram a uma compreensão equivocada sobre os princípios
dessa proposta, particularmente o princípio da Politecnia.
todo mundo entendeu assim: "politécnico vai ser um curso técnico que vai ser
aplicado nas escolas e o filho, os alunos, vão sair de lá formados e trabalhar,
vai ser mão de obra” como diziam, “barata” muitas vezes, e não, é o ensino
médio normal só com esse nome (...). (E10-PSI1-E)
(...) porque quando eu ouvi esse nome, politécnico, eu pensei que tinha
alguma formação profissional, uma informática, por exemplo, alguma coisa
assim, eu achei que era nesse sentido, que ia formar pra alguma coisa... Não,
é só o ensino médio né, eu não sei porque colocaram politécnico. (E04-PSI2E)

Fica evidente que, em um primeiro momento, foi compreendido o EM politécnico
como ensino técnico profissionalizante. Mais tarde, quando ficou claro que não se
tratava disso, a conclusão foi: “é o Ensino Médio normal, só com esse nome”; “é só o
Ensino Médio, não sei porque colocaram [o adjetivo] politécnico”. O termo “só” nessas
afirmações parece remeter a ideia de que não há uma mudança efetiva, estaríamos ainda
diante do mesmo Ensino Médio, mas agora com outro nome.
Essa compreensão equivocada sobre a politecnia também pode ser analisada à luz
das discussões realizadas por Paolo Nosella. Esse autor discorda dos educadores que
pretendem, na atualidade, defender a politecnia, na medida em que se trata de posição
teórica "historicamente ultrapassada". Para ele, os defensores da formação politécnica
"conferem ao termo „politecnia‟ um conceito que transcende o sentido atribuído a essa
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palavra pelos dicionários, pela etimologia do termo, pelo senso comum letrado, pela
história das instituições escolares" (NOSELLA, 2007, p.141). Nos relatos que
coletamos, identificamos justamente uma apropriação do termo politecnia baseada no
sentido derivado da etimologia da palavra: poly (várias), techniqué (arte, habilidade):
(...) a politecnia... até hoje eu não entendi bem a essência da coisa, [por]que
“polis” é varias e técnicos né... são várias técnicas, alguma coisa nesse
sentido né... Então, o nosso aluno não ta saindo com essa verdadeira
realidade, de ser várias coisas, preparado realmente pra esse mercado de
trabalho. (E08-PEM-E)

Acreditamos ser válido para esse contexto o alerta de Kuenzer, feito há mais de
duas décadas, acerca da necessidade de aprofundamento da discussão sobre o
significado da politecnia:
Na medida em que tivermos um artigo que diga que a escola de 2º grau será
politécnica, o que quer dizer isso? Cada brasileiro, cada professor, cada
diretor de escola, cada trabalhador, vai interpretar isso de uma forma
diferente, porque nós não aprofundamos a discussão do significado da
politecnia (KUENZER, 1991, p.115)

A terceira categoria estabelecida se refere às demandas para realização de um
processo de avaliação conjunta da aprendizagem dos alunos (22 ocorrências), ou seja,
realizada de forma coerente com as prescrições da PREM/RS – registro do desempenho
dos alunos mediante conceitos por área curricular.
A avaliação com essas características, contínua e qualitativa, exige um
acompanhamento permanente do aprendizado dos alunos e um contato constante dos
professores de uma mesma área disciplinar para discussão sobre esse acompanhamento.
Novamente, os professores mencionaram uma série de fatores que dificultaram a
realização do processo de avaliação dos alunos com essas características. O primeiro
fator, de natureza estrutural, é a falta de tempo para realização de encontros regulares
entre professores. Um agravante para essa situação é a dificuldade que os professores
sentem para acompanhar a aprendizagem individual de cada aluno, especialmente
aqueles que ministram disciplinas com carga horária semanal pequena (02 horas-aula), o
que, geralmente, representa a maioria dos docentes, com exceção dos professores de
matemática ou de português. Por exemplo, um professor que ministra disciplina com
dois períodos semanais, para fechar uma carga horária num regime de trabalho de 20h,
assume cerca de oito turmas, com uma média de 30 alunos, o que significa o contato
semanal com cerca de 240 alunos; esse número chega a quase 500 alunos para
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professores com regime de trabalho de 40h (que representa a maior parte dos
professores de nossa amostra). Acompanhar continuamente a aprendizagem individual
de cada aluno, nesses casos, é tarefa impraticável, como constatamos pela declaração
abaixo, de professor que afirma que não consegue nem reconhecer todos seus alunos:
a gente tem 40 alunos... 30, 40 alunos dentro de uma sala e tu nem conhece
muitas vezes. A questão também da avaliação por parecer, que é o que a
gente ta fazendo agora, então parecer individual, aluno por aluno, eu tenho os
primeiros anos, tem alunos que foram meus alunos [em anos anteriores] e eu
conheço, eu sei quem é, agora tem outros alunos que eu... uma hora aula por
semana, eu nem imagino quem seja. (...). (E10-PSI1-E)

Por outro lado, para além das condições de trabalho dos professores, há ainda a
menção à falta de compreensão sobre aspectos conceituais e práticos relacionados à
avaliação.
dificuldade em fazer uma avaliação completa do aluno, em avaliar aspectos
qualitativos, quantitativos, avaliar a evolução dele, avaliar... na verdade tudo
né... tudo que o aluno faz, produz, pesquisa, apresenta, aplica, então eu acho
que ai ta a grande dificuldade dos professores. (E04-CP-E)

Outra dificuldade é a resistência de professores que desejam manter um processo de
avaliação tradicional da aprendizagem dos alunos, realizado mediante registros por
disciplina e por nota:
pros professores, pra sair daquela ideia de nota, não é fácil, ainda tem
professor que diz assim "CSA, é 5", mas não pode mais pensar assim como
nota, tem que pensar num conceito, tem que olhar pro aluno... (E15-CP-E)

Uma parte dessa resistência pode ser atribuída à própria formação dos professores;
afinal, em que momentos, espaços, disciplinas dos cursos de licenciatura ocorrem
encontros entre licenciandos de diferentes áreas curriculares? Quando os futuros
professores aprendem a trabalhar conjuntamente, por área?
É que nós não estamos saindo da faculdade preparados né. Eu me formei o
ano passado e não se falava nisso. E a gente saiu sem saber isso. E se depara
nas escolas com coisas assim. Acho que primeiramente o que tem que mudar
é o método das faculdades, nas licenciaturas. (E14-PSI1-GF)

A quarta categoria estabelecida, em ordem de ocorrência, refere-se à necessidade de
aceitação, por parte da comunidade escolar, do Seminário Integrado, como
componente da matriz curricular do Ensino Médio (19 ocorrências). Parece evidente
que sem a aceitação do SI, tampouco haveria disposição de professores e de alunos para
se envolver com as atividades propostas para serem ali desenvolvidas. Porém, a
resistência às mudanças na matriz curricular do EM, motivada pelo desejo de
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manutenção da função propedêutica dessa etapa da escolaridade, implicou na pouca
aceitação e até mesmo em uma rejeição do SI, por alunos, pais e alguns professores.
eles acham uma perda de tempo, eles gostariam de ta aprendendo
matemática, química, física, biologia (...), focado pro vestibular (E10-CP-E)
eles [os alunos] não queriam fazer, por exemplo, seminário, [porque] eles
acham a maior bobagem, (...)que [SI] não serve pra nada, que aquilo ali não
vai ajudar eles a passar em concurso e vestibular nenhum (...). (E04-CP-E)
os colegas que estavam sempre na sala de aula [que não assumiram SI]
diziam: "isso aí é só matação! Isso aí é só pra matar aula". (E01-PSI1-E)

Trata-se, nesses discursos, da defesa de uma perspectiva de formação unilateral e
propedêutica do EM que está enraizada na cultura escolar em nossa região, como de
resto no país em geral:
a escola sempre foi muito atrelada ao currículo da universidade, do PS
[processo seletivo seriado/UFSM] e vestibular e isso é uma coisa assim muito
enraizada, muito difícil pra gente trabalhar com isso (...). (E11-CP-E)

Finalmente, a quinta e última categoria estabelecida, com 10 ocorrências, trata da
necessidade de planejamento e de realização de atividades, no âmbito do SI, com
características próprias, ou seja, considerando-se que os seminários são caracterizados
por espaço para realização de projetos sobre situações-problema identificados pelo
grupo (alunos e professores), sua organização precisa ser própria e diferente das típicas
atividades que costumavam/costumam ser realizadas nas demais disciplinas.
Porém, isso nem sempre foi conseguido, já que dificuldades de ordem estrutural ou
operacional influíram nesse processo. Assim, temos, por um lado, questões relativas à
precariedade da estrutura física e à falta de recursos (humanos e materiais) disponíveis
na escola para realização de atividades nos SI, o que os professores atribuem à
insuficiência de apoio financeiro por parte da SEDUC/RS. Os relatos dos professores
apontam estrutura precária dos laboratórios de informática, com internet de baixa
qualidade ou mesmo sua ausência, falta de diversidade de livros nas bibliotecas para
sustentar a pesquisa bibliográfica dos alunos, falta de recursos para permitir saídas a
campo, falta de espaço físico para atividades de apresentação de trabalhos para toda a
escola, etc.:
meu sonho, no seminário integrado, é você poder ter lá computadores, onde
você entra na internet e discuta temas direto ali e aí, isso sim é frustrante,
porque tu cai às vezes nas amarras de ter que ter uma aula tradicional, porque
não tem... (E03-PSI1-E)
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A respeito dessas dificuldades para desenvolvimento do SI, apontados pelos
entrevistados, lembramos aqui Acácia Kuenzer, que, nos anos 1990, alertava:
Não dá para você pensar numa proposta de politecnia com cuspe e giz. Não
dá para você pensar numa proposta que reunifique teoria e prática com o
professor desqualificado, (...), para trabalhar numa escola que não tenha
laboratórios, que não tenha bibliotecas e que não tenha todos os recursos que
a moderna ciência e tecnologia colocam à disposição do homem
(KUENZER, 1991, p.123)

Além disso, pode-se perceber uma compreensão precária e insuficiente acerca da
função do SI e do seu papel na nova matriz curricular do EM, fator que, somado à falta
de tempo para estudo e planejamento das aulas, levou muitos professores a encontrar
dificuldades para desenvolver atividades no âmbito desse componente curricular.
CONCLUSÕES
Pelo que foi afirmado até aqui, fica evidente que as dificuldades enfrentadas pelas
escolas, no âmbito do processo de implementação da PREM/RS, são multifacetadas,
suscitadas ou motivadas por fatores de diferentes ordens: estrutural, operacional,
profissional, pessoal, cultural. Tais dificuldades obstaculizaram ou mesmo impediram a
realização de ações eficazes para atender às necessidades com as quais se depararam as
escolas no contexto de implementação da proposta. Essas constatações nos permitem
afirmar que as características do funcionamento dos estabelecimentos escolares e das
culturas do sistema, das escolas e de seus sujeitos são fatores que influenciaram a
implementação da proposta, funcionando ou como catalisador ou como freio para as
mudanças (THURLER, 2001).
As dificuldades identificadas não aparecem de forma isolada em cada contexto
escolar. Ao contrário, o que caracteriza a complexidade da escola é justamente a
confluência desses diversos elementos. Fatores como a resistência de professores à
mudança nas formas de realização de seu trabalho, nas formas de realização da
avaliação, a resistência de professores, pais e alunos às mudanças na estrutura do EM,
são aspectos que afloram em situações como a que analisamos, de implementação de
uma proposta que pretende realizar tais mudanças. Essas resistências, porém, não
surgem aí; a visão do trabalho docente como atividade individual, a visão da avaliação
como prática de controle sobre os alunos, a visão do EM com função propedêutica, não
surgiram em decorrência da implementação da PREM/RS, mas já estavam consolidadas
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nas representações desses professores e, na medida em que não eram questionadas e
postas à prova, talvez ficassem ocultas, encobertas, implícitas.
Quanto às condições estruturais, identificamos escolas com deficiências físicas,
professores sobrecarregados (atendendo muitas turmas, com muitos alunos), uma forma
de organização do trabalho escolar que parece reconhecer e valorizar apenas uma parte
do trabalho docente – o trabalho didático realizado em sala de aula, o que significa falta
de espaço e pouco tempo para realização das demais tarefas do trabalho docente. Tudo
isso parece ter sido ignorado pela SEDUC/RS, na medida em que implantou a proposta,
mas não garantiu condições suficientes para sua implementação.
Diante dessas dificuldades, e pelo que sugere o conjunto de nossos resultados
(ZAMBON, 2015), podemos afirmar que a PREM/RS não modificou substancialmente
o EM, especialmente porque não suscitou suficientemente o questionamento sobre a
função social dessa escola de Ensino Médio, que nesse processo permaneceu como um
núcleo sólido (THURLER, 2001), protegido de tal modo que ali não se efetivaram
mudanças.Assim, essa proposta de um Ensino Médio Politécnico, pelas condições
efetivas que encontrou na prática, parece ter estabelecido um Ensino Médio duplamente
adjetivado: “Politécnico/propedêutico”. O primeiro adjetivo está formalmente
documentado; o segundo adjetivo prevalece no EM efetivamente praticado.
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AVALIAÇÃO DO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO NAS ESCOLAS
PÚBLICAS GAÚCHAS: IMPLICAÇÕES, ATRAVESSAMENTOS E
POSSIBILIDADES

Neste painel refletimos sobre efeitos, implicações, atravessamentos e possibilidades que
uma política pública para o ensino médio, proposta por uma Secretaria Estadual de
Educação, período 2011-2014 produziu nos atores sociais envolvidos, bem como
algumas ressignificações por eles elaboradas no interior das escolas de Ensino Médio do
Estado do Rio Grande do Sul (RS). No primeiro artigo, “Ação docente no ensino médio
e reforma curricular: atravessamentos nos modos e tempos pedagógicos” analisa-se os
efeitos que a implantação da reforma curricular produziu na ação pedagógica dos
professores das escolas públicas, a partir da formação continuada ofertada. Constatamse algumas mudanças positivas, mas também evidencia-se o silenciamento de muitos
docentes sobre as reformas, assim como manifestações de um sentimento de impotência
e desvalorização do trabalho docente. No segundo artigo “Avaliação no contexto do
ensino médio politécnico no RS” apresentamos algumas reflexões sobre a avaliação e
efeitos produzidos na implementação da reforma nas escolas, a partir da voz dos atores
sociais envolvidos no processo. A comunidade escolar – gestores, professores e alunos
– apontou a avaliação como sendo a estratégia central na implementação da proposta
bem como a temática mais complexa e polêmica. Já no artigo “Necessidades e
dificuldades no processo de implementação da proposta de reestruturação curricular do
ensino médio no RS”, analisamos necessidades sentidas e dificuldades enfrentadas por
escolas no processo de implementação da reforma curricular. Foram identificados
fatores de ordem estrutural, operacional, profissional, pessoal e cultural que dificultaram
ou obstaculizaram o processo de implementação da política pública expressa na
proposta. A insuficiência das ações de formação continuada para suportar essa
implementação, assim como a resistência às mudanças propostas reforma, motivada
pelo desejo de manutenção da função propedêutica dessa etapa da escolaridade,
implicaram na pouca aceitação do Seminário Integrado (SI) como componente dessa
matriz curricular.

Palavras-chave: Ensino Médio. Reestruturação Curricular. Ação Docente.
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AÇÃO DOCENTE NO ENSINO MÉDIO E REFORMA CURRICULAR:
ATRAVESSAMENTOS NOS MODOS E TEMPOS PEDAGÓGICOS

Margareth Fadanelli Simionato (IPA)i

RESUMO
Este artigo analisa o processo de implementação de uma política pública para o ensino
médio, proposta por uma Secretaria Estadual de Educação, período 2011-2014, bem
como sua ressignificação através das escolas de Ensino Médio do Estado do Rio Grande
do Sul (RS). Os procedimentos metodológicos, com base no referencial teóricoanalítico do ciclo de políticas públicas de Stephen Ball, foram: coleta dados de escolas
de todo o estado, envolvendo gestores e professores das referidas escolas, através da
aplicação de questionário online enviado às 106 escolas pesquisadas; e realização de um
grupo focal com especialistas e professores de ensino médio. Investir na formação
continuada seria fundamental para as efetivas mudanças nas ações pedagógicas que uma
reestruturação curricular exige. De acordo com os dados coletados, contudo, ainda que
tenha havido formação, essa não parece ter sido suficiente para garantir esta efetividade.
Ao mesmo tempo que as reformas curriculares são colocadas em prática, muitos
professores compreendem a dimensão, os benefícios e a pertinência da proposta, porém
questionam por que as condições materiais e objetivas de trabalho permanecem as
mesmas. Trabalham sem dedicação exclusiva em uma única escola,
compartimentalizando seu tempo de trabalho em diferentes escolas, com realidades e
sujeitos e culturas escolares diversos. Dentre alguns dos efeitos produzidos ao longo de
três anos do início dessa implantação constatou-se algumas mudanças positivas, mas
também evidencia-se o silenciamento de muitos docentes sobre as reformas assim como
manifestações de um sentimento de impotência e desvalorização do trabalho docente
diante dos dispositivos engendrados na implantação de mais uma reforma curricular.
Palavras chave: Ensino Médio – Ação Docente – Formação Continuada

As reflexões apresentadas nesse artigo, constituem-se em um recorte de uma
pesquisa realizada sobre o processo de implementação de uma política pública para o
ensino médio politécnico no estado do RS na gestão 2011-2014 através da Secretaria de
Estado da Educação (SEDUC). No escopo deste artigo trataremos dos aspectos
relacionados ao contexto da prática do ciclo de políticas proposto por Ball, com foco na
formação continuada dos professores e as implicações na ação docente desenvolvida
nas escolas no período de implementação do ensino médio politécnico.
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Situando o contexto da prática
Conforme explanado por Bowe, Ball e Gold (1992) é no contexto de
implementação da política, quando as ideias passam para o campo da prática, que
algumas modificações importantes permitem redefinições do desenho inicial. Este
entendimento como se pode apreender está relacionado à compreensão dos autores de
que o contexto da prática de uma política é um campo para a interpretação e recriação
da mesma. Supõe que a população que vive ou sofre a política não é um objeto passivo,
submisso e subordinado a um poder, seja este partido, governo, legislativo ou mesmos
técnicos. Nas palavras de Ferretti (2011, p.791) “a escola não é mera executora do que
dela pretendem os formuladores de política.” Portanto no caso da educação escolar os
lugares de embate, as arenas, são: escolas e locais de atuação dos profissionais da
educação. Por sua vez, os grupos de interesse são: professores e demais profissionais
que tem papel ativo na aplicação das políticas. Ou seja, a política chega à escola e é
recontextualizada pelo professor que trabalha com ela, o mesmo tem a liberdade de
recriá-la e reinventá-la. Nesse sentido, política curricular é interpretada de diferentes
formas, uma vez que experiências, valores e interesses presentes são diversos. Nesse
sentido, afirma-se que é através da análise das entrevistas com professores e equipe
técnica representativas das escolas envolvidas em todo o RS que compreenderemos
melhor de que maneira o desenho de formulação da política de fato foi e vem sendo
transformado em atividades no dia-a-dia das escolas gaúchas, e de que maneira poderá
de fato combater os problemas ao qual se propôs quando de sua formulação. A opção de
referenciar-se no ciclo de políticas reconhece os destinatários de uma política como
sujeitos sociais. Não os confunde e nem lhes trata como objetos expostos à
racionalidade do Estado, do governo, dos poderosos, como se eles não fossem nada!
A política educacional do governo do período 2011-2014, apresentada através do
Documento Base “Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação
Profissional Integrada ao Ensino Médio 2011-2014” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO RIO GRANDE DO SUL [SEDUC], 2011), se constrói a partir de uma análise
diagnóstica do Ensino Médio (EM), utilizada para justificar a proposta de um Ensino
Médio Politécnico (EMP). Diferentemente, contudo, de políticas educacionais dos
governos anteriores, tal política foca somente na reestruturação curricular, fato
explicado pela Diretora Geral da SEDUC-RS (Secretaria de Educação do Rio Grande do
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Sul): “Temos a convicção de que somente uma reestruturação curricular sob outros
paradigmas é capaz de garantir o acesso, a permanência e a consistente aprendizagem de
nossos jovens e adolescentes” (NASCIMENTO, 2013, p. 16).
As reformas impingem às escolas mudanças consubstanciais em seus tempos
pedagógicos, rotinas e práticas. Em geral, a escola e seus professores fazem parte de
uma cultura escolar e docente que tem seus filtros próprios para a releitura dos
movimentos externos ao cotidiano escolar, mantendo sua própria ação pedagógica
apesar das diretrizes emitidas por sua mantenedora. Um traço cultural não se apaga por
simples desejo ou imposição através de uma reforma. Ferreti (2009) ressalta esta
questão, ao colocar que
As apropriações que os professores realizam estão
atravessadas por esse traço cultural que pode até ser
submetido por eles a questionamentos o que demanda tempo
para reflexão, aparentemente pouco disponível, ou, ainda, o
cultivo do hábito do debate, que tende a desaparecer em
função das demandas cada vez mais intensas por
produtividade (FERRETI, 2009, p.21).

Para Ribeiro et al (2014, p.91) a reforma “propôs a desconstrução de uma
organização curricular pautada na racionalidade técnica que compartimentalizou o
conhecimento em disciplinas perdendo a noção da totalidade frente à complexidade,
cada vez maior, das especializações do conhecimento.”
Acrescenta-se, ainda. que a reestruturação não promoveu um efetivo e
necessário debate com a comunidade escolar, o que provocou resistências e dificultou
sua aceitação, entendimento e aplicação entre grande número de professores, resultando
em constantes tensionamentos. De acordo com Paulilo (2010, p. 491), “políticas não são
simplesmente implantadas como foram propostas e torna explícita a existência de
práticas de apropriação e/ou resistência que produzem efeitos que podem representar
mudanças e transformações significativas na política original”.

Os caminhos da pesquisa
Do universo de 1080 escolas que possuíam o EM no ano de 2013, 155 (14,3%)
foram selecionadas para compor a amostra desta pesquisa, sendo realizado um sorteio
aleatório para determinar a quantidade de escolas a ser entrevistada em cada uma das 30
Coordenadorias Regionais de Educação. Dentre estas se obteve o retorno de 106 escolas
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(9,8% das 1080 existentes no Estado), e foi com esses retornos que o banco de dados da
pesquisa foi organizado. Ainda, foi realizado um Grupo Focal composto por nove
professores da rede estadual de ensino de Porto Alegre e Região Metropolitana de Porto
Alegre, sendo cinco destes atuantes no Seminário Integrado (SI). Esta atividade foi, gravada
e, posteriormente, transcrita para fins de análise. Os dados primários de ordem qualitativa

obtidos a partir da aplicação da técnica Grupo Focal, bem como por meio de
manifestações e opiniões livres dos entrevistados em uma questão aberta posicionada ao
final do formulário online, foram analisadas com o auxilio do Programa NVivo 10

A ação pedagógica vista a partir dos processos de formação continuada
Mesmo que as ações de divulgação e participação na implantação da proposta do
EMP tenham sido capitaneadas pela Seduc, não significam, no entanto, nem uma
construção e implantação coletiva da proposta nem tampouco uma implementação
democrática da mesma. Nesse sentido, o que não é levado à discussão, à validação, é
visto como imposto “de cima para baixo”, pois há uma grande diferença entre envolver
efetivamente os sujeitos na compreensão e consecução de uma proposta tão inovadora e
que altera radicalmente as rotinas das escolas do que apenas comunicar os sujeitos que
estarão implicados nesse processo. As manifestações que seguem foram representativas
tanto das escolas em seus coletivos quanto no grupo focal realizado:
“Deveria ser construído no coletivo, professores ,comunidade e não imposto
como foi feito pelo Estado, simplesmente não houve votação de parâmetros nos
termos propostos,fomos inseridos no politécnico sem ao menos saber do que se
tratava” (Escola 3 - Formulário Online).

A fala acima transcrita nos leva a conjecturar que, se foi tão amplamente
divulgada e discutida essa proposta como referenciado no documento da Seduc, o que
houve entre o “dito e o feito” para que um grande número de depoentes manifeste total
desconhecimento da proposta? Houve realmente essa participação e partilhamento de
informações? Como então compreender a gestão democrática e a difusão da informação
no cotidiano da escola quando as informações não circulam? Agrega-se a isso o
despreparo das coordenadorias na orientação inicial sobre a proposta, como manifestado
por participante do Grupo Focal:
“[...] mas assim o que eu vejo pior hoje na questão do politécnico, são as ideias
das adaptações, e nisso tu tem a resistência do professor sim, tu tem a questão
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de ser implementado De uma forma sem nenhum tipo de negociação, e tu tem
também a questão da coordenadoria e da SEDUC de não te dar assessoria
nenhuma para esses professores , nenhuma quando deu ainda deu errado, sem
noção daquele projeto, deu um embate muito grande para quem tinha um tipo
de noção sobre e criaram uma coisa assim tu organizava os professores, não
agora vai ser assim, vai ser assim, eles se adaptavam a dura penas, ai vinham
como agora, nova forma de avaliação para 2014, gente, a gente está em
setembro , como vamos fazer uma nova forma de avaliação para 2014 em
setembro de 2014, não tem como também julgar o professor, pela resistência
que esta oferecendo ao politécnico” (Depoimento de Professor de História
participante do grupo focal).

Esta fala materializa a real situação da implementação da proposta, na qual
professores e coordenações pedagógicas das escolas eram submetidos a mudanças de
orientações e principalmente de registros em meio aos processos. O que está sendo
sinalizado nessa fala, portanto, remete ao desencontro nas informações. Dito de outra
forma, ao iniciar o período letivo professores estruturam seus planejamentos e com eles
os instrumentos de avaliação que seriam utilizados para dar conta de acompanhar o
processo de aprendizagem dos alunos. Na sinalização referida, os processos de aferição
das aprendizagens dos alunos sofreram alterações em meio ao desenrolar das propostas.
Isso gerou um grande desconforto por parte dos professores, que passaram a
desacreditar na proposta.
Alterações não podem ser operadas de forma unilateral, a partir de ações que
atravessam o trabalho pedagógico, provocando as mais diversas polêmicas e embates
entre os atores envolvidos no processo. Uma reestruturação dessa profundidade não
pode ser levada a efeito sem a real participação do professor, sujeito social
verdadeiramente implicado no processo, pois é ele quem está na ponta da questão
pedagógica, desenvolvendo e acompanhando as aprendizagens de seus alunos na sala de
aula.
Implantar o EMP em todas as escolas de EM do estado foi uma escolha da
Seduc, passível de questionamentos, pois poderiam ter implantando um projeto piloto
em escolas que aderissem à proposta e tivessem o devido espaço de formação e
preparação para colocar em ação as mudanças. Uma proposta com essa magnitude
precisa ser levada a sério, acompanhada em todos os seus detalhes, ouvindo os
formadores externos, esclarecendo dúvidas para alinhar as falas e garantir o sucesso das
formações.
É preciso ainda sinalizar que, junto com as manifestações acerca de uma
proposta imposta, estão as manifestações contrárias à implementação do EMP sem uma
satisfatória formação dos professores. A seguir, passamos a analisar a formação
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continuada ofertada aos professores no decorrer dos três anos de implementação da
proposta.
Para que a proposta de EMP tivesse efetividade, a formação deveria ser tomada
não só como fundamental, mas como central na sua implantação. Somente a formação
dos professores poderia contribuir para reorientar a prática e a ação pedagógica
desenvolvida na escola. Assim, investir na formação seria fundamental para as
mudanças nas ações pedagógicas que a reestruturação curricular exige. De acordo com
os dados coletados, contudo, ainda que tenha havido formação, ela não parece ter sido
suficiente para garantir esta efetividade.
O grande número de respostas para “reuniões entre professores” como oferta de
formação e divulgação da proposta corrobora para o entendimento de que a
implementação da proposta ficou ao encargo das escolas, mesmo desconhecedoras da
essência da mudança almejada no Contexto da Produção de Texto da política. Ou seja,
nesse contexto de produção da política todas as ações foram pensadas pelos
especialistas, porém no contexto da prática, essas ações não foram acompanhadas nem
explicitadas para quem efetivamente agia nas práticas pedagógicas. Pode-se inferir que
houve uma divisão social do trabalho, onde alguns especialistas escreveram e pensaram
a proposta e os professores apenas a executaram, sem serem partícipes do processo do
pensar a política. As escolas não terem apontado as equipes diretivas e coordenações
pedagógicas, a CRE e os encontros de formação como centrais para discussão do
Documento Base apontam um despreparo dessas na condução da formação para
implementação da proposta, prejudicando a mesma:
“Nas escolas em que não ocorreu o devido entendimento da Equipe Diretiva,
para efetivarmos mudanças significativas no Ensino Médio, juntamente com
professores alunos e pais, não passou de mera troca de média de notas para
média de conceitos, interdisciplinariedade feita por apenas um professor,
atividades longe de serem consideradas projeto de pesquisa e do trabalho como
princípio educativo, portanto mantendo fracionada a formação integral do
aluno” (Escola 7 - Formulário Online).

Este excerto corrobora com a questão de que as reformas não podem ser
operadas de forma unilateral, a partir de ações que atravessam o trabalho pedagógico,
provocando as mais diversas polêmicas e embates entre os atores envolvidos no
processo. Para além disso, a implementação de uma proposta mal compreendida leva a
adotar ações que maquiam os processos, como no caso citado em que as médias notas
foram substituídas por médias de conceitos. Isso nos remete ao fato de que uma reforma
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dessa profundidade não pode ser levada a efeito sem a real participação do professor,
sujeito social verdadeiramente implicado no processo, pois é ele quem está na ponta do
processo pedagógico, desenvolvendo e acompanhando as aprendizagens de seus alunos
na sala de aula.
“No início do processo, as informações via CRE e SEDUC, em relação
(principalmente) ao registro das avaliações era desencontradas, ainda é. É
difícil para o grupo de professores e alunos entrar em consenso através do bom
senso, como diz o regimento” (Escola 34 - Formulário Online).
“[...] e eu vi também que faltou de fato uma preparação dos professores, das
próprias equipes da escolas nessa implementação, aonde eu comecei a fazer as
entrevistas para minha dissertação eu conversei com professores, supervisores,
e falaram assim: Rafael nós recebemos a notícia no final de 2011, apenas
orientadores e supervisores, nem a direção foi convocadas pela secretaria,
chegaram com aquilo para nós, depois foi a coordenadoria na escola para
explicar pros professores e em todas as escolas foi muito mal recepcionado, o
pessoal não entendeu, deu briga, discussões calorosas, na época eu conhecia o
coordenador pedagógico fiquei com pena dele, da coordenadoria porque levou
cada surra porque ele mesmo não sabia o que estava falando direito, nem eles
estavam entendendo essa informação, os professores então muito menos [...]”
(Depoimento de Professor de História e de SI participante do grupo focal)

Assim, mesmo que a SEDUC tenha oferecido no ano de 2012 um intenso
processo de formação para representantes das CREs, equipes diretivas das através de
vários encontros realizados na capital gaúcha e interior do estado, ele pode não ter sido
suficientemente consistente em seu conteúdo para subsidiar os professores que
começam o ano já tendo que implementar a proposta. Isso foi possível verificar nos
dados coletados e abaixo transcritos:
“Gostaria de colocar que nós tivemos que aprender na dura sorte como se
realiza o seminário integrado e como se faz a avaliação emancipatória, pois
este ensino foi implantado em 2012 e apenas no início deste ano tivemos
palestras e formação com todos os professores” (Escola 49 - Formulário
Online).

É preciso compreender que a proposta de Ensino Médio Politécnico não tratou
de uma simples reestruturação curricular sem maiores consequências. Ao contrário, ela
mexeu profundamente na ação pedagógica desenvolvida nessas escolas, pois provocou
questionamentos e incertezas quantos aos saberes, experiências e valores dos
professores ao se aproximar de uma pedagogia crítico-reflexiva e demandar professores
em consonância com esta proposta, conforme aponta a escola 50:
“Acredito que é fundamental acrescentarmos a discussão sobre a cultura de
trabalho que estávamos acostumado. Realmente esta nova proposta, mexeu
com a estrutura da escola. Estrutura de Recursos Humanos, tempo, espaço, e
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principalmente a filosofia da escola, a filosofia de vida do professor.Estamos
construindo juntos um identidade diferente. Temos muito insegurança” (Escola
50 - Formulário Online).

O EMP propõe não uma mudança no currículo, mas a desconstrução de um
modo de pensar e agir que podem estar baseados em uma racionalidade técnica que
compartimenta o conhecimento em disciplinas e que faz parte, ainda, da formação
inicial desses professores. Esta desconstrução pauta-se em um paradigma críticoreflexivo. Nesse sentido, há de se destacar nas percepções das escolas um forte
questionamento sobre esta formação inicial, conforme mostram os trechos abaixo:
“O trabalho do professor ficou praticamente desproporcional à sua formação
acadêmica ( pois na universidade aprende-se a dominar a sua disciplina)
Obriga o professor a compor uma linha de planos de aula que fogem de seu
conhecimento o forçando a estudar junto com os alunos, muitas vezes tornando
a orientação falha por conta do pouco conhecimento do professor.[...] Se esta é
a proposta de mudança, que haja em todas as instancias, mudança nas
graduações de licenciatura, (formar professores interdisciplinares), dar
condições financeiras tanto para escolas quanto para profissionais envolvidos.
Sou professora e na atual situação, não acredito na educação” (Escola 52 Formulário Online).

No entanto, conforme expressam algumas escolas, no terceiro ano de
implementação da proposta, após muitas formações e debates entre professores,
coordenações pedagógicas e equipes diretivas, alguns entendimentos, tanto acerca de
conceitos quanto de práticas pedagógicas e avaliações ainda estão sendo ou ainda
precisam ser elucidados:
“Acho que cursos para os professores sobre politecnia são muito importantes
para que este tipo de educação seja mais difundido.Acho muito útil, acho que
não podemos mais voltar ao que era mas também acho que alguns professores
e direção ainda tem resistência a este tipo de educação” (Escola 90 Formulário Online).

A proposta do EMP, talvez por não querer repetir o que governos anteriores
propuseram, especialmente furtando-se de elaborar materiais escritos, como os cadernos
“Indagações sobre currículo” (BRASIL/SEB/MEC,2008) que articulou temáticas
fundamentais na discussão do currículoii, incorreu no vazio ao deixar os professores a
sua própria sorte, tendo que construir seus caminhos quando não tinham formação ou
preparo para realizar a mudança, além de não se sentirem partícipes do processo.
Compreende-se que as práticas apenas modificam-se quando as concepções
epistemológicas que as sustentam mudam porém, durante esse processo de mudança há
que se ter um cuidado especial com a prática efetiva realizada nas escolas, porque
gerações de alunos continuam passando por ela, independentemente de reformas que
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estejam sendo implantadas. Possivelmente, evitando ser diretiva na proposta, a Seduc
não implementou um repositório de materiais ou algo do gênero que auxiliassem os
professores, mas por outro lado, talvez não tenha avaliado suficientemente a
importância de estabelecer esse suporte aos professores de sala de aula. As várias
manifestações de escolas e professores do grupo focal corroboram essa questão.
Mesmo com todas as adversidades outras escolas, concordam quanto à
necessidade de mudar o ensino médio, de dar outro sentido às práticas que vinham
sendo efetivadas há tanto tempo cristalizadas entre os professores. Contudo, uma
proposta bem articulada, implementada em um momento em que um grande número de
professores ansiavam por mudanças nas metodologias e práticas desenvolvidas no
ensino médio, perder sua grandiosidade tendo em vista a imposição de modelos a
escolas e professores que precisavam de mais tempo para se apropriar das mudanças em
curso. Pelos posicionamentos das escolas de todo o estado e do grupo focal realizado,
há fortes indicativos de que isso tenha realmente acontecido:
“Achamos a proposta boa, mas veio sem construção coletiva ne não apresentou
previa formação e qualificação dos professores que atuam nas turmas” (Escola
92 - Formulário Online).
“Considera a proposta do politécnico muito boa, porém a prática tem alguns
problemas, como por exemplo, a própria formação dos professores que ainda é
feita de maneira a separar as disciplinas. A disponibilidade dos professores que
tem que cumprir a carga horária, muitas vezes em escolas diferentes, mas
avalio que estamos no melhor caminho” (Escola 30 - Formulário Online).

Conclusão
As reformas impingem às escolas mudanças consubstanciais em seus tempos
pedagógicos, rotinas e práticas. Em geral, a escola e seus professores fazem parte de
uma cultura escolar e docente que tem seus filtros próprios para a releitura dos
movimentos externos ao cotidiano escolar, mantendo sua própria ação pedagógica
apesar das diretrizes emitidas por sua mantenedora. Um traço cultural não se apaga por
simples desejo ou imposição através de uma reforma. A ação pedagógica sobrevive e
perpassa programas e políticas curriculares descontinuadas, dando espaço para a artesania
docente presente nestas escolas, onde o professor cria e recria suas práticas. Essa
artesania, assim como o criar e recriar de práticas foi se consolidando com o passar do

tempo e com a melhor compreensão da proposta. Muitos depoimentos deixaram isso
claro, no sentido de que os professores sentiam-se mais seguros em implementar
mudanças à medida em que iam conhecendo melhor a operacionalização da proposta.
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Essa questão passou por uma ressignificação da reestruturação curricular, pois, no
contexto da prática da política pública, esta passou a ser reescrita pelos atores da prática,
fato evidenciado por um grande número de depoimentos das escolas que participaram
da pesquisa online. Por outro lado, essa reestruturação causou muitos debates no interior
das escolas, onde as práticas existentes confrontaram-se com as novas.
Neste sentido, a formação continuada dos professores foi um ponto muito
questionado nos depoimentos coletados, pois tanto formadores como escolas não
sabiam o que e como fazer. Os depoimentos apontaram para o fato de que a formação
inicial estava totalmente defasada quanto aos pressupostos pedagógicos da
reestruturação curricular e de que os professores foram preparados para trabalhar com
disciplinas e não por áreas de conhecimento ou de forma interdisciplinar, o que
demandava uma formação continuada consistente para auxiliar nessa ruptura
epistemológica.
O pacote reformista implantado desencadeou várias reordenações pedagógicas,
alterando profundamente modos e tempos pedagógicos e avaliativos do ensino médio,
nos quais as escolas e seus professores estavam estruturados. Destaca-se, assim, que
modificações da ação pedagógica desenvolvida no interior da escola precisam ser
discutidas a partir de sua base, dos professores e das ações que efetivamente se
desenvolvem no interior da escola.
Uma reestrutração curricular implementada da forma como foi, nos leva a supor
uma reforma hegeliana, iluminista, pois supõe que a mudança na escola se opere de
forma unilateral, a partir de ações que atravessam a organização do trabalho
pedagógico, provocando as mais diversas polêmicas entre os próprios educadores e com
a sociedade em geral. A grande abstração nas reformas de tipo hegeliano traz em seu
bojo que o conceito se impõe ao real.
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AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO RS
Gabriel Grabowski(FEEVALE)iii

Resumo: O presente artigo aborda o tema da avaliação realizada em escolas públicas
estaduais do RS em torno da política implementada entre 2011-2014 denominada
Proposta de Reestruturação Curricular do Ensino Médio Politécnico. Através de uma
pesquisa quantitativa-qualitativa foram coletados dados de 106 escolas de todo o estado,
envolvendo gestores e professores das escolas, por meio da aplicação de um formulário
de pesquisa eletrônico junto à amostra de escolas selecionada e da realização de um
Grupo Focal a fim de aprofundar a análise do contexto da prática. Nos dados coletados
junto as escolas estaduais, tanto através Grupo Focal (GF) bem como por meio do
Formulário OnLine, o tema da avaliação de aprendizagem foi abordado com destaque,
especialmente nos anos de 2013 e 2014, transformando-se no assunto mais mencionado
e criticado do EMP, juntamente com o Seminário Integrado. A comunidade escolar –
gestores, professores e alunos – apontaram a avaliação como sendo a estratégia central
na implementação da proposta bem como a temática mais complexa e polêmica. Os
dados foram aglutinados em torno de subcategorias, tais como: críticas à nova proposta
de avaliação; avaliação por conceitos; resistências de docentes e das escolas; adaptações
e “jeitinhos” de enquadramento da avaliação tradicional com a nova forma;
contrariedades com a progressão parcial e, também, reconhecimentos da necessidade de
mudança no processo avaliativo existente e elogios da nova forma de avaliação.
Destaca-se a centralidade que a avaliação de aprendizagem, acabou assumindo
especialmente em 2013 e 2014, quando, de fato, as escolas tiveram que mudar a
avaliação e com isto consolidar a reformulação do ensino médio politécnico. Isto pode
revelar e significar que a mudança na avaliação obrigou as escolas a implementar a nova
proposta, tornando-se fator determinante no processo bem como de crítica a SEDUC.
Palavras chave: Ensino Médio, politecnica, avaliação

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa realizada sobre o processo de
implementação de uma política pública para o ensino médio politécnico no estado do
RS na gestão 2011-2014 através da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). Este
recorte é uma reflexão sobre o processo de Avaliação da Aprendizagem que o ensino
médio politécnico propiciou.

A pesquisa realizada caracterizou-se por dois momentos específicos: no
primeiro, compreendido entre os meses de janeiro a junho de 2014 foram coletados
dados secundários que permitiram esboçar a análise dos contextos do ciclo de políticas
públicas e, no segundo momento, entre os meses de julho e setembro de 2014, foram
coletados dados primários por meio da aplicação de um formulário de pesquisa

ISSN 2177-336X

5993

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

14

eletrônico junto à amostra de escolas selecionada e da realização de um Grupo Focal a
fim de aprofundar a análise do contexto da prática.

Para iniciarmos a abordagem da temática da avaliação educacional, no contexto
do Ensino Médio Politécnico (EMP), é necessário, que a avaliação deva estar integrada
ao “projeto político-pedagógico” da escola, tanto na sua concepção como na
implementação, considerando estudantes e professores como sujeitos históricos e de
direitos, participantes ativos e protagonistas na sua diversidade e singularidade”
(RIBEIRO ET AL, 2013). Deve, também, estar articulada com a proposta de ensino
médio integral, de qualidade social, e em consonância com as novas Diretrizes
Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM, 2012), que reforçam o compromisso da
avaliação da aprendizagem, com diagnóstico preliminar e entendida como processo de
caráter formativo, permanente e cumulativo.

Em todas propostas de reforma ou reestruturação curricular, a avaliação de
aprendizagem apresenta-se como uma questão central e conflituosa nos processos
educacionais. Em torno dela convergem todas as estratégias de mudança e de
resistência, pois nela se expressam. Simbolicamente, e não raras vezes de forma real, os
sucessos e os fracassos das próprias propostas de reformulação.
Toda avaliação em educação deve ser concebida como um instrumento para o
aprimoramento da gestão acadêmica e administrativa, tanto da escola quanto do sistema
educacional como um todo, visando à melhoria da qualidade e da sua relevância e
pertinência social. Este processo de avaliação institucional, conforme já destacado no
relatório final do PJF em 2013, distingue-se da avaliação educacional que se refere à
avaliação de aprendizagem ou de desempenho escolar e à avaliação de currículos.
Segundo Belloni (2000), a avaliação educacional concentra-se na avaliação de situações
de aprendizagem, isto é, quando um indivíduo ou grupos são submetidos a processos e
situações com vistas à aquisição de novo conhecimento ou habilidade; refere-se, assim,
à análise de desempenho de indivíduos ou grupos, seja após uma situação de
aprendizagem ou, regularmente, no exercício de uma atividade, em geral, profissional.
É, também, avaliação educacional aquela que se destina à análise de currículos ou
programas de ensino de um curso, de um nível ou modalidade de ensino, ou ainda,
atividades de qualificação profissional (BELLONI, 2000). Porém, existem posições que
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entendem que as análises de disciplinas, currículos e de programas, como o ensino
médio politécnico, também constituem os processos de avaliação institucional, ou seja,
a fronteira entre avaliação educacional e avaliação institucional não é um marco
divisório, mas processos que se inter-relacionam e se complementam.
A temática da avaliação no ensino médio politécnico foi analisada neste texto com
base dos resultados da pesquisa realizada, tanto através do formulário respondido pelos
sujeitos da pesquisa bem como pelas manifestações no grupo focal e, que têm
perpassado, com variação de intensidade, a prática de professores, a preocupação dos
estudantes, o interesse político dos gestores, o acompanhamento da sociedade e das
mídias, durante o processo de implementação da reformulação do ensino médio
politécnico do estado no Rio Grande do Sul na gestão 2011-2914. Mais de 700
professores responderam o questionário da pesquisa representando 106 escolas
estaduais, além do grupo focal formado por professores atuantes no ensino médio e
especialistas.
Na pesquisa colhida junto as escolas estaduais, tanto através Grupo Focal (GF) bem
como por meio do Formulário OnLine, o tema da avaliação de aprendizagem foi
abordado com destaque, especialmente nos anos de 2013 e 2014, transformando-se no
assunto mais mencionado e criticado do EMP, juntamente com o Seminário Integrado.
Como demonstração da centralidade que a avaliação assumiu, destacaremos três
manifestações a seguir:
“O problema maior é a avaliação, o politécnico em si a ideia é boa”. (Escola 13
- Formulário Online;
“Creio que ainda há uma confusão em relação a avaliação, que muitos por não
terem conhecimento do texto base do Regimento do Politécnico, acham que na
avaliação
emancipatória
todos
devem
ser
aprovados.
O ensino médio politécnico é uma ótima ideia, tem surtido muito efeito com os
alunos, o que realmente não concordo é com o método de avaliação, deveria
ser mais explorado e estudado”. (Escola 12 - Formulário online);
“Nós professores estamos sendo obrigado a participar de uma forma de
avaliação que não concordamos” (Escola 12 - Formulário online).

Tentando aprofundar a analise da temática da avaliação, na sequência, serão
destacadas um conjunto de manifestações dos participantes da pesquisa sobre o tema da
avaliação que, para fins de melhor organização e exposição, aglutinamos em torno de
subcategorias, tais como: críticas à nova proposta de avaliação; avaliação por conceitos;
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resistências de docentes e das escolas; adaptações e “jeitinhos” de enquadramento da
avaliação tradicional com a nova forma; contrariedades com a progressão parcial e,
também, reconhecimentos da necessidade de mudança no processo avaliativo existente
e elogios da nova forma de avaliação.
Entre manifestações críticas em torno da proposta de avaliação na reformulação
do ensino médio politécnico algumas manifestações destacaram práticas de injustiça e
não equidade na prática avaliativa com os alunos que podem ter como causa a
sobreposição de avaliações qualitativas e quantitativas:
“A avaliação do Ensino Politécnico acredito ser injusta, uma vez que muitos
colegas não levam a sério tal trabalho e acabam avaliando aluno
satisfatoriamente, quando muitas vezes o aluno não realiza os trabalhos
propostos pelo professor, não tem participação em sala de aula, não elabora
pesquisa para o Seminário Integrado”. (Escola 68 - Formulário online);

Também na temática da avaliação foi destacada a falta de formação de
professores em torno da nova proposta de avaliação emancipatória e que, por
consequência, inviabilizou um tratamento contextualizado e de totalidade do professor
com os estudantes:
“Não houve formação adequada para vivenciarmos as propostas
interdisciplinares, sem falar da avaliação por conceitos muito subjetiva,
buscando só números de aprovação, sem comprometimento real da
aprendizagem. A avaliação torna-se hipócrita se misturada as áreas, não é justa,
não é justo igualar um aluno bom em tudo a um outro que por 2 ou três
disciplinas não pode reprovar. Não é justo ficarmos tento que recuperar, e
recuperar e recuperar e recuperar eternamente aquele aluno que não atinge os
objetivos. Por fim acredito, como professora, que estamos "aprovando" uma
população jovem incapaz que tornará nosso futuro um caos como sociedade”.(
Escola 58 - Formulário online);

Há algumas falas dos sujeitos da pesquisa de apontam na perspectiva de que na
avaliação nada mudou a não ser a forma de expressar a avaliação que teria apenas sido
adaptada. Ou seja, as notas viram conceitos e a lógica de avaliação permaneceu como
anteriormente, deixando de concebê-la como processo, como cumulativa, como
totalidade e, principalmente, como emancipatória:
“A questão da avaliação ela foi encontrando caminhos de mudar sem mudar,
então professor tentando fazer conversão, tentando criar SCA 1,2,3,4 CPA
1,2,3,4 criando o tempo tendo formas de se adaptar aquilo. Ai cria uns híbrido
lindos, umas coisas bizarras parece quadro do Picasso, umas coisas assim
alucinadas, umas coisas assim, ai” (Participante nº 8 – Grupo Focal –
Professora de história);
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“Quando começou essa história aí do CSA CPA CRA foi uma preocupação
muito grande pra gente no sentido de quais critérios que a gente iria utilizar
para atribuir o conceito. Eu confesso que para mim não mudou nada (...).
Quando começou essa história aí... lá na escola a gente mais ou menos recebeu
a orientação de que: se o cara desenvolveu acima de 60% da prova CSA entre
50-60 CPA e abaixo de 50% CRA. Eu confesso que quando eu vou corrigir
uma prova e eu vejo que o aluno não desenvolveu acima dos 60% mas eu sei
que o cara se superou, melhorou. CSA, para mim é certo. CSA. Eu levo como
parâmetro o próprio crescimento dele. Então para mim não mudou”.
Participante nº 4 – Grupo Focal – Professora de história e SI).

As duas manifestações anteriores dos docentes revelam uma prática disfarçada
de não mudar mudando, mas a pesquisa revelou, também, muitas e diversificadas
formas de resistência, tanto de docentes quanto por parte das escolas, especialmente em
torno da avaliação emancipatória.
Um conjunto expressivo de falas dos sujeitos da pesquisa revela que escolas e
docentes desenvolveram estratégias e “jeitinho próprio” para adaptar-se a mudança sem
mudar, cumprindo a forma legal de expressar a avaliação em conceitos, por área, mas
sem necessariamente alterar a concepção e o processo avaliativo numa perspectiva
efetivamente emancipatória e formativa.
“O que é um aluno CSA? O que é um aluno CPA? A gente adota alguns
parâmetros na correção das avaliações. Pra ti ter uma base um aluno com
dificuldade de aprendizado. Mas a gente não pode ficar engessado. Até aqui é
CSA, a partir daqui ele é um CPA” (Participante nº 07 – Grupo Focal –
Professor de Sociologia e Filosofia).

A manifestação anterior demonstram que as escolas, os professores e os
conselhos de classe foram desenvolvendo estratégias internas que, ao mesmo tempo que
formalizam a avaliação no novo formato, por outro, a concepção e as práticas foram se
modificando em outro ritmo e movimento, muito mais lento e gradual do que a
reformulação do EMP comprovando a falta de tempo, formação e planejamento da
reforma junto com a rede estadual.
O serviço de supervisão ouvido na pesquisa também reconhece que a expressão
da avaliação por conceitos foi adaptando-se e desenvolvendo-se como cada realidade e
contexto permitiram. Nesta perspectiva, pode-se concluir que formou-se um pacto
informal entre professores, coordenações pedagógicas e direções para viabilizar
adaptações entre o processo anterior e o novo processo de avaliação que apontava a
necessidade de superar a disciplinariedade pela área de conhecimentos:
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Após este conjunto de manifestações que refletiram críticas, resistências e
adaptações mais de forma do que de conteúdo e concepção em torno da avaliação
emancipatória, iremos passar para destacar um conjunto de falas que enaltecem essa
mudança da em torno da proposta de reformulação do ensino médio e que teriam
introduzido novas oportunidades para a rede estadual avançar e mudar suas práticas.
“Gostaria apenas de dizer que muitos colegas ficaram revoltados com essa
nova maneira de trabalhar, alguns acham que é para passar os alunos, mas eu
gosto de trabalhar, principalmente com a avaliação emancipatória, pois
aproveitamos tudo no aluno, de um simples comentário que ele faz até uma
tarefa de avaliação. Sou professora de Geografia e também de Seminário, falta
pouco para me aposentar, mas fico feliz de estar participando dessa fase na
educação” (Escola 60 - Formulário online);
“Atualmente, estamos no último ano da implantação do Politécnico e os alunos
do 3º ano conseguem ver a importância da pesquisa, do Seminário Integrado,
da auto avaliação, da integração do trabalho dos professores, entre outros”.
(Escola 63 - Formulário online).

Ainda, no formulário online, uma das questões sobre a avaliação emancipatória,
buscou explorar se esta nova proposta teve concordância dos professores; se favorecia
ou não a aprovação dos alunos; se tinha alguma relação com melhoria das estatísticas
nas aprovações no Estado dada situação em que nos encontrávamos em 2011 e se era
um processo mais justo ou não. Na tabela a seguir demonstramos os resultados:

Considerações referente a nova avaliação de aprendizagem (Avaliação Emancipatória) de acordo
com as respostas das escolas
Total

Considerações sobre a
Avaliação Emancipatória
Teve aceitação e concordância
dos professores de sua escola
Favorece a aprovação do
aluno
Visou melhorar as estatísticas
de aprovação
Reduziu a importância das
disciplinas na medida em que
são sobrepostas às áreas
Permitiu uma avaliação
coletiva e mais justa do
desempenho dos estudantes
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Sim

Não

Resposta
prejudicada

n

%

n

%

n

%

n

%

106

100,0

30

28,3

67

63,2

9

8,5

106

100,0

95

89,6

8

7,5

3

2,8

106

100,0

95

89,6

5

4,7

6

5,7

106

100,0

53

50,0

39

36,8

14

13,2

106

100,0

61

57,5

38

35,8

7

6,6

5998

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

19
Fonte: Dados primários coletados por meio de formulário online enviado a uma amostra de escolas
estaduais do RS. Grupo de Pesquisa PROEMI/Faced/Ufrgs

A partir das respostas oriundas das 106 escolas 63,2% manifestaram-se no
sentido de que a nova proposta de avaliação não teve aceitação dos professores e 28,3%
afirmaram que ela foi aceita. Quanto ao favorecimento ao aluno 89,6% entenderam que
ela os favorecia e 7,5% que não, condição essa que foi muito criticada nas
manifestações qualitativas da pesquisa conforme relatado anteriormente. E também
89,6% manifestam-se na perspectiva que esta proposta facilitava a melhora das
estatísticas educacionais e não necessariamente a qualidade da educação no EMP,
porém, contraditoriamente, 57,5% acharam a proposta de avaliação coletiva mais justa
que a avaliação por desempenho contra 36,8% que entenderam não ser mais justa.
Com base no conjunto de manifestações destacadas neste texto, bem como tantas
outras registradas pela pesquisa, tanto na forma quantitativa como qualitativa, é possível
afirmar que a avaliação da aprendizagem assumiu uma centralidade tanto para a
SEDUC, mantenedora das escolas, como no espaço escolar, uma centralidade na
reformulação do ensino médio politécnico desproporcional. A própria concepção de
avaliação emancipatória fundamenta-se de que ela deve ser um processo e cumulativa,
não o carro chefe da reforma, a estratégia que viabilizou a reforma para o governo e
nem o principal símbolo de mudança no interior da escola.
Passaremos agora, dentro da temática da avaliação, a destacar e analisar algumas
falas dos sujeitos da pesquisa no que se refere a apreciações de caráter geral da proposta
de reformulação do ensino médio politécnico implementada no estado entre 2011-2014.
Como já revelado nas analises anteriores, também neste item mais geral, temos posições
na perspectiva crítica e outras elogiosas à proposta.
Umas das críticas muito frequentes foi sobre o método de implementação da
nova proposta considerada como impositiva, antidemocrática e, portanto, autoritária:
“(...) o que vou falar agora pode parecer assim um discurso anti-PT, de ódio ao
PT, eu não participo desse discurso, apesar de todos os problemas eu não entro
nesse discurso da mídia de ódio ao PT, sou filhado até hoje mas eu também sou
muito crítico em relação a umas alguns projetos algumas ações algumas
políticas do PT no governo eu acho que esse ódio não é só por causa da mídia,
pois também o governo PT pisou muito na bola, tem algum reflexo isso, na
população eu acho que essa questão do ensino médio politécnico pisou na bola,
pisou na bola feio, pra mim na minha concepção 48:44 foi imposto goela
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abaixo para todas escolas estaduais, (...) porque não faz algumas escolas piloto
(Participante nº 6 - Grupo Focal - Professor de Matemática).

A próxima crítica manifestada por um professor é reveladora de uma prática
histórica negativa nas políticas públicas brasileiras que atrelado a liberação de verbas
para as escolas se estas aderirem as propostas governamentais, ferindo, portanto, sua
autonomia político-pedagógica. O ensino médio politécnico também utilizou-se dessas
estratégias e acenou com o aumento dos recursos para quem apresentasse projetos, seja
de formação, seja de pesquisa. E, a partir de 2013, quando ocorreu a “fusão” entre o
ensino médio politécnico e o PROEMI, as 1.045 escolas estaduais de ensino médio
foram habilitadas a receber recursos do MEC. A fala seguinte revela um pouco dessa
prática:
“Eu só queria encerrar a minha fala sobre autonomia lá na escola. (...) A
diretora antiga se informou que se ela optasse pelo novo currículo do
politécnico ela teria direito então a todos os benefícios financeiros. Programas
estaduais e federais e que não foi... não ocorreu depois né? Então ela sofreu
uma critica muito grande. Porque ela tirou o sistema de nota e implantou o
sistema de conceito, achando que ia receber verba e não recebeu nada, dai
então os professores queriam... pediram a cabeça dela... ela caiu... logo um ano
depois ela caiu” (Participante nº 02 – Grupo Focal - Professor de História e
SI).

Outras críticas que se revelaram recorrentes no processo de reforma do ensino
médio politécnico foram sobre as resistências, improvisações e adaptações pelos mais
diversos segmentos envolvidos, tanto por gestores da SEDUC e das CRES, bem como
pelas direções de escola, por coordenações pedagógicas e por docentes. Esta é uma
questão ético-política, de responsabilidade social e pedagógica, considerando que a
educação é muito séria, impacta por toda a vida os estudantes, e não deve ser nem
improvisada e muito menos boicotada. A professora na próxima fala sintetiza o que
estamos percebendo ao longo da presente pesquisa:
“(...) mas assim o que eu vejo pior hoje na questão do politécnico, são as ideias
das adaptações, e nisso tu tem a resistência do professor sim, tu tem a questão
de ser implementado. De uma forma sem nenhum tipo de negociação, e tu tem
também a questão da coordenadoria e da SEDUC de não te dar assessoria
nenhuma para esses professores , nenhuma quando deu ainda deu errado, sem
noção daquele projeto, deu um embate muito grande para quem tinha um tipo
de noção” ( Participante nº 08 – Grupo Focal – Professora de História).

Considerações finais
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Numa perspectiva mais positiva, a proposta de reformulação do ensino médio
gerou vários impactos positivos. Entre eles, podemos destacar: colocou em discussão as
altas taxas de reprovação e abandono na rede estadual; induziu que as quatros áreas
trabalhassem mais próximas e que as disciplinas não agissem isoladamente; propôs o
trabalho e a pesquisa como princípios educativos; aumento a carga horaria em 600h
através de Seminários Integrados e, alterou a forma de avaliação.
Como toda reforma, essa experiência de três anos de ensino médio politécnico,
teve críticas, resistências, improvisações, pressões e reclamações, mas também teve
discussão, debate, novas práticas, principalmente de pesquisa através dos seminários
integrados, oportunidade de formação de professores (vide pacto pelo fortalecimento do
ensino médio) e adesão massiva das escolas estaduais ao PROEMI que aporta recursos
para fortalecer projetos das próprias escolas. Porém, os impactos são ainda iniciais e
precisaremos de um pouco mais de tempo para avaliar, mais ainda que o atual governo
não foi reeleito e, muito provavelmente, novas discussões e propostas serão
apresentadas.
Como conclusão do conjunto dos dados e manifestações dos sujeitos da pesquisa
podem ser apontadas algumas questões que foram destacadas. Entre estas, destaca-se a
centralidade que a avaliação, especialmente a avaliação de aprendizagem, acabou
assumindo especialmente em 2013 e 2014, quando, de fato, as escolas tiveram que
mudar a avaliação e com isto consolidar a reformulação do ensino médio politécnico.
Isto pode revelar e significar que a mudança na avaliação obrigou as escolas a
implementar a nova proposta, tornando-se fator determinante no processo bem como de
crítica a SEDUC.
Há uma forte manifestação e sensação pela rede estadual e mesmo por alguns
segmentos da sociedade de que a nova proposta foi imposta, sem discussão prévia com
os segmentos escolares, sem formação adequada, com formulações e reformulações ao
longo do processo de operacionalização no interior da escola, revelando, também, que
tanto a SEDUC como as escolas iniciaram a mudança sem planejamento global e sem
domínio do processo como um todo. A mudança foi desencadeada e a proposta foi
sendo burilada no decorrer da sua própria implementação.
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Outra constatação evidente que, por se tratar de uma rede grande, complexa,
com histórico de lutas político-pedagógicas, esta política pública universal para mais de
1.071 escolas, não foi testada por meio de nenhum projeto piloto prévio que pudesse
testar sua viabilidade e efetividade.
Alguns indicadores de avaliação, ainda preliminares, tanto do Censo da
Educação Básica, como do IBEB, apontam uma pequena alteração de melhoria do
estado frente ao cenário de 2011, quando ocupava a última posição entre todos os entes
federados. O governo atual atribui ao ensino médio politécnico, mas, é prematuro
conclusões taxativas e muitas outras variáveis esta inter-relacionadas. Porém, é
necessário ter clareza política que uma qualificação do ensino médio brasileiro e gaúcho
passa por uma política pública de estado que o assuma como prioridade nacional e
aporte investimentos que garantam melhorias pedagógicas e, entre elas, novas formas de
avaliar os estudantes do ensino médio.
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NECESSIDADES E DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO NO RS

Luciana Bagolin Zambon - Universidade Federal de Santa Maria
Eduardo Adolfo Terrazzan - Universidade Federal de Santa Maria
Neste trabalho, analisamos as necessidades identificadas e as dificuldades enfrentadas
por escolas no processo de implementação da Proposta de Reestruturação Curricular do
Ensino Médio da SEDUC/RS (PREM/RS). Para tanto, realizamos grupos focais e
entrevistas com professores do Ensino Médio e com coordenadores pedagógicos de 20
escolas. A partir das análises realizadas, foram identificados fatores de ordem estrutural,
operacional, profissional, pessoal e cultural que dificultaram ou obstaculizaram o
processo de implementação da PREM/RS. A realização de um trabalho conjunto entre
professores é dificultada devido à falta de tempo para realização de encontros regulares
entre eles, à usual resistência de professores à mudança e ao individualismo reinante no
desenvolvimento do trabalho docente. Em decorrência disso, perde-se a oportunidade
pretendida de integração e de diálogo profissional entre as áreas curriculares. A
necessidade de elaboração de boa compreensão sobre a proposta ficou claramente
prejudicada pela forma apressada pela qual a SEDUC/RS implantou a PREM/RS e pela
insuficiência das ações de formação continuada para suportar essa implementação.
Quanto à necessidade de realização de um processo de avaliação conjunta da
aprendizagem dos alunos, foram mencionadas como dificuldades a falta de tempo para
realização de encontros regulares entre professores e a resistência de professores que
desejam manter um processo tradicional para essa avaliação. A resistência às mudanças
propostas na matriz curricular do Ensino Médio, motivada pelo desejo de manutenção
da função propedêutica dessa etapa da escolaridade, implicou na pouca aceitação do
Seminário Integrado (SI) como componente dessa matriz curricular. Em relação ao
desenvolvimento do SI, foram mencionadas, como dificuldades, as tradicionais
precariedade da estrutura física e falta de recursos disponíveis na escola, a compreensão
insuficiente acerca da função do SI, bem como a falta de tempo para estudo e
planejamento das aulas para desenvolvimento desse componente curricular.
Palavras-chave: Ensino Médio, Políticas Educacionais, Reestruturação Curricular

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, as preocupações políticas com o Ensino Médio (EM) têm se
intensificado no Brasil. A Emenda Constitucional nº 59/2009 instituiu como dever do
Estado a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade,
incluindo, portanto, o EM como obrigatório. Já o novo Plano Nacional de Educação
(PNE), definiu, em sua meta 3, a universalização, até 2016, do atendimento escolar para
toda a população de 15 a 17 anos e a elevação, até o final do período de vigência do
PNE, da taxa líquida de matrículas no EM para 85%.
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Por outro lado, apesar dessas conquistas em termos de legislação, na prática
assistimos a um cenário preocupante, com altas taxas de reprovação e de abandono.
Diante desse contexto, o EM enfrenta atualmente o desafio de ser efetivamente incluído
como parte da escolaridade obrigatória para todos os brasileiros, garantindo a
permanência dos estudantes, acompanhada de aprendizagem significativa. Além disso, é
preciso superar a finalidade meramente preparatória para o ensino superior, ainda
atribuída ao EM, mediante elaboração de propostas que, de fato, atendam às
necessidades de preparação dos jovens para uma atuação crítica e responsável.
Consoante com o enfrentamento desses desafios, nos últimos anos, foram definidas
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) Gerais para a Educação Básica (Resolução
4/2010) e as DCN para o Ensino Médio (Resolução 2/2012), o que tem incentivado as
Redes Escolares Estaduais, principais responsáveis pela oferta do EM, a desenvolver
propostas mais coerentes com o contexto brasileiro atual.
Neste sentido, a Secretaria de Educação do Estado do RS (SEDUC/RS), no âmbito
do governo Tarso Genro (2011-2014), procurando atender as exigências dessa nova
legislação, desenvolveu um processo de implementação da "Proposta Pedagógica para o
Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio - 20112014" (RIO GRANDE DO SUL, 2011) em sua Rede Escolar. Atualmente, com a
mudança de governo, mantém-se, em princípio, esse processo de implementação
embora ainda não haja clareza sobre os rumos que tomará daqui para frente.
Na prática, foi proposta uma ampliação da carga horária para o EM para 1000h
anuais e uma reorganização curricular, incorporando à formação geral uma parte
diversificada, na qual foram incluídos os denominados “Seminários Integrados (SI)”,
novo componente curricular com carga horária semanal de 3h-a, para realização de
projetos de pesquisa escolar. Além disso, mudanças na avaliação da aprendizagem dos
alunos foram propostas, especificamente, no que se refere à expressão dos resultados do
desempenho dos alunos por conceitosiv.
Diante desse contexto de implementação da Proposta de Reestruturação Curricular
do Ensino Médio na Rede Escolar Pública Estadual do RS, para a qual atribuímos a
sigla PREM/RS, realizamos uma pesquisa que objetivou compreender os processos de
organização e de desenvolvimento do trabalho escolar em Escolas de Ensino Médio
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pertencentes à abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ªCRE),
instância político-administrativa da SEDUC/RS (ZAMBON, 2015).
Essa pesquisa ancorou-se na compreensão de que as políticas educacionais não são
estáticas, mas caracterizam-se como um processo que envolve múltiplos espaços e
sujeitos: a proposição das políticas, a elaboração de compreensão sobre seus
significados, a interpretação e adaptação, em cada contexto escolar, das suas
proposições, e a incorporação ou nãodessas proposições nas práticas escolares. Portanto,
o movimento que caracteriza a materialização das políticas educacionais nas escolas é o
de diálogo dos sujeitos com os dispositivos normativos, onde se manifestam intenções
de aceitação e resistência, que evidenciam processos de continuidade e rupturas entro o
que muda e o que permanece. (SILVA, 2014, p.4)
Então, embasamos nossa compreensão no entendimento de que uma política
envolve sempre um processo com diferentes dimensões. Para tanto, apoiamo-nos nas
proposições de autores que enfatizam o caráter processual das políticas, dentre os quais,
destacam-se Stephen J. Ball e colaboradores. A "abordagem do ciclo de políticas", por
eles proposta, considera importante analisar e relacionar diversos contextos envolvidos
no processo de desenvolvimento de uma política educacional: (1) contexto de influência
(espaço onde os discursos políticos são construídos), (2) contexto de produção de texto
(resultado de disputas e acordos), (3) contexto de prática (onde ocorre a implementação
da política, ou no qual a política produz efeitos e consequências, sendo que esses podem
resultar em transformações das proposições iniciais).
A partir da noção de recontextualização proposta por Basil Bernstein (1996),
assumimos como pressupostos que, uma vez apresentada a PREM/RS pela secretaria, a
transferência do contexto oficial para o escolar significou um processo de negociações,
aceitação, rejeição, reinterpretação e produção de significados próprios pelos sujeitos de
cada escola. Assumimos também que as prescrições e orientações da proposta não se
efetivam no contexto da prática de forma espelhada; porém, ainda que não produzam
alterações na totalidade das práticas escolares, repercutem no âmbito escolar,
produzindo alterações e imprimindo novos códigos à cultura escolar (SILVA, 2014).
Sem ignorar os contextos de influência e de produção de texto, focalizamos,
especialmente, o contexto da prática, uma vez que nosso interesse principal foi o estudo
das repercussões dessa política educacional no âmbito escolar, buscando compreender
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como ela foi recebida e interpretada, que resistências e que significados foram
produzidos e que implicações trouxe para o trabalho escolar.
Em particular, neste trabalho, que se constitui como recorte dessa pesquisa mais
ampla, buscamos responder a seguinte questão de pesquisa: Que necessidades foram
identificadas e que dificuldades foram enfrentadas pelas escolas no processo de
implementação da PREM/RS?
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para responder essa questão, utilizamos fontes de informação do tipo sujeitos, a
saber: professores do EM, professores responsáveis por turmas de SI e membros da
equipe de coordenação pedagógica de escolas de EM. Os instrumentos de coleta de
informação utilizados foram grupos focais e entrevistas.
Os grupos focais foram realizados no ano de 2013 com professores responsáveis por
turmas de SI. Como critério para definição dos professores a serem convidados,
selecionamos como universo potencial os participantes da "1ª Mostra do Ensino Médio
Politécnico: Experiências do Seminário Integrado nas escolas da 8ª CRE", promovida
pela 8ªCRE/SEDUC/RS e realizada entre os dias 23 e 25 de maio de 2013. No total, 27
escolas pertencentes à abrangência da 8ªCRE/SEDUC/RS participaram da Mostra.
Enviamos convites, por correio eletrônico, para os professores participantes, com o
cuidado de convidar um professor por escola. No total, foram realizados 03 grupos
focais, com a participação de 20 Professores de SI, atuantes em 20 escolas da região da
8ªCRE/SEDUC/RS.
Depois de realizadas análises parciais das informações coletadas nos grupos focais,
buscamos aprofundar a coleta mediante a realização de entrevistas nessas 20 escolas.
Assim, no ano de 2014, realizamos34 entrevistas, sendo 06 entrevistas com professores
do EM, 15 com professores de SI e 13 entrevistas com coordenadores pedagógicos.
Para proceder ao tratamento e análise das informações coletadas, utilizamos a
técnica da categorização temática (GIBBS, 2009) e estabelecemos categorias de análise
a posteriori, ou seja, como resultado de várias leituras das informações.

CONSTITUIÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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Como resultado de nossa análise, estabelecemos cinco categorias relativas às
necessidades identificadas pelas escolas investigadas, cada uma relacionada com
dificuldades, suscitadas por motivos específicos, conforme discutimos a seguir.
A categoria mais recorrente, com 30 ocorrências, se refere à demanda pela
realização de um trabalho conjunto entre professores da escola, o que se constitui
como um eixo central da PREM/RS, necessário para uma efetiva e fecunda articulação
dentro e entre as áreas curriculares do EM. Porém, a falta de tempo para realização de
encontros regulares entre professores foi apontada como um dos fatores que dificultam a
efetivação desse trabalho conjunto nas escolas.
[a dificuldade é] reunir os professores, organizar tempo, organizar reuniões,
porque se funcionassem reuniões semanalmente, se a gente conseguisse,
tanto por área ou no geral, eu acho que o andamento do trabalho seria bem
melhor. (E04-CP-E)

De acordo com os depoimentos dos professores, pelo menos duas características da
organização do trabalho docente podem ser apontadas como causadoras dessa falta de
tempo. A primeira delas é a sobrecarga de trabalho individual dos professores, os quais
possuem carga didática semanal elevada, ou seja, voltada fundamentalmente para o
trabalho realizado em sala de aula, frente a aluno. “Somos professores de sala de aula”
(E16-PSI2-EC) parece ser a afirmação que melhor traduz a maneira como o trabalho
docente vem se organizando nas escolas investigadas. Como consequência, a realização
das demais tarefas que fazem parte da profissão docente ficam excluídas do espaço
escolar e são marcadas pelo aperto no tempo. O planejamento é uma dessas tarefas,
realizadas fora da escola e, muitas vezes, fora da sua carga horária de trabalho.
a gente tem que ler muito, tu tem que buscar muita coisa, tu tem que ver em
revista, tem que ver em jornal, (...) tu tem que buscar muita coisa, então....
iiih, acho assim que a gente trabalha muitas horas além, não tem só essas
quatro horas, eu nem conto elas né, porque nem faz cócega. (E20-PSI1-E)

Além disso, falta espaço físico apropriado, nos estabelecimentos escolares, para a
realização de um trabalho mental, como é o do professor:
a gente não tem um espaço [na escola] também pra ficar sozinho, então, eu
prefiro fazer em casa, porque eu rendo muito mais; eu preparo as minhas
aulas tudo em casa; sábado e domingo eu tiro pra isso, porque eu não tenho,
não vejo como organizar aqui nada. (E04-PSI3-E)

Portanto, se parte importante do trabalho docente é realizado em casa e se não há
espaços na escola pensados para todas as tarefas do trabalho do professor, essas

ISSN 2177-336X

6008

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

29

parecem ser razões suficientes para afirmarmos que o planejamento do trabalho docente
é realizado apenas individualmente. Assim, concordamos com Gama e Terrazzan
quando afirmam que a escola costuma ser organizada como espaço para ministrar aulas
e não como espaço institucional para realização do trabalho docente como um todo e
que ela ainda não tem sido preparada “para incluir o trabalho individual de cada
professor, seu planejamento e sua realização, como parte efetiva de um trabalho coletivo
institucional, ou seja, o trabalho escolar” (GAMA, TERRAZZAN, 2015, p.178).
A segunda característica da organização do trabalho docente, identificada nos
depoimentos colhidos como causadora dessa falta de tempo, é a estrutura precária da
carreira dos professores que permite e até estimula vínculos empregatícios simultâneos
com diferentes unidades escolares.
Hoje, no país todo, o professor precisa pipocar em tudo que é escola pra
poder ganhar um salário. (...) o que eu gostaria é ter dedicação exclusiva a
uma das escolas, porque eu acho que o trabalho renderia muito mais. (E14CP-E)
eu tenho um professor que ele vem uma vez por semana de Santa Maria,
como é que eu vou conseguir trabalhar com ele, integrar ele? (...). Eu tenho
professor que fica segunda, terça, quarta de manha e vai embora. Eu tenho
outra que é daqui e trabalha em Jaguari, ela só pode ter reunião na segunda de
tarde. Então, o sistema me atrapalha! (E01-CP-E)

Assim, diante desses aspectos estruturais, causadores da falta de tempo para
realização de encontros entre professores, a consequência é a dificuldade ou
impossibilidade de realizar um trabalho conjunto. No caso do Seminário Integrado,
perde-se a oportunidade pretendida de integração e de diálogo entre as áreas.
Além dos fatores de ordem estrutural mencionados, identificamos também outros
fatores, de ordem profissional, que tem dificultado a realização desse trabalho conjunto.
Um deles é a usual resistência de professores à mudança.
A falta de colaboração dos demais professores, então lá [na escola] é uma
briga só, a gente fala em seminário pros demais, meu Deus! é uma discussão
ali, não querem e não querem saber de seminário, (...) os outros [professores]
não querem saber (...)não se envolvem. (E05-PSI1-GF)

A perspectiva de manutenção do trabalho com características “conteudista” e
“tradicional” parece ser um dos principais elementos que motivam essa resistência:
Nós ainda temos uma grande dificuldade de agregar alguns professores que
estão muito, muito, muito acostumados com a sua disciplina, a sua carga
horária: "dentro da sala de aula eu faço do meu jeito e depois eu viro as
costas e vou embora e terminou". (E16-CP-E)
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é aquela velha história de professor conteudista, (...) a gente tem muito
professor que é ultrapassado e não quer mudar, sabe? Tem uma barreira "eu
não quero, não vou mudar e pronto, já to me aposentando, quero ficar assim".
(E10-CP-E)

Outro fator de ordem profissional é a presença de um forte individualismo no
desenvolvimento do trabalho docente, característica que parece estar introjetada na
cultura da profissão docente:
(...) o lado negativo, que eu te diria, assim ó: é ainda a questão do
individualismo nosso; é uma questão cultural, você não vai mudar de um dia
pro outro; a dificuldade de se trabalhar em grupo. Então, isso prejudica
bastante (E03-PSI1-E)

Em alguns contextos onde houve tentativas de organização de um trabalho mais
coletivo, também identificamos relatos dando conta da dificuldade em implementar o
que foi planejado.
(...) tu vai pra reunião e tu decide: “ah eu vou fazer isso e isso”, e [depois]
cada um vira as costas e vai pra sala de aula, cada um dá a sua aula, então...
acho que ainda falta...é uma caminhada muito longa né... (E11-PEM-E)
a gente propõe [atividades conjuntas], (...) Alguma atividade sai, mas a gente
propõe, cada uma vai lá e faz a sua aula e depois.... (E05-PSI2-EC)

Apesar da pretensão, o trabalho coletivo não parece ter se efetivado totalmente, já
que, no final das contas, cada professor se recolhe em uma sala, para dar sua aula, ou
seja, o ensino continua sendo, mesmo nesses casos, uma atividade individual.
A segunda categoria estabelecida, com 25 ocorrências, refere-se à necessidade de
elaboração de boa compreensão sobre a proposta do Ensino Médio Politécnico.
Porém, essa compreensão ficou prejudicada, segundo os entrevistados, em grande parte
devido às escolhas em termos operacionais que a SEDUC/RS realizou para implantação
da proposta. Um dos aspectos criticados pelos professores refere-se à forma apressada
pela qual a SEDUC/RS organizou e desenvolveu a implantação da PREM/RS:
como sempre, nas escolas públicas, a mudança vem antes do professor ta
preparado, sabe? (...) Toda essa questão do seminário caiu de paraquedas, de
um ano pro outro (...) eu acho que deveria ser ao contrário, já que se tem uma
proposta, se prepara o professor, faz a formação, da um espaço pra ele
estudar, da um espaço pra ele discutir, pra ele planejar junto, pra participar da
transformação. (E20-PSI1-E)

O segundo aspecto é a consideração, pelos professores, da insuficiência das ações
de formação continuada realizadas pela SEDUC/RS para garantir um entendimento
básico, e amplo entre os professores, sobre os aspectos conceituais e metodológicos
envolvidos na organização da PREM/RS:
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(...) tu ia naquelas formações e as pessoas que estavam te dando as formações
não sabiam o que estavam te dizendo, tu fazia uma pergunta não sabiam o
que te dizer, não sabiam como agir diante das perguntas e todo mundo tinha
dúvidas e ia e voltava sem saber (...). (E05-PSI2-EC)

Esses aspectos, a pressa em implementar a PREM/RS, o pouco tempo
disponibilizado aos professores para estudo e compreensão da proposta e a formação
aligeirada oferecida pela SEDUC/RS, podem ser compreendidos a partir do que
Braslavski e Cosse (2006) denominam de tempo do político, associado ao fato de que os
governantes, preocupados com o tempo de seu mandato, apressam-se em implantar
propostas, em um período de tempo que, muitas vezes, desconsidera e se contrapõe ao
tempo pedagógico, ou seja, aquele necessário para que os professores estabeleçam
compreensões e significados às políticas, o que cria, então, tensões no processo de
implementação de políticas, como se viu nesse nosso caso em análise.
Tais fatores dificultaram a compreensão dos aspectos conceituais relacionados à
PREM/RS e, mais que isso, levaram a uma compreensão equivocada sobre os princípios
dessa proposta, particularmente o princípio da Politecnia.
todo mundo entendeu assim: "politécnico vai ser um curso técnico que vai ser
aplicado nas escolas e o filho, os alunos, vão sair de lá formados e trabalhar,
vai ser mão de obra” como diziam, “barata” muitas vezes, e não, é o ensino
médio normal só com esse nome (...). (E10-PSI1-E)
(...) porque quando eu ouvi esse nome, politécnico, eu pensei que tinha
alguma formação profissional, uma informática, por exemplo, alguma coisa
assim, eu achei que era nesse sentido, que ia formar pra alguma coisa... Não,
é só o ensino médio né, eu não sei porque colocaram politécnico. (E04-PSI2E)

Fica evidente que, em um primeiro momento, foi compreendido o EM politécnico
como ensino técnico profissionalizante. Mais tarde, quando ficou claro que não se
tratava disso, a conclusão foi: “é o Ensino Médio normal, só com esse nome”; “é só o
Ensino Médio, não sei porque colocaram [o adjetivo] politécnico”. O termo “só” nessas
afirmações parece remeter a ideia de que não há uma mudança efetiva, estaríamos ainda
diante do mesmo Ensino Médio, mas agora com outro nome.
Essa compreensão equivocada sobre a politecnia também pode ser analisada à luz
das discussões realizadas por Paolo Nosella. Esse autor discorda dos educadores que
pretendem, na atualidade, defender a politecnia, na medida em que se trata de posição
teórica "historicamente ultrapassada". Para ele, os defensores da formação politécnica
"conferem ao termo „politecnia‟ um conceito que transcende o sentido atribuído a essa

ISSN 2177-336X

6011

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

32

palavra pelos dicionários, pela etimologia do termo, pelo senso comum letrado, pela
história das instituições escolares" (NOSELLA, 2007, p.141). Nos relatos que
coletamos, identificamos justamente uma apropriação do termo politecnia baseada no
sentido derivado da etimologia da palavra: poly (várias), techniqué (arte, habilidade):
(...) a politecnia... até hoje eu não entendi bem a essência da coisa, [por]que
“polis” é varias e técnicos né... são várias técnicas, alguma coisa nesse
sentido né... Então, o nosso aluno não ta saindo com essa verdadeira
realidade, de ser várias coisas, preparado realmente pra esse mercado de
trabalho. (E08-PEM-E)

Acreditamos ser válido para esse contexto o alerta de Kuenzer, feito há mais de
duas décadas, acerca da necessidade de aprofundamento da discussão sobre o
significado da politecnia:
Na medida em que tivermos um artigo que diga que a escola de 2º grau será
politécnica, o que quer dizer isso? Cada brasileiro, cada professor, cada
diretor de escola, cada trabalhador, vai interpretar isso de uma forma
diferente, porque nós não aprofundamos a discussão do significado da
politecnia (KUENZER, 1991, p.115)

A terceira categoria estabelecida se refere às demandas para realização de um
processo de avaliação conjunta da aprendizagem dos alunos (22 ocorrências), ou seja,
realizada de forma coerente com as prescrições da PREM/RS – registro do desempenho
dos alunos mediante conceitos por área curricular.
A avaliação com essas características, contínua e qualitativa, exige um
acompanhamento permanente do aprendizado dos alunos e um contato constante dos
professores de uma mesma área disciplinar para discussão sobre esse acompanhamento.
Novamente, os professores mencionaram uma série de fatores que dificultaram a
realização do processo de avaliação dos alunos com essas características. O primeiro
fator, de natureza estrutural, é a falta de tempo para realização de encontros regulares
entre professores. Um agravante para essa situação é a dificuldade que os professores
sentem para acompanhar a aprendizagem individual de cada aluno, especialmente
aqueles que ministram disciplinas com carga horária semanal pequena (02 horas-aula), o
que, geralmente, representa a maioria dos docentes, com exceção dos professores de
matemática ou de português. Por exemplo, um professor que ministra disciplina com
dois períodos semanais, para fechar uma carga horária num regime de trabalho de 20h,
assume cerca de oito turmas, com uma média de 30 alunos, o que significa o contato
semanal com cerca de 240 alunos; esse número chega a quase 500 alunos para
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professores com regime de trabalho de 40h (que representa a maior parte dos
professores de nossa amostra). Acompanhar continuamente a aprendizagem individual
de cada aluno, nesses casos, é tarefa impraticável, como constatamos pela declaração
abaixo, de professor que afirma que não consegue nem reconhecer todos seus alunos:
a gente tem 40 alunos... 30, 40 alunos dentro de uma sala e tu nem conhece
muitas vezes. A questão também da avaliação por parecer, que é o que a
gente ta fazendo agora, então parecer individual, aluno por aluno, eu tenho os
primeiros anos, tem alunos que foram meus alunos [em anos anteriores] e eu
conheço, eu sei quem é, agora tem outros alunos que eu... uma hora aula por
semana, eu nem imagino quem seja. (...). (E10-PSI1-E)

Por outro lado, para além das condições de trabalho dos professores, há ainda a
menção à falta de compreensão sobre aspectos conceituais e práticos relacionados à
avaliação.
dificuldade em fazer uma avaliação completa do aluno, em avaliar aspectos
qualitativos, quantitativos, avaliar a evolução dele, avaliar... na verdade tudo
né... tudo que o aluno faz, produz, pesquisa, apresenta, aplica, então eu acho
que ai ta a grande dificuldade dos professores. (E04-CP-E)

Outra dificuldade é a resistência de professores que desejam manter um processo de
avaliação tradicional da aprendizagem dos alunos, realizado mediante registros por
disciplina e por nota:
pros professores, pra sair daquela ideia de nota, não é fácil, ainda tem
professor que diz assim "CSA, é 5", mas não pode mais pensar assim como
nota, tem que pensar num conceito, tem que olhar pro aluno... (E15-CP-E)

Uma parte dessa resistência pode ser atribuída à própria formação dos professores;
afinal, em que momentos, espaços, disciplinas dos cursos de licenciatura ocorrem
encontros entre licenciandos de diferentes áreas curriculares? Quando os futuros
professores aprendem a trabalhar conjuntamente, por área?
É que nós não estamos saindo da faculdade preparados né. Eu me formei o
ano passado e não se falava nisso. E a gente saiu sem saber isso. E se depara
nas escolas com coisas assim. Acho que primeiramente o que tem que mudar
é o método das faculdades, nas licenciaturas. (E14-PSI1-GF)

A quarta categoria estabelecida, em ordem de ocorrência, refere-se à necessidade de
aceitação, por parte da comunidade escolar, do Seminário Integrado, como
componente da matriz curricular do Ensino Médio (19 ocorrências). Parece evidente
que sem a aceitação do SI, tampouco haveria disposição de professores e de alunos para
se envolver com as atividades propostas para serem ali desenvolvidas. Porém, a
resistência às mudanças na matriz curricular do EM, motivada pelo desejo de
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manutenção da função propedêutica dessa etapa da escolaridade, implicou na pouca
aceitação e até mesmo em uma rejeição do SI, por alunos, pais e alguns professores.
eles acham uma perda de tempo, eles gostariam de ta aprendendo
matemática, química, física, biologia (...), focado pro vestibular (E10-CP-E)
eles [os alunos] não queriam fazer, por exemplo, seminário, [porque] eles
acham a maior bobagem, (...)que [SI] não serve pra nada, que aquilo ali não
vai ajudar eles a passar em concurso e vestibular nenhum (...). (E04-CP-E)
os colegas que estavam sempre na sala de aula [que não assumiram SI]
diziam: "isso aí é só matação! Isso aí é só pra matar aula". (E01-PSI1-E)

Trata-se, nesses discursos, da defesa de uma perspectiva de formação unilateral e
propedêutica do EM que está enraizada na cultura escolar em nossa região, como de
resto no país em geral:
a escola sempre foi muito atrelada ao currículo da universidade, do PS
[processo seletivo seriado/UFSM] e vestibular e isso é uma coisa assim muito
enraizada, muito difícil pra gente trabalhar com isso (...). (E11-CP-E)

Finalmente, a quinta e última categoria estabelecida, com 10 ocorrências, trata da
necessidade de planejamento e de realização de atividades, no âmbito do SI, com
características próprias, ou seja, considerando-se que os seminários são caracterizados
por espaço para realização de projetos sobre situações-problema identificados pelo
grupo (alunos e professores), sua organização precisa ser própria e diferente das típicas
atividades que costumavam/costumam ser realizadas nas demais disciplinas.
Porém, isso nem sempre foi conseguido, já que dificuldades de ordem estrutural ou
operacional influíram nesse processo. Assim, temos, por um lado, questões relativas à
precariedade da estrutura física e à falta de recursos (humanos e materiais) disponíveis
na escola para realização de atividades nos SI, o que os professores atribuem à
insuficiência de apoio financeiro por parte da SEDUC/RS. Os relatos dos professores
apontam estrutura precária dos laboratórios de informática, com internet de baixa
qualidade ou mesmo sua ausência, falta de diversidade de livros nas bibliotecas para
sustentar a pesquisa bibliográfica dos alunos, falta de recursos para permitir saídas a
campo, falta de espaço físico para atividades de apresentação de trabalhos para toda a
escola, etc.:
meu sonho, no seminário integrado, é você poder ter lá computadores, onde
você entra na internet e discuta temas direto ali e aí, isso sim é frustrante,
porque tu cai às vezes nas amarras de ter que ter uma aula tradicional, porque
não tem... (E03-PSI1-E)
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A respeito dessas dificuldades para desenvolvimento do SI, apontados pelos
entrevistados, lembramos aqui Acácia Kuenzer, que, nos anos 1990, alertava:
Não dá para você pensar numa proposta de politecnia com cuspe e giz. Não
dá para você pensar numa proposta que reunifique teoria e prática com o
professor desqualificado, (...), para trabalhar numa escola que não tenha
laboratórios, que não tenha bibliotecas e que não tenha todos os recursos que
a moderna ciência e tecnologia colocam à disposição do homem
(KUENZER, 1991, p.123)

Além disso, pode-se perceber uma compreensão precária e insuficiente acerca da
função do SI e do seu papel na nova matriz curricular do EM, fator que, somado à falta
de tempo para estudo e planejamento das aulas, levou muitos professores a encontrar
dificuldades para desenvolver atividades no âmbito desse componente curricular.
CONCLUSÕES
Pelo que foi afirmado até aqui, fica evidente que as dificuldades enfrentadas pelas
escolas, no âmbito do processo de implementação da PREM/RS, são multifacetadas,
suscitadas ou motivadas por fatores de diferentes ordens: estrutural, operacional,
profissional, pessoal, cultural. Tais dificuldades obstaculizaram ou mesmo impediram a
realização de ações eficazes para atender às necessidades com as quais se depararam as
escolas no contexto de implementação da proposta. Essas constatações nos permitem
afirmar que as características do funcionamento dos estabelecimentos escolares e das
culturas do sistema, das escolas e de seus sujeitos são fatores que influenciaram a
implementação da proposta, funcionando ou como catalisador ou como freio para as
mudanças (THURLER, 2001).
As dificuldades identificadas não aparecem de forma isolada em cada contexto
escolar. Ao contrário, o que caracteriza a complexidade da escola é justamente a
confluência desses diversos elementos. Fatores como a resistência de professores à
mudança nas formas de realização de seu trabalho, nas formas de realização da
avaliação, a resistência de professores, pais e alunos às mudanças na estrutura do EM,
são aspectos que afloram em situações como a que analisamos, de implementação de
uma proposta que pretende realizar tais mudanças. Essas resistências, porém, não
surgem aí; a visão do trabalho docente como atividade individual, a visão da avaliação
como prática de controle sobre os alunos, a visão do EM com função propedêutica, não
surgiram em decorrência da implementação da PREM/RS, mas já estavam consolidadas
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nas representações desses professores e, na medida em que não eram questionadas e
postas à prova, talvez ficassem ocultas, encobertas, implícitas.
Quanto às condições estruturais, identificamos escolas com deficiências físicas,
professores sobrecarregados (atendendo muitas turmas, com muitos alunos), uma forma
de organização do trabalho escolar que parece reconhecer e valorizar apenas uma parte
do trabalho docente – o trabalho didático realizado em sala de aula, o que significa falta
de espaço e pouco tempo para realização das demais tarefas do trabalho docente. Tudo
isso parece ter sido ignorado pela SEDUC/RS, na medida em que implantou a proposta,
mas não garantiu condições suficientes para sua implementação.
Diante dessas dificuldades, e pelo que sugere o conjunto de nossos resultados
(ZAMBON, 2015), podemos afirmar que a PREM/RS não modificou substancialmente
o EM, especialmente porque não suscitou suficientemente o questionamento sobre a
função social dessa escola de Ensino Médio, que nesse processo permaneceu como um
núcleo sólido (THURLER, 2001), protegido de tal modo que ali não se efetivaram
mudanças.Assim, essa proposta de um Ensino Médio Politécnico, pelas condições
efetivas que encontrou na prática, parece ter estabelecido um Ensino Médio duplamente
adjetivado: “Politécnico/propedêutico”. O primeiro adjetivo está formalmente
documentado; o segundo adjetivo prevalece no EM efetivamente praticado.
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AVALIAÇÃO EXTERNA: SEMPRE MAIS DO MESMO?

A disseminação do ideário neoliberal e neoconservador, que teve início no Brasil na
década de 1990, com transformações no papel do Estado, foi facilitadora da criação e
consolidação da Avaliação Externa em larga escala como principal meio de “medição”
da qualidade da educação. Com o intuito de discutir resultados de pesquisas e discutir o
tema central do painel, apresentamos três aspectos referentes a processos de Avaliação
Externa no Brasil, constituindo-se em importantes contribuições para o debate: No texto
“Dados da avaliação externa: avanços e limites” debate-se os avanços nos processos
avaliativos, especialmente quanto à disponibilização de dados para além da proficiência
média dos estudantes, recolocando, todavia, as limitações das coletas seccionais;
discute-se como este processo implementado nacionalmente tem servido mais à
consolidação da responsabilização verticalizada sobre escolas que a movimentos de
avaliação coletiva, institucional. O texto “Avaliação externa na rede municipal de São
Paulo: para qual direção conduz?” apresentaas avaliações em larga escala elaboradas
pela Rede Municipal de Ensino de São Paulo, entre 2005 e 2015 - Prova São Paulo,
Prova da Cidade e Prova Mais Educação– e discute como a política educacional da
referida rede, assim como em outras, direcionou-se para o estreitamento curricular e o
treinamento dos alunos, em uma perspectiva de qualidade da educação voltada ao
alcance de metas estabelecidas externamente à escola, através do IDEB. Por último, o
texto “Avaliação externa e as parcerias público-privadas na educação de Mato Grosso”,
estuda a relação público-privada na educação e suas interfaces com a Avaliação
Externa, a partir da análise de duas parcerias entre Secretaria de Estado de Educação do
Mato Grosso com a Fundação CESGRANRIO e o Instituto Ayrton Senna, evidenciando
que os resultados da Avaliação Externa têm sido utilizados como balizadores para
implantação de medidas que, isoladamente, não garantem melhoria efetiva na qualidade
da educação pública.
Palavras-Chave: Avaliação Externa. Dados Seccionais. IDEB.
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AVALIAÇÃO EXTERNA E AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO

Maria Clara Ede Amaral – CEFAPRO/UNEMAT
Marilda de Oliveira Costa – UNEMAT/Universidade do Minho

RESUMO: Nosso estudo dedica-se especificamente à relação público-privada na área
da Educação e suas interfaces com a Avaliação Externa. Apresentamos aqui um recorte
dos resultados de pesquisa de doutorado que teve como objetivo analisar a
implementação de duas parcerias de natureza público-privada – CESGRANRIO e
Instituto Ayrton Senna - realizadas pela Secretaria de Estado de Educação de Mato
Grosso no período de 2006 a 2008, em sua respectiva rede de ensino. A pesquisa, de
cunho qualitativo, teve como campo de investigação os municípios de Cáceres/MT e
Cuiabá/MT e compõe-se de três diferentes instâncias da rede pública estadual: a) a
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC; b) os CEFAPROs dos polos de Cáceres e
Cuiabá; c) as escolas da rede no município de Cáceres. Como recorte para este texto,
damos ênfase a uma das Classes Analíticas que emergiram dos dados coletados e que se
referem à percepção dos sujeitos da pesquisa a respeito da motivação da SEDUC/MT
em contratar as parcerias e a relação destas com os resultados das avaliações externas.
Os procedimentos e instrumentos utilizados para o levantamento dos dados se
constituíram de análise documental; entrevistas individuais; grupos focais e análise dos
dados da Avaliação Externa realizada pelo INEP. Para análise e organização dos dados
utilizamos, a partir da triangulação de métodos de coleta, a análise de conteúdo. Os
resultados apontam as contradições que envolvem a relação público-privado na
implementação de políticas públicas e evidenciam que os índices e resultados da
Avaliação Externa tem sido utilizados como dados balizadores para implantação de
medidas que, isoladamente, não são garantia de melhoria efetiva e duradoura da
qualidade da educação pública.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Avaliação Externa. Parcerias públicoprivadas.

INTRODUÇÃO - CONCEITUANDO O PÚBLICO E O PRIVADO NA
EDUCAÇÃO

Profundas transformações ocorreram em âmbito internacional a partir da década
de 1960, no que se refere às questões sócio-político-econômicas peculiares à
disseminação dos ideais neoliberais. O Estado brasileiro, bem como de outros países
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latino-americanos, passou mais fortemente a se reorganizar de acordo com essa lógica a
partir da década de 1990 (Krawczyk, 2008; Montaño, 2010).
Estas transformações foram decorrentes da crise estrutural do capital (Mèszáros,
2009; Harvey, 2003) que se instalou no mundo capitalista e que é atribuída pelos
liberais, ao Estado. O ideário neoliberal tem como uma de suas premissas a visão do
Estado como ineficiente e obsoleto. Costa (2011) destaca que capital e Estado são
interdependentes. A autora nos aponta que:
essa relação torna-se ainda mais visível, transparente, com a crise do capital a
partir do final da década de 1960, deflagrada com a crise do petróleo, a
estagnação da produção de bens e a alta inflação de preços, fenômeno
nomeado por Harvey (2003), de estagflação, em 1973, no contexto de
esgotamento do modelo de acumulação fordista-keynesiano. Esse momento
foi propício para a reinvestida do pensamento liberal, atualmente neoliberal,
contra-atacando o Estado do bem-estar social, acusado pelos defensores dessa
abordagem teórica de ser o responsável pela crise, devido aos investimentos
públicos estatais após a Segunda Guerra na área social. (COSTA, 2011, p.
45)

A lógica de organização baseada no neoliberalismo foi uma grande facilitadora
de iniciativas do setor privado, que passou a interferir de maneira mais incisiva nos
assuntos estatais.
O debate mais amplo acerca da dicotomia público/privado não é recente. No
Brasil, como indica Cury, em 1821 um decreto assinado por D. João VI permitia a
qualquer cidadão o ensino e a abertura de escolas de primeiras letras (2005, p.3). Ou
seja, este decreto nomeia dois sujeitos que poderiam cuidar da educação escolar no
país: o Estado e a iniciativa privada. Mas, neste como em outros momentos históricos,
a educação escolar despertava o interesse da sociedade e outros dois „sujeitos‟ acabam
por entrar em cena: a igreja e a família.
Deste período até os dias atuais, os debates e embates vêm se modificando de
acordo com as configurações distintas que a sociedade assume, com a especificidade de
cada momento histórico. A discussão ao longo do tempo, dentro da perspectiva crítica
da Educação, passa por um aspecto que se mantém: a necessidade de garantia da
cidadania por meio da educação, por ser esta um direito inalienável, que deveria ser
garantido pelo Estado, por seu caráter de instituição que visa o bem comum, público,
coletivo, aberto a qualquer pessoa e não por instituições que visam às necessidades
individuais (Cury, 2008). Entretanto, Sanfelice (2005, p. 178) nos alerta para o fato de
que grande parte do debate acerca do público/privado como categorias correlatas e
indissociáveis entre si (Saviani, 2005) passa pela concepção consagrada historicamente
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de que “educação pública” é sinônimo de educação estatal. O que o autor destaca é
que rigorosamente (...) escola estatal não é escola pública a não ser no sentido
derivado pelo qual o adjetivo „público‟ se relaciona ao governo de um país ou estado: o
poder público. Isto ocorre porque o Estado, com sua “autonomia relativa”, nem sempre
age em função dos interesses comuns, já que estes, numa sociedade capitalista, jamais
serão universalmente comuns (idem, p. 179). Entretanto, Oliveira (2005, p. 158) destaca
que a legislação brasileira sempre tratou o termo „público‟ sendo entendido como
„estatal‟.
Observa-se que nesse sentido, faz-se necessário distinguir que em nosso trabalho
utilizamos o termo “educação pública” como educação sob a responsabilidade do
Estado, de caráter estatal. O termo “educação privada” é utilizado aqui para
organizações do setor empresarial, com caráter particular, privado, lucrativo. Neste
caso, nos apoiamos no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9304/96), que em seu artigo 20, diferencia os tipos de organizações privadas em
particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas.
Neste trabalho, apresentamos um recorte dos resultados de pesquisa de
doutorado, que teve como foco duas organizações privadas que atuaram na rede de
educação pública de Mato Grosso entre 2006 e 2009. No caso das organizações
estudadas – Fundação CESGRANRIO e Instituto Ayrton Senna -, estas se „localizam‟,
nos termos da LDB 9394/96, na categoria de privadas / filantrópicas. De acordo com
Oliveira (2005) no texto da Constituição Federal de 1988, estas são classificadas como
privadas “sem fins lucrativos” de cunho “não-estatal” (Adrião e Peroni, 2008; Costa,
2011). Estas se enquadram na definição de organizações privadas, mas com a
especificidade de corrente político-ideológica que ganha grande projeção nas reformas
neoliberais, passando a orientar as ações do Estado, a Terceira Via, dentre outros
aspectos, propõe a atuação do Terceiro Setor em substituição ao papel do Estado (Costa,
2014).
O Terceiro Setor (Adrião e Peroni, 2005; Peroni, 2008; Peroni et al, 2009;
Montaño, 2010), é definido por alguns autores como sinônimo de sociedade civil ou
como entidades filantrópicas e assistenciais. O que se observa neste cenário de
reconfiguração do papel do Estado, é o crescimento do Terceiro Setor no sentido de se
constituir como uma esfera de atuação que não é estatal, tampouco privada. Não é o
Estado (“primeiro setor”), tampouco é o mercado (“segundo setor”), mas sim o braço
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social do setor privado lucrativo, não se encaixando nos moldes da filantropia
tradicional (Adrião, 2014).
É neste contexto que se fortalecem as chamadas parcerias de cunho públicoprivado (Adrião e Peroni, 2005, 2007, 2008, 2011, 2011a; Adrião 2008, 2007; Peroni,
2008), que tem em sua tônica a diminuição do papel do estado nos serviços, neste caso,
educacionais, através da transferência de recursos financeiros a entidades do Terceiro
Setor, que passam a imprimir a lógica empresarial ao serviço público.

A RELAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO EXTERNA E AS PARCERIAS DE
CUNHO PÚBLICO-PRIVADO EM MATO GROSSO

O cenário político-social apresentado no tópico anterior nos leva a uma questão
que se torna central no debate educacional, que é a escola de qualidade (Bondioli, 2004;
Freitas, 2007, 2009, 2011; Silva, 2009).
A democratização do ensino através da busca de universalização de acesso,
permanência, terminalidade (LDB 9394/96), a partir do princípio da equidade, acaba
esbarrando nas situações concretas das escolas, que se depara com a materialidade das
questões sociais que se manifestam em seu interior e que nada têm de equânime.
Bourdieu e Passeron analisam a hierarquização na escola e destacam que
o culto, puramente escolar na aparência, da hierarquia, contribui sempre para
a defesa e legitimação das hierarquias sociais na medida em que as
hierarquias escolares, quer se trate da hierarquia dos graus e dos títulos ou da
hierarquia dos estabelecimentos e das disciplinas, devem sempre alguma
coisa às hierarquias sociais que eles tendem a re-produzir (no duplo sentido
do termo). (1992, p. 162)

No mesmo sentido em que Bourdieu (2003) destaca que os alunos não chegam à
escola em igualdade de condições, Freitas (2007) nos chama a atenção para a
„porosidade‟ da escola, que está ininterruptamente sendo influenciada pelo meio, assim
como o meio é influenciado por ela. Não há como enxergarmos as instituições escolares
como isoladas de tudo que acontece na sociedade. Sendo assim, nota-se que a questão
da equidade se torna bastante frágil, pela impossibilidade de afirmarmos, mediante os
conceitos abordados, que os alunos que ingressam nas escolas públicas chegam com
seus direitos garantidos de maneira imparcial.
Podemos agregar a estes conceitos um aspecto que, nos estudos da avaliação
educacional, tem se consolidado como determinante para a análise da qualidade da
educação: o NSE – Nível Sócio Econômico. Soares e Andrade (2006), Almeida et al
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(2013), Ferrão e Fernandes (2001), dentre outros, analisam os fatores que influenciam
no desempenho escolar para além do esforço próprio do aluno, sinalizando para a
necessidade de sermos cautelosos com os resultados das avaliações em larga escala. Isto
porque nos moldes em que acontecem os testes nacionais, não temos como afirmar que
a proficiência dos alunos ou índice do IDEB, seja retrato fiel da realidade escolar.
Nesse sentido, embora o Ideb seja um instrumento promissor para a análise
das escolas como um dos indicadores a ser considerado em sua avaliação,
não consegue, sozinho, ainda que abrangendo o NSE em seu delineamento,
apreender a especificidade de cada uma das instituições analisadas ou sua
eficácia, já que, por melhores que sejam as tecnologias utilizadas, sempre
estarão sujeitas aos limites do próprio instrumento, estando condenadas a ser
uma pálida e imperfeita foto da realidade escolar. (Almeida, et al, 2013)

Este cenário que caracteriza as formas de planejamento e execução de políticas
públicas, alavancados pelos dados da avaliação externa, está alicerçado em três
categorias, que de acordo com Freitas (2011) constituem o neotecnicismo: a
responsabilização, a meritocracia e a privatização. O autor aponta que
Um sistema de responsabilização envolve três elementos: testes para os
estudantes, divulgação pública do desempenho da escola e recompensas e
sanções (Kane & Staiger, 2002). As recompensas e sanções compõem o
caráter meritocrático do sistema, mas não só, já que a própria divulgação
pública dos resultados da escola constitui em si mesma uma exposição
pública que envolve alguma recompensa ou sanção públicas. A meritocracia
é uma categoria, portanto, que perpassa a responsabilização. Ela está na base
da proposta política liberal: igualdade de oportunidades e não de resultados.
Para ela, dadas as oportunidades, o que faz a diferença entre as pessoas e o
esforço pessoal, o mérito de cada um. Nada é dito sobre a igualdade de
condições no ponto de partida. No caso da escola, diferenças sociais são
transmutadas em diferenças de desempenho e o que passa a ser discutido é se
a escola teve equidade ou não, se conseguiu ou não corrigir as “distorções”
de origem, e esta discussão tira de foco a questão da própria desigualdade
social, base da construção da desigualdade de resultados. (p. 383)

Dentro da lógica de um Estado que, com atribuições e ações diminuídas, tornase um Estado Avaliador (Dias Sobrinho, 2002) e Regulador, e da crescente cultura da
Avaliação em Larga Escala em quase todos os níveis de ensino vem imprimindo o
padrão de qualidade que se espera da escola. Esta noção de qualidade se propaga pelo
viés da Terceira Via e do Terceiro Setor, como destaca Freitas (2011):
A indústria da avaliação, da tutoria, da logística de aplicação de testes, das
editoras, entre outras, compõe um conglomerado de interesses que são
responsáveis por formar opinião e orientar políticas públicas a partir de
Movimentos, ONGs, institutos privados, indústrias educacionais, mídia e
outros agentes com farto financiamento das corporações empresariais (p. 09)

Não se descarta, aqui, a necessidade e a contribuição que a realização da
avaliação nacional pode trazer ao âmbito educacional. O mapeamento e o diagnóstico
destes testes revelam dados importantes, mas que, pela natureza dos testes, acabam
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sendo utilizados de maneira enviesada pelos governos, que acreditam ainda que é a
avaliação em si que pode melhorar a qualidade nas escolas.
É nesse sentido que a avaliação em larga escala foi se consolidando, durante o
processo de disseminação dos preceitos neoliberais, como indutora das políticas
públicas educacionais, que acabam por culminar na contratação das organizações
privadas, que, por sua vez, implantam modificações na gestão educacional em nível
macro e micro, inversão da lógica de organização do trabalho pedagógico, além das
reformas curriculares. Um exemplo disso é que a testagem focada em conteúdos de
Língua Portuguesa/Leitura e Matemática acaba por direcionar o trabalho dos
professores para estas disciplinas, causando um “estreitamento curricular” (Freitas,
2011).
Como afirma o autor, tudo isso perpassa a questão da responsabilização, ou seja,
A proposta dos reformadores empresariais e a ratificação do currículo básico,
mínimo, como referência. Assume-se que o que é valorizado pelo teste é bom
para todos, já que é o básico. Mas o que não está sendo dito é que a
“focalização no básico” restringe o currículo de formação da juventude e
deixa muita coisa relevante de fora, exatamente o que se poderia chamar de
“boa educação”. Além disso, assinala para o magistério que, se conseguir
ensinar o básico, já está bom, em especial para os mais pobres. (idem, p. 389)

Murillo e Román (2010) enfatizam que o processo de avaliação que tem se
desenvolvido na América Latina tem reforçado de maneira reducionista a testagem para
medição de desempenho dos alunos, desconsiderando os outros aspectos que são
constitutivos da escola. Os autores dizem que
(...) frente à imperiosa necessidade de gerar condições e recursos para que as
escolas ofereçam uma educação integral aliada às necessidades de um pleno
desenvolvimento e inclusão social, as sistemáticas e generalizadas avaliações
nacionais entregam poderosos sinais que fazem do sucesso cognitivo o
prioritário e importante de medir e monitorar no campo educativo formal.
Mais ainda, tem responsabilizado os sistemas nacionais de avaliação de terem
privilegiado um conceito de qualidade restrito a certas disciplinas e standards
que dificilmente podem cumprir as escolas que atendem aos setores pobres,
podendo, inclusive, incentivar a seleção e exclusão para contar com os
melhores estudantes¹. (p.99)

Os autores destacam que um dos aspectos mais críticos em relação às avaliações
nacionais é que, ao invés de promoverem de fato a melhoria da qualidade na escola, as
medições nacionais e as comparações internacionais acabam legitimando as diferenças
entre os alunos.
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A CONTRATAÇÃO DE PARCERIAS: O QUE DIZEM OS SUJEITOS
ESCOLARES

A rede pública estadual de Mato Grosso tem, como é de conhecimento público,
uma política focalizada no Ensino Fundamental, com o funcionamento dos Ciclos de
Formação Humana, desde o ano de 2000. Esta política está dentro das reformas
implementadas na rede pública estadual, no contexto sócio-político-econômico,
ocorrido na década de 1990, e tem como ponto chave a melhoria nas taxas de aprovação
e reprovação, evasão e repetência, distorção idade/série, por ter em sua tônica a correção
de fluxo.
A contratação das organizações privadas em estudo pode demonstrar que
pela natureza das mesmas, os objetivos esperados dos Ciclos de Formação não estariam
sendo alcançados. Esta visão é corroborada pela afirmação de um sujeito da pesquisa
que ocupava um destacado cargo de gestão na SEDUC, no período de transição entre as
parcerias, quando fala especificamente sobre o início do trabalho com a
CESGRANRIO:
(...) a ideia era a questão de como enfrentar os indicadores do IDEB mesmo. Esse era um
problema que estava posto. Nós tínhamos, em nossos quadros, um número muito pequeno para
fazer formação nas escolas para a gente atingir um pouco essa qualidade de educação básica
principalmente. Daí surge a ideia da Secretária, que trouxe de outra secretaria de outro estado,
de uma reunião de secretários em Brasília, o Fórum de Secretários Estaduais de Educação, e
surgiu a ideia de enfrentamento aos indicadores do IDEB e que cada estado deveria ter. Ela
voltou dizendo que tinha uma secretaria que estava implementando um projeto que estava dando
muito certo no Tocantins. Aí, ela formou uma equipe para implementação do projeto, que era o
Eterno Aprendiz. (Entrevista Individual, SbG17)

A partir da coleta de dados que realizamos, e em especial pelo enfoque neste
texto às vozes dos sujeitos evidenciadas nas entrevistas individuais e grupos focais,
percebemos que é recorrente entre os entrevistados a opinião de que a Secretaria
contratou as organizações parceiras com o objetivo de melhorar os índices na Avaliação
Externa como podemos observar em algumas falas aqui selecionadas:
[Sobre Fundação CESGRANRIO]
O que eles nos disseram foi que era para melhorar o ensino-aprendizagem dos alunos. Estava
baixo, e no meu modo de entender era para melhorar as notas da Prova Brasil. (Entrevista
Individual, CES_EaPM7)
A Secretária de Educação na época ficava buscando alguma forma de melhorar os resultados.
Nós estávamos em plena execução do Eterno Aprendiz, ela foi de novo para um encontro de
Secretários de Educação, viu a propagando do IAS lá, perguntou para outros secretários e já
chegou aqui com tudo contratado para o ano seguinte. (Entrevista Individual, SbG17)
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[Sobre Instituto Ayrton Senna]
Era um projeto emergencial para socorrer o fluxo escolar dos alunos. A gente vê, infelizmente,
eu até falei para os professores quando acabou, são dados quantitativos.(Entrevista Individual,
IAS_EaCP15)
É difícil dizer por que, porque nós não estávamos sabendo de nada quando fomos a Cuiabá. Eu
penso que tenha mais a ver com a adequação dos índices de alfabetismo, que foi essa a intenção.
(Entrevista Individual, IAS_EaCP21)

Vemos, assim, que se confirma a intenção de reformar o sistema educacional do
estado não apenas pela preocupação com a correção de fluxo, mas também com a
intenção de melhorar o nível de aprendizagem dos alunos, com vistas a aumentar a
proficiência na Prova Brasil/SAEB, intensificando o trabalho com o conteúdo das áreas
de Língua Portuguesa e Matemática, a partir das habilidades e competências avaliadas
nos exames nacionais.
Ao analisarmos os dados divulgados pelo INEP, referentes à proficiência dos
alunos em Língua Portuguesa e Matemática e ao IDEB, pudemos perceber porque
surgiu nas entrevistas com os professores a opinião de que os índices teriam melhorado
por causa das parcerias. O gráfico 1, apresentado a seguir, se observado com o olhar
ingênuo ou de maneira rápida, pode criar a impressão de que realmente houve melhoria
nos índices porque as parcerias estavam em vigor, fato que colabora para a consolidação
de que é na educação privada que está a solução para os problemas da educação pública.
Vejamos:
Gráfico 1 – Proficiência na Prova Brasil/SAEB - Mato Grosso - Anos Iniciais do Ensino
Fundamental – Rede Pública Estadual

(AMARAL, M.C.E., 2012 - FONTE: INEP)
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Os dados gerais da rede em análise, apresentados nos gráficos 1 e 2, demonstram
o aumento tanto da proficiência dos alunos quanto do índice, com destaque entre os
anos de 2005 e 2007, período em que as duas parcerias estavam em funcionamento,
tendo a transição da CESGRANRIO para o IAS ocorrido no fim de 2006.
Esta impressão foi recorrente entre os professores entrevistados, tanto sobre os
efeitos do Eterno Aprendiz quanto dos programas do IAS, mas não foi unânime no
conjunto de entrevistados. A postura dos gestores da SEDUC que estiveram envolvidos
mais de perto com as parcerias foi no sentido de não atribuir esta melhoria dos índices e
da proficiência, apenas ao fato de terem ocorrido as parcerias, levantando outros fatores
que podem ter influenciado na elevação do IDEB do estado. Esta opinião apareceu
também na fala de alguns professores, mas nota-se que as ressalvas são feitas
especificamente pelos sujeitos que estiveram envolvidos com o IAS, como por
exemplo:
Fico preocupada com a possibilidade de sua pesquisa demonstrar que foi o Instituto que
melhorou nosso IDEB, porque não foi. Foi um conjunto de ações. (Conversa informal, SbG30)

Talvez, não totalmente, não tenho certeza disso, mas, de repente, a exigência do compromisso
do professor... Ele ficou um ano só, mas veio um modelo de programa parecido. Talvez essa
exigência de compromisso do professor tenha feito com que as coisas melhorassem, mas mesmo
assim, muito pouco. (Entrevista Individual, IAS_EaCP21)

É de suma importância nos atentar para duas questões-chave: a primeira é que o
crescimento da proficiência neste período ocorreu nacionalmente; a segunda é a respeito
de todos os outros projetos de formação implantados pelo MEC, e adotados pela
SEDUC/MT, em datas anteriores aos convênios e durante os mesmos, por exemplo:
PROFA, PROFUNCIONÁRIO, GESTAR, GESTAR 2, PROINFANTL, além do
Projeto “Sala do Educador”, desenvolvido nas escolas com orientação do CEFAPRO.
Acreditamos que estes projetos e outras iniciativas das escolas também podem ter
influenciado na melhoria dos índices antes e durante as parcerias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao transferir para uma instituição não-estatal a responsabilidade pela
organização da gestão e/ou pelos processos pedagógicos de uma determinada rede de
ensino, como no caso de Mato Grosso, instala-se nesta rede uma lógica de organização
educacional pautada nas relações de sucesso, fracasso e competitividade, dentro de
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padrões pré-estabelecidos pelo setor privado. “Mais que racionar recursos, pois é
através do dinheiro público que as instituições privadas estão agindo, a questão é a
lógica do mercado.” (Peroni, 2008).
A chegada das parcerias à rede e o término dos convênios é um fator que
comprova o quanto é turva a relação público-privado. Não se tem certeza de nada. Nem
mesmo os sujeitos da nossa pesquisa que estiveram ligados a funções chave durante as
parcerias nos deram declarações firmes a respeito da contratação das mesmas. As
respostas a estas perguntas sempre vieram ou de maneira evasiva, ou carregadas de
achismos que não explicavam nem o por quê nem o como se estabeleceram os
convênios. As impressões declaradas pelos entrevistados, especialmente sobre o tema
deste texto, eram baseadas em algo que estes ouviram falar em algum lugar por alguém.
Avaliação Externa tem sido utilizada como dados balizadores para implantação
de medidas que, isoladamente, não são garantia de melhoria efetiva e duradoura da
qualidade da educação pública. O que se percebe é que a intensificação das parcerias
entre os entes públicos e as organizações privadas vai imprimindo uma característica
nas políticas públicas educacionais, com um viés que é marcado por uma concepção de
educação como mercadoria e que a qualidade está na educação que se faz pela elite e é
transferida ao setor público, para a classe trabalhadora, ou seja, educação pobre para
pobres.

NOTA
¹ Tradução nossa.
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A VALIAÇÃO EXTERNA NA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO: PARA
QUAL DIREÇÃO CONDUZ?
Mauricio de Sousa- Doutorando Educação Unicamp
Luana Ferrarotto – Doutoranda em Educação Unicamp

RESUMO: Este trabalho faz uma análise da utilização das avaliações externas em larga
escala elaboradas pela Rede Municipal de Ensino de São Paulo, no período de 2005 a
2015. Inicialmente realizamos a descrição das avaliações externas implementadas no
município em questão, a saber: Prova São Paulo, Prova da Cidade e Prova Mais
Educação. Em seguida, apresentamos as médias do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) de todas as escolas municipais de São Paulo, durante o
período de 2005 a 2013, verificando o percentual de escolas que conseguiram atingir as
metas estabelecidas por este índice. Através da análise dos dados do IDEB e da
descrição das diferentes avaliações externas em larga escala aplicadas pela Rede
Municipal de São Paulo, percebemos que a política educacional da referida rede de
ensino, na última década, direcionou-se para o estreitamento curricular (ênfase nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática) e o treinamento dos alunos, em uma
perspectiva de qualidade da educação voltada ao alcance de metas estabelecidas
externamente a escola, através do IDEB. No entanto, os resultados obtidos pelo
município nos anos analisados nos mostram que a adoção de avaliações externas em
larga escola não significou a garantia das metas estabelecidas por este índice. Em
especial nos dois últimos exames (2011 e 2013), notamos uma queda no número de
escolas a alcançar a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Merece
atenção, ainda, os resultados do último exame, quando pouco mais de 35% das escolas
do Ensino Fundamental I e 10% das escolas do Ensino Fundamental II conseguiram
manter a média em todas as provas. Nesse cenário, é preciso refletir sobre qual
qualidade e qual formação que queremos e em um movimento de luta que caminha na
contramão das iniciativas de controle do trabalho realizado pelas escolas, via avaliação
externa.

Palavras-chave: Avaliação externa em larga escala – Políticas Públicas – IDEB
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1 - APRESENTAÇÃO

Nas duas últimas décadas, as avaliações externas se consolidaram, em nosso
país, como um dos principais elementos direcionadores das políticas públicas
educacionais. (AFONSO, 2014; BONAMINO, 2002; FREITAS, 2011). De modo geral,
os atos normativos que as instituem vinculam os resultados obtidos em testes
padronizados à qualidade educacional. Em nível nacional, tal relação pode ser percebida
pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o qual, a partir de 2005,
passou a quantificar a qualidade da educação (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005). Conforme
consta no artigo 3º do Decreto 6.904/07:
A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no
IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados
sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos,
constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a
Avaliação
Nacional
do
Rendimento
Escolar
(Prova
Brasil).
Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do
cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso.
(BRASIL, 2007, grifos nossos).

Nessa perspectiva, o conceito de qualidade, polissêmico e histórico (OLIVEIRA
e ARAÚJO, 2005), a partir da instituição do IDEB, passa a ser defendido, pelos
reformadores empresariais (FREITAS, 2012; 2014), enquanto combinação entre o fluxo
do estudante ao longo dos anos escolares e seu desempenho, obtido através de um teste
padronizado, a conhecida Prova Brasil. Isto significa dizer que tal medida é suficiente e
precisa para definir o nível de qualidade da educação (ALMEIDA; DALBEN;
FREITAS, 2013; OLIVEIRA, 2013).
Como consequência, muitas redes de ensino têm se alinhado a essa proposta
avaliativa na intenção de aumentar seu IDEB. Esse foi o caminho adotado pela maior
Rede de Ensino Municipal do país, São Paulo, a qual implementou um sistema próprio
de avaliação, fazendo uso, entre outros mecanismos, dos testes padronizados.
Neste trabalho, ao apresentarmos a Rede Municipal de São Paulo e suas
avaliações externas, temos como objetivo debater e refletir sobre os caminhos
percorridos pela referida rede na constituição de sua agenda política educacional ao
perseguir as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para tanto,
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realizamos um levantamento bibliográfico dos atos normativos referentes às avaliações
externas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação bem como um resgate
da série histórica dos resultados obtidos pelas escolas da rede, desde 2005, na Prova
Brasil, com análise sobre as metas estabelecidas e atingidas a partir da instituição de tais
avaliações.

2 - A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO E SUAS AVALIAÇÕES

EXTERNAS

A cidade de São Paulo apresenta o maior sistema de ensino municipal do país. De
acordo com os últimos dados da Secretaria Municipal de São Paulo (SMESP)1, são:
919.785 alunos (representando 8,2% dos 11 milhões de habitantes do
município);
1.478 escolas, sendo 547 atendendo o Ensino Fundamental, oito o Ensino Médio
e 931 a Educação Infantil, somando-se a elas 362 creches indiretas, administradas por
entidades conveniadas, e 1.625 convênios para atendimento da Educação Infantil;
83.800 funcionários, incluindo 49 mil educadores.
Para administrar tão vasta rede de ensino, treze Diretorias Regionais de Educação
atuam nas escolas com a função de estabelecer uma relação entre a SMESP e as
unidades escolares na implementação das políticas públicas educacionais.
Dentre tais políticas, na última década, a SMESP implementou um sistema
próprio de avaliação externa como instrumento para uniformizar as ações pedagógicas
das escolas, sobretudo quanto ao currículo ministrado em sala de aula (CHAPPAZ;
BORN, 2013). Esse processo iniciou em 2005, através da Lei n. 14.063, de outubro de
2005 (SÃO PAULO, 2005) que instituiu o “Sistema de Avaliação de Aproveitamento
Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo”, cujo objetivo é:

Verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino fundamental e
médio, nos diferentes componentes curriculares, de modo a fornecer ao
sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas das Coordenadorias de
Educação e às Unidades Educacionais informações que subsidiem: a) a
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política de formação continuada dos recursos humanos do magistério;
b) a reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de modo a
aprimorá-la; c) a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com
o planejamento escolar, a formação dos professores e o estabelecimento de
metas para o projeto pedagógico de cada escola; (SÃO PAULO, 2005).

Através desse ato normativo fica clara a relação entre “desempenho dos alunos”,
obtido via testes padronizados, e o estabelecimento das políticas de formação,
planejamento e orientação da construção do Projeto Político Pedagógico das escolas.
Para a concretização desse sistema de avaliação externa municipal, em 2006, por
meio do Decreto n. 47.683 (SÃO PAULO, 2006), criou-se o Núcleo de Avaliação
Educacional (NAE), composto por educadores e gestores da própria rede municipal, que
de acordo com esse decreto tem as seguintes funções: a) coordenar e supervisionar as
ações de avaliação educacional, internas e externas; b) estruturar e coordenar trabalhos
para a criação e implementação de um banco de dados para armazenagem dos
resultados das avaliações e elaboração de estatísticas institucionais da educação
municipal; c) propor e gerenciar trabalhos vinculados aos processos de avaliações
educacionais.
No período de 2007 a 2015, o NAE elaborou e coordenou a Prova São Paulo
(2007 a 2012), a Prova da Cidade (2009 a 2012) e a Prova Mais Educação (2015). Tais
avaliações, como veremos adiante, seguem o formato da Prova Brasil. Além de
restringirem-se, em sua maioria, aos componentes curriculares de Língua Portuguesa e
Matemática, a realização de testes de múltipla escolha é outra característica comum
entre elas.

2.1 – A Prova São Paulo

A Prova São Paulo vigorou entre 2007 e 2012. Sua elaboração ficou a cargo de
empresas contratadas mediante licitação pela SMESP. Em 2007 a aplicação da Prova
São Paulo contemplou todos os alunos da 4ª e da 8ª séries e, a partir de 2008, passou a
ser censitária para os estudantes da 2ª série (3º ano), 4ª série (5º ano), 5ª série (7º ano) e
8ª série (9º ano) do ensino fundamental. A aplicação era feita pelos professores da
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própria rede de ensino, com a orientação e a supervisão de monitores e coordenadores
contratados pela empresa vencedora.
Até 2010, a realização da prova ocorria em dois dias, período em que eram
avaliados os componentes curriculares Língua Portuguesa (leitura de textos) e
Matemática. Nos anos de 2011 e 2012, foi realizada em três dias, em virtude da inserção
de um novo componente curricular: Ciência e Natureza. Composta por 32 itens e
fazendo uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI), seus resultados eram expressos na
escala SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), variando entre 100 a 500
pontos (ALVES; SOARES, 2007). A pontuação era convertida em níveis de
proficiências denominados: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado.
Os resultados da Prova São Paulo eram disponibilizados para a escola, que recebia
um relatório pedagógico com o desempenho individualizado de seus alunos. Também
eram elaborados boletins para ser entregues aos estudantes que passaram a recebê-los, a
partir de 2010, em suas residências, via correio.

2.2 - Prova da Cidade

No ano de 2009, a SMESP, por meio do NAE, criou outra avaliação em larga
escala, chamada de Prova da Cidade, instituída pela Portaria 2.912 (SÃO PAULO,
2009). Seu objetivo era preparar os alunos para realizarem a Prova São Paulo e,
portanto, as escolas poderiam aderir ou não a sua proposta.
Com questões objetivas e abertas, além de uma produção de texto, a Prova Cidade
destinava-se aos alunos da 2ª série (3º ano) a 8ª série (9º ano) do Ensino Fundamental,
abrangia apenas os conteúdos de Português e Matemática e sua elaboração ficava a
cargo dos membros do NAE e de alguns professores da rede municipal que
participavam dos cursos de elaboração de itens promovidos por esse núcleo.
Realizada pelos próprios professores da escola, a aplicação, sem qualquer
supervisão externa, teve diferentes periodicidades, apesar de ser planejada para ocorrer
bimestralmente. Para sua correção, o NAE encaminhava orientações e cada escola
realizava a digitação dos resultados em um sistema on-line. O objetivo dessa
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metodologia, de acordo com ao artigo terceiro da Portaria que instituiu essa avaliação,
era “permitir as intervenções pedagógicas necessárias na correção de insuficiências
apresentadas nas Áreas de Língua Portuguesa e Matemática” (SÃO PAULO, 2009).

2.3 - Prova Mais Educação

No mês de março de 2013, o prefeito Fernando Haddad anunciou o fim da Prova
São Paulo e da Prova da Cidade. Segundo ele, o investimento nestas avaliações não
fazia sentido, pois os dados das avaliações externas promovidas pelo governo federal já
eram suficientes para a adoção de políticas públicas na educação municipal. (ESTADO
DE SÃO PAULO, 2013).
Durante dois anos (2013 e 2014) a Rede Municipal de São Paulo ficou sem um
instrumento próprio de avaliação externa. No entanto, no mês de maio de 2015, a Prova
Mais Educação foi instituída pela Portaria n. 3.611 (SÃO PAULO, 2015). Tal avaliação
é realizada bimestralmente pelos alunos do 3º ao 9º anos, exceto no 4º bimestre, quando
ocorre a aplicação da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) e da Prova Brasil.
De acordo com o artigo segundo da Portaria n. 3611, as questões também são
elaboradas pelo NAE e pelos professores que participarem do curso de formação
promovidos pelo núcleo. A aplicação e a digitação dos resultados em um sistema online
ficam a cargo da escola.
Ao conhecer as características das avaliações externas implementadas pela
Secretaria Municipal de São Paulo, podemos perceber que, a partir de 2007, os alunos
da referida rede foram submetidos a uma grande quantidade de avaliações. Silva e
Sousa (2012), ao analisarem as avaliações aplicadas por uma escola da Rede Municipal
de São Paulo, relatam que os estudantes realizaram, além da Prova Brasil, as avaliações
externas próprias do município, mais duas avaliações internas abrangendo todas as
disciplinas elaboradas pela instituição, os chamados provões, e por fim, as avaliações
aplicadas pelos professores.
Frente à implementação de um sistema próprio de avaliação externa, em direção
ao alinhamento às propostas avaliativas do governo federal, com objetivo de elevar
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índices obtidos via testes padronizados, vale questionar: a SMESP atingiu as metas
projetas pelo IDEB? E mais: em quais aspectos esses sistemas de avaliação vêm
contribuindo com a formação dos estudantes?

3 - OS RESULTADOS DO IDEB NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO

Como destacamos anteriormente, o IDEB é constituído por dois dados: o fluxo
escolar (taxas de aprovação) e o desempenho dos alunos na Prova Brasil. Organizada
pelo governo federal, por meio do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), a Prova Brasil avalia a cada dois anos os alunos das
escolas públicas dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. O resultado desse indicador é
expresso em uma escala de zero a dez e a meta projetada para as escolas públicas
brasileiras é atingir 6,0 pontos, até o ano de 2021.
Durante o período de 2005 a 2013, ocorreram cinco aplicações da Prova Brasil,
nos anos de 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013. As escolas da SMESP participaram de
todos os exames, o que nos permite fazer uma análise dos resultados e perceber os
avanços (ou não) das unidades escolares da maior rede de ensino municipal do país.
Para tanto, observemos a Tabela 1.

Tabela 1 Escolas que atingiram a meta estabelecida pelo IDEB
Número de escolas
do Ensino
Fundamental I
(4ª série/5º ano)

Porcentagem em
relação ao número
de escolas
participantes da
Prova Brasil

Número de escolas
do Ensino
Fundamental II
(8ª série/9º ano)

(4ª série/5º ano)
2007

ISSN 2177-336X

313

67,4

Porcentagem em
relação ao número
de escolas
participantes da
Prova Brasil
(8ª série/9º ano)

152

34,3
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2009

370

71,1

223

44,5

2011

254

47

221

41,6

2013

Não divulgado

Não divulgado

126

24

Fonte: INEP (elaborado pelos autores).

De acordo com os dados acima, verificamos que, no período de 2007 a 2009,
tivemos um aumento no número de escolas que atingiram a meta estabelecida pelo
IDEB. No Ensino Fundamental I, em 2007, foram 313 escolas a alcançar a meta
estipulada. Já em 2009, 370 escolas atingiram a meta. A melhoria ocorreu também no
Ensino Fundamental II. Conforme os dados da Tabela 1: em 2007, 152 atingiram a meta
do IDEB, avançando para 223 em 2009, mantendo-se a média em 2011, com 221
escolas a alcançar a meta do IDEB.
No entanto, a onda de crescimento das escolas que atingiram a meta estipulada foi
interrompida no Ensino Fundamental I, no ano de 2011, pois apenas 254 escolas a
alcançaram, o que representou 47% das escolas participantes da Prova Brasil naquele
ano. Com relação às escolas do Ensino Fundamental II, a maior queda se deu em 2013,
quando só 126 escolas atingiram a meta do IDEB, ou seja, apenas 24% das escolas
participantes da Prova Brasil. Significa dizer que, no ano de 2013, pouco mais de 2 em
cada 10 escolas da maior Rede Municipal de Ensino do país mantiveram a meta.
Outro dado importante a notar é a quantidade de escolas da Rede Municipal de
São Paulo que atingiram as metas do IDEB, em todos os anos (2007 a 2013). Conforme
a Tabela 2, apenas 35,4% das escolas de Ensino Fundamental I alcançaram as metas em
todas as avaliações. Quanto ao Ensino Fundamental II, só 10% das escolas as atingiram.
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Tabela 2 Porcentagem das escolas que atingiram as metas estabelecidas pelo IDEB em todas as
avaliações.

Número de escolas que
atingiram a meta em todas
as avaliações

Porcentagem (%) das
escolas em relação ao total
de escolas participantes dos
exames

Total de escolas que
participaram de todos os
exames

Ensino
Fundamental I
(4ª série/5º ano)

162

35,4

457

Ensino
Fundamental II
(8ª série/9º ano)

43

10

428

Fonte: INEP (elaborado pelos autores).

Analisando tais dados, podemos concluir que 3 em cada 10 escolas, do Ensino
Fundamental I, e apenas 1 em cada 10, do Ensino Fundamental II da maior Rede de
Ensino Municipal do país conseguiram manter a média no IDEB em todas as
avaliações, entre 2007 a 2013.
Com os dados apresentados é possível tecer algumas considerações sobre a
política educacional adotada pela SMESP, entre 2005 e 2015, que entendemos ter
grande centralidade nos resultados de suas próprias avaliações externas.
Essa centralidade pode ser observada, inicialmente, na grande oferta de avaliações
aos alunos da rede municipal. Em quatro anos, foram 21 avaliações externas: em 2009,
três avaliações (uma Prova São Paulo e duas Provas da Cidade), além da Prova Brasil;
em 2010, três avaliações (uma Prova São Paulo e duas Provas da Cidade); em 2011,
quatro avaliações (uma Prova São Paulo e três Provas da Cidade) e a Prova Brasil; em
2012, quatro avaliações (uma Prova São Paulo e três Provas da Cidade); em 2013,
apenas a Prova Brasil; em 2014, não ocorreu avaliação externa; por fim, em 2015, três
Provas Mais Educação e mais a Prova Brasil.
Como consequência de todas elas, e pela análise dos dados, identificamos um
avanço nas escolas da rede municipal de São Paulo que atingiram as metas do IDEB.
No entanto, tal crescimento não se manteve, em especial nos dois últimos exames (2011
e 2013), quando se percebe uma queda no número de escolas a alcançar a meta do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
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Dessa forma, a centralidade nas avaliações externas como forma de garantir a
qualidade da educação tem que ser questionado. Temos que refletir, também, sobre qual
concepção de qualidade sustenta tais avaliações e em quais aspectos corroboram para a
formação do estudante. Afinal, a imensa quantia de avaliações adotadas nos últimos
anos não convergiu, ao menos, para o alcance do objetivo a que se propôs, ou seja,
atingir as metas projetadas pelo IDEB. Merece atenção, ainda, os resultados do último
exame, quando pouco mais de 35% das escolas do Ensino Fundamental I e 10% das
escolas do Ensino Fundamental II conseguiram manter a média em todas as provas.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao descrevermos o sistema próprio de avaliação implementado pela Secretaria
Municipal de São Paulo, vimos como a referida rede passou a aplicar testes
padronizados em larga escala para monitorar a qualidade da educação em uma
perspectiva de alinhamento a avaliação externa realizada em nível nacional. Nessa
lógica, o conceito de qualidade resume-se ao alcance de metas estabelecidas
externamente a escola, através do IDEB.
Estudos sobre os impactos das avaliações externas (ARCAS, 2009, RAVITCH,
2013, SCHNEIDER, 2013) indicam que como forma de atingir as metas, as práticas
pedagógicas e avaliativas das instituições escolares são alteradas e, como consequência,
há o “aumento do controle e das regulações no interior da escola” (AGUILAR, 2009, p.
14). Dessa forma, ocorre a ênfase nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e,
sobretudo, nos conteúdos recorrentes nas provas das referidas disciplinas, além do uso
intensivo de atividades testes, elaboração e aplicação de simulados.
Ao perseguir as metas do IDEB, percebemos que a concepção estreita quanto à
qualidade da educação tem como efeito um processo educativo alicerceado na instrução
para a realização de testes. Assim, a instrução impera enquanto o “desenvolvimento de
condições físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano (condições
omnilaterais)” (FRIGOTTO, 2003, p. 32) perde espaço.
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Nesse cenário, é preciso refletir sobre qual qualidade e qual formação que
queremos e em um movimento de luta que caminha na contramão das iniciativas de
controle do trabalho realizado pelas escolas, via avaliação externa.
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DADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA: AVANÇOS E LIMITES
Adilson Dalben – Fasesp/Unisal
Luana Costa Almeida – Univas/Unicamp

RESUMO:
O trabalho de elaboração e difusão dos resultados sobre a educação brasileira feito pelo INEP
tem se consolidado. A inserção de novas dimensões sobre as escolas para além da proficiência
média de seus alunos permite uma análise mais apurada dos processos, sendo uma importante
fonte de informação à avaliação institucional das escolas e às políticas públicas. Unindo os
achados da pesquisa de doutoramento sobre modelos de avaliação vinculado à discussão do uso
desses dados pelas escolas e na condução da atual política educacional, este trabalho busca
debater e explicitar o avanço nos processos avaliativos, especialmente quanto à disponibilização
de dados para além da proficiência média dos estudantes, recolocando, todavia, as limitações
impostas pelas coletas seccionais, aspecto que ainda deixa o Brasil atrás de países que já
utilizam o desenho longitudinal de painel para compreender seu cenário educacional.
Retomando o debate mais amplo sobre avaliação, discute-se como a forma com que este

processo vem sendo implementado nacionalmente tem servido mais a consolidação da
responsabilização verticalizada sobre escolas e professores que a movimentos de
avaliação coletiva, institucional, que pudessem levar a uma responsabilização partilhada
rumo à melhoria do ensino ofertado à população.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação em larga escala. Medidas seccionais e longitudinais.
Meritocracia.

INTRODUZINDO A QUESTÃO

Desde a década de 1990, com a ampliação da adoção das políticas neoliberais
indicadas pelos organismos internacionais como meta mundial, o Brasil tem investido
nas políticas de avaliação em larga escala, as quais são parte importante do estilo de
gestão adotado. Denominado por Barroso (2005, p. 737) como “pós-burocrático”, este
estilo de gestão se organiza em torno de dois referenciais principais: o do “Estado
avaliador” e o do “quase-mercado”. Neste modelo os testes padronizados têm lugar de
destaque e são usados como instrumento de medição do desempenho escolar de alunos
de diferentes níveis em vias de proceder à avaliação dos estabelecimentos escolares, os
quais, a partir dos resultados recebidos, devem se organizar para melhoramento dos
processos e, consequente, melhoria dos resultados alcançados.
Ainda que amplamente estudados e, por diversos ângulos, duramente criticados
(dentre outros, ALMEIDA, DALBEN e FREITAS, 2013; FREITAS, 2009; SOUZA e
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ARCAS, 2010; VIANNA, 2003), este modelo de avaliação centrado no uso dos testes
padronizados permaneceram como principal frente de ação das políticas públicas
educacionais de avaliação, especialmente na Educação Básica, tendo sido construídos,
inclusive, e consonantemente à indicação internacional, índices sintéticos de avaliação
da qualidade acompanhados por metas a serem alcançadas pelas redes e escolas.
Responsável nacionalmente pela criação desses instrumentos de avaliação, o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP tem se
destacado na criação de instrumentos de coleta de dados, assim como índices sintéticos
para a produção de informação sobre as redes, escolas e atores envolvidos no processo.
Implementado em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi
construído com a intenção de ser um indicador de qualidade educacional. Tal índice
combina informações do desempenho nos testes padronizados, conhecidos como Prova
Brasil e Saeb, obtido pelos estudantes ao final dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e
3ª série do Ensino Médio, com informações sobre o fluxo escolar.
Criticado por suas limitações técnicas e conceituais enquanto indicador da
qualidade educacional, o INEP tem disponibilizado, desde fevereiro de 2015, quatro
novos indicadores produzidos a partir de dados oriundos do Censo Escolar. Esses
indicadores ampliam a percepção do processo, pois, como anunciado no site “Os dados
permitem que as escolas se comparem não só com as escolas do mesmo município ou
estado – como hoje é possível por meio dos dados divulgados – mas também a partir de
características semelhantes: localização, dependência administrativa ou indicadores de
complexidade de gestão e nível socioeconômico”i.
Fruto das reflexões produzidas na tese de doutorado “Fatores associados à
proficiência em Leitura e Matemática: uma aplicação do Modelo Linear Hierárquico
com dados longitudinais do Projeto GERES” (DALBEN, 2014), unidas à discussão do
papel das políticas públicas de avaliação e dos modelos avaliativos adotados para
fomentar a análise da realidade educacional, o presente trabalho analisa o que representa
a mudança nos dados disponibilizados pelo INEP, explicitando que ao mesmo tempo em que ela
significa um avanço na disponibilização de informação para alimentação dos processos de
avaliação interna nas escolas, recoloca as limitações impostas pela coleta de dados seccionais,
as quais alimentam a responsabilização verticalizada sobre escolas e professores, mais

que a movimentos de avaliação coletiva, institucional, que levariam a uma
responsabilização partilhada rumo à melhoria do ensino ofertado à população. Para
tanto, nossa abordagem do fenômeno conta, metodologicamente, com as análises
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desenvolvidas na tese de doutorado acerca da construção de modelos matemáticos para
a análise dos dados das avaliações externas, assim como uma análise documental nos
documentos disponíveis no site do INEP para compreendermos os indicadores e dados
disponibilizados pelo instituto.

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: OS DADOS DISPONIBILIZADOS PELO INEP
E A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL COMO LÓCUS PRIVILEGIADO PARA
O CONSUMO DESSES DADOS
Inseridos no debate nacional em que a literatura indicava crítica ao IDEB por
ele, dentre outros limites, não refletir a relação custo-aluno-qualidade e também não ser
sensível às desigualdades sociais, em trabalho publicado na revista Educação e Pesquisa
em 2013 (ALVES; SOARES, 2013), Maria Tereza Gonzaga Alves e José Francisco
Soares, presidente do INEP até os primeiros meses de 2016, já apresentavam um
primeiro esboço da utilização dos dados que hoje estão sendo disponibilizados pelo
INEP. Sem incluir fatores associados aos professores por limitação na oferta de
informações à época, hoje esse aspecto faz parte dos dados disponibilizados pelo
instituto.
No referido artigo, os pesquisadores apresentaram a relação entre dados de
contexto e o resultado do Ideb. As características contextuais foram definidas pelo perfil
dos alunos e condições da oferta escolar a partir das informações coletadas na Prova
Brasil, Censo Escolar e próprio Ideb.
Mobilizados pelo desenvolvimento de alternativas na compreensão do fenômeno
escolar Alves e Soares (2013, p.189) analisaram, portanto, o Ideb das escolas
considerando, simultaneamente, alguns fatores que potencialmente impactariam seu
valor, concluindo, dentre outras coisas, que o resultado da escola é “[...] fortemente
associado ao nível socioeconômico médio de seus alunos, mesmo com o controle dos
fatores considerados em relação à escola”, sendo, todavia, os demais fatores importantes
para a compreensão da realidade escolar e importantes indicadores para se pensar o
trabalho desenvolvido nestas instituições.
Ainda que os referidos autores tenham tomado o nível socioeconômico da
escola; sua infraestrutura; proporção de alunos discriminados por raça/cor e por gênero;
tamanho e complexidade da escola como aspectos a serem analisados, sendo estes não
completamente idênticos aos disponibilizados hoje pelo Inep, acreditamos que essa
proposição divulgada pelos pesquisadores em 2013 possa ser considerada como um
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importante momento do desenvolvimento do que se tem desenhado no INEP hoje, em
que se oferece à população em geral e às escolas, especificamente, dados e indicadores
de contexto voltados ao fluxo, complexidade da escola, perfil dos professores e nível
socioeconômico.
Segundo informe do INEP, as escolas públicas brasileiras contam com uma
ferramenta para compreender melhor seus resultados no Ideb estando disponível na
página do instituto um novo painel, desenvolvido para contextualizar os desempenhos
das escolas. A partir de informações coletadas pelo Censo Escolar da Educação Básica,
foram criados novos indicadores cujo objetivo seria o de explicitar às escolas o contexto
social em que estão inseridas. No portal as escolas têm acesso aos indicadores de nível
socioeconômico (Inse), de adequação da formação docente; de esforço docente, e de
complexidade da gestão escolar.
Segundo informação disponível no site do INEP:
O indicador de adequação da formação docente é a proporção de professores
de cada escola que possui a formação adequada para a disciplina que leciona,
nos termos da lei. O de esforço docente mensura a dificuldade enfrentada
pelos professores para o exercício da profissão, considerando o número de
escolas em que atuam; turnos de trabalho; número de alunos atendidos, e de
etapas nas quais lecionam. Por fim, a complexidade de gestão foi traduzida
por meio de quatro características da escola: porte (número de alunos
matriculados); número de turnos de funcionamento; complexidade das etapas
ofertadas pela escola e número de etapas/modalidades oferecidas.

Tomando os dados das escolas estaduais do estado de São Paulo que ofertam os
anos iniciais do Ensino Fundamente para entendermos os dados disponíveis, além dos já
amplamente conhecidos dados acerca do Ideb em que se tem as metas e resultado
alcançado, tabela 1, apresentamos nas tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 algumas das informações
anteriormente referidas e que estão agora disponíveis através do “Painel Educacional”,
neste caso o Estadual, mas havendo também o Municipalii.
Tabela 1: Ideb rede estadual de São Paulo – Anos iniciais

Fonte INEP

Na tabela 2 podemos observar outros dados disponíveis no site do INEP e que
podem ajudar a entender a realidade da rede aqui exemplificada.
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Tabela 2 Outros dados disponíveis no site do INEP – Rede estadual São Paulo

Fonte INEP

O INEP tem disponibilizado, também, outros indicadores interessantes, tabelas
3, 4, 5 e 6, que são indicadores voltados à condição de trabalho nas escolas, assim como
perfil dos professores que nelas atuam, denominados “Indicador de Complexidade da
Gestão Escolar”, “Indicador de Esforço Docente”, “Indicador de Adequação da
Formação Docente” e “Indicador de Regularidade Docente”.
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Tabela 3: Complexidade da Gestão Escolar

Fonte INEP

Na tabela 4 podemos observar o Indicador de Esforço docente do estado de São
Paulo.

Tabela 4: Esforço docente

Fonte INEP

Na tabela 5 vemos o Indicador de Adequação da Formação Docente.
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Tabela 5: Adequação da Formação Docente

Fonte INEP

Como podemos ver a tabela 6 traz o Indicador de Regularidade Docente.

Tabela 6: Regularidade Docente

Fonte INEP

Todavia, como alertam Alvez e Soares (2013, p.191) em relação ao Ideb “[...] o
uso intensivo e disseminado do indicador não autoriza sua redução a apenas um ranking
entre escolas e sistemas de ensino”, sendo que este indicador associado aos dados e
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indicadores agora disponibilizados seriam, em nosso entender, mais potenciais à
autoavaliação das escolas legitimamente desenvolvida nos processos de Avaliação
Institucional.
Assim, os resultados das avaliações externas são apenas indicadores e, como tal,
devem ser tratados (SORDI, 2002) e consumidos pelas escolas em relação à sua
realidade e considerando seus indicadores internos. Isso porque os resultados
disponibilizados não são verdades, mas dados quantitativos complementares à reflexão
sobre a escola e o professor em processos de avaliação institucional, o qual, por ser
interno à escola, tem potencial de significar os resultados e transformá-los em realmente
potentes para a transformação e melhoramento do trabalho escolar.
Explicar o desempenho de uma escola implica ter alguma familiaridade e
proximidade com o seu dia-a-dia, o que não é possível para os sistemas em larga escala
realizados pela Federação ou pelos estados, distantes da escola (FREITAS, 2007, p.
979), mesmo quando estes utilizam-se de outros, importantes, indicadores e
informações sobre as instituições escolares.
Ainda que esses novos dados sejam um considerável avanço na forma como o
INEP vem trabalhando os dados de avaliação externa, por seu desenho, não podem ser
considerados os mais avançados possíveis, sendo modelos longitudinais de painel mais
apropriados para a compreensão da realidade escolar.

AVALIAÇÃO SECCIONAL VERSUS AVALIAÇÃO LONGITUDINAL: VELHO
DEBATE, ATUAL DILEMA

Existem diferentes formas de verificar se as escolas estão atingindo os resultados
esperados, isto é, diferentes formas de verificar se seus alunos estão conseguindo
aprender tudo aquilo que seria esperado que aprendessem. Acerca dessa afirmação, duas
questões centrais poderiam ser colocadas: o que é esperado que os alunos aprendessem?
Quem seria responsável por essa decisão? Mas, para o desenvolvimento deste texto, a
análise sai dessa discussão e se limita a considerar que um dos inúmeros resultados
obtidos pelas escolas pode ser medido pelo desempenho de seus alunos em avaliações
padronizadas de larga escala, ou seja, a medida da eficácia da escola (o quanto ela
consegue atingir de seus objetivos) é estimada a partir da proficiência obtida por seus
alunos em testes padronizados.

ISSN 2177-336X

6051

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Há diferentes modelos estatísticos para essa estimativa, que requerem conceitos
de eficácia igualmente diferentes. O National Research Council and National Academy
of Education (2010) apresenta quatro tipos de modelos que podem ser usados para a
estimativa da eficácia escolar: Modelos de medidas seccionais, Modelos de coortes,
Modelos de curva de crescimento e Modelos de valor agregado.
Os Modelos de Valor Agregado são, geralmente, mais complexos e têm por
objetivo estimar a fração do crescimento do aluno ao longo do tempo em cada um dos
fatores controlados, comparando o desempenho de diferentes unidades de análise (tais
como professores, turmas, escolas, municípios, etc.) com a média obtida pelas demais
unidades de análise. Nesses modelos, o valor agregado pode ser definido como sendo a
“medida do progresso médio dos alunos, durante o período de tempo em que ele é
exposto a determinado ambiente educativo, comparativamente com que ele obteria em
outras escolas em que poderia estar estudando” (FERRÃO, 2003, p. 16).
Destaca-se então que, quantitativamente, apenas parte da proficiência de um aluno
é afetada pelo processo de escolarização, sendo, portanto, sobre essa parte, denominada
efeito-escola, que todo o sistema educativo, no qual se inserem o professor e a escola,
pode e deve ser responsabilizado. Para essa concepção, o efeito-escola deve ser
entendido como “a porcentagem da variação no rendimento dos alunos devido às
características processuais da escola onde estão matriculados. E é medida como uma
porcentagem da variância” (MURILLO, 2005, p. 32).
O estudo da eficácia escolar com base em dados longitudinais, que permite
determinar o valor agregado, favorece uma análise mais robusta e pode instrumentalizar
melhor cada uma das unidades de análise (professor, escola, município, estado, país)
para realizar de maneira mais efetiva seu trabalho em busca da equidade e da eficácia.
Algumas das escolas onde os alunos atingem níveis de desempenho elevado
pouco contribuem para esse desempenho: tendencialmente escolas frequentadas por
alunos com elevado nível de desempenho à entrada (escolas seletivas) e provenientes de
grupos sociais favorecidos. Em contrapartida, as escolas que recebem alunos com baixo
desempenho e onde, no final do período sob avaliação, o desempenho se mantém aquém
da meta educativa estabelecida, podem, apesar disso, ter contribuído fortemente para
alavancar a aprendizagem desses alunos e, portanto, apresentam elevado valor
agregado. A sua contribuição não está refletida no indicador de status, mas sim no
indicador de valor agregado (FERRÃO; COUTO, 2013, p. 139).
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Nesse sentido, a avaliação com base na análise dos ganhos de pontuação no
teste dos alunos, isto é, no valor agregado na proficiência inicial, é uma perspectiva
interessante que tem se difundido no cenário mundial, sobretudo nos Estados Unidos
que acumula vasta experiência.
No entanto, é importante salientar que, apesar do entusiasmo que esses
modelos geraram entre pesquisadores e nos formuladores de políticas em diversas partes
do mundo, dadas as suas possibilidades, há várias revisões técnicas acerca dos modelos
de valor agregado. Isso se refere a um conjunto de preocupações devido às limitações
técnicas inerentes aos modelos estatísticos de qualquer natureza, tais como os problemas
ligados ao equilíbrio entre a complexidade e a transparência, viés, não-aleatoriedade dos
dados coletados, precisão, estabilidade, qualidade dos dados e interpretações causais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro das análises apresentadas no presente trabalho, percebe-se que embora
haja importantes avanços nos dados e indicadores disponibilizados pelo INEP, podendo
servir de forma produtiva como fonte de informação para outros níveis de avaliação,
especialmente nos processos de Avaliação Institucional, ainda não se pode falar que
temos um dos modelos mais sofisticado para análise do panorama educacional, já há no
panorama internacional e nacional instrumentos mais completos para a avaliação
escolar.
Ainda que interessante fonte de informação, o modelo adotado ainda coloca
ênfase nos exames como forma de aferir a qualidade da educação básica e associando
seus resultados a outros dados e indicadores das escolas acaba servindo a processos de
responsabilização vertical, em que escolas e professores são culpabilizados pelos
resultados sem que se compreenda o cenário mais amplo em que há responsabilidade
das redes e governos em relação aos resultados obtidos.
Incorporando, portanto, os standards de desempenho nacionais, através do Ideb,
e informações de contexto, os dados disponibilizados se prestam não apenas à função de
regulação, papel legítimo exercido pelo Estado, e como meio de alimentar os processos
de autoavaliação nas escola, mas, especialmente, como meio de efetivação de
accountability que, como destaca Freitas (2013), é um processo de responsabilização
não partilhada, em que não se constrói junto às instituições a possibilidade de melhoria
da qualidade educacional ofertada, movimento essencial se o que se objetiva é
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realmente a melhoria dos processos educacionais desenvolvidos em nossas redes de
ensino.
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AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA:
REFLEXÕES SOBRE O IMPACTO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E NA
GESTÃO DA ESCOLA
Ana Cristina da Silva Rodrigues1
Silvia Rozane de Souza Avila de Souza2
Vanessa Neumann Alaniz3
RESUMO
As avaliações em larga escala não são novidade no cenário da educação
brasileira, todavia ainda se constituem como alvo de polêmicas e de análise sobre seus
impactos, tanto na esfera pedagógica, considerando-se as práticas pedagógicas e a
gestão da escola quanto na esfera política, considerando-se a definição e avaliação de
políticas a partir dos resultados de tais avaliações. As avaliações externas em larga
escala, estão cada vez mais assumindo uma posição de destaque no cenário
educacional brasileiro e o desafio que se tem é o de compreender os resultados das
avaliações e a utilização deles como subsídios no planejamento da escola e para se
repensar as práticas educativas. Para isso precisamos pensar a escola como um espaço
para reflexões e discussões, para podermos oferecer uma educação de qualidade aos
nossos estudantes. O presente painel, objetiva aprofundar o debate a respeito da
relação entre os processos de avaliação em larga e as diferentes dimensões avaliativas
da escola. Assim, apresenta três trabalhos de pesquisa realizados na Universidade
Federal do Pampa-RS –Campus Jaguarão, os quais debatem as relações entre as
avaliações em larga escala e os contextos avaliativos da escola. O primeiro deles
reflete acerca das relações entre os resultados da avaliação em larga escala e a auto
avaliação institucional. O segundo debate o papel da gestão frente aos impactos da
avaliação em larga escala e por último aparece o debate a respeito das avaliações em
larga escala e o impacto nas práticas docentes. Ao trazer os resultados dessas
avaliações para o âmbito escolar, tem-se a clara intenção de fornecer subsídios para a
orientação das ações pedagógicas, para a estruturação do Projeto Político e Pedagógico
(PPP) da escola, enfim para os diversos fatores que contribuem para qualificar a
educação.
Palavras-chave: avaliação em larga escala, gestão, práticas pedagógicas
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AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA E AUTO AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL: DUAS FACETAS DE UM MESMO PROCESSO
PEDAGÓGICO
Ana Cristina da Silva Rodrigues
Universidade Federal do Pampa-UNIPAMPA

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo compreender a influência dos processos
de avaliação em larga escala no cotidiano das escolas considerando a perspectiva em
que tais resultados são utilizados como indicadores de auto avaliação institucional.
Integrando a linha de pesquisa Políticas e Gestão da Educação do Mestrado
Profissional em Educação da Universidade Federal do Pampa, através do projeto de
pesquisa Avaliação na e da Educação: perspectivas políticas e pedagógicas na
articulação de diferentes dimensões avaliativas, a pesquisa foi realizada em uma
escola municipal de Jaguarão, município da região Sul do Rio Grande do Sul. A
investigação parte da premissa que diferentes dimensões da avaliação ocorrem de
forma isolada e desarticulada no cotidiano da escola, limitando as potencialidades do
processo avaliativo como impulsionador de políticas e práticas pedagógicas. Há uma
ruptura nas práticas avaliativas onde os resultados da avaliação em larga escala não
dialogam com os elementos da avaliação institucional nem tampouco com a avaliação
da aprendizagem. A pesquisa caracterizou-se como intervenção pedagógica, e teve
como elementos de trabalho o diagnóstico inicial do contexto escolar no que se refere
ao tratamento dado aos resultados das avaliações em larga escala e as práticas de auto
avaliação institucional realizadas pela escola. Como instrumentos de coleta de dados
para o diagnóstico inicial foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
professores, gestores funcionários e pais. Como intervenção foram realizadas reuniões
pedagógicas com gestores e componentes do Conselho Escolar. Os métodos de
análise de dados se fundamentaram no procedimento da análise de conteúdo. Dos
dados sistematizados na intervenção e da análise das entrevistas realizadas com a
comunidade escolar , delimitaram-se as seguintes categorias: concepções de avaliação,
avaliações em larga escala, avaliação institucional como potencializadora da qualidade
e indicadores de avaliação na escola.
Palavras-chave: avaliação em larga escala, avaliação institucional, indicadores
de avaliação

Ainda que a avaliação nacional tenha importantes limitações para a
investigação de efeitos causais, é inegável que os dados da avaliação em
larga escala oferecem oportunidade ainda ímpar para que se investiguem
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3
empiricamente as conseqüências de políticas e práticas educacionais.
Franco, Bonamino e Alves (2007, p.1004)

Diante da presença inevitável das avaliações em larga escala na educação
básica, o presente trabalho tem como objetivo compreender a influência dos processos
de avaliação em larga escala no cotidiano das escolas considerando a perspectiva em
que tais resultados são utilizados como indicadores de auto avaliação institucional.
Integrando a linha de pesquisa Políticas e Gestão da Educação do Mestrado
Profissional em Educação da Universidade Federal do Pampa, através do projeto de
pesquisa Avaliação na e da

Educação: perspectivas políticas e pedagógica na

articulação de diferentes dimensões avaliativas, a pesquisa foi realizada em uma
escola municipal de Jaguarão, município da região Sul do Rio Grande do Sul. A
cidade está situada na região conhecida como Costa Doce e faz divisa com a cidade
uruguaia de Rio Branco. O município de Jaguarão possui 07 Escolas Municipais de
Ensino Fundamental Urbanas e 07 EMEF’s Rurais.
A investigação parte da premissa que diferentes dimensões da avaliação
ocorrem de forma isolada e desarticulada no cotidiano da escola, limitando as
potencialidades do processo avaliativo como impulsionador de políticas e práticas
pedagógicas. Há uma ruptura nas práticas avaliativas onde os resultados da avaliação
em larga escala não dialogam com os elementos da avaliação institucional nem
tampouco com a avaliação da aprendizagem.
Nesta perspectiva é que se coloca o problema da pesquisa buscando
compreender de que forma os resultados das avaliações em larga escala constituem-se
em elementos de auto avaliação institucional e como influenciam

processos

pedagógicos na escola?
.

A pesquisa caracterizou-se como

intervenção pedagógica, e teve como

elementos de trabalho o diagnóstico inicial do contexto escolar no que se refere ao
tratamento dado aos resultados das avaliações em larga escala e as práticas de auto
avaliação institucional realizadas pela escola, além dos dois procedimentos
metodológicos: o método de intervenção e o método da avaliação da intervenção.
Como instrumentos de coleta de dados para o diagnóstico inicial foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com professores, gestores funcionários e pais. Como
intervenção foram realizadas reuniões pedagógicas com gestores e componentes do
Conselho Escolar com duas caracterísicas: formação a respeito dos processos de
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avaliação em larga escala, e problematização dos resultados da escola e a forma
como influenciavam na auto avaliação da instituição e nas práticas pedagógicas
realizadas. Os métodos de análise de dados se fundamentaram no procedimento da
análise de conteúdo. Dos dados sistematizados na intervenção

e da análise das

entrevistas realizadas com a comunidade escolar , delimitaram-se as seguintes
categorias: concepções de avaliação, avaliações em larga escala, avaliação
institucional como potencializadora da qualidade e indicadores de avaliação na escola.
Diagnosticar é sem dúvida uma das mais significativas funções das avaliações
educacionais e não há a possibilidade de se buscar construir um sistema nacional de
educação articulado, se não se desenvolverem mecanismos confiáveis de verificação
do rendimento escolar. Ao se falar de avaliação logo vem a mente várias questões
acerca do seu papel na vida escolar. Etimologicamente o conceito de avaliação está
intrinsicamente relacionado com a ação e o efeito de avaliar, que é um verbo que vem
do francês “évaluer” e que permite assinalar, estimar, apreciar, ou calcular o valor de
alguma coisa.

Sabemos, ainda, que toda avaliação pode ser utilizada como

instrumento de poder, e que esta também não é neutra, o ato de avaliar sempre vem
carregada de intenções daqueles que serão os avaliadores.
Avaliar implica ler o mundo, interpretar, e produzir sentidos. A avalição
não é, pois, propriedade privada de uma disciplina especializada; é uma
cultura plural inscrita em sistemas dinâmicos de comunicação e de práticas
sociais. Não é, então simplesmente derivada de uma razão pura, mas
sobretudo de um pensamento construído do relacional e qualitativo, do
movente e emergente, do imprevisível e incomensurável, do simbólico e
polissêmicos. (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 22)

Toda avaliação deve ser instrumento pedagógico de luta contra o fracasso e as
desigualdades (TARDIF, 2002). Assim, também, devem ser tomados os resultados das
avaliações externas, como uma necessidade de se entender o sistema de ensino e
contribuir para implantação de políticas que visem sua qualidade e por fim, melhor
formação de cidadãos.
A potencialidade de gerar discussões fez do assunto da qualidade de ensino,
atrelado à avaliação externa, elemento com ênfases teóricas completamente
divergentes. Martins (2001) em sua perspectiva, por exemplo, considera as avaliações
externas e seus testes padronizados em larga escala como elementos que dificultam a
efetivação da autonomia da escola e o processo de descentralização. Segundo a autora
:
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Mesmo que se considere a realização de avaliação externa sobre
os resultados obtidos pelas escolas um importante indicador para que
os gestores dos sistemas de ensino possam corrigir problemas e
reorientar decisões e percursos institucionais, as metodologias que
desconsideram a diversidade cultural que permeia as redes de
escolas não captam a efetiva dinâmica das unidades escolares, com
base apenas nos resultados finais obtidos por testes padronizados
(MARTINS, 2001, p.34).

Pensar o IDEB como balizador da qualidade da educação de nossas escolas,
significa apequenar os sistemas de ensino e todas as circunstâncias que envolvem o
processo de aprendizagem. Essa constatação torna-se evidente para Chinérea e
Brandão (2015):
Enquanto indicador de resultado e não de qualidade, o IDEB se mostra
incapaz de retratar de forma completa a realidade das instituições escolares,
porque existem outras variáveis que interferem na qualidade da educação,
como; gestão escolar; formação e condições de trabalho dos professores
ambiente educativo; prática pedagógica e de avaliação; acesso e
permanência na escola. A qualidade, neste sentido, não é um fator estanque
e não pode ser buscada somente com testes que medem o conhecimento
cognitivo dos alunos.

O IDEB, nesta lógica, além de propositor de políticas públicas, torna-se o
indutor de ações das escolas e dos sistemas de ensino para efetivação da qualidade.
Embora seja um indicador de resultado, e não de qualidade, é a partir dele e da
divulgação dos seus resultados que poderão ser criadas ações para melhoria da
qualidade.
A realidade de Jaguarão mostra que as escolas ainda possuem dificuldades de
visualizar a matriz de referência que orienta a Prova Brasil e que as discussões ainda
estão limitadas aos índices, resultados, taxas de reprovação, esquecendo-se da
compatibilização de conhecimentos, competências e habilidades.
Dessa forma, é necessário estudar, analisar as interferências que permitiram,
possibilitaram a escola atingir determinado índice ou compreender como a escola
alcançou os resultados sejam ele positivos ou negativos. Para o avanço das escolas, o
que realmente interessa é a constituição da proposta de educação que a ela possui, de
como ocorrem ações formativas com seu grupo de trabalho, que qualidade a escola
busca, que características o ambiente escolar retrata, uma vez que perfil,
especificidades dos alunos são partes integradoras do processo avaliativo de
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resultados, muitas vezes, maquiados ou igualitários, sem valorizar a individualidade de
cada um, seu ritmo, sua forma de aprender.
É neste contexto que o processo de avaliação, para além de se buscar sempre
avaliar alguém, verificar como foi a sua atuação diante de determinadas questões ,
deve se caracterizar em seu sentido democrático . Melchior (2004) afirma que o ato de
avaliar deve pensar “o sentido democrático da avaliação” e que esta “exige mudança
de perspectiva, onde não basta avaliar aluno e professor, é preciso avaliar toda a
instituição escola”. (MELCHIOR, 2004, p. 9), é sob essa lógica que se articulam os
processos de avaliação em larga escala com a auto avaliação institucional.
Segundo a mesma autora a avaliação institucional tem como objetivo básico,
“qualificar a educação, então para isso, a avaliação precisa ser formativa e determinar
que seja feita com essa função, visto que a finalidade básica é o de qualificar tanto a
instituição como as pessoas que nela atuam”. (MELCHIOR, 2004, p. 10)
É assim que se destaca a importância da avaliação institucional, visando indicar
caminhos para qualificar os processos educativos, a melhoria e avanço na participação,
bem como buscar alternativas de mudanças para a qualificação dos espaços de
trabalho.
Melchior (2004) ainda afirma que
[...] realizar avaliação institucional, assim como disseminar em
larga escala as descobertas é um caminho delicado e difícil, mas com
muitas possibilidades de construção e reconstrução. Para que seja
possível o desenvolvimento do processo de avaliação institucional é
fundamental a ligação do plano de avaliação ao apoio dos gestores
da instituição e a adesão de toda a comunidade escolar.
(MELCHIOR, 2004, p. 12)

Ainda no foco da Avaliação Institucional, os estudos de Belloni (1998), Dias
Sobrinho (2003 e 2005) e Melchior (2004) afirmam que a avaliação leva à tomada de
consciência sobre a instituição, instaura a reflexão e o questionamento, levando a
produzir sentidos. E, assim, a partir destas perspectivas, podemos entender a avaliação
como grande alternativa para “repensar” práticas e processos educacionais.
Dias Sobrinho (2003, p. 79) ainda nos diz que “[...] não é possível assegurar a
qualidade da educação simplesmente por meio de reformas ou medidas externas e que
não contem com a participação direta dos agentes dos processos educativos”.
A escola pública por anos vem passando por diversidades, todos sabem que os
problemas existem que há a necessidade de mudanças urgentes, mas parece que o
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enfrentamento aos problemas ainda é realizado com vendas nos olhos. A qualificação
da escola pública é um desafio e exige, conforme afirma MELCHIOR, (2004)
“liderança, trabalho, perseverança e capacidade de mobilização dos líderes para
conseguirem envolver os diferentes atores nos diferentes processos”, pois “se não
houver participação, auto-reflexão e discussão na busca das mudanças efetivas, elas
não acontecerão”.
E é nessa perspectiva que a avaliação institucional visa identificar o que está
bem e o que precisa ser qualificado. Por isso foi necessário pensar em uma proposta de
avaliação institucional como possibilidade de avanços no planejamento das ações
pedagógicas, da gestão e da participação.
A auto avaliação institucional na Escola Básica torna-se importante e eficaz,
pois,
[...] abrange a análise da escola como um todo, nas dimensões
política, pedagógica e administrativa, tem como marco o projeto
pedagógico e visa subsidiar seu contínuo aprimoramento, por meio
do julgamento das decisões tomadas pelo coletivo da escola, das
propostas delineadas e das ações que foram conduzidas, suas
condições de realização e dos resultados que vêm sendo obtidos.
(BRASIL, MEC, 2010, p. 20 e 21)

A partir destas reflexões passamos a analisar o conteúdo emergente da prática
investigativa. Ao longo da exploração das entrevistas e das falas extraídas das reuniões
pedgógicas foi possível organizar a análise em quatro grandes categorias: concepções
de

avaliação,

avaliações

em

larga

escala,

avaliação

institucional

como

potencializadora da qualidade e indicadores de avaliação na escola.
Para manter o nome dos participantes em sigilo foram utilizadas as seguintes
identificações:
Professores e gestores – Pr 1, Pr 2, Pr3, Pr4 e Pr5.
Pais – Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, Pa5 e Pa6.
Funcionários – F1, F2, F3, F4,F5,F6, F7 e F8.
A primeira categoria de análise foi a concepção de avaliação onde foi possível
perceber que para os entrevistados esta ação seria um instrumento importante para
identificar potencialidades e traçar metas para qualificar os processos escolares.
Isso fica evidenciado a partir da fala deste representante dos pais que diz:
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“Acredito que toda a avaliação é sempre positiva, pois assim é possível diagnosticar
aspectos positivos e negativos, bem como traçar um planejamento de atividades”.
(Pa1).
Também fica evidenciado na resposta de um representante dos funcionários
que declara:
“É de fundamental importância avaliar a escola como um todo, pois este é um lugar
que requer qualidade e comprometimento em suas atividades a fim de oferecer um
ensino de qualidade a cada indivíduo”. (F2)
Dentre as respostas dos professores destaca-se :
“Acho importante avaliar a escola. É durante esse processo que podemos detectar
qualidades e ou necessidades a serem aprimoradas”. (Pr2)
Os funcionários complementam:
“É muito importante avaliar para que nos diversos segmentos surjam novas propostas
ou apontem críticas construtivas. (F1)

Uma das professoras ainda cita Hofmann:
“Avaliar é essencialmente questionar. É observar, é promover experiências... Acredito
que teríamos que ter esse olhar mais questionador enquanto grupo de trabalho e
instituição. Se não houver uma avaliação sobre prática pedagógica, trabalho em
grupo, funcionamento do trabalho, enfim, o trabalho como um todo. Em que momento
iremos refletir e problematizar o que não está tão bom? Por isso concluo com essa
problematização. (Pr3)

Também foi levantada a questão de que a avaliação institucional passe a ser um
instrumento de busca por uma adequação de questões que ainda não estejam bem
desenvolvidas e/ou definidas no que tange ao trabalho da escola.
“Penso que seria de grande valia, não só para a escola como para os
profissionais que nela trabalham, a fim de que possamos buscar melhorar e mudar o
que é preciso na instituição”. (Pr5)
“Eu acho interessante se for pra melhorar o andamento da escola. (F3)
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Ao enfocar questão das avaliações em larga escala fica evidente o
desconhecimento do processo, bem como a desarticulação com o trabalho pedagógico
desenvolvido na escola. Destaca-se este instrumento como uma forma de “fiscalização
do governo sobre a escola” conforme expressa um pai:
“O resultado desta provas é ruim porque a gente fica com vergonha, mas é um jeito
do governo fiscalizar o que a escola faz”(Pa4)

Por outro lado , o debate na mídia bem como o resultados negativos obtidos no
município pesquisado levam pais e professores a repensarem o que é feito nas escolas
e no próprio poder público em relação a qualidade da educação;
“O que se faz para a educação aqui no muncípio? Como saímos tão mal nestas
provas? Será que nossos filhos não estão aprendendo nada?” (Pa6)
“Estas grandes avaliações nao indicam nada! São massificadas enão correspondem
ao que se faz na escola. Mas é ruim estes resultados, nos leva a buscar os motivos,
repensar o que se faz na escola.”(Pr1)

A terceira categoria que emerge da análise é a possibilidade de se utilizar a
avaliação institucional como potencializadora da qualidade visando

adequar o

trabalho em diferentes aspectos. Os colegas entrevistados evidenciam esta afirmação
nas seguintes respostas:
“Porque assim seria possível aplicar o método mais adequado ao
desenvolvimento e aprendizado das crianças, bem como potencializar a ação dos
professores e funcionários envolvidos no processo de aprendizagem.” (Pa1)
“Porque é um espaço onde inicia a vida escolar da criança, ela precisa
beneficiar os alunos de acordo com suas faixas etárias, necessidades, conhecimentos
e anseios”. (Pr2)
“Porque somos uma instituição escolar, trabalhamos com pessoas, com
crianças que estão em pleno desenvolvimento social, cognitivo, físico, enfim. Devemos
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estar em constante avaliação para irmos atrás de melhorias e transformações
necessárias”. (Pr5)

Se destaca no conteúdo das falas a avaliação como forma de aperfeiçoar o
funcionamento da instituição na busca de qualificar o atendimento tanto das crianças,
como das famílias, fazendo-se importante utilizar os resultados da avaliação para
reformular propostas de trabalho pedagógico de gestão e de funcionamento.
“Na minha concepção teria que haver uma avaliação maior em termos de espaço
físico, acessibilidade, formação de professores, avaliar PPP e o regimento da
escola”. (Pr3)
“Para ser possível reconhecer as deficiências de cada instituição e assim promover a
melhoria e otimização do serviço prestado”. (F3)
“Na minha opinião as avaliações servem para a melhoria do atendimento, atendendo
as necessidades da demanda”. (F5)
“Para adequar, e atender melhor as crianças”. (F2)
“Fiscalizar, tirar da zona de conforto, porque só avaliando que poderemos elogiar e
motivar”. (Pa2)

Quanto a terceira categoria que vem dar subsídios para se pensar em
indicadores que farão parte da avaliação foi evidenciado que na perspectiva de
qualificar os processos educacionais da instituição seriam possíveis traçar indicadores
para avaliação institucional. Serão nestes indicadores que devem sugerir questões
inerentes à formação dos professores, espaço físico escolar, práticas e recursos
pedagógicos, materiais disponíveis para o desenvolvimento do trabalho, financiamento
da educação , a alimentação escolar, documentação legal da escola, o grupo de
trabalho, bem como a coletividade para o trabalho, recursos humanos suficientes para
o atendimento qualificado, bem como o número de alunos por sala, a gestão e a
participação e a relação com o trabalho pedagógico.
Destaca-se algumas das respostas que vem ao encontro a discussão
acima.
“Creio que devem ser avaliados aspectos como a atividade lúdica e o
desenvolvimento das brincadeiras, a capacidade das crianças se expressarem e se
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relacionarem com os colegas e professores e também deve ser avaliada a própria
avaliação utilizada na escola”. (Pa1)
“O professor, a escola, os métodos, o ambiente, como é aplicada cada técnica, enfim,
tudo. Avaliar não é criticar, sem finalidade, apenas para competir é para que ambos
cresçam para um bem maior, a instituição e a criança”.(Pa2)
“As condições físicas do ambiente das salas de aula, horário das aulas, o tipo de
merenda oferecida, o trabalho das pedagogas, o trabalho das demais pessoas
envolvidas na escola.”(Pa4)
“As condições do espaço físico e condições de atendimento às crianças e os
profissionais”. (F1)
“Formação dos professores, espaço físico, acessibilidade, documentos como PPP e
Regimento, recursos pedagógicos adequados à idade.” (Pr3)

Os indicadores da qualidade são elementos criados para ajudar a comunidade
escolar na avaliação e na melhoria da qualidade da escola. Este é seu objetivo
principal. Compreendendo seus pontos fortes e fracos, a escola tem condições de
intervir para melhorar sua qualidade de acordo com seus próprios critérios e
prioridades.
Indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada
realidade e que podem qualificar algo. [...] A variação dos
indicadores nos possibilita constatar mudanças. [...]Aqui, os
indicadores apresentam a qualidade da instituição de educação em
relação a importantes elementos de sua realidade: as dimensões.
(Brasil, Mec, 2009, p. 15)

Desta forma pode-se constatar que embora sem a clareza técnica do que são
indicadores de qualidade, a comunidade escolar de forma geral consegue identificar
tais elementos como contribuintes para o desenvolvimento do processo pedagógico e
por consequência da qualidade da escola.
Para concluir podemos apontar que embora desconhecidas, as avaliações em
larga escala podem representar interessantes indicadores para a auto avaliação da
escola. É importante que se consolide através de reuniões pedagógicas, estudos e
debates a formação adequada e necessária a comunidade escolar para que se
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compreendam as diferentes dimensões dos processos avaliativos. Ainda que limitadas
as avaliações em larga escala podem contribuir para a reflexão sobre as condições do
cotidiano da escola e da aprendizagem.
Os momentos coletivos de auto avaliação institucional contribuem para o
desenvolvimento de uma escola mais democrática e participativa. Além da
compreensão de que a responsabilidade pela aprendizagem bem sucedida e os avanços
da escola são responsabilidade de todos os segmentos envolvidos na educação indo
para muito além do espaço da sala de aula.
Paro em seu livro “Gestão democrática da escola pública” (2000 p. 09) fala
sobre a utopia da gestão escolar democrática, por necessitar da efetiva participação dos
pais, professores, alunos e funcionários da escola acaba sendo considerado uma coisa
utópica.

Mas, vale lembrar que, a palavra utopia quer dizer o lugar que não

existe.
Não quer dizer que não possa vir a existir. Na medida em que não
existe, ao mesmo tempo se coloca como algo de valor, algo desejável do
ponto de vista da solução dos problemas da escola, a tarefa deve consistir,
inicialmente, em tomar consciência das contradições concretas, que
apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações
no interior da escola. (PARO, 2000, p. ibdem)

O autor nos mostra que mesmo inicialmente parecendo uma utopia é possível
construir uma escola democrática a fim de sanar problemas e melhorar a educação. A
avaliação seja em qual nível que se efetive é fator imprescindível de avanço, reflexão e
aperfeiçoamento.
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O PAPEL DA GESTÃO FRENTE AOS IMPACTOS DA AVALIAÇÃO EM
LARGA ESCALA
Vanessa Neumann Alaniz
Universidade Federal do Pampa- UNIPAMPA

RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que buscou
identificar as ações da gestão Escolar, da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Ponte Mauá frente ao impacto das avaliações em larga escala e ao desafio de alcançar
as metas projetadas no Índice de desenvolvimento da Educação Básica-IDEB. Para
tanto foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória com vistas a ter uma maior
familiaridade com as Avaliações Externas, especificamente o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a Prova Brasil. Os dados coletados
revelaram que a escola mantém sua organização escolar e trabalho docente focado no
desenvolvimento integral do aluno, aparentemente não sofrendo influência da
divulgação dos dados do IDEB. Observou-se ainda, que a escola aparentemente possui
um conhecimento limitado no que se refere às avaliações externas, talvez por esse
motivo os dados divulgados pelo IDEB não contribuam de forma mais significativa à
escola.
PALAVRAS - CHAVE: Avaliações externas, IDEB, Prova Brasil, Impactos na
Gestão.

Introdução
O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa
realizada no Programa de Pós-graduação em Gestão da Educação Básica, realizada na
Universidade Federal do Pampa. A referida pesquisa buscou compreender o impacto
dos resultados das avalições em larga escala nas ações da gestão escolar e, quais os
desafios encontrados para alcançar as metas projetadas no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica – IDEB.
Os dados aqui apresentados são referentes à análise dos resultados obtidos pela
escola, divulgados pelo IDEB no ano de 2013, expressando a compreensão destes pela
equipe gestora e professores envolvidos no processo avaliativo.
A escolha da temática deveu-se a diversos fatores como: atualidade do tema,
crescente ampliação das avaliações em larga escala e o principal deles, buscar
compreender o que são esses dados? Como esses interferem na gestão da escola?
No Brasil há diversos programas educacionais e políticas públicas que buscam
garantir o direito ao acesso e permanência dos alunos na educação básica, como o
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decreto 6.094/07, o qual estabelece Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação.
Após a ampliação da oferta educacional, o Brasil passou a ter uma nova
preocupação: Como garantir a qualidade da educação ofertada. Tanto o Brasil como
diversos países passaram a investir em Avalições em Larga Escala abarcando todos os
níveis e modalidades de ensino.
Werle (2010, p.22) ressalta que é importante diferenciar Avalição Externa, de
Avaliação em Larga Escala. Para a autora, Avaliação Externa é quando uma empresa
especializada neste tipo de consultoria avalia a instituição, podendo abranger todas as
ações da escola ou apenas parte delas. Já a Avaliação em Larga Escala é um processo
amplo envolvendo diferentes tipos de avaliações, realizada por empresa especializada,
porém pretende avaliar o sistema de ensino num todo (todas as escolas de determinado
nível ou série) geralmente focada ao nível de aprendizagem dos alunos.
Na Educação básica é utilizado o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação
Básica), composto por três avaliações em larga escala: ANEB (Avaliação Nacional da
Educação Básica), ANRESC (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) Prova
Brasil para alunos de 5º e 9º ano e ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização). (Inepacesso em 12/09/15)
As avaliações em larga escala são vistas pelo Governo como uma prestação de
contas à sociedade, permitindo uma maior transparência no emprego do dinheiro
público, servindo também para aperfeiçoar projetos, auto avaliar escolas e sistemas,
diagnosticar situações escolares. (Werle, 2010, p.25)
Em 2007, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Texeira, cria o primeiro indicador de qualidade educacional no Brasil denominado
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. O IDEB aliou dois conceitos
considerados essenciais para que se obtenha qualidade educacional: fluxo escolar
(passagem dos alunos pelas séries sem repetir) indicados no Censo escolar e média de
desempenho nas avaliações, sendo no caso do Ensino público utilizada a Prova Brasil
(avaliação da aprendizagem em português e matemática).
As metas a serem alcançadas são baseadas na escala utilizada pelo IDEB que
vai de 0 a 10, sendo que os países desenvolvidos possuem média 6,0. Com isso, o
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Brasil passou a ter como meta alcançar e/ou mesmo superar esta média, até o ano de
sua comemoração bicentenária da independência (2022). (Inep- acesso em 12/09/15)
Cada escola tem livre arbítrio para decidir e traçar suas metas a serem
alcançadas a cada biênio de avaliação.
A metodologia utilizada na Prova Brasil é a mesma do SAEB, com Matrizes de
Referência e Teoria da Resposta Item, e escala em Língua Portuguesa (9 níveis de 125
a 350) e matemática (10 níveis de 125 a 375). (Silveira, 2008, p.1017). A prova Brasil
é aplicada aos alunos de 5º ano e 9º ano de escolas públicas, urbanas e rurais, que
possuam no mínimo 20 alunos matriculados em cada nível, com estes dados tornandose possível avaliar o desempenho de cada escola.
Além das Avaliações, os alunos também respondem a um questionário sócio
econômico, onde fornecem informações de seu contexto social e familiar. Professores
e diretores respondem a um questionário demográfico, buscando listar o perfil
profissional e as condições de trabalho, bem como informações que possam
influenciar no processo ensino aprendizagem.
O PDE – Prova Brasil, justifica esta padronização e o uso da medida dizendo
que:
O direito ao aprendizado de competências
cognitivas vale para todos os alunos, e a todos
deve ser garantido de forma equitativa. No entanto,
considerando a variação natural presente nos seres
humanos, se aceita que, garantido um nível de
domínio de cada competência, compatível com o
exercício da cidadania, alunos diferentes
apresentem domínio diferenciado em uma dada
competência. Em outras palavras, alguns alunos
terão a competência leitora em nível mais
avançado do que outros, ainda que todos devam ler
acima de um nível considerado adequado. Mas
para que essas comparações possam ocorrer é
necessário que o instrumento verificador do direito
seja o mesmo, no caso brasileiro a Prova Brasil.
(PDE – Prova Brasil pág.12)

Assim, a prova Brasil é uma avaliação com o objetivo de diagnosticar o
desempenho obtido pelos alunos do ensino fundamental, reconhecendo a existência de
múltiplas aprendizagens, porém indicando um nível de domínio mínimo necessário
para que este aluno seja um cidadão, no sentido amplo da palavra.
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Quando o INEP divulga os resultados obtidos no IDEB, é comum observarmos
que as escolas são dispostas em um Ranking, onde as melhores “qualificadas” são
enaltecidas pela mídia e as que não obtêm bons resultados, são invadidas pela critica.
Acreditar que somente as escolas bem classificadas no IDEB são realmente
qualificadas em educação é negar que a educação faz parte de um processo e não um
fim em si mesmo. Para Freitas (2011) “Os fatores externos assim como as
características locais (condições geográficas, sócio econômicas, culturais, etc.)
influenciam no desempenho das Avaliações Nacionais”.
Compreende-se que existem fatores mais
amplos que são desconsideradas por estas
avaliações
generalizadas,
inclusive
a
descontinuidade das políticas públicas que
marcam o campo educacional e a ausência de
condições de trabalho satisfatórias que deveriam
ser provido pelo poder público Terto e Souza
(2012.pág. 8-9)

Faz-se necessário refletir sobre o significado destes dados, não podendo negar
a existência desses fatores. Quando olhamos apenas para os números, igualamos
Estados, Municípios, Escolas, Alunos. Negamos as especificidades de cada localidade.
Sendo assim, somente o IDEB não dá conta de toda a complexidade existente
entre as relações necessárias para que uma escola seja então caracterizada como uma
escola de qualidade. Werle (2011 p.23) relata que as avaliações tem um foco muito
delimitado e serve para refletir sobre o funcionamento e a realização da educação no
conjunto do Sistema, fornecendo dados somente sobre eles.
Seguindo esta linha, Soares e Texeira(2006) buscaram identificar se o Perfil do
diretor influenciaria os resultados obtidos nas avaliações em larga escala. Para tanto,
os autores utilizaram como base teórica, três grandes tendências da Gestão escolar:
Tendência conservadora, que diz respeito ao
papel tradicional; Tendência democrática, que
procura construir um espaço coletivo para a
articulação dos diferentes interesses presentes na
escola; e a tendência gerencial, que, procurando
garantir a autonomia administrativa da escola,
mantém o controle sobre os seus resultados e
introduz a preocupação com a eficácia das ações
escolares. Soares e Texeira (2006, p.158)
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Sua pesquisa envolveu 379 escolas do Estado de Minas Gerais e os mesmos
concluíram que não podem caracterizar os gestores baseado em apenas um perfil, já
que eles apresentam duas ou mais características de cada tendência. Mesmo assim, foi
possível perceber que aqueles gestores que possuíam características maiores da
tendência democrática obtiveram melhores resultados na aprendizagem dos alunos.
Poderíamos então pensar que se uma escola possui uma equipe diretiva e um
grupo qualificado, esta escola então obteria êxito nos seus índices, tanto para o 5º ano
quanto para o 9º ano? Esta problemática me motivou a realizar buscas a estas
respostas.
A pesquisa realizou-se no ano de 2015 tendo como objeto de estudo uma
escola urbana do município de Jaguarão- RS. Essa escolha foi motivada pelos
resultados da mesma no IDEB do ano de 2013, onde o 5º ano obteve média 5,6, sendo
que a escola havia projetado para o corrente ano a média de 4,4 . E o 9º ano obteve a
média 2,8, tendo a escola como meta projetada 3,8, se enquadrando nos critérios
propostos para a pesquisa.
A pesquisa foi organizada da seguinte maneira: primeiro realizou-se uma
pesquisa bibliográfica com o intuito de buscar maior conhecimento sobre o assunto.
Após, realizou-se um primeiro contato com a escola, onde foi exposta a proposta da
pesquisa. A direção relatou que o grupo havia tido uma má experiência com pesquisa e
estavam receosos quanto à participação, fazendo que a pesquisadora realizasse
algumas alterações para que a pesquisa tivesse seguimento. A primeira delas foi
garantir o anonimato dos envolvidos e a segunda foi à troca do instrumento a ser
aplicado. Trocamos as entrevistas gravadas por um questionário que não exigia a
presença do pesquisador, deixando-os assim mais seguros quanto à realização da
pesquisa.
O questionário aplicado à equipe diretiva (diretora, vice – diretora,
coordenadora pedagógica), continha onze questões relacionadas à compreensão do
IDEB e as ações da escola para alcançar as metas projetadas. Foram aplicados quatro
questionários a professores, (português e matemática do 5ºano e 9º ano), contendo12
questões cada, sendo 11 relacionadas á compreensão do IDEB e ações da escola para
alcançar as metas projetadas e uma questão diretamente relacionada à sua disciplina.
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No tratamento, os dados foram tratados como professores, sem distinção de
cargos representativos e seus nomes foram substituídos por letras do alfabeto, não
possuindo qualquer ligação com os nomes verdadeiros. O nome da escola foi
substituído pelo nome fictício, Ponte Mauá fazendo uma referência a um dos pontos
turísticos da cidade.
Ao analisar as respostas contidas no questionário, chegamos aos seguintes
dados: Todas as professoras possuem graduação, apenas uma possui especialização em
educação, possuem tempo de serviço público entre 5 e 35 anos com horas de trabalho
semanais entre 20 e 40hs.
Quanto ao conhecimento e compreensão do IDEB, as professoras
demonstraram pouca familiaridade com o tema, limitando-se a dizer o significado da
sigla (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Pode-se observar falas
voltadas para a avaliação do conhecimento adquirido pelo “aluno”. No entanto
podemos dizer que os professores não percebem seu trabalho como algo que influencie
nos resultados obtidos. Uma professora afirmou não ter conhecimento do IDEB da
escola. A professora “A” disse que a escola adota algumas estratégias, mas não citou
nenhuma para exemplificar. As professoras “B” e “D” afirmam que a escola divulga e
trabalha não apenas visando os resultados no IDEB, parecendo demonstrar que se
preocupam com o desenvolvimento total do aluno.
Podemos perceber que a escola aparenta preocupação com a aprendizagem dos
alunos, mas não entendem o IDEB como algo que venha a somar nas decisões e ações
da escola em busca de melhor qualidade. Quando questionadas sobre a forma que a
Gestão pode influenciar nos resultados e aproveitamento geral dos alunos, a professora
“A” diz que uma das formas é buscar as soluções em conjunto, escola, família e
alunos. As professoras “B” e “D” relatam que a orientação para a prova Brasil
acontece no dia da aplicação da prova, para evitar que os alunos fiquem nervosos e
assim manter o número de presentes nesse dia. Já a professora “E” acredita que
depende do aproveitamento por parte dos alunos.
Percebe-se, mais uma vez a responsabilidade dos resultados é depositada no
aluno, onde apenas uma das professoras menciona que as ações devem partir do
conjunto família, aluno e escola.

ISSN 2177-336X

6074

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

20

Quanto ao planejamento das ações da escola as professoras “B” e “D” disseram
que o planejamento acontece no início do ano letivo. Já as professoras “C” e “E”
afirmam que o planejamento se dá em conjunto e com muito diálogo. O que de certa
forma se confirma na fala da professora “A” que menciona o apoio da família, além de
outros trabalhos realizados pela equipe escolar tais como: reforço escolar, orientação
de alunos (SOE), encaminhamentos quando necessário, controle de frequência,
preocupação com o preenchimento uniforme das matrículas etc.
Não ficou claro na escrita das professoras a periodicidade deste planejamento,
se semanal, mensal ou anual, porém a professora A indica que a escola nesse quesito é
bem democrática, utilizando-se do apoio dos demais presentes na escola.
Quanto ao trabalho realizado com os resultados obtidos bimestralmente pelos
alunos, as professoras foram taxativas ao mencionarem o Conselho de Classe,
Conselho Pedagógico como momento de diálogo coletivo (Professores, Pais e Alunos)
como forma de avaliar as dificuldades e formas de saná-las.
Referente à aplicação da Prova Brasil ser de conhecimento de todos os
professores que trabalham na escola, apenas a professora “D” afirma que todos sabem
do “acontecimento” da prova Brasil na escola. Já a professora “A” afirma que apenas
os professores convocados possuem conhecimento sobre a prova. As outras
professoras acreditam que sim, que eles saibam.
Ao analisarmos esta questão nota-se que há uma incerteza por parte das
professoras em relação ao conhecimento de seus colegas sobre a prova Brasil, o que
nos leva a pensar que ainda há na escola pouco espaço para o diálogo referente a este
tema.
Para Esquinsani (2010, p.142) “cabe ao coordenador pedagógico dinamizar as
politicas educacionais no interior da escola, (...) devendo ser o mediador entre a
execução e publicização/problematização dos resultados deste instrumento de política
educacional e as demais ações advindas da aplicação desta avaliação”. Ainda segundo
o autor, através das avaliações em larga escala torna-se possível “definir e delimitar
currículos e conteúdos seja por desvelar eventuais falhas no processo (que se mostram
no produto) de ensino aprendizagem”.
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Quanto a uma possível orientação por parte da SME (Secretaria Municipal de
Educação), para que se alcance a meta estabelecida pelo governo no IDEB. As
professoras disseram que a SME propõe reuniões, orienta através do diálogo e de
pesquisas e projetos. A professora “A” acredita haver pouco apoio, principalmente no
que se refere a alunos que são transferidos para a escola, pois tiveram problemas com
outra. Para ela esses alunos acabam faltando muito, principalmente no turno da noite.
O que acaba influenciando no IDEB da escola, já que o Censo escolar faz parte da
média do mesmo. Segundo ela, essa problemática é uma reivindicação antiga da escola
e da qual ainda não houve solução.
No ano de 2013, o 5º ano alcançou uma média de 5,6 no IDEB, ficando bem
perto da média para o ano de 2022. Segundo as professoras as ações responsáveis por
essa média podem ser classificadas da seguinte forma: comprometimento, idade
compatível com a série, alunos que frequentam a escola desde a pré-escola,
acompanhamento pela família. Conforme relatou a professora “E”, a nota não é
conseguida apenas na sala de aula.
Já o 9ºano não teve o mesmo êxito, ficando com apenas 2,8, bem abaixo da
meta projetada pela escola para o ano de 2013 que era de 3,8. Segundo as professoras,
os fatores que influenciaram este índice foram: o descomprometimento por parte de
alguns alunos, a professora B relatou que costuma escutar os alunos dizendo “não vale
nada ou não queria fazer”. Segundo as professoras “A”, “B” e “E” os alunos realizam
as atividades sozinhos, a família não acompanha o seu desenvolvimento tão de perto
quanto antes. Segundo a Professora “B”, é como se os alunos ao trocarem para o turno
da manhã ganhassem independência. As professoras “B” e “D” acreditam que a baixa
frequência e o alto índice de transferência também influenciam esse resultado. A
professora “B” relata que no município há um alto índice de transferência de alunos
entre as escolas, pois os alunos não gostam de serem cobrados. A professora “C” disse
não saber o que vem causando este baixo desempenho.
Vianna (2003, p.46) acredita que a motivação é fundamental para
aprendizagem e desta forma torna-se essencial ao se tratar de avaliações. O autor relata
ainda que isso nem sempre é considerado, e que muitas vezes as avaliações são
impositivas tanto aos professores quanto aos alunos. Para ele, as avaliações em larga
escala “tornam-se monótonas, cansativas, geradoras de tensões e muitas vezes
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criadoras de conflitos, e como não tem maiores consequências na vida dos avaliados
reagem mecanicamente”.
Ainda segundo o autor, ao longo dos semestres os alunos são submetidos a
avaliações internas e externas, sendo que nas avaliações externas nem sequer
conhecem seus desempenhos.
Em relação ao baixo índice alcançado pelo 9º ano, as ações que estão sendo
pensadas na escola podem ser caracterizadas da seguinte forma: para a professora “A”
o incentivo, a escolha do curso que pretendem seguir, o acompanhamento da
frequência, a busca pelo acompanhamento da família etc.. A Professora “C” acredita
que sim a escola esta pensando numa forma de melhorar o Índice, porém afirma não
saber quais são essas ações. A professora “D” não respondeu a questão. Para a
professora “E” a escola sempre pensou em medidas para a melhoria do desempenho,
mas segundo ela, tudo depende do grupo, não basta só à escola querer.
Quanto ao conhecimento das exigências da Prova Brasil e a possibilidade
destas influenciarem suas ações pedagógicas, a professora de português/matemática do
5º ano disse que sim, influencia “um pouco”; a professora de matemática do 9º ano
disse que também trabalha em cima dessas exigências. A professora de português do
9º ano, não respondeu a questão.
As avaliações em larga escala, num primeiro momento, vieram para mapear os
níveis de alfabetização e resolução de problemas matemáticos que os Estados,
Municípios e Escolas tinham atingido.
Com o passar dos anos e as demais avaliações, passaram a apontar problemas
tanto internos à escola quanto externos, que poderiam estar influenciando diretamente
os resultados obtidos.
As avaliações externas, principalmente o SAEB, permitiram um controle maior
sobre o significado dos resultados expressados. Caso a escola retenha o aluno para
obter melhor nota o fator fluxo demonstrará a necessidade de melhoria do Sistema.
Caso a escola pense em apressar o andamento do aluno utilizando-se da aprovação, a
avaliação indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema. (Inep - acesso em
12/09/15)
Ao observarmos as falas das professoras, percebemos que a escola busca a
construção do aluno, não tendo uma preocupação demasiada com relação aos
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resultados obtidos. Não há interesse da escola em treinar os alunos para o dia da
avaliação. A escola busca resolver suas dificuldades em conjunto com os demais
professores, pais, alunos e funcionários, demonstrando um primeiro passo para uma
gestão democrática.
Com isso, conclui-se que os fatores expostos pelos professores que levaram a
escola a obter excelentes resultados no 5º ano foram os mesmos que levaram o 9º ano
ao fracasso. Sendo que no 5º ano, os fatores agiram positivamente e no 9º ano, de
forma negativa. Exemplo: acompanhamento familiar x descaso familiar; alunos com
ligação com a escola (advindos do pré) x alunos transferidos de outras escolas,
interesse x desinteresse...
Seria interessante que a escola buscasse o espaço de diálogo coletivo e formas
de resolver as questões que estão afetando negativamente os alunos do 9º ano. Como
fazer com que os alunos que vieram de outras escolas se sintam parte desta escola?
Como trazer a família para escola e estimular o interesse pelo estudo de seu filho?
Quais as formas de incentivo podem ser destinadas a esses alunos que estão
desmotivados?
Segundo Vianna (2003) o baixo impacto gerado na equipe docente pode ser
justificado pelo pouco conhecimento que os mesmos possuem. Para ele “os relatórios
elaborados para administradores, técnicos e em geral, para os responsáveis pela
definição e implementação de políticas educacionais, não costumam chegar às mãos
dos professores para fim de análise, discussão e estabelecimento de linhas de ação”. O
que ficou comprovado ao analisarmos as falas dos professores, que esboçam
conhecimentos sem grande fundamentação teórica e não demonstram compreender o
IDEB como algo que possa vir acrescentar as suas reflexões. Para eles o IDEB é vista
como mais uma burocracia a ser cumprida.
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AVALIAÇÕES EXTERNAS EM LARGA ESCALA NO CONTEXTO
ESCOLAR: IMPACTOS NA ESCOLA E NAS PRÁTICAS DOCENTES

Silvia Rozane de Souza Avila de Souza4
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

RESUMO
Na educação não podemos pensar os processos de ensino e aprendizagem sem
refletirmos sobre avaliação. As avaliações externas em larga escala, estão cada vez
mais assumindo uma posição de destaque no cenário educacional brasileiro e o desafio
que se tem é o de compreender os resultados das avaliações e a utilização deles como
subsídios no planejamento da escola e para se repensar as práticas educativas. Para
isso precisamos pensar a escola como um espaço para reflexões e discussões, para
podermos oferecer uma educação de qualidade aos nossos estudantes. O presente
artigo tem por objetivo refletir sobre os instrumentos avaliativos em larga escala
Provinha Brasil e Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA aplicadas em uma
escola da rede municipal de Jaguarão-RS, no ciclo de alfabetização. A pesquisa foi
realizada com as professoras do ciclo de alfabetização, a orientadora e supervisora
educacional da escola. Justifico a escolha dos sujeitos da pesquisa porque as
avaliações externas em larga escala, Provinha Brasil e a ANA são aplicadas no 2º e 3º
anos do ciclo de alfabetização. O estudo possui natureza qualitativa e a metodologia
utilizada para realizar o diagnóstico foram as entrevistas semiestruturadas e os
fundamentos da metodologia de análise de conteúdo foram usados para análise e
interpretação dos dados, por apresentarem possibilidades eficazes para as pesquisas
qualitativas. Consideramos que essas avaliações externas devem ser discutidas não só
pela da comunidade escolar de uma escola, mas entre as escolas e a SME, para que
seus dados sejam interpretados, destacando aspectos positivos e negativos,
encontrados no cotidiano dos contextos avaliados.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas educacionais; Avaliações em larga escala;
Alfabetização.

1 INTRODUÇÃO
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Este artigo tem por objetivo refletir sobre os instrumentos avaliativos em larga
escala Provinha Brasil e Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA aplicadas em
uma escola da rede municipal de Jaguarão-RS, no ciclo de alfabetização. A motivação
para a realização deste estudo emergiu de anseios, dúvidas, perspectivas, surgidas na
prática cotidiana como professora dos anos iniciais, de entender como se dá todo o
processo relacionado a essas avaliações. Esta necessidade de entender todo o processo,
primeiramente se deu devido ao fato de que na escola nunca foram discutidas essas
avaliações. As avaliações simplesmente aconteciam e acontecem sem que os
professores discutam qual o seu papel neste processo.
A pesquisa foi realizada com as professoras do ciclo de alfabetização, a
orientadora e supervisora educacional de uma escola da rede municipal de Jaguarão.
Justifico a escolha dos sujeitos da pesquisa porque as avaliações externas em larga
escala, Provinha Brasil e a ANA são aplicadas nos anos iniciais do ensino
fundamental.
Esta pesquisa está organizada em partes que se interligam em função do
assunto discutido. Além da construção teórica, realizamos entrevistas semiestruturadas
com os sujeitos da pesquisa, com o propósito de saber o que conhecem das avaliações
externas em larga escala, Provinha Brasil e ANA.
Este estudo possui natureza qualitativa, pois a pesquisa qualitativa considera as
pessoas na sua totalidade e não como meros objetos de investigação. Rodrigues (2008)
diz que a “pesquisa em suas potencialidades e experiências prévias que devem ser
aproveitadas”. A metodologia utilizada para realizar o diagnóstico inicial foram as
entrevistas semiestruturadas e os fundamentos da metodologia de análise de conteúdo
foram usados para análise e interpretação dos dados, por apresentarem possibilidades
eficazes para as pesquisas qualitativas, conforme os pressupostos teóricos de Triviños
(2010). O presente estudo busca contextualizar uma das avaliações externa em larga
escala que compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que é a ANA
e traz dados sobre a Provinha Brasil.

2 Avaliações externas em larga escala
No Brasil, as avaliações externas em larga escala, são direcionadas para a
verificação de desempenho dos estudantes, através de provas e seus resultados são
interpretados como evidências da qualidade de ensino de um sistema educacional, de
redes de ensino e de escolas.
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A Provinha Brasil, instituída pela Portaria Normativa nº 10, de 26 de abril de
2007, elaborada e distribuída pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é uma avaliação que realiza um diagnóstico do
nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano do ensino
fundamental e essa avaliação atualmente acontece em duas etapas, uma no início do
ano e a outra ao final do ano letivo, e não incide diretamente no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Segundo Sousa (2013) o IDEB “passa
a se constituir em uma referência para a definição de metas a serem alcançadas pelas
redes de ensino públicas do Brasil até 2021”. A responsabilidade da estrutura de
operacionalização dessa prova cabe aos gestores das redes, e o kit, além de ser
impresso e distribuído, está disponibilizado na página do INEP.
Uma das diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação expressa a
necessidade de se alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os
resultados de desempenho com exame periódico específico, por meio da Provinha Brasil. Em
2008, foi aplicada a 1ª edição desta avaliação, no final do ano letivo, verificando
conhecimentos na alfabetização e a partir de 2011 foi aplicada também para verificar
habilidades matemáticas. A aplicação desta avaliação em períodos diferentes possibilita

aos gestores e professores da escola a realização de um diagnóstico mais preciso que
permite conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças e possibilita a
realização de intervenções.
Em 2013, a ANA foi incorporada ao SAEB, pela portaria nº 482 de 7 de
junho de 2013. É uma avaliação censitária, pois fornece informações amplas no
âmbito do sistema educacional do País, dos Estados, dos Municípios e das escolas. É
realizada com os estudantes regularmente matriculados no 3º ano do ensino
fundamental, a estrutura dessa avaliação envolve o uso de instrumentos variados, cujos
objetivos são: aferir o nível de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e
alfabetização em Matemática desses estudantes e as condições de oferta das
instituições às quais estão vinculadas. Foi desenvolvida pelo Instituto INEP para
conferir se de fato os objetivos assumidos foram atingidos, isto é, verificar se sua meta
de garantir a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade.
Buscamos fazer uma discussão em torno das avaliações externas em larga
escala, não com caráter de defesa, mas sim na utilização, pela comunidade escolar, dos
dados dessas avaliações, como subsídios importantes para o processo avaliativo na
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escola. Pensamos num processo de melhoria da educação, refletindo sobre a função
social da escola com vista a garantir o aprendizado das crianças.
3 Reflexões sobre as avaliações externas em larga escala
O presente diagnóstico foi realizado como forma de saber o que as professoras
que atuam nos anos iniciais de alfabetização, a supervisora e a orientadora educacional
de uma escola da rede municipal de Jaguarão, conhecem sobre as avaliações externas
em larga escala aplicadas na escola: Provinha Brasil e ANA.
A pesquisa foi de caráter qualitativo. A pesquisa qualitativa considera as
pessoas na sua totalidade e não como meros objetos de investigação. Rodrigues (2008,
p.42) diz que a “pesquisa qualitativa, ao contrário, trabalha com elas de modo especial,
considerando-as em suas potencialidades e experiências prévias que devem ser
aproveitadas”.
Para realizar o diagnóstico foi usado como coleta dados as entrevistas
semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa, individualmente. Para Bogdan e Biklen
(1994) nas entrevistas semiestruturadas “o entrevistador encoraja o sujeito a falar
sobre uma área de interesse e, em seguida explora-a mais profundamente, retomando
os tópicos e os temas que o respondente iniciou” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.
135).
As entrevistas semiestruturadas abrem espaços para que os questionamentos
surgidos durante as respostas obtidas junto aos entrevistados sejam formulados durante
o decorrer da entrevista, no sentido de esclarecer dúvidas ou hipóteses geradas a partir
das respostas já obtidas, possibilitando assim que o pesquisador possa obter o máximo
de informações. As entrevistas foram realizadas, com a prévia autorização dos sujeitos
e depois transcritas. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 172) “as transcrições são os
principais dados de muitos estudos de entrevista”.
Para a análise dos dados das entrevistas foi utilizado o procedimento de análise
de conteúdo. Trivinõs (2010) ressalta a importância de se utilizar a análise de conteúdo
na pesquisa qualitativa e que essa análise é caracterizada por algumas peculiaridades
essenciais, “uma delas é o de ser um meio para estudar as “comunicações” entre os
homens, colocando ênfase no “conteúdo das mensagens”. Isto limita o âmbito do
método, privilegiando, mas não excluindo outros meios de comunicação, as formas de
linguagem escrita e oral” (TRIVIÑOS, 2010, p. 160).
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Das

professoras

entrevistadas,

três

responderam

que

conhecem

superficialmente a Provinha Brasil e duas tem pouco conhecimento dessa avaliação,
uma delas inclusive confundiu a Provinha Brasil, que é aplicada no 2º ano, com a
Prova Brasil, que é aplicada no 5º ano. As professoras responderam somente sobre a
Provinha Brasil. Vejamos abaixo a fala das professoras.

- Conheço a Provinha Brasil que é aplicada no 2º ano. (Professora B.).

- A Provinha Brasil é uma avaliação realizada no 2º ano, no início e ao final do ano
letivo, para identificar o nível, na área da leitura e da matemática, que os alunos
chegam vindos do 1º ano e os avanços conseguidos ao final do 2º ano. (Professora
C.).

- É uma prova para diagnosticar a criança, para saber o nível de desenvolvimento da
criança de acordo com as orientações descritas no livro de correção. (Professora E.)

- Conheço muito pouco muito pouco. A Provinha Brasil é aplicada na antiga 4ª série
(5º ano) e a ANA no 3º ano”. (Professora D.)

Os aspectos aqui analisados deixam entrever, mesmo sendo superficialmente,
que algumas professoras conseguem compreender a Provinha Brasil como avaliação
diagnóstica. Segundo Welter e Werle (2010), a avaliação diagnóstica:

Contribui como análise do processo de aprendizagem de cada aluno, da
turma em si, pois é possível verificar, no momento que o professor faz, em
quais descritores os alunos têm apresentado dificuldade ou facilidade,
buscando assim definir estratégias para que os mesmos avancem no seu
processo de aprendizagem. (WELTER E WERLE, 2010, p. 103).

Ao possibilitar um conhecimento sobre o que está bom e o que precisa
melhorar a Provinha Brasil, como uma avaliação diagnóstica externa à escola, passa a
ser um instrumento para planejamento e reestruturação do ensino, desde que cada
escola propicie aos envolvidos, uma análise e discussão de como superar os resultados.

ISSN 2177-336X

6084

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

30

Em relação a forma como são aplicadas as avaliações na escola e se já tinham
participado deste processo, as respostas das professoras foram variadas, cabe
acrescentar que não houve consenso entre as professoras sobre quem aplica e sobre as
instruções recebidas. As respostas das professoras foram somente sobre a Provinha
Brasil.

- A supervisora aplica a prova. (Professora. A.).

- É comunicada a professora da turma os dias em que serão aplicadas as provas,
sendo que os alunos ficam sabendo no dia e na hora a ser aplicada. A professora que
aplicar irá ler a prova conforme as normas já determinadas. (Professora B.)

- Entregue para o professor aplicar e só. Não se recebe qualquer instrução de como
aplicar ou porque que está sendo aplicado, aos alunos”. (Professora D).

- Já apliquei a Provinha Brasil por dois anos, como expectadora nunca participei.
(Professora E.).

Ao serem questionadas se já tinham aplicado ou participado como expectadora
dessas avaliações, as respostas das professoras foram novamente variadas. Uma
respondeu que nunca participou como aplicadora ou como expectadora, três
responderam que aplicaram em suas turmas de 2º ano, mas nunca foram expectadoras
e uma respondeu que participou como expectadora de uma avaliação, mas não
especificou que avaliação foi essa. Vejamos a fala das professoras:

- Não, nunca apliquei ou fui expectadora. (Professora A)

- Sim, este ano apliquei com minha turma de 2º ano. (Professora B)

- Apliquei a Provinha Brasil nos últimos dois anos nas turmas de 2º ano em que fui
titular. (Professora C)
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- Eu já fiquei junto com um aplicador, mas não apliquei. (Professora D)

- Já aplique a Provinha Brasil por dois anos, como expectadora nunca participei.
(Professora E)

Levando em consideração as respostas das professoras e o nível de
conhecimento que possuem da Provinha Brasil e da ANA, é possível identificar que
elas não fazem referência ao uso pedagógico dos momentos de aplicação dessas
avaliações ou que não participam adequadamente no processo de aplicação, correção e
análise dos dados da avaliação.
O professor não pode ficar alheio ao processo de aplicação das avaliações,
precisa ser instrumentalizado para poder, a partir dos dados, readequar sua prática
pedagógica de modo que consiga fazer com que os estudantes evoluam no seu
processo de aprendizagem. De acordo com o guia de correções e interpretações dos
resultados de 2015, teste 1:

(...) o objetivo principal deste instrumento é oferecer um diagnóstico que
permita a reorganização das práticas pedagógicas de forma que se
possibilite o desenvolvimento adequado do processo de alfabetização
em Leitura e Matemática, é importante que os professores participem
ativamente da aplicação dos instrumentos e tenham acesso aos resultados
do desempenho dos alunos. Dependendo do foco que o gestor atribua à
avaliação, o teste poderá ser aplicado, corrigido e analisado: a) pelo
próprio professor da turma, com o objetivo de monitorar e avaliar a
aprendizagem de cada aluno ou turma, ou pelo conjunto dos
professores, juntamente com os coordenadores pedagógicos (...).
(BRASIL, 2015, p. 21)

Em relação às perspectivas ou dificuldades encontraram ao participarem da
aplicação dessas avaliações, as respostas foram que não sabiam e também que não
apresentaram dificuldades, sem especificar as perspectivas ou dificuldades. Duas
professoras responderam que a Provinha Brasil somente visa classificar níveis de
conhecimento e que é uma avaliação que não considera as especificidades regionais e
a realidade dos estudantes oriundos do 1º ano.

- Sinceramente? Não sei. (Professora D)
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- Acreditei que fosse algo mais próximo da realidade de nossos educandos.
(Professora B)

- Nenhuma. Fiz a leitura do caderno explicativo. Senti ansiedade sim, tu saber onde
está a resposta e ver o aluno marcar errado. (Professora G)

Pelas respostas não foi possível verificar a natureza das dificuldades, ou quais
as perspectivas apresentadas pelas professoras no momento de aplicação da Provinha
Brasil, o que demonstra a falta de conhecimento dessas professoras em relação a essa
avaliação externa em larga escala.
Ao responderem sobre em que medida as avaliações se aproximam e ouse
distanciam da realidade, as professoras falaram que as avaliações são elaboradas em
nível nacional, mas não levam em conta a cultura local e o ambiente em que os
estudantes inseridos. Vejamos abaixo a fala de uma das professoras

- Em relação a Provinha Brasil considero uma avaliação que só visa classificar níveis
de conhecimento, pois propõem a mesma prova para todos sem considerar
especificidades regionais e a realidade dos alunos vindos do 1º ano. (Professora C.).

E uma professora comentou que a Provinha Brasil traz assuntos trabalhados em
sala de aula e ao mesmo tempo se distancia da realidade porque apresentam textos
extensos para estudantes que não estão alfabetizados.
Nas respostas dadas pelas professoras mostra uma controvérsia, porque ao
mesmo tempo em que a maioria comentou que possuem conhecimento superficial
sobre a Provinha Brasil, afirmam que essa avaliação não considera as especificidades
do contexto regional e da realidade dos estudantes. Chama a atenção a fala de uma
professora sobre os estudantes não estarem chegando ao 2º ano alfabetizados. A
professora C falou que:

- A Provinha Brasil traz assuntos trabalhados em sala de aula e ao mesmo tempo, se
distancia da realidade na proposta das atividades, pois propõem leituras de textos
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extensos para alunos que não estão alfabetizados já que os alunos nos chegam ao 2º
ano sem dominar a leitura e a escrita. (Professora C)

A despeito do que corre no senso comum dos professores alfabetizadores, a
Provinha Brasil não fala sobre características regionais, mas possui a intenção de que
os dados coletados funcionem para a comunidade escolar como uma amostragem das
habilidades leitoras e matemáticas dos estudantes e que, diante da constatação disso, o
professor se sinta motivado a criar novas possibilidades de melhora no resultado, se
negativo.
Sobre os subsídios que esses instrumentos avaliativos proporcionam para o
planejamento e intervenção pedagógica, duas professoras responderam que conforme
os níveis em que os estudantes se encontram, pode-se elaborar um planejamento e que
esses instrumentos podem contribuir dando um direcionamento aos professores, para
que eles façam intervenções que ajudem os estudantes avancem nos níveis, já que são
dadas orientações nas avaliações para que os mesmos desenvolvam seu trabalho. Duas
professoras responderam e não sabiam responder, pois não tinham acesso a essas
avaliações.
Foi consenso na fala das professoras entrevistas a falta de conhecimento da
ANA. Abaixo algumas falas das professoras sobre essa avaliação.

- Não sei nada da ANA, nunca vi nada dela. Só ouvi falar. (Professora G.).

- A Provinha Brasil é aplicada pelo professor titular do 2º ano, no início e ao final do
ano letivo. Sobre a Avaliação Nacional da Alfabetização não tenho informações.
(Professora C.).

Elementos como estes nos indicam a necessidade formação permanente sobre
processos avaliativos e informações sobre os instrumentos propostos nas políticas
avaliativas. A formação de professores e gestores deve ser uma prática constante e
permanente da rede de ensino de um município. Os textos que constituem a Provinha
Brasil e a ANA possibilitam uma maior reflexão e aprofundamento teórico, com isso
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fundamentando as práticas pedagógicas dos educadores, subsidiando-os no processo
de sua formação continuada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As avaliações externas em larga escala não são novidades na educação
brasileira, elas ocorrem há mais de vinte e cinco anos e por isso não se justifica não
acontecerem discussões em âmbito da Secretaria Municipal de Educação SME e das
escolas. Sendo assim, as avaliações externas em larga escala, devem ser discutidas não
somente na escola, mas sim entre escolas e a SME, e é extremamente importante que
seus dados sejam interpretados, para assim, destacar os aspectos positivos e negativos,
encontrados no cotidiano dos contextos avaliados. Isso nos leva a considerar que a
gestão educacional, não somente em âmbito da escola, mas principalmente relacionada
à gestão da rede de ensino do município, no contexto das reformas educacionais
vigentes, precisa de uma maior atenção para poder oferecer uma educação que
efetivamente seja de qualidade.
Ao trazer os resultados dessas avaliações para o âmbito escolar, tem-se a clara
intenção de fornecer subsídios para a orientação das ações pedagógicas, para a
estruturação do Projeto Político e Pedagógico (PPP) da escola, em fim para os diversos
fatores que contribuem para qualificar a educação. Nessa perspectiva, consideramos a
possibilidade de a escola ser um espaço real de planejamento do seu fazer pedagógico,
para isso todos os participantes do processo educativo devem estar envolvidos e
participarem deste processo da busca da qualidade.
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COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM NO CENTRO-OESTE BRASILEIRO:
ARTICULANDO FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO BÁSICA

O presente painel trata de três trabalhos resultantes de pesquisas financiadas. Os
trabalhos se articulam em torno da temática Comunidades de Aprendizagem e tem por
objetivo apresentar alguns resultados sobre o desenvolvimento dessa proposta iniciada
no ano de 2012 na região Centro-Oeste do Brasil, mais especificamente nos Estados de
Mato Grosso e Goiás. As Comunidades de Aprendizagem são uma proposta educativa
que prevê a articulação da escola com sua comunidade de entorno, apostando no
desenvolvimento de atuações educativas de êxito para se alcançar bons resultados
acadêmicos a todos os estudantes. Partindo do desenvolvimento dessa proposta e
pautando-se na metodologia comunicativa crítica, os trabalhos revelam limites e
possibilidades desse projeto, inclusive na articulação com programas de formação de
professores. O primeiro artigo, intitulado Comunidades de Aprendizagem no Pibid em
Goiás: inovação na formação docente e na educação básica apresenta resultados da
articulação da proposta Comunidades de Aprendizagem com o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) no Estado de Goiás. O segundo artigo,
Contribuições do PET em Comunidades de Aprendizagem para a formação de
professores no Mato Grosso aborda os impactos do desenvolvimento da referida
proposta por meio do Programa de Educação Tutorial (PET) no Estado do Mato Grosso.
E o terceiro artigo, intitulado Comunidade de aprendizagem: desafios e possibilidades
da transformação de uma escola pública em Rondonópolis-MT, apresenta um estudo de
caso a partir do acompanhamento dos resultados obtidos em uma escola da cidade de
Rondonópolis (MT), que tem implementado a proposta Comunidades de Aprendizagem.
As três pesquisas revelam que há avanços e limites da proposta Comunidades de
Aprendizagem, mas os avanços se revelam maiores e mais significativos, tanto para o
embasamento da formação (inicial e continuada) de professores, por meio de programas
como o PIBID e o PET, como para a melhoria da aprendizagem nas escolas públicas.
Palavras-chave: Comunidades de Aprendizagem. Formação Docente. Aprendizagem
Dialógica.
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COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM NO PIBID EM GOIÁS: INOVAÇÃO
NA FORMAÇÃO DOCENTE E NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Vanessa Gabassa
Universidade Federal de Goiás - UFG
Resumo
O trabalho que ora se apresenta aborda os resultados de uma pesquisa
desenvolvida ao longo do ano de 2015, vinculada ao projeto Comunidades de
Aprendizagem em Goiânia-GO: possibilidade de inovação na formação docente e de
melhoria da aprendizagem na educação básica, financiada pelo CNPq. Trata-se de um
recorte realizado para evidenciar as contribuições da proposta Comunidades de
Aprendizagem realizada no âmbito do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência
(Pibid), na cidade de Goiânia-GO ao longo dos anos 2014-2015. Buscou-se investigar
neste trabalho quais as contribuições dessa proposta educativa quanto à formação inicial
e continuada de professores, considerando-se os bolsistas de iniciação à docência, do
Pibid, e os professores das escolas investigadas e parceiras no programa (supervisores),
com o objetivo de identificar avanços e desafios na formação inicial e continuada de
professores a partir do desenvolvimento da proposta Comunidades de Aprendizagem
(princípios teóricos e atuações educativas de êxito). A partir da Metodologia
Comunicativa-Crítica, foram feitas análises a partir de duas formas de coleta de dados:
relatos comunicativos e grupos de discussão comunicativos, ambos realizados com
estudantes bolsistas do Pibid e professoras supervisoras do Pibid que atuaram por mais
de um ano no projeto. Os dados revelam que de fato a proposta Comunidades de
Aprendizagem contribui significativamente para o processo de formação inicial e
continuada de professores, podendo dar sustentação a um Programa de formação de
professores como é o caso do Pibid, no Brasil. Destaca-se, quanto à formação docente, a
contribuição para o surgimento de uma postura comprometida e dialógica, que tem
como foco a melhoria da aprendizagem na escola.
Palavras-Chaves: comunidades de aprendizagem; formação docente; Pibid

Apresentação
O presente artigo aborda resultados da pesquisa intitulada Comunidades de
Aprendizagem em Goiânia-GO: possibilidade de inovação na formação docente e de
melhoria da aprendizagem na educação básica, financiada pelo CNPq através do Edital
Ciências Humanas e Sociais, de 2014. Tal pesquisa se insere no âmbito do
desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás,
cujo foco é o desenvolvimento do projeto Comunidades de Aprendizagem em duas
escolas da rede municipal de ensino de Goiânia-GO.
O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica. Trata-se de um programa que concede bolsas a
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alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos
por Instituições de Educação Superior em parceria com escolas de educação básica da
rede pública de ensino (CAPES, 2008). Suas duas frentes de atuação se constituem,
portanto, na formação inicial e continuada de professores e na melhoria da qualidade de
ensino da educação básica. Uma proposta que, tal como evidencia os dados dessa
pesquisa, pode se efetivar por meio do desenvolvimento das comunidades de
aprendizagem.
Comunidades de aprendizagem baseia-se em um modelo comunitário de escola,
oriundo de experiências realizadas em países da Europa e da América do Norte. Nasceu
na Espanha em 1995 e entende a escola como instituição central da sociedade. Essa
proposta foi elaborada pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas
Superadoras de Desigualdades (Crea), da Universidade de Barcelona, e se ampara na
proposição da implicação da comunidade na escola, uma vez que não apenas o professor
tem responsabilidade sobre o aprendizado do aluno.
Trata-se de uma proposta educativa nascida a partir das mudanças sociais que
foram produzidas especialmente na década de 1980, que muitos autores indicam como o
início da chamada Sociedade da Informação. (CASTELLS, 1999). Esse novo contexto é
baseado nas capacidades intelectuais dos sujeitos, na habilidade de seleção e
processamento da informação e, dessa maneira, surgem novas demandas de formação e
a escola ganha ainda maior importância. As Comunidades de Aprendizagem são,
portanto, uma resposta educativa igualitária para se alcançar uma sociedade da
informação para todas as pessoas. Segundo Elboj et al. (2002), parte-se do direito que
todas e cada uma das crianças têm à melhor educação e se aposta em suas capacidades,
contando com toda a comunidade educativa para se alcançar esse objetivo.
No Brasil, as Comunidades de Aprendizagem têm sido desenvolvidas pelo
Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (Niase), da Universidade Federal de
São Carlos desde 2002 e, mais recentemente, também pelo Instituto Natura, que tem,
inclusive, difundido-a em países da América Latina. Na região sudeste do Brasil, muitas
escolas já têm se transformado em Comunidade de Aprendizagem. No centro-oeste esse
projeto foi apresentado pela primeira vez no Estado do Mato Grosso, em 2012 e,
posteriormente em Goiás.
Desde 2014, na cidade de Goiânia, o projeto vem sendo desenvolvido por meio
do Pibid, com o objetivo de possibilitar aos estudantes da Pedagogia uma formação
docente ampla e ancorada em um modelo comunitário de escola (com participações em
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processos de ensino e aprendizagem e gestão escolar), e também impactar positivamente
os processos de ensino e de aprendizagem da escola de educação básica.
O conceito de aprendizagem dialógica dá base a todas as ações desenvolvidas
em Comunidades de Aprendizagem. A aprendizagem dialógica é entendida como: “[...]
um conceito que diz respeito a uma maneira de conceber a aprendizagem e as
interações. É formada por princípios que se articulam nas formulações teóricas para
permitir descrever o que, na prática, se dá como uma unidade”. (MELLO; GABASSA;
BRAGA, 2012, p. 43). Essa aprendizagem é guiada por sete princípios. O primeiro
princípio é o diálogo igualitário, fundamentado na teoria de Paulo Freire com a palavra
verdadeira e de Habermas com a ação comunicativa.
Para Freire (2005), palavra verdadeira possui duas dimensões: ação e reflexão.
Toda palavra verdadeira deve ser práxis. Por isso deve haver coerência entre o que se
diz e o que se faz. Quando a palavra assume só uma dimensão de reflexão e não há uma
ação, ela é puro verbalismo. Ainda, segundo o autor, a palavra verdadeira é que
transforma o mundo e isso não deve ser privilégio de alguns homens e mulheres, mas
direito de todos. Dessa forma, o diálogo igualitário busca promover uma sociedade mais
justa, valorizando os seres humanos no seu modo de saber e entender o mundo. O que
importa, a partir dessa perspectiva de diálogo, é o argumento que se está apresentando e
não o lugar que ocupa quem está falando. Na escola, portanto, devem ser igualmente
valorizadas as contribuições do diretor, da professora, da merendeira e do familiar
daquela comunidade em prol de uma educação de qualidade para as crianças.
O segundo princípio é o da inteligência cultural que, segundo Mello, Gabassa e
Braga (2012), reconhece a inteligência como um processo intersubjetivo, originária das
experiências de vida dos sujeitos nos seus contextos imediatos e sempre localizados em
grupos e culturas. Para as autoras, a inteligência cultural de cada pessoa, de cada grupo
deve ser valorizada, entendendo que cada uma delas com a bagagem cultural que possui
tem algo a ensinar e o que ela sabe é válido para o lugar em que convive. Essa
perspectiva abre novas possibilidades para a escola, pois, a partir dela, todos podem
ensinar e aprender coisas e, portanto, todos podem participar ativamente da construção
da escola.
O terceiro princípio é o da transformação: efetivação dos dois anteriores.
Trabalhando a partir do diálogo igualitário e da inteligência cultural, a escola não vai
prender-se à reprodução da sociedade, mas sim às possibilidades de sua transformação.
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O impacto das mudanças acontece em âmbito individual e também coletivo, uma vez
que a vivência dialógica permite reconstruir as relações interpessoais e institucionais.
O quarto princípio é o da dimensão instrumental da aprendizagem, que consiste
na garantia de dominar todos os instrumentos necessários para uma vida digna na
sociedade da informação, como: leitura e escrita de excelência, idiomas, informática,
conceitos

matemáticos,

habilidades

comunicativas,

instrumentos

esses

que

possibilitarão inserção e luta no mundo atual. Já o quinto princípio define-se pela
criação de sentido, entendido como possibilidade de sentir-se protagonista da própria
existência. Situação que implica em tomada de decisões, respeito ao outro, diálogo e
interação (MELLO; GABASSA; BRAGA, 2012).
O sexto princípio é o da solidariedade, entendida, segundo as autoras, como
elo que mantém os sujeitos conectados num pertencimento ao mesmo mundo social. A
ação comunicativa e o diálogo dependem dessa solidariedade para se estabelecerem e,
ao mesmo tempo, se engendrarem. Além disso, o fomento da solidariedade entre os
sujeitos e a possibilidade de organizar a escola em torno de uma rede solidária de
aprendizagem, que envolva o bairro e a comunidade como um todo aumentam as
possibilidades de êxito educativo para todos.
O sétimo princípio é o da igualdade de diferenças. Esse princípio significa que
o sujeito tem o igual direito de ser diferente. As pessoas podem dialogar mesmo com
diferenças, respeitando-as.
Ao aderir à proposta de Comunidades de Aprendizagem, uma escola dá início a
um plano de ação que inclui diversas atividades pensadas para impulsionar a
aprendizagem dos estudantes. A partir de pesquisas, de âmbito internacionali, elencouse em Comunidades de Aprendizagem um conjunto de atuações educativas de êxito,
isto é, de práticas pedagógicas que, reconhecidas pela comunidade científica
internacional, alcançam bons resultados em contextos diversos. Essas atuações incluem:
tertúlias dialógicas, grupos interativos, biblioteca tutorada, formação de familiares,
modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos, participação educativa da
comunidade e formação pedagógica dialógica. Nas práticas de Comunidades de
Aprendizagem realizadas em Goiás, no âmbito do Pibid, temos desenvolvido
fundamentalmente quatro dessas atuações: a biblioteca tutorada, a tertúlia literária
dialógica; os grupos interativos; e a formação de familiares a partir das quais temos
centrado a atuação dos bolsistas de iniciação à docência e da comunidade de entorno das
escolas.
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A biblioteca tutorada é entendida nessa proposta como um espaço que
potencializa o saber em vários aspectos e que pode potencializar a aprendizagem ao se
constituir como uma ampliação do horário de atendimento ao aluno, para além da aula
regular. Nela atuações podem ser desenvolvidas atendendo as demandas da escola. Nas
experiências com as escolas de atuação do projeto em Goiânia/Goiás, uma das
necessidades foi a alfabetização de crianças. Oficinas de leitura e escrita e apreensão do
código linguístico foram, para isso, desenvolvidas, com foco na prática da contação de
histórias.
A tertúlia literária dialógica trata de uma nova organização da atividade de
leitura, caracterizada pela interação social entre as pessoas mediada pela linguagem.
Esta atividade é caracterizada não apenas pelo processo de leitura em si, mas pelo
diálogo em torno das obras de literatura clássica, momento em que as pessoas podem
trocar experiências, aprender conjuntamente e produzir mais conhecimento. As pessoas
participantes dessa atividade decidem a obra de literatura a ser lida conjuntamente,
selecionam trechos, parágrafos ou capítulos do livro e durante o encontro falam a
respeito do que sentiram, pensaram, entenderam sobre aquele excerto. O importante é
que os argumentos sejam ouvidos e respeitados e as pessoas façam conexão com a vida
e com temas da atualidade. No trabalho que se tem desenvolvido no Estado de Goiás, as
tertúlias têm sido realizadas no âmbito da sala de aula, com periodicidade semanal.
Os grupos interativos são uma prática educativa que visa uma reorganização do
trabalho pedagógico em sala de aula. Consiste em redimensionar o espaço e tempo do
trabalho. Para tanto, organiza-se os alunos em pequenos grupos heterogêneos (em média
cinco ou seis alunos por grupo) e conta-se com a participação de pessoas voluntárias
(professores, familiares e outros agentes educativos: estagiárias de graduação,
funcionários da escola, pessoas da comunidade etc.) para favorecer a interação e a
aprendizagem de cada grupo. As atividades são preparadas pelos professores e cada
uma delas é desenvolvida pelos grupos no tempo de quinze a vinte minutos. O objetivo
é reforçar e acelerar a aprendizagem. O voluntário tem a função de promover o diálogo
entre o grupo de alunos, de garantir que a atividade seja efetivada coletivamente e não
individualmente. O conhecimento alheio permite, pois, a partilha e o aprendizado. Ao
professor cabe a responsabilidade de percorrer os grupos tirando dúvidas, coordenandoos. Essa dinâmica permite “trabalhar valores como a solidariedade e o respeito por um
lado, e habilidades sociais como o trabalho em equipe, a iniciativa, a autoestima e as
habilidades comunicativas por outro” (YESTE, 2004, s/p.).
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A formação de familiares consiste em oferecer também às famílias dos
estudantes das escolas momentos de estudo e formação em temas que sejam de seu
interesse, com o intuito de fortalecer também a aprendizagem das crianças e o interesse
das famílias pelas escolas. No projeto desenvolvido na cidade de Goiânia tem-se
executado algumas atividades relacionadas à formação de familiares como, por
exemplo, oficina de informática.
Em vista do exposto, e também do reconhecimento que a proposta de
Comunidades de Aprendizagem tem perante à comunidade científica internacional,
destaca-se a pioneira articulação entre Comunidades de Aprendizagem e Pibid em nosso
país, o que reúne dois grandes desafios para o seu desenvolvimento: a formação docente
e a contribuição para a qualidade da aprendizagem na educação básica.
Diante de tal desafio, considerou-se de fundamental importância uma
investigação sobre o impacto dessa ação em escolas da rede pública de ensino, a partir
do que se trabalhou nesta frente da pesquisa com a seguinte problemática: quais as
contribuições dessa proposta educativa quanto à formação inicial e continuada de
professores, considerando-se os bolsistas de iniciação à docência, do Pibid, e os
professores das escolas investigadas e parceiras no programa.
A hipótese de estudo era a de que a proposta em questão traria sustentação para a
qualificação do Pibid, impactando positivamente a formação inicial e continuada de
professores, ao mesmo tempo em que impactaria positivamente a aprendizagem de
estudantes da educação básica.

Objetivos
Os objetivos da pesquisa realizada referiam-se a identificar avanços e desafios
na formação inicial e continuada de professores a partir do desenvolvimento da proposta
Comunidades de Aprendizagem (princípios teóricos e atuações educativas de êxito). De
forma mais específica, procurou-se identificar, junto aos bolsistas de iniciação à
docência e professores das escolas investigadas, as contribuições da proposta
Comunidades de Aprendizagem à formação inicial e continuada de professores,
destacando suas aprendizagens teóricas e práticas, seu envolvimento, dúvidas e
dificuldades.

Procedimentos Metodológicos
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Coerente com o referencial teórico e a perspectiva de transformação da escola, a
opção metodológica da investigação que ora apresenta-se implicou uma postura
dialógica diante das pessoas e da produção de conhecimento. Baseou-se em um
conjunto teórico-metodológico explicitado pela Metodologia Comunicativa Crítica.
Uma metodologia utilizada em pesquisas desde a década de 1990 na Europaii, e a partir
de 2001 no Brasil, com as primeiras pesquisas do NIASE/UFSCar.
Baseada na Teoria da Ação Comunicativa, de Habermas (1987) e também no
conceito de dialogicidade, de Paulo Freire (1967), tal metodologia parte do pressuposto
de que há uma experiência comunicativa no processo de investigação. Isso implica dizer
que a interpretação realizada pelo pesquisador não é superior ou mais complexa do que
aquela realizada pelo sujeito que desenvolve a ação, o que representa também uma
mudança no sentido dialógico, pois nela se propõe conhecer os sujeitos por meio de
suas relações com o mundo e com os outros, na tentativa de construir uma investigação
pautada no diálogo crítico e na busca de entendimento.
Partindo dessa ideia, a metodologia comunicativa crítica utiliza técnicas de
coleta de dados como os relatos comunicativos de vida, as observações comunicativas e
os grupos de discussão comunicativos, entendendo que as interpretações vão ser
consensuadas com as pessoas participantes, que são tão capazes de interpretar a
realidade em que vivem quanto o pesquisador. Os resultados que se apresentam neste
artigo foram evidenciados a partir da realização de duas dessas técnicas de coleta: os
relatos comunicativos de vida, realizados em formato de texto escrito por estudantes da
universidade bolsistas do Pibid e professoras das escolas parceiras supervisoras do
Pibid; e os grupos de discussão comunicativos, realizados em conjunto com estudantes e
professoras. No total contamos com a participação de treze estudantes e duas
professoras supervisoras nos relatos comunicativos e cinco estudantes e duas
supervisoras no momento de grupo de discussão. Em todos os casos os sujeitos da
pesquisa já estavam atuando no projeto Comunidades de Aprendizagem há mais de um
ano.
A análise dos resultados se deu com base nas dimensões exclusora e
transformadora, e foi realizada conjuntamente com os participantes envolvidos na
investigação, neste caso estudantes da universidade (bolsistas Pibid) e professoras das
escolas (supervisoras Pibid). A partir dessa perspectiva metodológica, um trabalho de
investigação que busca transformação educativa e social realiza a análise dos resultados
identificando as barreiras que impedem a transformação, ou seja, as dimensões
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exclusoras e, também, as vias que permitem superá-las, ou seja, as dimensões
transformadoras (GÓMEZ et al., 2006). Além disso, parte-se dessas dimensões para
melhor compreender-se a realidade e para evidenciar possíveis desdobramentos e
mudanças a partir do estudo.

Resultados e Discussão
A partir do levantamento de dados e com base nas dimensões apontadas para a
análise, chegou-se a um conjunto de elementos que indicam aspectos relacionados à
formação docente (inicial e continuada), mas também ao próprio desenvolvimento das
atuações educativas de êxito:
Tabela 1: Síntese: formação inicial e continuada em Comunidades de Aprendizagem-Pibid/Goiás
Formação Docente em Comunidades de Aprendizagem/Atuações de Êxito
Elementos Transformadores
1.

Desenvolver altas expectativas com relação
à aprendizagem dos estudantes; comprometerse e querer o melhor resultado acadêmico;

2.

Incorporar os princípios da aprendizagem
dialógica à vida pessoal e profissional – desejar
viver esses valores em trabalhos coletivos;
3.
Perceber a melhoria da aprendizagem dos
estudantes de educação básica por meio do
desenvolvimento de grupos interativos,
tertúlias, biblioteca tutorada e formação de
familiares;
4.
Perceber que a presença da comunidade e
voluntários na escola é possível e desejável,
pois melhora os resultados acadêmicos e a
convivência entre todos;
5.
Construir outra visão sobre a escola: a de
que a transformação é possível;

6.

Perceber os resultados das atuações
educativas de êxito e o crescente interesse por
parte dos professores em realizá-las.

Elementos Obstaculizadores
1. Ter o desenvolvimento das atividades e a
incorporação da filosofia do trabalho prejudicada
pelas escolas terem vivenciado o projeto apenas
em partes (somente o desenvolvimento de
atuações de êxito), o que gerou pouca formação e
conhecimento por parte dos professores das
escolas;
2.
Perceber
que
houve
participações
„despreparadas‟ de pessoas voluntárias nas
atividades;
3. Ter dificuldade de conciliação entre as
demandas do projeto e a logística das escolas
(muitos imprevistos);

4. Perceber a resistência das escolas em abrir o
espaço escolar para a participação da comunidade
(medo, receio, preocupação);
5. Avaliar a dinâmica dos grupos interativos
(controle do tempo para as atividades) como não
favorecedora da aprendizagem de todos os
alunos;
6. Ter alta rotatividade de bolsistas estudantes da
universidade, o que dificultou a formação e
apropriação do referencial teórico para realização
das atividades.

FONTE: Relatório de Pesquisa, CNPq, 2016.

No que diz respeito aos dados elencados como elementos transformadores temse a questão do compromisso docente com o resultado acadêmico dos estudantes, o qual
deve ser foco na escola, inclusive na escola pública localizada na periferia das cidades
(MELLO et al, 2012). Essa compreensão é destacada diversas vezes pelas estudantes de
Pedagogia, bolsistas Pibid envolvidas no projeto.
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Nos estudos teóricos que embasam Comunidades de Aprendizagem havia
aprendido que não posso olhar meu aluno com baixa expectativa, julgando-o
negativamente [...] As atuações de êxito e a proposta de Comunidades de
Aprendizagem pensam uma escola nova, diferente. A escola que desejo para
os meus filhos tem que ser a mesma escola na qual atuo como docente.
(Estudante-Bolsista Pibid)

O segundo elemento apontado na tabela refere-se à vivência dos princípios da
aprendizagem dialógica e a sua incorporação às atividades realizadas na escola e à
própria vida pessoal e profissional de quem se envolve com o trabalho.
Com as atuações: grupos interativos e biblioteca tutorada ou oficina de
informática para familiares experimentei a possibilidade de um trabalho
voltado para o exercício das interações e do diálogo igualitário. Compreendi
que aos poucos, a solidariedade e o respeito entre todos do grupo pode se
tornar prática e permitir o crescimento de um sentimento solidário.
(Professora-Supervisora Pibid)

O terceiro e quarto elemento apresentados referem-se à melhoria da
aprendizagem dos estudantes por meio da realização de atuações educativas de êxito
(grupos interativos, tertúlias, biblioteca tutorada etc) e como a participação da
comunidade de entorno e voluntários em geral potencializam esses resultados.
Com o grupo interativo, a cada dia de atividade os alunos gostavam mais da
aula, se interessavam e se sentiam instigados a participar mais, discutiam o
conteúdo e ajudavam o próximo. A presença dos voluntários ajudou muito
também, pois os alunos sabiam que sempre poderiam contar com ajuda. Essa
atividade traz mais confiança para o aluno, porque ele é capaz de perceber
que todos os que estão presentes na sala de aula são responsáveis pelo seu
aprendizado, ele, os seus colegas, os voluntários e o professor. (EstudanteBolsista Pibid)

Quanto a isso, a teoria que embasa o projeto Comunidades de Aprendizagem
revela que as atuações de êxito trabalham simultaneamente a aprendizagem instrumental
e as interações entre os estudantes, por isso obtém bons resultados. “Las AEU conjugan
el rigor académico com los procesos de colaboración en el aula favorecendo un
aprendizaje que los mismos protagonistas califican de más profundo y motivante”
(FLÉCHA et al, 2014).
Já o quinto e sexto elemento destacados dizem respeito à crença na possibilidade
de mudança da escola, o que vai se mostrando uma possibilidade mais concreta e mais
real, à medida que os próprios resultados (positivos) impulsionam o desejo por fazer
mais e seguir mudando e melhorando, como aponta uma estudante bolsista do Pibid:
“Aprendi a acreditar que é possível uma mudança significativa na escola e que é
preciso ser otimista. Aprendi que as pequenas atitudes podem provocar grandes
mudanças, mesmo que a gente não perceba tão rápido.”
Uma das professoras supervisoras do Pibid também aponta o aumento do
interesse do grupo docente de sua escola por causa dos bons resultados alcançados pelo
projeto:
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Inicialmente só quatro professores do ciclo I tiveram interesse pelas
atividades. À medida que todos foram vendo e tomando conhecimento da
proposta, o número de interessados foi aumentando. Realizamos as atividades
com todas as turmas do Ciclo I e algumas com turmas do Ciclo II. Não
atendemos outras turmas por falta de bolsistas e voluntários para atender a
demanda. A desconfiança inicial quanto à presença da comunidade na escola
diminuiu. Contamos com o voluntariado de uma avó e duas ex-alunas da
escola que tiveram uma participação importante e responsável. Contribuíram
muito para diminuir a resistência (Professora-Supervisora Pibid)

No que diz respeito aos elementos indicados como obstáculos para o
desenvolvimento do trabalho tem-se também um quadro significativo. Os primeiros
quatro elementos referem-se, de uma forma ou de outra, ao fato das escolas envolvidas
não terem escolhido pela transformação da escola em uma Comunidade de
Aprendizagem, mas sim pela realização isolada das atuações educativas de êxito. No
momento de apresentação do projeto as escolas podem fazer essa opção. Porém, os
dados revelam que essa vivência parcial da proposta é uma limitação, pois quando a
escola não funciona integralmente dentro da filosofia do projeto, alguns aspectos
importantes se perdem. A falta de formação de todas as pessoas envolvidas (professores,
funcionários e pessoas voluntárias), dentro dos princípios da aprendizagem dialógica; a
organização da escola e de sua rotina de acordo com os propósitos do projeto; a abertura
da escola e da equipe de gestão para a participação da comunidade externa, entre outros.
Para mim as limitações do projeto Comunidades de Aprendizagem em
Goiânia foi que de fato as escolas em que atuamos não se tornaram
Comunidades, e sim optaram por apenas algumas das atividades de êxito, não
tivemos a oportunidade de vivenciar esse projeto por completo (EstudanteBolsista Pibid)

Percebe-se que é possível realizar atuações de êxito de forma isolada e obter-se
bons resultados nas escolas, mas esses resultados seriam mais significativos se a
proposta fosse tomada como a própria forma de organização da escola, isto é, como seu
projeto político pedagógico. (MELLO et al, 2012)
O quinto elemento destacado como obstaculizador refere-se ao desenvolvimento
dos grupos interativos especificamente. Na experiência goiana com essa atividade
verificou-se que o controle do tempo para a realização das atividades (quinze a vinte
minutos para cada atividade/grupo) poderia ser um elemento exclusor, uma vez que
gerava nas crianças frustração pela não conclusão das tarefas, especialmente naquelas
com defasagem de aprendizagem.
A atuação conforme a proposta de tempo nos Grupos Interativos não era
eficaz tanto quanto se mostrava nos estudos [...] para nós o tempo era
insuficiente para o aluno expressar seu pensamento e realizar as atividades.
(Estudante-Bolsista Pibid)
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Essa indicação é feita especialmente pelas estudantes bolsistas do Pibid que se
envolveram com essa atividade. Como se trata de uma interpretação recente sobre essa
atuação, novos estudos deverão ser desenvolvidos para uma conclusão mais assertiva da
questão, já que os teóricos apontam a limitação do tempo em Grupos Interativos como
uma possibilidade de acelerar as aprendizagens. (ELBOJ et al, 2002)
Já o último elemento destacado no quadro como um elemento obstaculizador
refere-se diretamente à organização do Programa Pibid, uma vez que ressalta a
rotatividade de bolsistas (estudantes) como um problema para a atuação junto ao Projeto
Comunidades de Aprendizagem. Isso porque a entrada e saída constantes dos alunos
dificulta o processo de formação, a apropriação da teoria e dos princípios teóricometodológicos para o acompanhamento e realização das atividades. Quanto a isso, sabese que o Pibid ainda oferece uma remuneração baixa aos estudantes (a bolsa é de
R$400,00), e exige um trabalho não só teórico, mas prático, em parceria com escolas
públicas, que muitas vezes são distantes da universidade e os bolsistas tem que arcar
com os custos do transporte. Na fala de uma estudante: “Há dificuldades como
deslocamento até a escola, despesas com alimentos, transporte, falta de verba para
produção de materiais etc.” Essas são algumas possíveis indicações sobre a questão,
que também precisa ser investigada mais apropriadamente, embora indiquem limitações
significativas ao desenvolvimento do programa.
De maneira geral, os dados da pesquisa revelam que a proposta Comunidades de
Aprendizagem pode contribuir de maneira muito significativa para a formação docente
(inicial e continuada) quando realizada por meio do Pibid. Trata-se de uma maneira de
vincular o Programa a um projeto de reconhecimento internacional e com resultados
comprovados. Quanto a isso, Flécha (2014) destaca que:
[...] una formación excelente del professorado tiene que partir de presentar
investigaciones al estudiantado que reflejen los éxitos y lós mecanismos de
transformación de la educación que existen en todas las com unidades a nivel
internacional [...] esta formación del professorado además de basarse en las
evidencias de lo que funciona a nivel internacional (“what works”) debe
garantizar que el máximo número de estudiantes pueda reflexionar em
profundidad y emitir juicios acertados sobre las personas y las situaciones
que se les presentan em los estudios de caso (Biesta, 2012). Por ello, la
formación inicial del professorado debe contribuir a desarrollar habilidades
de investigación y reflexión en el alumnado universitario a través de
metodologías de trabajo que los acerquen a los trabajos científicos de mayor
nivel en el área correspondiente (Egan, 2005). (FLECHA et al., 2014, p.
139)

Por outro lado, há aspectos a serem trabalhados, refletidos e repensados, como a
própria estrutura do programa, a forma de desenvolvimento de ações isoladas nas
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escolas e a própria organização de cada atuação, na tentativa de superação dos limites
para o pleno desenvolvimento do projeto.

Considerações Finais
É possível apontar, a partir da apresentação e discussão dos resultados, que de
fato a proposta Comunidades de Aprendizagem contribui significativamente para o
processo de formação inicial e continuada de professores, podendo, pela sua amplitude e
embasamento, dar sustentação a um Programa voltado à formação de professores e à
melhoria da aprendizagem na educação básica, como é o caso do Pibid, no Brasil.
Destaca-se, quanto à formação docente, a contribuição para o surgimento de uma
postura comprometida e dialógica. Comprometida com as máximas aprendizagens, com
a formação teórica com base em evidências científicas e com a melhoria da
aprendizagem e da convivência nas escolas. Dialógica na relação em sala de aula e com
a comunidade de entorno da escola, que faz também parte da escola e com ela deve se
envolver.
A partir dos dados apresentados, percebe-se que os limites do projeto realizado
em Goiânia-Goiás não dizem respeito ao projeto diretamente, mas às escolhas dos
sujeitos no que diz respeito ao seu desenvolvimento e às próprias limitações do
Programa Pibid. Com exceção de um apontamento referente à atuação de grupo
interativo diretamente, o qual não desqualifica a proposta, mas sugere modificações
metodológicas, todos os depoimentos coletados apontam para o sucesso do projeto e
evidenciam bons resultados. Dessa forma, os elementos indicados como obstáculos
podem servir de reflexão às escolas e aos grupos envolvidos com a proposta para
indicarem a sua melhoria e continuidade.
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CONTRIBUIÇÕES DO PET EM COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MATO GROSSO

Eglen Sílvia Pipi Rodrigues
Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT

Resumo
A necessidade de formação para a preparação e a atuação no exercício da profissão
escolhida, especialmente no caso das licenciaturas, considerando as demandas da
sociedade atual e o domínio das novas tecnologias, impõe novas formas de ação
envolvendo o processo educativo acadêmico. Para tanto, a decisão pela criação de um
grupo PET interdisciplinar atuante na área da educação, buscou a integração das
diferentes linguagens presentes nesses cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, e
Sistemas de Informação, por compreender que tais conhecimentos e saberes, advindos
dessas áreas se apresentam como ferramentas importantes na sociedade informacional.
O trabalho aqui apresentado tem como objetivo investigar e discutir as contribuições das
ações interdisciplinares no eixo de trabalho de implantação e consolidação de
Comunidades de Aprendizagem no âmbito das práticas de iniciação à docência em
atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelo grupo PET Educação
Interdisciplinar (UFMT), na Escola Estadual Profa. Sebastiana Rodrigues de Souza, em
Rondonópolis/MT. A metodologia que embasa o trabalho aqui apresentada é a
metodologia comunicativa. Os participantes desta pesquisa são estudantes bolsistas do
PET. A abordagem utilizada foi a comunicativa crítica e a coleta de dados foi obtida
por meio do diálogo e relatórios mensais dos com os participantes (petianos e petianas).
Os resultados da pesquisa apontam que as práticas em Comunidades de Aprendizagem,
na concepção da Aprendizagem Dialógica contribuem para ampliar o universo de
práticas formativas, proporcionando aprendizagens dialógicas em novas e diferenciadas
práticas e atividades de ensino. Tais práticas têm se revertido também na melhoria do
ensino na escola.
Palavras-chave: PET; Interdisciplinar; Comunidades de Aprendizagem.

1. Introdução
A relação entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento da experiência no
campo da formação inicial de professores tem sido motivo de questionamento e debate.
Um dos principais motivos para isso tem sido as novas demandas da sociedade
contemporânea apresentadas no contexto escolar. (LIBÂNEO e PIMENTA, 1999, p.
267)
Ao favorecer a superação da racionalidade técnica que permeia historicamente
os cursos de formação inicial de professores, essa visão indica a necessidade de
conhecimentos e saberes que demandam novas formas de ensinar e aprender, para dar
conta da complexidade do cotidiano docente e ao mesmo tempo contribuir para
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melhorar o ensino e aprendizagem na diversidade e na superação das desigualdades.
Diante desse contexto, entre os grandes desafios das Instituições de Ensino Superior nos
cursos de licenciatura está a criação de estratégias de formação profissional que
articulem ensino, pesquisa e extensão, que possam oportunizar ao máximo aos alunos e
alunas diversas experiências que os aproximem do contexto do trabalho docente, que
possam trazer novas práticas de ensino e aprendizagem, e ainda melhorar a taxa de
conclusão de curso, sem comprometer a qualidade do ensino. Nessa direção, ações
formativas devem ser planejadas e articuladas a espaços de ensino-aprendizagem,
buscando a integração da comunidade acadêmica com as comunidades escolares de seu
entorno, oportunizando novos conhecimentos e o desenvolvimento social além dos
limites da Universidade.
Tendo como inspiração esses princípios, metas e desafios institucionais o PET
Educação Interdisciplinar na Universidade Federal de Mato Grosso, no Campus
Universitário de Rondonópolis MT foi concebido. Nesse contexto, o trabalho aqui
apresentado teve como objetivo investigar e discutir as contribuições das ações
interdisciplinares no eixo de trabalho de implantação e consolidação de Comunidades
de Aprendizagem no âmbito do ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelo grupo
PET Educação Interdisciplinar, na Escola Estadual Profa. Sebastiana Rodrigues de
Souza. A metodologia que embasa o trabalho aqui apresentada é a metodologia
comunicativa. A coleta de dados foi realizada com base na abordagem comunicativa,
obtida por meio do diálogo e relatos comunicativos e dos registros dos petianos e
petianas, produzidos por meio de relatórios mensais. Nesta abordagem metodológica é
possível se “obter informação qualitativa sobre o assunto em estudo” (GÓMEZ et. al.,
2006, p. 66), pois, tais instrumentos e técnicas possibilitam que a coleta das informações
seja mais aproximada da realidade. Essas técnicas possibilitam que as análises sejam
orientadas qualitativamente e quantitativamente, porque são técnicas utilizadas
aplicadas a partir de uma orientação comunicativa e não instrumental (SOUSA, 2014).
A estrutura do trabalho a seguir apresenta inicialmente as bases teóricas e
objetivos que sustentam a proposta dos grupos PET pelo Ministério da Educação, o eixo
teórico-metodológico da ação do grupo PET na tríade ensino-pesquisa-extensão, e as
contribuições das atividades desenvolvidas nesses âmbitos.

2. O grupo PET Educação Interdisciplinar
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O Programa de Educação Tutorial – PET foi oficialmente instituído pela Lei
11.180/2005 e regulamentado pelas Portarias nº 3.385/2005, nº 1.632/2006 e nº
1.046/2007 (BRASIL, 2016). Trata-se de um programa do governo federal brasileiro de
estímulo à pesquisa e à extensão universitárias, no nível de graduação. O PET Educação Interdisciplinar foi criado por meio do Edital 11 de 2012 (BRASIL, 2016)
cujos objetivos foram estabelecidos pela Portaria nº 976, de 27 de Julho de 2010.
O trabalho interdisciplinar em um grupo PET, envolvendo professores e alunos e
alunas de cursos diferentes, que possam utilizar suas habilidades e competências para
ensinar e aprender, na realização de projetos educativos e sociais, envolvendo o ensino,
a pesquisa e a extensão, é um desafio, um passo ousado, mas compreendido como um
veículo importante para o início da criação de novas possibilidades no ensino
profissional acadêmico. Como afirma Ivani Fazenda (2008, p. 17), além de seu
significado básico, a interdisciplinaridade é constituída pela ousadia e busca, frente ao
conhecimento, cabendo pensar aspectos que envolvam a cultura do lugar onde se
formam os professores.
Na Sociedade da Informação o acesso, a organização e a gestão da informação
tornam-se elementos estratégicos para a sociedade, especialmente para os grupos sociais
em vias desenvolvimento, que lutam para serem incluídos e poder pertencer a esse novo
modelo de sociedade, organizada na economia da informação. Portanto, o trabalho
interdisciplinar, buscando de diferentes habilidades e competências relacionadas à
leitura, escrita, matemática e raciocínio lógico, e informática fundamentam a construção
dos conhecimentos necessários para que as pessoas possam almejar cidadania nesse
novo modelo de sociedade.
A interdisciplinaridade no grupo PET é estimulada inicialmente pela eventual
colaboração de professores dos cursos de Letras, Matemática e Sistemas de Informação,
quer seja por minicursos e treinamentos, e principalmente consultorias. Busca-se
distribuir igualitariamente as 12 vagas do grupo para os alunos dos cursos participantes
e, com isso, busca-se também o estímulo à interdisciplinaridade, a partir do convívio e
participação conjunta nos estudos, no planejamento e execução de atividades,
integrando sempre cursos das diferentes áreas, por meio do diálogo. O conjunto de
ações do PET Educação Interdisciplinar está articulado e integrado fundamentalmente
em dois eixos: teórico e prático, os quais se apresentam pela proposta Comunidades de
Aprendizagem e por seu princípio teórico, a aprendizagem dialógica.
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2.1 Comunidades de Aprendizagem
Uma Comunidade de Aprendizagem constitui um proposta educativa que,
quando implantada estabelece um conjunto de propostas e ações pedagógicas para
responder à ineficácia da escola tradicional, frente à questão da qualidade e da
diversidade, e ao distanciamento existente entre a escola e a família, de modo particular,
nos bairros populares com maior índice de fracasso escolar. Propõe-se por meio da
efetivação dessas ações transformar e promover a escola em caráter comunitário e
igualitário potencializando o sujeito a aprender (acelerando a aprendizagem) e
contribuindo para a superação da exclusão escolar e social (MELLO, 2012).
Uma Comunidade de Aprendizagem é implantada por meio das seguintes fases:
sensibilização; tomada de decisão; sonhos; seleção de prioridades; planejamento;
investigação; formação; avaliação; e finalmente, consolidação. A partir daí uma série de
atividades são desenvolvidas, sendo as mais destacadas para o processo de formação
dos petianos e petianas: a Biblioteca Tutorada; os Grupos Interativos; e a Tertúlia
Literária Dialógica, que serão apresentadas nas próximas seções.
Atualmente é possível encontrar um grande número de escolas que já
implantaram o projeto Comunidades de Aprendizagem, na Espanha. Também registrase um número expressivo que vêm se transformando em Comunidades de
Aprendizagem em diferentes países, e mais recentemente no Brasil sendo a primeira
experiência registrada em São Carlos (SP) (AUBERT et al, 2008; MELLO, BRAGA e
GABASSA, 2012).
Em Rondonópolis MT, o projeto Comunidades de Aprendizagem começou a ser
implantado na Escola na Escola Estadual Professora Sebastiana Rodrigues de Souza em
março de 2012. O projeto foi apresentado à escola a partir de um convite da direção. Na
época a escola atendia cerca de 600 alunos e alunas, dentro da política de escola ciclada,
com alunos e alunas do 1º. ao 9º. ano. A maioria dos alunos e alunas atendidos reside
em bairros do entorno, sendo que em vários deles ainda não há rede de esgoto nem
tampouco pavimentação de vias. Segundo relato da diretora da escola, esta é uma
comunidade que vive em situação de risco social, pois, é muito comum a ocorrência de
problemas com usuários de drogas, violência doméstica, evasão escolar.
Entre outros critérios de escolha para pela escola de qual escola levar o Projeto
do PET Educação Interdisciplinar foi em razão da escola em 2012 (período de
submissão da proposta ao MEC) ter sido classificada na avaliação do IDEB (Índice de
Desenvolvimento de Educação Básica) como a terceira mais inferior nota entre as

ISSN 2177-336X

6109

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

19
escolas do município de Rondonópolis, recebendo a nota 4,7. Diante deste contexto,
pensou-se que um projeto com características interdisciplinares poderia contribuir para a
superação desse baixo índice de aprendizagem.

2.2 Aprendizagem Dialógica

A base teórica e conceitual que norteia as Comunidades de Aprendizagem é a
Aprendizagem Dialógica.Aprendizagem Dialógica diz respeito a uma forma de
conceber a aprendizagem considerando a diversidade, as transformações sociais e
culturais na sociedade atual, e uma educação de qualidade e igualitária para todas as
pessoas (FLECHA, 1997). O conceito de Aprendizagem Dialógica, elaborado pelo
Centro de Investigação em Teorias e Práticas de Superação de Desigualdades – CREA,
se apresenta estruturado por sete princípios fundamentais, detalhados no quadro 1, a
seguir.

Quadro 1. Os Princípios da Aprendizagem Dialógica
1 Diálogo Igualitário: Esse princípio confere à atividade educativa uma nova maneira de estabelecer-se: o
que vale a partir deste modelo é a força que tem cada argumento e não o poder que ocupa a pessoa que o
apresenta. Compreende-se que nenhuma relação com vieses interculturais racistas, sexistas, ou com algum
tipo de fobia e preconceito pode contribuir para melhorar a aprendizagem e a convivência dos estudantes no
espaço escolar. Dessa forma, o processo pode proporcionar a construção de uma postura crítica, na medida
em que é possível então conhecer o pensamento do outro.
2 Inteligência Cultural: Esse princípio baseia-se na premissa de que todas as
capacidades para participar de um diálogo igualitário, a partir da compreensão
detentor de outras inteligências além da inteligência acadêmica: a inteligência
comunicativa, por exemplo (FLECHA, 1997). Essas inteligências relacionam-se
cotidianos e à ao diálogo como instrumento de resolução de problemas.

pessoas têm as mesmas
que cada ser humano é
prática e a inteligência
relacionadas aos saberes

3 Criação de Sentido: Segundo esse princípio, é preciso que, no diálogo, as contribuições das pessoas
tenham o mesmo valor, suas diferenças culturais sejam tratadas de modo igualitário. Dessa forma é possível
prover confiança ao aluno/a, de forma que ele sinta sua identidade valorizada pela escola, fundamentalmente
nas relações de aprendizagem.
4 Dimensão Instrumental: Esse princípio diz respeito às aprendizagens consideradas fundamentais para as
relações humanas, tais como o diálogo e a reflexão, mas também e principalmente daquelas aprendizagens
essenciais para a inclusão das pessoas na sociedade atual, ou seja, o conhecimento escolarizado, considerado
essencial para alcançar cidadania e realizar transformações.
5 Transformação: Esse conceito está relacionado com as possíveis mudanças que podem ocorrer nas pessoas
e nos contextos em que vivem, além do espaço escolar a partir do diálogo igualitário. A escola, nesta
perspectiva, também passa a ser transformadora. Assim, a aprendizagem compreendida como ação
transformadora é aquela que modifica as dificuldades em possibilidades.
6 Solidariedade: Aprender com o(s) outro(s) envolve relações pautadas em sentimento de solidariedade, de
perceber o(s) outro(s), de ajudar o(s) outro(s) na aprendizagem, e assim poder perceber que aprendemos
melhor quando todos somos solidários uns com os outros quando é preciso. Portanto, a Solidariedade é um

ISSN 2177-336X

6110

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

20
princípio que precisa ser constantemente estimulado e desenvolvido nas interações que permeiam as situações
de aprendizagem escolar e convivência.
7 Igualdade de Diferenças: diz respeito à igualdade real, na qual todas as pessoas têm o mesmo direito de ser
e de viver de forma diferente e, ao mesmo tempo, ser tratadas com respeito e dignidade. É preciso destacar
que Portanto, não existe a intencionalidade de busca de uma igualdade para a homogeneíza a diversidade
desigual, mas que possa proporcionar os mesmos resultados a todos, a despeito das diferenças sociais e
culturais. A construção das relações de comunicação voltadas à aprendizagem possibilitam a (re)criação de
sentido, tendo em vista que um dos problemas nas escolas atualmente é a desmotivação e falta de interesse na
participação nas aulas e na aprendizagem.
Fonte: CADERNO DE FORMAÇÃO (2014)

Segundo Aubert et al (2008), professores pesquisadores do grupo de
investigação Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de
Desigualdades, há uma base científica multidisciplinar que sustenta o conceito, com
destaque para a filosofia e a sociologia de Jürgen Habermas, a educação de Paulo Freire
e a psicologia histórico-cultural de Lev. S. Vygotski.
Portanto, a Aprendizagem Dialógica concebe o processo educativo dentro de um
modelo pautado fundamentalmente na dialogicidade das relações, porque se aprende
junto, se aprende com o outro. Ao vivenciarem tais princípios por meio de práticas de
convivência, os alunos e alunas petianos podem vivenciar uma outra forma de
(re)construção do ensino e da escola, mais articulado com as demandas da sociedade
atual. A seguir, descrevemos as atividades nas quais os alunos e alunas petianos
aprendem e vivenciam a Aprendizagem Dialógica.

3. Atividades e contribuições para iniciação à prática docente
Apresenta-se neste item o conjunto de atividades realizadas pelo PET
Interdisciplinar que promovem e sustentam o conceito de aprendizagem dialógica.

3.1 Grupo de Pesquisa em Aprendizagem Dialógica - GEA
Esta atividade tem como finalidade ampliar as leituras dos alunos e alunas
petianas, possibilitando a construção de uma concepção mais dialógica, crítica e
reflexiva dos futuros professores. O funcionamento desta atividade ocorre em encontros
semanais para leitura e discussão de textos que orientam o trabalho em Comunidades de
Aprendizagem. Entre os resultados construídos como formação dos petianos e petianas
está o desenvolvimento de conhecimentos e a prática de diálogo igualitário em práticas
de estudo coletivo. A teoria na prática se revela em todos os momentos em que os
alunos e alunas se reúnem com o tutor ou estão em atividade na escola. Nas reuniões
por exemplo, as relações de interlocução são mediadas por uma pessoa do grupo
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(geralmente incentivando que um aluno ou aluna, seja a pessoa moderadora das falas),
que organiza o trabalho por meio da sistematização de construção coletiva de pauta e de
inscrições para o diálogo igualitário, bem como para o momento de deliberação do
grupo.
Nesses momentos, prezamos pela convivência respeitosa entre todos(as),
valorizando todas as opiniões omitidas acerca dos temas levantados, respeitando as
diferenças e divergências de opinião. As falas são garantidas e as decisões são
construídas pelo consenso, pela força da argumentação, sem descuidar também da
solidariedade, que muitas vezes aparece como elemento balizador para a tomada de
decisão. Vale ressaltar que esses encontros de estudos são realizados quinzenalmente,
combinando leituras prévias para as discussões. Além do grupo de estudos, são
realizadas quinzenalmente também reuniões operacionais dos petianos e petianas no que
diz respeito ao trabalho de extensão (Comunidades de Aprendizagem) para que sejam
tomadas as decisões de encaminhamentos sobre as atuações educativas de êxito que
estão sendo desenvolvidas na escola em parceria com o PET.
A seguir, a partir dos dados coletados, estão apresentados alguns relatos que
possibilitam compreender quais as aprendizagens propiciadas nos espaços formativos
do grupo de estudos que, segundo os participantes da pesquisa - alunos e alunas
petianos, são importantes para o construção de sua formação inicial.
Aprendi a saber lidar e conviver com a diversidade e que não somos
detentores do conhecimento absoluto, e o que eu tenho de bom posso
compartilhar com as outras pessoas e eu também posso aprender com o outro,
esse é o valor de vivermos com a diversidade. Somos diferentes mas porém
seres humanos que estamos buscando conhecimento, e é com o outro que
crescemos e aprendemos a lidar com nossas limitações e diferenças, sem o
outro não apreenderemos, é só por meio da convivência que amadurecemos.
Ninguém vive e aprende sozinho .(A)
Por meio do grupo de estudos eu pude tanto ampliar minhas leituras, outros
autores além dos autores estudados no curso de Pedagogia. Penso que esses
estudos deram para mim uma formação diferenciada. Hoje eu tenho leituras
que muitas vezes só por meio do curso não teria tido. Inclusive a minha
aprovação no mestrado se deve muito ao grupo de estudos, por conta das
leituras que eu fiz no grupo de estudos, porque acho que só por meio das
aulas das disciplinas penso que eu poderia não ter tido esse acesso. Por causa
dos estudos no grupo de pesquisa em Aprendizagem Dialógica, eu consegui
ingressar no mestrado porque o tema da prova era sobre um autor que eu
havia estudado no grupo de estudos. O autor que foi tema da prova de
mestrado fundamenta o trabalho dele nos autores com os quais eu tive contato
participando do grupo de estudos. E são autores que normalmente a gente não
lê no curso de Pedagogia daqui. Por isso eu penso que o grupo de estudos
possibilitou meu ingresso no mestrado. Outro ponto é que participando dos
estudos a gente pratica também a escrita científica ao produzir artigos para
apresentação em congressos (L).

ISSN 2177-336X

6112

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

22
De um modo geral, é possível perceber que a participação dos alunos e alunas
petianas no grupo de estudos em aprendizagem dialógica oportunizou a eles(as)
conhecer outras fontes teóricas além das que são ofertadas em seus cursos de origem. A
partir das leituras realizadas, nos grupos de estudo (GEAD) vários são os autores que
contribuem à formação inicial, possibilitando assim, a construção do pensamento
prático reflexivo do professor. Conforme Pérez Gómez (2000)
Sobre o conhecimento de primeira ordem que se aloja e orienta toda a
atividade prática se superpõe um conhecimento de segunda ordem, um
processo de diálogo com a situação problemática e sobre a interação
particular que supõe a intervenção nela. Esse conhecimento de segunda
ordem ou meta-conhecimento na ação encontra-se limitado pelas pressões
espaciais e temporais, assim como pelas demandas psicológicas e sociais no
cenário em que se atua.

Desta forma, é possível compreender que por meio do grupo de estudos em
aprendizagem dialógica, os petianos e petianas desenvolvem aprendizagens sobre o
conhecimento prático reflexivo, uma vez que esse espaço favorece a troca de
experiências acerca das experiências vividas por eles(as) no espaço da escola. No
momento do grupo de estudos é possível travar o diálogo entre a teoria e prática,
estabelecendo assim um exercício da práxis.

3.2 Tertúlia Literária Dialógica
Essa atividade oportuniza o acesso à leitura das obras clássicas universais, além
de promover a construção do reconhecimento da necessidade e da aprendizagem do
respeito entre todos e todas. Essa atividade busca também contribuir para a reflexão
individual a partir do diálogo e das opiniões dos participantes, sempre pautadas no
respeito, mediadas pela Aprendizagem Dialógica. É papel do moderador garantir o
diálogo igualitário. O objetivo da realização dessa atividade para os alunos e alunas
petianos é: oportunizar a prática da leitura; desenvolver o respeito mútuo e diálogo
entre os participantes; melhorar as relações entre professor/a e aluno/as participantes;
desenvolvimento do espírito crítico social e cidadania, por meio de práticas
extensionistas. O princípio estruturante dessa prática é o Diálogo Igualitário, sendo o
alicerce que promove o respeito às diferenças de ideias e opiniões, a resolução de
conflitos, no intuito de práticas sociais mais democráticas, para maior coesão social.
Na tertúlia consigo fazer uma ponte entre a realidade e o meu cotidiano tendo
uma visão de fora da minha realidade podendo resolver os problemas
pessoais com mais clareza e isso e na minha opinião impressionante porque
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uma obra escrita a tanto tempo e nessa perspectiva de trabalho me possibilita
ter essa direção. (G)
A tertúlia é um momento em que podemos fazer a leitura de livros clássicos
da literatura de forma cultural e educativa, destacando trechos das leituras
feitas e relacionando esses destaques lidos com a nossa vivência no mundo
real. Aprendi que a tertúlia é muito importante pois envolve a comunidade e
inclui as pessoas que de certa forma são excluídas socialmente, pessoas que
nunca leram uma obra clássica podendo participar das tertúlias e compartilhar
seus conhecimentos culturais. (J)
A Tertúlia Literária Dialógica me oportunizou a conviver com pessoas de
várias idades, gêneros, graus de escolaridade, além de demostrar que qualquer
pessoa tem o seu conhecimento independe do nível escolar, pois na Tertúlia
se leva em conta a bagagem cultural e a aprendizagem da criação de sentido.
(H)

Por meio das Tertúlias Dialógicas os petianos e petianas demonstram que essa
atuação de êxito possibilita um caminho da aquisição da leitura como prática cultural,
visando a superação de práticas de leituras historicamente desenvolvidas nas instituições
formais de ensino. De acordo com Freire e Macedo (2005) “a leitura do mundo é um ato
anterior à leitura da palavra”. Neste sentido, é possível entender que as tertúlias
dialógicas propiciam aos seus participantes o gosto pela leitura das obras literárias pela
razão de que por meio da organização e funcionamento desta atuação de êxito
proporcionar o exercício de uma leitura com sentido, para a vida cotidiana, para os
sentimentos e para a experiência de estar no mundo (MELLO, BRAGA, GABASSA,
2012).

3.3 Biblioteca Tutorada
Trata-se de uma atividade realizada na biblioteca no horário contrário às aulas e
tem por objetivo apoiar seus participantes (crianças, jovens e/ou adultos) em suas
tarefas de casa, pesquisa e leitura com o auxílio de professores e voluntários. Os
objetivos de formação para os alunos e alunas petianos são: desenvolvimento de
experiências de iniciação a docência a partir da aplicação de conhecimentos e saberes
acadêmicos; ampliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos em ações de
ensino, pesquisa e extensão em Aprendizagem Dialógica e Comunidades de
Aprendizagem; desenvolvimento de práticas de Aprendizagem Dialógica.
A biblioteca tutorada para a minha formação é de extrema importância pois
consigo ter uma visão de desafios que enfrentarei na prática profissional e me
leva a querer me qualificar mais e mais. Pude observar como é importante se
trabalhar com a afetividade e me doar para o outro com amor e respeito
porque todos nós seres humanos, independente da idade, queremos ser
tratados com respeito, amor, e ser reconhecidos como pessoa que tem algum
valor diante da sociedade e nisso está a chave para um bom desempenho na
prática, na minha opinião. (G)
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Biblioteca Tutorada nesta atividade aprendi a ajudar as crianças com as
atividades na escola e o conceito de ser solidário com os outros e mostra isso
para as crianças q participam do projeto. (CA)
A biblioteca tutorada é um momento em que relembrarmos conteúdos que
estudamos no ensino fundamental e que passamos a ensinar aos alunos e
aprender com eles também. Momento que nos ajuda a interagir com as
pessoas e o ambiente da biblioteca. Está nos ajudando também para a
formação docente. (J)

Os saberes aprendidos por meio da biblioteca tutorada são vários. Por meio desta
ação educativa de êxito, os conhecimentos interdisciplinares também são recuperados e
utilizados, tendo em vista que alunos e alunas da escola desenvolvem atividades das
diversas áreas e sobretudo, língua portuguesa e matemática são aquelas nas quais os
alunos tem mais dificuldade na realização das atividades. Compreende-se nesta ação
educativa a heterogeneidade e a interdisciplinaridade do grupo carrega maior potencial
de colaboração na aprendizagem.
Com base nos depoimentos, compreende-se que é possível construir um novo
olhar para a construção de uma prática docente mais colaborativa (MELLO, BRAGA,
Gabassa, 2012, p. 123).

3.4 Grupos Interativos
O grupo interativo é uma atividade desenvolvida entre outros objetivos como
forma de aceleração da aprendizagem, por meio da execução de atividades de fixação
dos conteúdos que já foram trabalhados pelo professor anteriormente em sala. Esta
atividade conta com o auxílio de mais pessoas na sala (pessoas voluntárias, ex.: outros
professores, estagiários, familiares, funcionários da escola etc). O professor prepara
previamente exercícios para serem realizados em pequenos grupos. Ao término de 20
minutos voluntários e atividades são rodiziados entre os grupos. Essa atividade tem os
seguintes objetivos formativos nos alunos e alunas petianas: desenvolvimento de
práticas de ensino em início à docência; desenvolvimento do espírito crítico social e
cidadania, por meio de práticas extensionistas; desenvolvimento de habilidades
comunicativas em ambiente escolar; reflexões sobre a importância do conhecimento
acadêmico no desenvolvimento de práticas diferenciadas; conhecimento da realidade
em que se encontra a comunidade do entorno da universidade.
A aprendizagem mais fundamental dessa atividade foi também a intervenção
nas relações das crianças com os colegas. Observei que um dos princípios
mais utilizados nessa atividade (assim como nas outras também) foi à
solidariedade e o diálogo igualitário. Os alunos tem uma dificuldade em
compartilhar materiais e ajudar os colegas (ML).
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Para mim a principal contribuição aliar a teoria à prática. De vivenciar na
escola o que estava aprendendo na Universidade, de ver a realidade da
profissão uma vez que nunca tinha atuado como professora. Possibilitou o
contato com outras práticas, diferente o que estava aprendendo no curso de
Pedagogia, porque no curso eu estava aprendendo uma forma tradicional de
como ser dar aula e no projeto, eu pude descobrir que existem outras formas
de ensinar, diferente do que estava aprendendo na Pedagogia, que existem
outras práticas pedagógicas. Essa atuação do grupo interativo, além de
possibilitar uma formação inicial à docência também contribuiu para aprender
a realizar pesquisa, porque atuando na escola, enquanto petiana por meio do
caderno de campo das práticas vivenciadas, esse caderno de campo gerou
dados para a pesquisa e publicações. Cheguei até a escrever um artigo em
conjunto com uma professora da escola. Foi legal porque foi uma parceria da
Universidade com a escola. O trabalho na escola foi fundamental também
para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso. (L)

Percebemos que a ação educativa de êxito aqui apresentada compreende “dois
objetivos centrais: reforçar e acelerar a aprendizagem [...] e, além disso, promove a
valorização da diversidade pelo convívio e pelo respeito nas relações entre todas as
pessoas envolvidas. Desta forma, a prática docente embasada na aprendizagem
dialógica possibilita aos petianos a ruptura de paradigmas não só com relação à
compreensão que têm sobre o desenvolvimento das aulas, mas também com relação às
suas próprias vidas.

4. Considerações
Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMT (2015), um dos
grandes desafios com que Mato Grosso se defronta é a consolidação de uma política de
educação profissional integrada com o modelo de desenvolvimento capaz de atender
requisitos da modernização e reestruturação produtiva em curso. Desta forma, a
necessidade de atendimento de formação adequada para o ingresso na profissão
almejada, especificamente nas licenciaturas, considerando o domínio das novas
tecnologias, impõe novas formas de ação envolvendo o processo educativo acadêmico.
Por esta razão, pensou-se a criação de um grupo PET interdisciplinar.
Compreendendo a importância em realizar um trabalho integrado entre cursos, é
que o PET desenvolve atividades interdisciplinares voltadas principalmente à formação
de um profissional da educação cuja visão do processo educativo seja construída por
meio de ações dialógicas, pautadas em uma pedagogia voltada à maximização da
aprendizagem, com vistas à qualidade na educação para todos e todas. A vivência na
Aprendizagem Dialógica é um aspecto fundamental para a construção de um
profissional qualificado a atuar na sociedade cujo modelo informacional muitas vezes
desconsidera a capacidade do diálogo para o entendimento. A Aprendizagem Dialógica
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não se dá apenas por meio do estudo dos princípios, mas no cuidado das relações neles
pautadas. Há uma diferença entre "saber o caminho e fazer o caminho". Ela está na
forma com que a ação comunicativa se dá nas interações, especialmente naquelas que
envolvem situações de conflito, momento em que colocamos os princípios em prática.
Os petianos e petianas relatam que é possível construir relações sociais de forma
dialógica e solidária, deixando de lado os ideais de competitividade e autoritarismo,
sempre muito presentes no âmbito acadêmico. Relatam também a satisfação de poder
realizar no espaço da escola, ações que promovam a construção de alternativas de
aprendizagem para todos e todas, na direção de uma educação mais justa e igualitária.
O resultado do trabalho realizado pelo PET tem mostrado que as ações
educativas de êxito

(Grupos Interativos , a Tertúlia Literária Dialógica

), vem

contribuindo muito para o avanço das aprendizagens escolares, pois ajudam a pensar
uma nova forma de se construir a prática docente. Tais ações ajudam a romper com um
modelo hierárquico, pautado em relações autoritárias, que não possibilitam aos
participantes envolvidos no universo escolar a construção da autonomia, da crítica e da
criação de sentido. Exemplo disso, pode ser entendido por meio do avanço no IDEB da
escola acompanhada, que em 2012 encontrava-se com nota 4.7 e em 2014, saiu desse
patamar e evoluiu para 5.4. Sabemos que a pontuação indicada ainda é baixa, o que
demonstra que muito ainda é preciso ser feito para a melhoria desta escola, porém, as
ações do PET demonstram avanço e ânimo para seguir em frente, pois revela ser esse
um caminho possível para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no
universo escolar.
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COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA
TRANSFORMAÇÃO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM RONDONÓPOLISMT

Elizabeth Silva
Universidade Federal de Mato Grosso

RESUMO
O presente trabalho busca contribuir com o debate sobre a necessidade de se repensar
e ressignificar a escola com a instauração de espaços efetivos de diálogo entre os
sujeitos envolvidos, apresentando uma pesquisa que indica os desafios de uma escola
estadual no município de Rondonópolis na tentativa de transformar –se em
Comunidade de Aprendizagem (CdA) - um projeto educativo que visa a transformação
social e cultural da escola e seu entorno. A pesquisa aconteceu em uma escola estadual
do município de Rondonópolis que denominamos como “Vale dos Sonhos” e tem a
seguinte questão problema: “Como os sujeitos da escola Vale dos Sonhos
compreendem as dificuldades e possibilidades da escola vir a ser uma Comunidade de
Aprendizagem”? Considerando o contexto sociocultural, evidenciamos alguns
elementos que são base importante da mudança da sociedade atual, como glogalização,
globalismo, sociedade da informação e giro dialógico sendo que eles apontam a
necessidade de mudança da instituição escolar. A metodologia utilizada é de caráter
qualitativo sob orientação comunicativa. A metodologia comunicativa está pautada na
teoria da Racionalidade Comunicativa de Habermas e do conceito de Dialogicidade de
Freire, com o intuito de promover a participação ativa dos grupos investigados,
resultando em maior impacto social, além de conhecimentos científicos. Isso ocorre
através da criação de igualdade de oportunidades para o diálogo. As pessoas
participantes desta pesquisa foram: duas professoras, a diretora atual e coordenadora,
uma estudante e uma voluntária, totalizando seis entrevistas em profundidade. Com a
ex diretora foi realizado um relato comunicativo de vida, além de um grupo de
discussão com a participação de seis professores atuantes no terceiro ciclo. Os dados
coletados indicaram fatores que são identificados como exclusores para a efetiva
transformação da escola em CdA e apontaram também fatores transformadores que
ocorreram na escola, apontando possibilidades para a efetiva transformação da escola.
Palavras-chave: Comunidade de aprendizagem. Transformação. Escola

Introdução
Nesses últimos anos, a temática sobre os sistemas escolares e as organizações
de ensino tornaram-se um campo de estudo, suscitando debates e questionamentos
sobre os resultados levantados acerca da ineficiência desta instituição na atualidade.
Muitos estudos evidenciam que a escola vive um tempo de grandes incertezas. Além
disso, os mesmos, às vezes, ainda, apontam mudanças que são refletidos por meio de
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discursos vazios e repetitivos, sendo materializados em práticas que não atendem a
nova demanda de aprendizagem. Para entender a base da mudança da escola, é preciso
levar em conta que a sociedade atual influenciada por uma série de revoluções e
inovações tecnológicas vem sofrendo profundas mudanças nas relações sociais,
econômicas, culturais e política. O conhecimento assume cada vez mais um papel de
destaque, tanto que, muitos autores denominam esse período de sociedade da
informação, por que constitui um novo momento histórico em que a base de todas as
relações se estabelece através da informação e da sua capacidade de processamento,
gerando novos conhecimentos.
Diante desse cenário de mudanças, a escola parece não saber qual direção
tomar para atender as demandas educacionais contemporâneas. Embora tal instituição
seja cenário de grandes conflitos e resultados ineficientes quanto à aprendizagem, a
mesma continua a ser importante na sociedade da informação e do conhecimento, com
destaque ao papel formador e da instrução que são imprescindíveis para a atualidade.
Considerando a importância dessa instituição muitos estudos e propostas vem
sendo desenvolvidas na tentativa de tornar o espaço educativo relevante e consistente
quanto às aprendizagens e recentes estudos apontam um caminho possível: a
articulação entre comunidade e escola, que visa potencializar as aprendizagens, por
meio de interações e convivência respeitosa. Neste trabalho assumimos a possibilidade
de transformação social e cultural da escola para que atenda a demanda educacional
atual, além do desenvolvimento de valores humanos necessários para a convivência
humana respeitosa, por meio de um projeto educacional, fundamentado em teorias e
práticas educacionais consistentes que apontam que o ser humano é capaz de
transformar-se, de agir, de motivar a si e a outros também, indo além do fatalismo e
do determinismo imposto pela ideologia capitalista neoliberal. Compreendemos que há
possibilidade de sonho e utopia e isso não se faz sozinho, é na coletividade, na
comunhão.
Com essa compreensão, neste trabalho pretendemos contribuir com o debate
sobre a necessidade de se repensar e ressignificar a instituição escolar com a
instauração de espaços efetivos de diálogo entre os sujeitos envolvidos, apresentando
uma pesquisa que indica os desafios de uma escola estadual no município de
Rondonópolis na tentativa de transformar –se em Comunidade de Aprendizagem.
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Comunidade de Aprendizagem: Compreendendo a proposta educativa
A partir da

Teoria da Ação Comunicativa do filósofo e sociólogo alemão

Jürgen Habermas (2012) compreendemos que há possibilidade de interação e
comunicação entre os sujeitos, pois estes são capazes de linguagem e ação. Tal autor
afirma que é preciso e possível o desenvolvimento da racionalidade comunicativa,
propondo “um conceito de sociedade capaz de englobar o mundo da vida e o sistema.
Tal conceito pode ser comprovado numa teoria da evolução social que distingue entre
racionalização do mundo da vida e a intensificação da complexidade dos sistemas
sociais [...]” (HABERMAS 2012b, p.216).
De acordo com Braga, Gabassa e Mello (2010), Habermas propõe um processo
educativo a partir do diálogo, no qual as ações humanas sejam mais autônomas, mais
lúcidas, menos dominadora e repressora.

Habermas (2012) esclarece que

“racionalidade comunicativa em maior medida, por sua vez amplia no interior de uma
comunidade de comunicação o espaço de ação estratégica para a coordenação não
coativa de ações e a superação consensual de conflitos de ação [...]” (p.43). Nessa
perspectiva, o autor explica que o conceito de racionalidade comunicativa é contrário
às reduções cognitivo-instrumentais da razão. Na perspectiva habermasiana o que
caracteriza a racionalidade dos argumentos são as pretensões de validade (o autor nos
oferece três de alcance universal): verdade, correção das normas e veracidade. Essas
pretensões de validades estão relacionadas aos mundos: objetivo, social e subjetivo,
que juntos compõem o mundo da vida, o qual vem sendo colonizado pelo sistema.
Paulo Freire também traz a perspectiva do diálogo, que deve estar
fundamentado na palavra verdadeira comprometido com a transformação de uma
sociedade injusta e a emancipação do sujeito através da superação da consciência
ingênua. Assim, Freire (1987) nos explica que o diálogo é um fenômeno humano, que
é constituído pela ação e reflexão, numa interação contínua em busca da transformação
do mundo, ressaltando que a palavra na reflexão, sem a ação se torna verbalismo,
„blablablá‟, já a palavra que sacrifica a reflexão e fica somente na ação se torna
ativismo, impossibilitando o diálogo. Freire (1987 p.44) nos esclarece que “o diálogo é
este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo [...]”. Este
autor, ainda, nos explica que homens e mulheres são seres inconclusos que constroem
e reconstroem suas Histórias não num mundo já dado, determinado, porém como
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tempo de possibilidades, e isso só é possível através das práxis, que que é condição
para que haja efetivamente o diálogo.
Tendo como principais fundamentos teóricos nesses dois autores supracitados a
proposta educativa Comunidades de Aprendizagem (CdA) surge em 1995, na Espanha,
e implica na participação de todos da comunidade educativa, como professores,
funcionários, pais, familiares, moradores da comunidade e pessoas voluntárias de onde
a escola está inserida. Tal projeto foi desenvolvido pelo Centro Especial em Teorias e
Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA), da Universidade de Barcelona/
Espanha. O grupo de estudiosos idealizou e pôs em prática o projeto e o seu
fundamento teórico metodológico
Podemos, então, afirmar que Comunidades de Aprendizagem é um projeto de
transformação social e cultural de uma escola e de seu entorno. É uma forma de
repensar, de ressignificar, de reorganizar a escola, promovendo espaços de diálogo
entre todas as pessoas envolvidas (gestores, professores, estudantes, funcionários,
familiares entre outros), garantindo a participação efetiva de todos.
A aprendizagem dialógica, fundamento teórico-metodológico de CdA,
concebe que a aprendizagem ocorre por meio de diálogo e interações. Esse conceito “ é
formado por princípios que se articulam nas formulações teóricas para permitir
descrever o que, na prática, se dá como uma unidade” (MELLO, BRAGA E
GABASSA, 2012, p. 43). Tais princípios são: diálogo igualitário, inteligência cultural,
transformação, dimensão instrumental, solidariedade, criação de sentido e igualdade de
diferenças.
Na prática, Mello, Braga e Gabassa (2012, p.140) afirmam que a efetiva
transformação da escola ocorre quando esta passa a ofertar as atuações educativas de
êxito1 (AAE), aliada a uma gestão “dialógica”, que promove a participação efetiva da
comunidade nas decisões, na execução das ações bem como na avaliação das mesmas.
Uma escola pode ofertar atuações educativas de êxito, sem necessariamente ser
considerada uma Comunidade de aprendizagem, ou pode, ainda, ter uma gestão
dialógica sem ofertar as AAE. Mello, Braga e Gabassa (2012, p.140) ainda explicam
que “uma Comunidade de Aprendizagem reflete uma concepção de escola, de
comunidade e de gestão compartilhadas, articuladas e articulando práticas pedagógicas
dialógicas. Os dois eixos são indissociáveis”.
Este projeto foi concebido para atender à escola na atualidade, uma vez que
esta se encontra num panorama de complexos processos de globalização nas suas
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múltiplas dimensões: econômicas, financeiras, socioculturais e ambientais. Mello,
Braga e Gabassa (2012, p.22) indicam, a partir de Ianni, que o globalismo, a sociedade
da informação, o transculturalismo, o multiculturalismo e giro dialógico como
importantes elementos do contexto social e cultural atual, e que estão presentes na base
da alteração desta mesma sociedade.
Esse contexto de mudanças econômicas e produtivas se configura em novas
formas de produção, de relação de comércio, de mercado bem como na mão de obra,
no qual a tecnologia da informação e comunicação propiciou a comunicação online em
tempo real, consolidando a organização transnacional e em rede. O trabalho também
passou por modificações, pois, está submetido aos „movimentos do capital‟, incluindo
as decisões de governo e empresariais. Os padrões de qualidade dos produtos
encaminham até mesmo o perfil de trabalhadores a serem contratados. Essas autoras
afirmam que um único trabalhador necessita ter formação diversa e estar disponível
para compor grupos de trabalho menos hierárquicos. Os trabalhadores precisam ser
multifuncionais, ou seja, capazes de desenvolver várias atividades, em seu local de
trabalho. (MELLO, BRAGA e GABASSA, 2012, p. 25).
Nesse contexto, Mello, Braga e Gabassa (2012, p. 28-29) indicam que a escola
assume um papel de „difusora de instrumentos intelectuais básicos‟, para que as
pessoas e os grupos aos quais elas pertencem possam estar em mobilidade social, tendo
assegurados direitos à educação, saúde, moradia, entre outros. Vale ressaltar, que a
aprendizagem de leitura, escrita, de outras línguas, de saber lidar com a tecnologia da
informação e comunicação são imprescindíveis na atualidade, e devem ser
encaminhadas de maneira crítica e autônoma.
Em âmbito cultural evidenciamos o multiculturalismo e transculturação que de
acordo com Mello, Braga e Gabassa (2012, p.30) vem se intensificando, criando “[...]
tensões, conflitos, lutas, mutilações culturais, mas também novos contextos
socioculturais, possibilidades de produção material e espiritual”, as autoras ainda
apontam que “a transculturação gera processos de diferenciação, reafirmação de
identidade, recuperação de tradições, invenção de identidades”, em um mesmo
território.
Porém, outro fator importante nesse novo contexto, é a presença crescente do
diálogo. De acordo com Flecha, Goméz e Puigvert (2001, p.148) “as sociedades atuais
estão cada vez mais dialógicas”. Tais autores explicam que na sociedade industrial foi
estabelecido o contexto material onde se desenvolveram as democracias políticas, já na
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sociedade da informação se constitui o contexto simbólico onde o diálogo passa a
adentrar as relações sociais. Os estudos sociológicos têm encontrado transformações
dialógicas em todos os âmbitos, embora haja muitas relações no qual o diálogo é
negado. Mas, os autores asseveram que as relações atuais, no mesmo âmbito das que
aconteciam no período industrial, tendem a ser mais dialógicas. A esse fenômeno
denominam giro dialógico. Nessa perspectiva, a proposta educativa CdA promove a
possibilidade de diálogo na escola e em sala de aula, como orientador das ações das
pessoas, buscando valorizar a solidariedade, a justiça e a igualdade no lugar do
autoritarismo, o poder indiscutível e a discriminação (MELLO, BRAGA e GABASSA,
2012, p. 40).
É importante ressaltar que a proposta de Comunidade de Aprendizagem vem
sendo difundida em outros países, inclusive o Brasil que em 2003 tem a primeira
escola transformada em Comunidade de Aprendizagem, no município de São Carlos,
SP. Em Rondonópolis, o projeto vem sendo divulgado e apresentado por meio da
Professora Doutora Eglen Sílvia Pipi Rodrigues vinculada a Universidade Federal de
Mato Grosso. Em 2011, uma escola estadual, que denominamos de “Vale dos Sonhos”,
solicitou à professora Eglen a apresentação e estudos sobre Comunidade de
Aprendizagem, porque tal instituição vinha enfrentando muitos desafios quanto às
relações interpessoais, principalmente entre alunos bem como nas aprendizagens. Os
estudos aconteceram em uma semana, na qual, a professora da Universidade expôs os
fundamentos teóricos metodológicos do projeto. Ao final da semana, quase todos os
que participaram dos estudos (professores, funcionários e gestão) mostraram-se
favoráveis a implantação do projeto na referida escola.
Em 2012, para esta escola, o ano começou com muitas ações voltadas à
transformação. Muitos professores se envolveram, mas outros não. A comunidade foi
chamada a participar e alguns aderiram a proposta, tanto que muitos cursos foram
ofertados, tais como curso de inglês, japonês, entre outros. Além disso, a escola com
apoio de alguns professores, funcionários e até mesmo alguns pais passaram a oferecer
algumas atuações de êxito (AAE). Apesar da movimentação do ano de 2012, com o
resultado da melhoria nas relações e a diminuição da violência, nos anos subsequentes
não deram sequência as etapas necessárias para se transformar em Comunidade de
Aprendizagem. Atualmente podemos dizer que a Escola Estadual “Vale dos Sonhos” é
uma escola que conheceu a proposta e oferta algumas atuações de êxito. Assim, nesse
cenário, se desenvolveu a pesquisa de mestrado, que buscou resposta à seguinte
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questão: “Como os sujeitos da escola Vale dos Sonhos compreendem as dificuldades e
possibilidades da escola vir a ser uma Comunidade de Aprendizagem”?

A Metodologia Comunicativa
A pesquisa aqui apresentada se desenvolveu sob a orientação comunicativa. De
acordo com Gómez e Racionero (2008) tal metodologia foi desenvolvida pelo Centro
de Investigação de Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA), cuja
base teórica está pautada na teoria da Racionalidade Comunicativa de Habermas e do
conceito de Dialogicidade de Freire, com o intuito de promover a participação ativa
dos grupos investigados, resultando em maior impacto social, além de conhecimentos
científicos. Isso ocorre através da criação de igualdade de oportunidades para o
diálogo, na qual os sujeitos investigados por meio do diálogo aberto partilham os seus
conhecimentos.
Nesta abordagem metodológica os investigadores assumem compromisso de
estar junto ao grupo de investigados, “[...] apresentando suas interpretações e
discutindo–as por meio da validade de argumentos [...]” (CONSTANTINO 2010,
p.101), ou seja, “[...] o que importa não é o argumento da força, mas a força do
argumento” (GÓMEZ E RACIONERO 2008). Portanto, através da metodologia
comunicativa crítica, buscamos responder a questão problema, enfocando que “[...] as
pessoas podem expressar o que pensam sem mascarar a realidade [...]” (GÓMEZ et. al.
2006 p.77), através da interação e confiança entre os investigados e investigadores.
Assim, é necessário que os sujeitos investigados conheçam os objetivos, bem como os
resultados obtidos, enfocando a melhoria do contexto e do coletivo.
De acordo com Gómez et. al. (2008), a realidade social é concebida como uma
construção humana cujos sentidos são construídos pelo diálogo a partir das interações.
Por isso, esta metodologia busca a participação das pessoas investigadas em igualdade
com os investigadores, propiciando assim uma construção de significados por meio das
interações, tendo como princípios o diálogo igualitário e a transformação dos contextos
hierárquicos, e de dominação. Dessa forma, esta metodologia, em função de sua
perspectiva, na qual os sujeitos são agentes sociais com capacidade de transformação,
com capacidade de reflexão e diálogo, possibilita a mudança das estruturas do sistema,
superando a racionalidade técnica pela comunicativa.
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A análise dos dados consiste na participação efetiva dos entrevistados, porque
segundo Gomez et.al. (2006 p.94) o investigador pode ter visão pré-concebida sobre a
realidade dos sujeitos investigados. Por isso há necessidade do consenso na
interpretação dos dados. Dessa forma, cabe ao investigador elaborar interpretação do
que foi coletado e depois deve ser levada aos participantes da pesquisa. Nesse
momento, a interpretação pode ser ampliada e aprofundada e/ou até mesmo
modificada, caso o investigado entenda que a interpretação não diz respeito ao dado
coletado.
Goméz et al (2006) explicam ainda que esta metodologia busca a
transformação social, por isso, na realização de análises de todos os trabalhos sob essa
perspectiva metodológica é necessário a inserção da categoria de análise que identifica
as barreiras que impedem à transformação, evidenciando as „dimensões excludentes1‟
com apontamentos de proposições para a superação destas, além de apresentar as
„dimensões transformadoras1‟ que mostram ações que superam os obstáculos, portanto,
as análises estão condicionadas as essas duas dimensões.
O primeiro contato realizado na escola Vale dos Sonhos foi primeiramente,
com a equipe gestora, repassando a elas a proposta da pesquisa, e as técnicas a serem
realizadas: observação comunicativa crítica do momento específico com as
coordenadoras e nos estudos dos professores. Ressaltamos que todas as técnicas têm a
perspectiva comunicativa, assim, as pessoas investigadas a todo o momento sabem
qual é a intenção do investigador. Isso gera um clima de confiança e também a certeza
de que todos os passos são para a compreensão e transformação da realidade.
As pessoas participantes desta pesquisa foram:

duas professoras (uma

professora do primeiro ciclo e outra do terceiro ciclo), equipe gestora (diretora e uma
coordenadora), uma estudante e uma voluntária, totalizando seis entrevistas em
profundidade, além disso, realizei um relato comunicativo de vida com a diretora em
exercício em 2012 e que agora está aposentada. Realizamos também um grupo de
discussão com a participação de seis professores atuantes no terceiro ciclo, e
observações comunicativas com as coordenadoras e do momento de reunião
pedagógica e formação, no qual participam praticamente todos os que trabalham na
escola, com exceção de três apenas.
Em todo o processo de coleta de dados era esclarecido sobre o projeto e minha
intencionalidade e que os princípios da aprendizagem dialógica também eram válidos
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para estes momentos, por isso, busquei estar em permanente diálogo com os
participantes desta pesquisa, bem como com todos da escola.

Análise dos dados e os resultados obtidos

Os dados coletados e analisados com as pessoas participantes da pesquisa na
escola indicaram fatores que são identificados como exclusores para a efetiva
transformação da escola em CdA e apontaram também fatores transformadores que
ocorreram na instituição de ensino onde foi desenvolvida a pesquisa, além de apontar
possibilidades para a efetiva transformação da escola.
Os dados foram organizados por temas, ou seja, após análise exaustiva dos
mesmos, identificamos os temas mais recorrente em todas as técnicas utilizadas. Foram
levantados três temas: caracterização da escola, o desenvolvimento do projeto na
escola e desafios existentes para a transformação. Após o levantamento dos mesmos,
buscamos separar os fatores exclusores e transformadores de cada temática. Com essa
organização, passamos a compreensão e análise das informações para chegarmos à
resposta da questão que encaminhou a pesquisa. Neste trabalho, destacamos a temática
relacionada ao desenvolvimento do projeto na escola os fatores transformadores e
exclusores na perspectiva da diretora e da coordenadora que participaram da pesquisa.
Nesta compreensão, fica evidente nas entrevistas coletadas com a diretora e a
coordenadora que esta proposta educativa é consistente e funciona quando vivenciada.
A escola estadual Vale dos Sonhos conheceu e vivenciou algumas etapas para se
transformar em Comunidades de Aprendizagem desde o ano de 2012, por que este
projeto foi a possibilidade de superação dos desafios, que eram muitos, principalmente
das relações interpessoais, conforme relato da coordenadora:
De relacionamento, e assim a gestão anterior procurou a
universidade, buscando um auxílio para que melhorasse. Tanto os
índices quanto os relacionamentos mesmo dentro da escola e a
gestão atual deu prosseguimento e o projeto começou de fato na
escola em 2012 (entrevista - coordenadora § 08).

No primeiro momento, nem todos aceitaram a proposta, pois, segundo a
coordenadora:
A princípio a gente percebeu algumas pessoas receosas: “Será
que é mais um projeto que vem de país de primeiro mundo e
jogaram aqui no Brasil que pode não dar certo? ” Mas através
dos estudos a gente foi vendo que dá certo sim. Se todos se
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comprometerem a realizar o projeto de verdade como ele é
funciona sim. (entrevista - coordenadora § 12).

Para outros veio como a solução, a “fórmula mágica” para a resolução dos
problemas. Isto é evidente quando a diretora afirma:
Por que era algo novo, algo novo que teoricamente foi muito
lindo, e é como eu disse as pessoas que estavam desmotivadas
viram que podiam fazer uma nova tentativa de melhora de
aprendizagem, né. Então como era tudo muito bonito (risos) ...
eles, nós optamos por fazer. Nós temos as dificuldades e foi
apresentada a nós uma solução para as nossas dificuldades.
Então todo mundo abraçou logo assim de cara. (entrevista diretora § 29).

Para que a escola comece o processo de transformação é preciso que 90% da
comunidade escolar estejam favoráveis à transformação. Naquele momento,
praticamente toda escola optou pela transformação e começaram então a vivenciar
algumas fases.
Compreendemos que a equipe gestora tem papel importante na implantação desta
proposta educativa, no entanto a decisão deve ser refletida aceita e praticada por todos
os que compõem a unidade escolar, para que haja efetiva transformação. Porém essa
proposta também pode não ser aceita, nessas situações entendemos o desejo dos
sujeitos que compõem o contexto escolar (equipe gestora, professores, demais
funcionários, alunos e seus familiares), reconhecemos a autonomia da escola, e
respeitamos a capacidade das pessoas de decidirem o que é bom para elas. Assim, no
quadro a seguir organizamos o processo de implantação da proposta de Comunidades e
apontam para as expectativas da diretora e da coordenadora sobre o projeto de
Comunidades de Aprendizagem:
Quadro -1 Desenvolvimento do projeto na escola estadual Vale dos Sonhos
Dimensão Transformadora

Dimensão Exclusora

Eu vejo o projeto de Comunidades como uma forma de

Só que aí a gente entra na questão do convencimento dos

promover o resgate que a gente tanto precisa. É o que eu

resistentes o que é que é a dificuldade maior. (Diretora)

entendo do projeto. É o que eu vivo do projeto. (Diretora)

Por enquanto eles entendem assim só por que a direção quer

Nós temos as dificuldades e foi apresentada a nós uma

[...] (Diretora)

solução para as nossas dificuldades. Não é só porque eu
quero, é por que dá certo. Eles precisam entender que
funciona e se funciona por que não vai fazer? Por que não
se motivar? (Diretora)
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Ah, o projeto ele visa sim mudar as relações dentro da

Será que é mais um projeto que vem de país de primeiro

escola e na comunidade. E o foco principal dele é trazer a

mundo e jogaram aqui no Brasil que pode não dar certo?

comunidade para dentro da escola, por isso o nome

[Questionamento de alguns professores] - Coordenadora

Comunidades de Aprendizagem. Através das atividades de

[...] por parte dos professores, não sei se é receio de não dar

êxito que são desenvolvidas na escola e principalmente o

certo, ou se acha que vai dar mais trabalho, sendo que na

enfoque

formação a gente aprendeu que não é mais trabalhoso, pelo

maior

que

é

dado

nos

relacionamentos.

(Coordenadora)

contrário vem para auxiliar o trabalho do professor e

E assim de quando iniciou na nossa escola melhorou muito,

facilitar

tanto a questão dos índices quanto a questão de interação.

(Coordenadora)

(Coordenadora)

Sim a gente percebe a maior resistência é mesmo dos anos

. Se todos se comprometerem a realizar o projeto de verdade

finais do segundo ciclo e os do terceiro ciclo. E é onde a

como ele é funciona sim. (Coordenadora)

gente tem tido mais dificuldades de motivar os alunos a eles

o

processo

de

ensino/

aprendizagem.

quererem aprender, a amar os estudos (Coordenadora)
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados

A partir do entendimento da proposta de Comunidades elas conseguem
perceber que mudanças ocorreram, e assim se tem a possibilidade de fazer uma escola
diferente. No entanto, as gestoras analisam que existe a dificuldade no sentido
convencimento de alguns professores quanto à viabilidade deste projeto. Dessa forma,
as mudanças culturais dos sujeitos envolvidos bem como o aprofundamento das bases
teóricas desta proposta precisam ser pouco a pouco efetivadas, contando com num
esforço e compromisso por parte de todos, principalmente das gestoras desta unidade.
Além disso, os depoimentos demonstram que houve um maior envolvimento
dos professores dos anos iniciais no projeto e que, diante das dúvidas, receios e medo
do aumento do trabalho alguns professores não se comprometeram com as mudanças
necessárias do projeto, além de colocarem em dúvida as implicações do mesmo, o que
precisava ser recuperado, pois o professor tem papel fundamental para que as
mudanças efetivamente aconteçam.
De acordo com os dados analisados junto às gestoras, foi evidenciado que
mesmo não havendo participação efetiva de todos os atores da comunidade escolar,
houve considerável melhora nas relações, principalmente entre os estudantes. Esse fato
é evidente. Consideramos também que o diálogo deve ser o mediador das relações
presentes na unidade e fora dela também, porque “o foco principal é trazer a
comunidade para dentro da escola”, além disso, todas as ações devem ser voltadas para
potencializar as aprendizagens.
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Embora com mudanças significativas e visíveis, alguns professores e
funcionários parecem não relacionar essas mudanças à tentativa de implantação do
projeto na escola. Porém, muitos pais perceberam as transformações e quando
precisam tirar os filhos da instituição, muitas vezes por conta de mudanças, o fazem a
muito contragosto, o relato é: “Olha, eu não queria tirar meu filho da escola porque é
muito boa essa escola, têm tais atividades (eles citam as atividades) as crianças estão
mesmo aprendendo, meu filho é bem tratado aqui, eu fui bem acolhido aqui”
(coordenadora).
Com base nos dados obtidos neste trabalho e diante da questão por ele
levantada, concluímos que há grandes desafios para que a escola Vale dos Sonhos
venha a se transformar em CdA, sendo um dos principais o engajamento dos
profissionais da mesma. Mas, a proposta de Comunidades de Aprendizagem e sua base
teórica produziram resultados positivos e isso pode apontar a possibilidade de mudança
de posição e a aceitação efetiva de todos os profissionais para que venha ocorrer a
transformação na escola.
Concordamos com Mello, Braga e Gabassa (2012) que somente através do
diálogo se pode chegar ao entendimento em torno daquilo que a proposta de
Comunidades pode contribuir de melhor para a escola e a comunidade. E isso vai
depender de posicionamentos, das decisões a serem tomadas e das ações realizadas
pelos sujeitos implicados com sua realidade, que ocorre por meio do trabalho coletivo
com todos os atores envolvidos na comunidade escolar, sobretudo com formação
teórica sólida, reflexão e, UTOPIA de que podemos tornar a escola uma experiência
consistente na vida daqueles que por ela passam.
Referências

BRAGA, F.M. GABASSA, V. MELLO, R.R. de. Aprendizagem Dialógica: ações e reflexões
de uma prática educativa de êxito. São Carlos/ SP: EdUFSCAR, 2010.
CONSTANTINO, Francisca de Lima. Comunidades de Aprendizagem: contribuições da
perspectiva dialógica para a construção positiva das identidades das crianças negras na
escola. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação da
UFSCar, São Carlos/SP, 2010.

ISSN 2177-336X

6130

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

40
ELBOJ ET AL (Puigdellívol, I; Soler, M; Valls, R.) Comunidades de aprendizaje.
Transformar la educación. Barcelona: Graó, 2002

FREIRE. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, 17ª edição.
__________. Pedagogia da Autonomia Saberes necessários a prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996, 25ª edição.
GÓMEZ, Jesús et al. Metodologia comunicativa crítica. Barcelona, El Roure, 2006.
GÓMEZ, Aitor Gónzalez; RACIONERO, Sandra Plaza. El paradigma comunicativo crítico.
“The Fourth International Congress of Qualitative Inquiry” 14 de mayo de 2008. Disponível em
http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/restes/desembre08/article07.pdf

Acessado

em

11/06/2014.

MELLO, Roseli Rodrigues; BRAGA, Fabiana Marini; GABASSA, Vanessa.
Comunidades de Aprendizagem – outra escola é possível. São Carlos: EDUFSCar,
2012.

i

Pesquisa INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (20062011).
ii Participação e Não Participação em Educação de Pessoas Adultas, da UNESCO; Workaló (V
Programa Marco da União Européia) e pesquisa INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social
cohesion in Europe from education (2006-2011).

ISSN 2177-336X

6131

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

41

ISSN 2177-336X

6132

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DIDÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E
SUPERIOR DIFERENTES PERSPECTIVAS

O objetivo deste painel é debater resultados de pesquisas que focalizam a didática sob
diferentes perspectivas formativas. Os conhecimentos didáticos anunciados por professores
atuantes na educação básica possibilitaram a discussão a respeito da contribuição da
didática, a qual tem como objeto o processo de ensino em suas práticas docentes. O estudo
evidenciou que os docentes da educação básica apresentam concepção mecanicista e
instrumentalista de didática, mesmo considerando-a essencial para suas práticas. A pesquisa
visa ainda compreender se a relação pedagógica desenvolvida na aula é orientada para a
competividade ou para a colaboração e a emancipação. Os resultados sinalizaram que o
diálogo é uma condição do professor como ser que ensina e aprende. Ensinar e aprender,
apesar da dimensão individual, são práticas sociais que possibilitam aos estudantes serem
reconhecidos pelos outros como sujeitos de argumentação, de crítica, produtores de
conhecimento. Assim, a relação pedagógica professor-aluno estabelece-se como vínculo
emancipatório e colaborativo, por meio de práticas docentes instituintes, nas quais os
professores desenvolvem o trabalho pedagógico para trans(formar) os sujeitos e a
sociedade. Tendo em vista a concepção de gestão democrática e trabalho coletivo, a
implementação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi analisada na perspectiva de
trabalho solitário, centralizador e burocratizante e/ou trabalho solidário, emancipador e
propositivo. Os resultados revelaram que o trabalho pedagógico desenvolvido pelo NDE
ora se aproxima do trabalho coletivo, ora se aproxima do trabalho individual e
fragmentado, portanto transita entre esses extremos. As discussões apresentadas no painel
aproximam-se umas das outras por apresentarem reflexões críticas acerca de práticas
formativas em articulação com a didática na educação básica e na gestão na educação
superior.
Palavras-chave: Didática. Aula. Gestão da Educação Superior.
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RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO: EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DA FPCE-UP

Edileuza Fernandes da Silva

RESUMO
Este artigo é recorte de um estudo mais amplo, de natureza didática, acerca da docência
universitária e foi desenvolvido no âmbito dos estudos de doutoramento, que teve como
objetivo refletir a respeito da aula na educação superior. Ele analisa o trabalho docente de
02 (dois) professores da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade
do Porto em Portugal (FPCE-UP) para compreender suas concepções de docência e aula,
bem como a relação pedagógica professor-aluno construída em sala de aula, no processo de
Bolonha. A proposta se fundamenta em princípios que subordinam o ensino superior ao
mercado de trabalho, com ênfase na eficiência e na competitividade entre estudantes e
escolas e, ao mesmo tempo, enfatiza o protagonismo dos discentes, deslocando o eixo do
ensino para a aprendizagem. O estudo teve como questão geradora: “A relação pedagógica
entre professor e aluno desenvolvida em aula é orientada para a competitividade ou para a
colaboração e a emancipação?” e como objetivo geral: “Compreender se a relação
pedagógica desenvolvida na aula é orientada para a competividade ou para a colaboração e
a emancipação’. A pesquisa de abordagem qualitativa adotou como
procedimentos/instrumentos para o levantamento de informações: observação de 13 (treze)
horas aulas, questionário com questões abertas e ficha para traçar o perfil dos participantes.
Os resultados da pesquisa sinalizam que, na FPCE-UP, há práticas docentes instituintes, na
contramão do proposto na Declaração de Bolonha para as universidades, em que os
professores desenvolvem o trabalho pedagógico para trans (formar) os sujeitos e a
sociedade. O diálogo é uma condição do professor como ser que ensina e aprende. Ensinar
e aprender, apesar da dimensão individual que envolve, são práticas sociais que
possibilitam aos estudantes serem reconhecidos pelos outros como sujeitos de
argumentação, de crítica, produtores de conhecimento.
Palavras-chave: Relação pedagógica. Professor-aluno. Aula.

Introdução
Em junho de 1999, foi assinada a Declaração de Bolonha pelos Ministros da
Educação europeus, tendo como objetivos elevar a competitividade e a empregabilidade do
Sistema Europeu do ensino superior e melhorar a qualidade da universidade “enquanto
instância institucional especializada de produção, transmissão e promoção dos
conhecimentos e das aprendizagens dos cidadãos europeus [...]” (CORREIA; MATOS,
2005, p. 12). Para isso, foram definidas quatro grandes ações: mudança da estrutura do
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ensino superior; criação de um sistema de títulos homologáveis em nível europeu; sistema
de créditos; e mobilidade de professores e estudantes no território europeu.
A perspectiva da Declaração é de criação do Espaço Europeu no Ensino Superior
pelas universidades europeias com a revisão de currículos; conteúdos; metodologias;
relação professor e aluno; e avaliação, dando protagonismo aos estudantes e ao processo de
aprendizagem com vistas à superação do ensino tradicional.
Dentro desse contexto e como parte do processo de doutoramento que investigou a
docência universitária com foco na aula, desenvolvi pesquisa junto a 02 (dois) professores
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto em Portugal
(FPCE-UP), no primeiro semestre do ano de 2009, para compreender as concepções de
docência e aula, bem como a relação pedagógica professor-aluno construída em sala de aula
universitária no processo de Bolonha. Os princípios dessa proposta subordinam o ensino
superior ao mercado de trabalho, com ênfase na eficiência e na competitividade entre
estudantes e escolas e, ao mesmo tempo, enfatiza o protagonismo dos discentes, deslocando
o eixo do ensino para a aprendizagem. Assim, defini como questão geradora: “A relação
pedagógica entre professor e aluno desenvolvida em aula é orientada para a
competitividade ou para a colaboração e emancipação?”, e como objetivo geral:
“Compreender se a relação pedagógica desenvolvida na aula é orientada para a
competividade ou para a colaboração e a emancipação”.
As análises apresentadas inserem-se no campo da Pedagogia Universitária,
entendida como uma prática social protagonizada por professores e estudantes e orientada
por princípios de autonomia, expressa pela direção das próprias leis; de liberdade, que
respeita a condição de pessoa livre; de cooperação possível, a partir do trabalho coletivo em
torno da pesquisa e do ensino; de colaboração que pressupõe um projeto colaborativo de
universidade, a partir de objetivos comuns (ARAÚJO, 2008).
O ambiente da aula como objeto empírico justifica-se por ser este o espaço-tempo
privilegiado de formação humana, acadêmica e profissional, o qual pressupõe relações e
interações, sendo a relação pedagógica professor e aluno fundamental para a construção de
conhecimentos de forma colaborativa e emancipatória.

FPCE-UP: lócus das práticas observadas
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A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do PortoPortugal foi criada em 05 de novembro de 1980, a partir da transformação dos Cursos
Superiores de Psicologia em Portugal, no contexto do aparecimento e do desenvolvimento
da Psicologia enquanto área de saber independente.
A

FPCE

se

caracteriza

fundamentalmente

pela

consolidação

e

pelo

desenvolvimento de dois campos de saberes (educação e psicologia) nas suas diferentes
vertentes, ensino, pesquisa e extensão, sob a forma de serviços à comunidade. Conta com 3
(três) campus universitários, 14 faculdades e 01 (um) business school. O corpo docente era
composto no ano de 2009, por 2.265 profissionais, entre mestres e doutores.
A FPCE oferta cursos de Licenciatura em Ciências da Educação – 1º ciclo, com
duração de 03 (três) anos, Mestrado Integrado e Psicologia (05 anos), e cursos de pósgraduação (2º e 3º ciclos) conducentes ao Mestrado e ao Doutoramento.

O caminho percorrido e os sujeitos da caminhada
A pesquisa de abordagem qualitativa adotou como procedimentos/instrumentos para
levantamento de informações a observação de 13 (treze) horas aulas, o questionário com
questões abertas e a ficha para traçar o perfil dos participantes.
Durante a realização da pesquisa, os dois professores participantes ministravam as
disciplinas Psicologia da Educação, no curso de Licenciatura em Ciências da Educação; e
Psicologia Comunitária, no curso de Licenciatura em Psicologia. Para a escolha dos
docentes, foram consideradas as avaliações da qualidade de ensino e do plano de estudos da
FPCE-UP, realizadas por meio de inquéritos pedagógicos aos estudantes em semestres
anteriores, com o objetivo de conhecer aspectos relacionados às unidades curriculares e ao
desempenho docente, tendo esses professores sido bem avaliados pelos alunos, aspecto que
pode estar inter-relacionado à forma como conduzem a relação pedagógica com os
estudantes.
No tocante à atividade docente, o Inquérito contempla a avaliação de aspectos
curriculares e de organização de conteúdos, estratégias metodológicas adotadas pelo
docente, relação teoria-prática no tratamento do conhecimento e relação professor e aluno,
entre outros. Aspectos particularmente relevantes para esta investigação referem-se às
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contribuições de experiências de investigação/intervenção profissionais na produção de
conhecimentos e estímulo à reflexão crítica dos estudantes.
No momento do levantamento das informações, os interlocutores da pesquisa, aqui
identificados por pseudônimos, situavam-se na faixa etária entre 51 e 60 anos, ambos
licenciados em Psicologia com Doutorado na mesma área. O professor Rodrigo, da
disciplina Psicologia da Educação iniciou a carreira docente na educação básica (1º ciclo),
correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental no Brasil, enquanto o professor
Clemente, da disciplina Psicologia Comunitária, no ensino secundário. Os docentes
possuíam em média experiência de 10 a 15 anos de atuação efetiva no magistério superior
como professores auxiliares, com dedicação exclusiva. Ambos dedicavam em torno de 10
(dez) horas a atividades de ensino, além de desenvolverem projetos de pesquisa e serviços à
comunidade.

Docência e aula universitária: perspectivas dos professores
A partir das entrevistas com os professores Clemente e Rodrigo, foi possível
apreender que a docência por eles concebida é compromissada com a formação dos
estudantes para o exercício profissional, mas fundamentalmente, para formar cidadãos
críticos e participativos, com capacidade de inovar e produzir conhecimento. A formação
nessa visão não prescinde dos saberes e das experiências dos alunos, como ponto de partida
do trabalho pedagógico desenvolvido de forma colaborativa, assim como, do
reconhecimento das diferenças individuais intervenientes na construção do conhecimento
pela e na universidade.
É sobretudo um serviço/missão de facilitação e promoção do desenvolvimento
pessoal e social, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, participativos
e inovadores. (Professor Clemente – Psicologia Comunitária).
É minha opção profissional. [...] é considerar os saberes dos alunos, reconhecer
que são pessoas diferentes em diferentes processos de construção do
conhecimento e que só se aprende com os outros. (Professor Rodrigo – Psicologia
da Educação).

A concepção de docência dos professores tem relação com as suas representações
acerca da aula e, ainda, sugere percepções importantes do trabalho por eles desenvolvido,
quais sejam: o ensino como uma das funções da docência; a pesquisa como propulsora de
questionamentos acerca do processo didático que pressupõe ensinar, aprender, pesquisar e

ISSN 2177-336X

6137

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

avaliar; e o foco na aprendizagem como processo que depende das interações sociais para
se concretizar. Assim, para a eles a aula,
[...] se refere, apenas, a uma parte da minha actividade como docente. [...],
sessões colectivas presenciais cuja importância não está em causa, desde que as
compreendamos enquadradas num circuito de actividades pedagógicas mais
amplo e diverso, como são as actividades de tutória, as actividades de pesquisa, o
trabalho no MOODLE ou as actividades de investigação, relacionadas de um
modo geral com o tempo de estudo autónomo. (Professor Rodrigo – Psicologia da
Educação).
É uma oportunidade de participar activamente na formação de futuros
profissionais na partilha das minhas experiências de intervenção e de investigação
desafiando-me constantemente ao questionamento das práticas pedagógicas para
a produção de inovação dos saberes. (Professor Clemente – Psicologia
Comunitária).

A adoção de diversificadas atividades didático-pedagógicas, como as indicadas pelo
professor Rodrigo, amplia as possibilidades de participação dos estudantes na construção
do conhecimento e de autonomia acadêmica. São processos ativos para a promoção da
aprendizagem por meio de “dispositivos de diferenciação pedagógica” que, para Cortesão,
são “caracterizados por relacionar os saberes curriculares com problemas sentidos e com
valores, problemas e conhecimentos que os alunos possuem, decorrentes de sua
socialização no grupo de origem” (2006, p. 82).
Na concepção do professor Clemente, na aula, as pesquisas e as intervenções na
realidade desafiam-no a questionar suas práticas pedagógicas e compartilhar as
experiências e os conhecimentos produzidos. Dessa forma, a aula é planejada como espaço
de múltiplas relações, interações e construção de conhecimentos, e de formação para o
exercício da cidadania crítica.
A análise dessas concepções dos docentes é fundamental para entendermos a
relação pedagógica que estabelecem com os estudantes em aula, discussão proposta no
tópico a seguir.

Relação pedagógica professor-aluno: um projeto de (trans) formação à bolonhesa ou à
portuguesa?
A relação pedagógica professor-aluno integra o processo didático: ensinar, aprender,
pesquisar e avaliar, significando-o, a partir do reconhecimento, por parte dos docentes, de
que esses elementos se articulam em função dos estudantes e das suas aprendizagens. No
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processo didático que se desenvolve na aula, são estabelecidas inúmeras relações, sendo a
relação entre docente e discente central no desenvolvimento de um processo que se espera
seja orientado para a formação de cidadãos/profissionais com competência técnica e
compromisso social e político com a sociedade e a profissão. É uma relação dialética, pois
o professor também transforma suas práticas e a si mesmo em um processo de açãoreflexão-ação. É, portanto, uma relação construída para (trans) formação dos estudantes e
dos professores para intervirem no mundo, como afirma Postic,
[...] a relação pedagógica já não é concebida como transmissão num único
sentido, do mestre para o aluno, sob a forma de uma iniciação visando à
transformação do outro, segundo um modelo a respeitar, mas como uma permuta
entre gerações, onde a subjetividade desempenha o seu papel, onde surge o
conflito, que não se evita, e que, pelo contrário, serve de estímulo para o avanço,
para o progresso (1990, p. 67).

Acerca da relação pedagógica, o professor Clemente reafirma o protagonismo dos
estudantes na aula. Para isso, recorre a metodologias que atendam às necessidades de
aprendizagem desses sujeitos e favoreçam a participação e a colaboração. Na mesma
direção, o professor Rodrigo reconhece a participação dos estudantes como condição
necessária para que se cumpra um projeto de formação pertinente e significativo.
[...]. Busco metodologia centrada essencialmente nas necessidades dos alunos,
que comporta um forte potencial de participação dos mesmos criando condições
para a emergência dos ingredientes imprescindíveis a uma aprendizagem activa,
participativa e crítica; isto é, promovendo o desenvolvimento pessoal e social das
futuras gerações (Professor Clemente – Psicologia Comunitária).
[...] importa também reconhecer que a aula deve implicar os estudantes como
parceiros incontornáveis na sua produção. Trata-se de uma participação distinta
daquela que se espera que os professores assumam, tendo em conta o papel de
cada um dos actores em jogo, mas, mesmo assim, creio ser necessário reconhecer
que não pode haver planejamento, trabalho lectivo e avaliação ignorando os
alunos. Não se entenda esta abordagem como uma abordagem generosa. É antes
uma abordagem que valoriza a participação dos alunos como condição necessária
a respeitar para que se cumpra um projecto de formação que seja pertinente e
significativo (Professor Rodrigo – Psicologia da Educação).

Há consenso que o processo de massificação da educação superior em países
europeus, e também no Brasil, como recurso de ascensão social, tem repercutido, conforme
analisa Zabalza (2004), no atendimento a grupos maiores e mais heterogêneos em sala de
aula, na desmotivação dos estudantes para o estudo, na menor possibilidade de atender às
necessidades específicas dos estudantes e, ainda, na recuperação de modelos “clássicos” de
aula para atender a turmas maiores. Esse cenário de universidade tem, sem dúvida,
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ampliado as exigências às instituições e a seus profissionais, especificamente no que se
refere à introdução de inovações e no relacionamento entre os profissionais e entre esses e
seus estudantes. Isso tudo tem contribuído para que as relações se tornem fluídas,
verticalizadas e de natureza essencialmente intelectual. Há pouco espaço para “se querer
bem os educandos”, o que, de acordo com Freire (1998, p. 150), “significa [...] a maneira
que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os educandos, numa prática
específica do ser humano”, que cria mecanismos favoráveis para que transitem da
consciência ingênua para a consciência crítica, sem prescindir da apropriação de
conhecimentos científicos constituídos historicamente.
Nesse cenário de universidade massificada e heterogênea, foi possível apreender dos
discursos dos professores Clemente e Rodrigo, nas entrevistas e em situações de sala de
aula, a abertura ao outro, a expressão do compromisso político-social e pedagógico desses
educadores com a formação de cidadãos e profissionais para um projeto de sociedade mais
solidária e justa. Tudo isso movidos pela crença de que a formação tem um papel
fundamental nas mudanças que visam à superação de estruturas sociais, culturais e
econômicas excludentes. A seguir alguns trechos de situações/discursos que ilustram esse
compromisso.
O professor Rodrigo incentiva os estudantes a se posicionarem criticamente em
relação às questões sociais e políticas, como observado em uma aula acerca do ensino
tradicional na perspectiva comportamentalista. Ao referir-se à situação de uma escola do
Porto, em que os professores se manifestam em relação aos alunos ciganos, dizendo: “com
esses alunos não vale a pena!”, o professor faz uma reflexão com a turma acerca da forma
como naturalizamos a exclusão: “[...] cuidado com essa ideia de que as escolas têm que ter
objetivos diferentes para uns e para outros – aparthaid social. É assim que se constrói uma
sociedade cruel. Os objetivos devem e podem ser comuns, a forma de alcançá-los é que são
diferentes.” Ao incentivar esse tipo de debate na aula, o professor reforça a necessidade de
recorrer a condições didático-pedagógicas, curriculares e relacionais, para que todos
possam ter acesso à escola, suscitando ainda a reflexão a respeito da real função da escola,
espaço de democratização do acesso ao conhecimento para todos, indistintamente.
Na mesma direção, o professor Clemente, ao discutir o papel da Psicologia na
formação do profissional da educação, manifestou-se: “[...]. Precisamos fazer uma leitura
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histórico-social da realidade com a qual vamos trabalhar. Sejam construtores de suas
vidas e sejam críticos para não fazerem apologia a serviço das classes privilegiadas.” Esse
posicionamento sinaliza que, na aula, há preocupação com a transitividade crítica que se
“constitui como um espaço para além da dimensão técnica, sendo atravessada não só por
conhecimentos, mas também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo,
valorativo e ético” (ISAIA e BOLZAN, 2008, p. 46).
O posicionamento do professor Clemente ratifica a assertiva de Postic de que a ação
didático-pedagógica não se restringe a conteúdos e métodos. Ela é situada num contexto de
relações sociais mais amplas, que englobam “[...] as relações sociais na turma, as relações
entre a turma, a escola, a sociedade, as relações dos indivíduos com o saber e a cultura”
(1990, p. 3).
Outras situações e posicionamentos dos docentes, igualmente relevantes para a
compreensão da relação pedagógica professor-aluno, foram observados, no entanto o
espaço restrito de escrita não permite um aprofundamento da questão. Todavia é possível
afirmar que os docentes procuram estabelecer vínculos relacionais em sala de aula
orientados por princípios que divergem dos difundidos na Declaração de Bolonha,
apontados anteriormente.
É impossível analisar intervenções pedagógicas do professor desconsiderando o
sistema e a instituição – suas finalidades, objetivos e metas, bem como os aspectos
ideológicos que embasam as políticas públicas na área educacional, até porque, a aula é um
dos espaços universitários onde se concretizam os objetivos e as intencionalidades
institucionais. Assim, como discute Postic (1990, p. 32), “[...] as relações que se
estabelecem na aula podem ser o motor de uma transformação mais vasta [...]”, muitas
vezes em confronto com as concepções e as práticas instituídas. Essa constatação reforça a
necessária articulação/debate entre universidade, sociedade e governos na implementação
de políticas e programas que propõem mudanças nas práticas docentes, nas quais se
inserem a relação pedagógica professor-aluno como fundante para a formação autônoma do
ser pessoa e do ser profissional, voltada para as mudanças urgentes e necessárias
demandadas pela sociedade. Por outro lado, os depoimentos dos professores indicam que
não houve um debate em torno da Declaração:
Com o Sistema de Bolonha não se pode aprender grande coisa em semestres de
03 meses. A formação é mais fragmentada, [...]. Foi uma imposição, regras que
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vêm do Ministério. Abdicamos de um processo de formação mais coerente, mais
consistente em função de uma norma da Europa. Estamos aligeirando a formação.
(Professor Clemente – Psicologia Comunitária).
O Sistema de Bolonha é uma farsa, defende o acesso dos estudantes num sistema
integrado europeu e não dá as condições para que nele se mantenham. É comum
vermos os jovens nas estações do metrô pedindo “esmola” para pagar o bilhete.
(Professor Rodrigo – Psicologia da Educação).

As preocupações dos professores são corroboradas por outras instituições e outros
educadores, como expressa um dos membros do Conselho Nacional de Educação de
Portugal:
Não queremos um ensino superior que empurre a Europa e os seus cidadãos para
um caminho em que o mercado se impõe ainda mais à vida das pessoas, em que
os cidadãos serão cada vez menos “pessoas” e cada vez mais “agentes de
desenvolvimento”, em que se cria cada vez mais riqueza, mas onde há cada vez
mais pobres, mais medo e mais falta de esperança no futuro (SILVA, 2005, p.
30).

Construir um projeto de universidade para todos passa por uma organização do
trabalho pedagógico que, ao invés de estimular o espírito competitivo premiando condutas
ou treinando para a reprodução de performances, invista em esforços, no sentido de dotar as
instituições de autonomia pedagógica, política e financeira e formar professores para que
compreendam e desenvolvam processos inovadores de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar
transformando a universidade e a sala de aula em espaço para pensar, produzir conhecimento
e empoderar os estudantes com vistas a uma formação humana, acadêmica e profissional
emancipatória.

Considerações finais
Mesmo diante da impossibilidade de generalizar os achados desta pesquisa, há
sinais de que, na FPCE-UP, há práticas docentes instituintes na contramão do proposto na
Declaração de Bolonha para as universidades. Os professores desenvolvem o trabalho
pedagógico para trans (formar) os sujeitos e a sociedade. O diálogo é uma condição do
professor como ser que ensina e aprende. Ensinar e aprender, apesar da dimensão
individual que envolve, são práticas sociais que possibilitam aos estudantes serem
reconhecidos pelos outros como sujeitos de argumentação, de crítica, produtores de
conhecimento.
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Assim, há sinais de que a relação pedagógica construída por esses profissionais com
os estudantes procura superar o modelo baseado em aulas expositivas, o tradicional
esquema transmissão/recepção de conteúdos, em que reproduz o status quo e impede o
posicionamento crítico dos estudantes. A proposta em análise é pautada no protagonismo
dos alunos como parte da ideia de inovação capaz de significar o processo de ensinoaprendizagem a partir do diálogo crítico que considera a prática social dos alunos na
construção do conhecimento científico em aula. Parafraseando Agostinho Santos Silva, os
docentes estão a construir uma universidade à portuguesa!
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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE: UM TRABALHO COLETIVO E OU
INDIVIDUAL?
Rosana César de Arruda Fernandes
RESUMO
O presente artigo, recorte da pesquisa mais ampla de doutorado, discute o trabalho
pedagógico desenvolvido pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Direito de
um Centro Universitário do Distrito Federal, sendo esse um colegiado novo nas Instituições
de Educação Superior (IES), regulamentado em 2010 pela política avaliativa do MEC . O
estudo pautou-se nas reflexões acerca do contexto da educação superior e das políticas para
os cursos de graduação, coordenação de curso e da gestão do Núcleo Docente Estruturante.
Para a fundamentação da análise, foram pesquisados os seguintes estudiosos: Mendonça
(2000); FREITAS, L. C. (1995); FULLAN, M.; HARGREAVES, A. 2006) e LIMA, J.
A. (2002), entre outros. Foi desenvolvido um estudo de caso na abordagem qualitativa
realizada em três cursos (Ciências Biológicas, Direito e Pedagogia) e em três instituições de
educação superior localizadas no Distrito Federal. Muitas questões podem ser levantadas e
aprimoradas para a pesquisa acadêmica, no entanto esta pesquisa centra-se na seguinte
questão: “A coordenação do curso de Direito do UNI Centro implementa junto ao NDE
um trabalho pedagógico coletivo e ou individual?” e Como objetivo geral: “Analisar a
implementação do NDE como trabalho pedagógico coletivo e ou individual”. Os
objetivos específicos são analisar a percepção a respeito da exigência do NDE e sua
importância na gestão do curso; analisar o trabalho político-pedagógico desenvolvido
pelo NDE; e identificar avanços e tensões na implementação do NDE na instituição. Os
procedimentos e os instrumentos utilizados para a coleta de informações foram:
questionário, entrevista e observação direta. As reflexões e as sinalizações desta pesquisa
pretendem contribuir para o engajamento de docentes e gestores na constituição da
coordenação de curso de graduação e do NDE, como espaço e tempo de construção do
trabalho coletivo.
Palavras-chave: Educação superior. Coordenação de curso de graduação. NDE.

Introdução
A formação inicial na educação superior e suas condizentes condições de
trabalho significam, para muitos jovens e adulto,s a possibilidade de reorganização de
suas vidas, por meio da construção de sua profissionalização. A reflexão a respeito da
educação superior é oportuna, tanto para a área das licenciaturas que formam os
docentes quanto para as diversas áreas profissionais. Assim, repensar a formação na
graduação significa também repensar a coordenação de cursos de graduação e o Núcleo
Docente Estruturante (NDE), cuja função precípua, de acordo com estatutos e
regimentos institucionais, é implementar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
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A coordenação do curso de graduação e a implementação do NDE objetivam a
qualidade da formação profissional e constituem-se como atribuições complexas
interligadas que envolvem diferentes atores e políticas internas e externas às instituições.
“A prática de administração colegiada vivida no seio das universidades pode, também,
ter influenciado o surgimento dessas experiências nos sistemas de ensino [...]”
(MENDONÇA, 2000) e nas IES, como um todo.
Assim, a participação dos segmentos da instituição educacional é o elemento
fundamental da gestão colegiada como meio para organização, desenvolvimento e
avaliação do PPC. Ela promove a alternância do poder, conforme percebe-se nas
palavras de Mendonça “[...] uma das formas de limitação deste poder monocrático é a
implantação de colegiados, outro mecanismo largamente utilizado pelos sistemas de
ensino como expressão da gestão democrática” (2000, p. 412). O movimento pela
democratização da gestão das escolas públicas vivida nos anos oitenta repercutiu na
articulação dos projetos político-pedagógicos das instituições, reconfigurando a função
da coordenação e o papel do coordenador pedagógico, na educação básica, e do
coordenador de curso, na educação superior.
A Constituição Federal de 1988, no Art. 206, trouxe os princípios para o ensino
no país e adotou a gestão democrática do ensino público descrita no inciso VI, assim
como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394, de
1996, assumiu a gestão democrática como princípio para as escolas públicas da
educação básica.
O MEC criou a lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com o objetivo de promover a
qualidade da educação superior, a orientação da expansão e da oferta, o aumento da
eficácia institucional, a efetividade acadêmica e social e, especialmente, o
aprofundamento dos compromissos e das responsabilidades sociais (INEP, 2004). Pelas
atribuições conferidas pela lei do SINAES e com base na Portaria 147, de 02 de
fevereiro de 2007, que criou o conceito de NDE, e no disposto no Parecer da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) Nº 04, de 17 de junho de
2010, esta referida comissão elaborou a Resolução Nº 01, de 17 de junho de 2010, que
normatiza o NDE de curso de graduação “[...] como um grupo de docente, com
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atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção,
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.” Tal normatização
objetiva a melhoria da qualidade dos cursos de graduação, por meio da organização, da
execução e da avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Sua constituição dá-se
em concordância com o disposto no parágrafo único do Art 1º: o NDE deve ser
constituído “[...] por membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança
acadêmica no âmbito do mesmo, [...] e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.”
Entre outras atribuições, no Art 2º estão definidas as atribuições do NDE a serem
desenvolvidas juntamente com o coordenador do curso:
I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
de ensino constantes no currículo;
III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso;
IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Graduação.

O Art. 3º dispõe acerca da definição de atribuições e dos critérios de composição
do NDE pelos colegiados superiores das Instituições de Educação Superior, atendidos,
no mínimo, os seguintes:
I - ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente
do curso;
II - ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;
III - ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,
sendo pelo menos 20% em tempo integral;
IV - assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a
assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.

Sendo o NDE um colegiado novo nas IES, regulamentado em 2010 pela política
avaliativa do MEC, constituiu-se como um dos objetivos da pesquisa mais ampla
desenvolvida por mim no Doutorado, finalizado em 2012. Muitas questões podem ser
levantadas e aprimoradas, mas buscando o recorte dessa pesquisa mais ampla selecionei
a seguinte questão: “A coordenação do curso de Direito do UNI Centro implementa
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junto ao NDE um trabalho pedagógico coletivo e ou individual?” A partir da questão
problematizadora, defini como objetivo geral: “Analisar a implementação do NDE como
trabalho pedagógico coletivo e ou individual”. Como desdobramento do objetivo geral,
elenquei os seguintes objetivos específicos: a) analisar a percepção a respeito da
exigência do NDE e sua importância na gestão do curso; b) analisar o trabalho políticopedagógico desenvolvido pelo NDE; e c) identificar avanços e tensões na implementação
do NDE na instituição.
Para atingir os objetivos apresentados, o presente artigo pautou-se em dois
aspectos para a análise: o anúncio feito pelo coordenador e pelos professores integrantes
do NDE e o realizado nas reuniões do NDE do curso.

O caminho metodológico
Para compreender e analisar determinada realidade, é importante a seleção de
alguns aspectos e a adoção de um olhar de pesquisador que se caracterize como curioso e
atento. Assim, a metodologia selecionada para a realização da pesquisa está ancorada na
abordagem qualitativa.
Parte da pesquisa mais ampla foi realizada em um Centro Universitário privado
com tempo significativo de atuação no Distrito Federal. O Centro Universitário,
denominado nesta pesquisa como UNI Centro, é uma instituição de ensino superior
pluricurricular que apresenta em seu estatuto social, Art 1º, ser uma instituição
educacional de ensino, pesquisa e extensão que goza de autonomia acadêmica,
pedagógica, administrativa e disciplinar, nos termos da lei (Estatuto do UNI Centro,
2001). A IES assume um compromisso social para além do previsto na regulamentação
da lei, apontando a intencionalidade de avanço na qualidade da educação que propõe
desenvolver em seus cursos pelo tripé: ensino, pesquisa e extensão.
A instituição é constituída por três faculdades: Faculdade de Ciências da
Educação e Saúde (FACES), Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas
(FATECS) e Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais (FAJS). O Curso de Direito da
FAJS, em 2011, totalizava 6.580 estudantes, distribuídos nos três turnos: matutino,
vespertino e noturno; e 190 docentes.
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Os interlocutores da pesquisa foram: a) coordenador de curso de graduação, por
ser responsável pela articulação pedagógico-administrativa do curso; b) professores do
curso integrantes do NDE, por serem, também, os responsáveis pela elaboração, pelo
desenvolvimento e pela avaliação do PPC, juntamente com o coordenador. Não optei por
uma amostra quantitativa, mas procurei interlocutores que tivessem a vivência necessária
com a coordenação de curso de graduação e com o NDE.
O trabalho de campo no UNI Centro foi realizado no final de 2010 e início de
2011, com a devida aprovação do projeto apresentado à Comissão de Ética e Pesquisa
(CEP) e cadastro junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do
Ministério da Saúde. Como a questão central da pesquisa voltou-se para o trabalho
pedagógico desenvolvido pelo Núcleo Docente Estruturante, foram realizadas entrevistas
com o coordenador do curso e três professores integrantes do Núcleo e quatro
observações nas reuniões do NDE.

O Núcleo Docente Estruturante e o trabalho político-pedagógico
Partindo de estudos e reflexões acerca do tema, cabe pensarmos o trabalho
pedagógico desenvolvido nos cursos de graduação na instituição de educação superior.
Nesse sentido, Freitas (1995) esclarece que o trabalho pedagógico comporta dois níveis:
um como organização global da instituição escolar que envolve todos os segmentos e
outro que resulta da interação professor e alunos em sala de aula. Nesta pesquisa, o foco
foi o trabalho pedagógico desenvolvido pelo NDE como organização, desenvolvimento
e avaliação do PPC do curso. Existem o espaço e o tempo do trabalho docente
primordial, os quais ocorrem no contexto da aula e envolvem a interação professor e
alunos, mas também existe a gestão do curso que ocorre no espaço e no tempo coletivo,
fora da sala de aula.
Nas IES, o trabalho pedagógico coletivo pode ou não ocorrer nas reuniões do
NDE, pois existência do Núcleo e de espaços e tempos de reuniões não garantem a
constituição do coletivo de professores e a colaboração entre os pares. Essa possibilidade
se concretiza por meio das propostas e dos objetivos comuns explicitados no Plano de
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ação da Coordenação de Curso de Graduação (CCG), com a implementação do projeto
pedagógico do curso, por meio da responsabilização e da colaboração de todos, o que
podem levar à construção do trabalho pedagógico coletivo e solidário.
A colaboração é algo que perpassa várias atividades humanas ao longo da
história e Lima (2002) apresenta a ideia de colaboração como solução dos problemas em
vários setores da sociedade. Segundo ele, na esfera educacional, em todos os níveis, a
defesa dessa ideia ocorreu “[...] de forma tão veemente, entendida como o modo ideal de
se assegurar o desenvolvimento profissional dos docentes ao longo da carreira, a
aprendizagem de excelência para os alunos e a transformação das escolas em autênticas
comunidades de aprendizagem” (LIMA, 2002, p. 7). Nesse sentido, o autor objetiva
colocar a questão da colaboração no contexto da instituição escolar como forma de
transformação dessas instituições “[...] em locais mais aprazíveis e positivos para os
professores, para os alunos e para as suas famílias” (LIMA, 2002, p. 7).
Os estudiosos esclarecem que os aspectos formais desse trabalho, como as
reuniões, os encontros e a atividade burocrática, além de grupos para a elaboração de
projetos e eventos, não são caracterizados como trabalho em equipe. Esta forma de
trabalho consiste “[...] mais em qualidades, atitudes e condutas predominantes que regem
as relações pessoais em todo momento sobre uma base diária. A assistência, o apoio, a
confiança e a sinceridade formam o núcleo dessas relações.” (NIAS, apud FULLAN e
HARGREAVES, 2006, p. 88). Dessa maneira, as dimensões pessoal e profissional
ganham a mesma ênfase, porque, nessa cultura de trabalho em equipe, as práticas
pedagógicas que não dão certo, assim como as dúvidas, não ficam veladas; ao contrário,
vêm à tona com vistas ao encontro de alternativas de forma conjunta e, sendo assim,
promovem mudanças que podem caminhar para a inovação.
O desenvolvimento dessa forma de trabalho, no entanto, como advertem Nias e
colaboradores, não é tarefa fácil, uma vez que “[...] exigem um alto grau de segurança e
de sincera confiança entre os docentes. As culturas de trabalho em equipe são, sem
nenhuma dúvida, organizações complexas e em delicado equilíbrio, por isso é difícil
implementá-las e, todavia, mantê-las” (Idem, 2006, p. 92).
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Para os estudiosos Fullan e Hargreaves (2006), algumas formas de trabalho em
equipe devem exigir cautela, como: a venda do produto educacional, a cooperação fácil e
o trabalho em equipe artificial. Segundo os estudiosos, a venda do produto educacional
seria como “[...] os docentes das culturas balcanizadas unem suas lealdades e identidades
a grupos particulares de colegas” (Idem, p. 103). Essa ideia da cultura de balcão remete à
questão da divisão de uma mesma categoria em subgrupos, áreas, disciplinas e aos
departamentos das estruturas universitárias.
Os referidos autores (2006) analisam que o trabalho em equipe fácil assume
habitualmente formas limitadas no lugar de configurações amplas, pois o resultado do
trabalho em equipe não chega à sala de aula pelo trabalho conjunto, pela observação
mútua como investigação. O autor refere-se a observações da prática pedagógica dos
professores em aula para que possam avaliar o próprio desempenho, sinalizando, assim,
para a reflexão crítica da prática pedagógica como alavanca para a qualidade do seu
ofício.
Em relação ao trabalho em equipe artificial, os referidos estudiosos
caracterizam como algo mais controlado pelos administradores. Esse tipo de trabalho
requer tempo e um processo de construção que nem sempre coincidem com o prazo
determinados pelos administradores para serem cumpridas algumas metas e objetivos.
Caracteriza-se por procedimentos formais e burocráticos de planejamento conjunto e a
consulta entre eles. A implementação desse trabalho pode ser uma etapa de preparação
para o trabalho colaborativo, se for implementado corretamente (FULLAN e
HARGREAVES, 2006).
Os estudiosos afirmam que os termos colaboração ou colegialidade têm algumas
acepções, como trabalho colaborativo e planificado, em equipe, em pares e outras
formas; e surgem como alternativa às questões postas em debate acerca do isolamento
profissional e do trabalho individualizado do docente (FULLAN e HARGREAVES,
2006).

NDE do curso de Direito do UNI Centro: trabalho solidário ou solitário?
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No UNI Centro, em função da dimensão quantitativa do curso, o NDE é
composto por 50 professores; o coordenador do curso, membro nato; e três
coordenadores auxiliares que formam a equipe de coordenação. Ela desenvolveu
diversas atividades, das quais destacam-se: a apresentação da legislação e do objetivo do
NDE na instituição; o plano de trabalho para a elaboração do novo PPC: a reformulação
do currículo; e a elaboração de política de aquisição para a biblioteca do curso. Na
sequência, ocorreram outras ações, como revisão do PPC e as linhas centrais adotadas:
perfil do egresso, disciplinas e conteúdos, bibliografia básica de cada disciplina,
metodologias, discussão dos planos de ensino, avaliação da matriz curricular em
andamento etc.
Entre as atribuições definidas pela Resolução Nº 01, de 17 de junho de 2010, art
2º, o inciso III, que trata do desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão em
relação às ações de extensão, é uma dimensão contemplada por meio do Núcleo de
Práticas Jurídicas cujo objetivo primordial é o estágio dos estudantes. Entretanto essa
dimensão não foi contemplada nas discussões do NDE, mesmo com o compromisso
institucional de trabalhar o tripé: ensino, pesquisa e extensão.
Em relação à importância e à aceitação do NDE do curso para a qualidade do
curso, o coordenador Diego destacou que “[...] o NDE é uma forma de gestão
inovadora”. Em seu depoimento, afirmou que “[...] não existia tipo algum de colegiado
de professores voltado para a discussão político-pedagógica do curso de Direito”. Os
professores também apoiaram essa iniciativa do MEC e a consideram relevante para a
qualidade do curso, conforme ilustram os depoimentos: “É uma coisa do MEC que foi
superbacana, do ponto de vista estratégico e, mesmo sendo obrigatório, poderia ser
pouco efetivo, criar e fazer uma coisa 'fake', mas não acontece assim.” (professor Dilon).
O depoimento revela que, mesmo sendo exigência do MEC, na instituição não se tornou
uma atividade para cumprir a exigência superior. O professor Duarte corrobora a
importância do NDE quando afirmou que “Tudo é discutido no NDE. As decisões
fundamentais que são marcos, as ideias gerais do curso estão passando pelo NDE com
maior ou menor internalização pelo grupo”. Os professores destacaram a importância do
NDE pela possibilidade de organização da gestão do curso e pela oportunidade de
participação nos processos de tomada de decisão. Revelaram também que o UNI Centro
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está implementando o NDE com vistas à melhoria da qualidade dos cursos e não
meramente para atender a um critério de avaliação de cursos pelo MEC.
Os interlocutores destacaram também algumas mudanças com a implementação
do NDE; “Um curso grande, você precisa de sistema de informática, gente capacitada e
de procedimentos para os funcionários.” (professor Duarte). “As mudanças têm relação
com a gestão atual, pelo diálogo com o grupo e com o MEC que dá um perfil mais
qualificado para o curso.” (professor Dilon). Os depoimentos sinalizam as mudanças
ocorridas no curso em função da gestão e do NDE, o que fortalece a ideia de aceitação e
participação dos docentes no processo coletivo de implementação do PPC.
As observações oportunizaram a análise das atividades desenvolvidas pelo NDE
em uma perspectiva de trabalho pedagógico coletivo e ou individual. Isso foi notado nas
reuniões com os docentes do NDE do curso e foi possível analisar que ora o trabalho
pedagógico do NDE teve aproximação com a concepção de trabalho coletivo, ora com a
concepção de trabalho fragmentado.
São aproximações à concepção de trabalho pedagógico coletivo, em função de
que a ideia de colaboração entre pares está pautada na perspectiva da educação
emancipatória; e aproximações à concepção de trabalho fragmentado, que caracteriza-se,
nas palavras de Lima (2002), pela distorção da ideia de colaboração, quando destituída
de sentido de educação emancipadora, tornando-se palavra sem utilidade e fora do
contexto da educação, como a apropriação feita pelo mundo empresarial como alavanca
para o sucesso.
A aproximação com o trabalho coletivo foi evidenciada nas atividades propostas
para a reformulação do PPC. A equipe de coordenação propôs a organização em
pequenos grupos de discussão, posteriormente, trabalhou com o grande grupo. Os
docentes iniciaram o debate acerca das matrizes curriculares e dos planos de ensino das
disciplinas. A aplicação da técnica foi interessante como vivência da organização
didática do trabalho pedagógico do NDE, o que pode interferir na prática docente na
aula.
Nessa atividade foi oportunizada a discussão entre os pares, as sugestões e a
conversa no grande grupo. Os docentes participaram desse momento de forma ativa, com
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sugestões e críticas, pois tinham objetivos definidos e claros, além da experiência do
semestre decorrido que sinalizou a necessidade de mudanças e, com o NDE, a
possibilidade de efetivá-las. O trabalho coletivo, como afirma Fusari (1993, p. 70), “[...]
não supõe apenas a existência de profissionais que atuem lado a lado numa mesma
escola, mas exige educadores que tenham ponto de partida (princípios) e pontos de
chegada (objetivos) comuns”. Esses princípios e objetivos são construídos,
coletivamente ou não, no projeto pedagógico do curso como organizador do trabalho
coletivo, processual, intencional e assumido por todos.
O trabalho pedagógico coletivo do NDE, em algumas atividades observadas,
aproximou-se da concepção de trabalho em equipe fácil (FULLAN e HARGREAVES,
2006), porque, segundo os autores, este não discute os fundamentos, os princípios e a
ética da profissão, mas volta-se para questões de natureza imediata, específica e técnica.
Essa aproximação com o trabalho em equipe fácil foi evidenciada na atividade de
avaliação do NDE e do processo de revisão da matriz curricular para o ano seguinte. O
grupo de docentes não fez a avaliação do trabalho do NDE e a equipe de coordenação
não retomou o objetivo da reunião. Um docente levantou questionamento acerca da
avaliação multidisciplinar cumulativa e, depois de apresentado o processo de revisão da
matriz curricular, os docentes realizaram a discussão ao respeito do tema proposto sem
aprofundamentos conceituais e da prática pedagógica.
O trabalho individualizado e fragmentado também se fez presente nas reuniões
observadas. A ausência de espaço-tempo para a ação coletiva de deliberação,
planejamento, execução e avaliação do PPC e para a gestão acadêmico-pedagógica dos
cursos de graduação aponta para a direção do trabalho individualizado e fragmentado, o
que contribui para a intensificação e a desvalorização da profissão.
Isso foi evidenciado na atividade de apresentação da proposta de coordenação do
curso - Núcleo de extensão e atividades complementares e Núcleo de Monografia. O
coordenador do curso fez a apresentação da “política de avaliação da aprendizagem”.
Após a exposição oral, o grupo de docentes não questionou ou opinou, apenas
apresentou duas sugestões de estudos ao final da reunião. A avaliação da aprendizagem é
um tema complexo, mas percebe-se que a ausência de participação dos docentes foi em
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função da necessidade de estudos como expressa o seguinte depoimento: “Precisamos de
assessoria sobre avaliação, tem muitos conceitos que não dominamos [...]” (professora
Diana). O professor Duarte destacou a questão do tempo: “Necessitamos de mais
reuniões para essa discussão [...]”. Uma única reunião do NDE, sem estudos anteriores,
foi insuficiente para que a discussão fluísse, necessita-se, então, de outras reuniões para
aprofundamento do tema e fechamento da proposta de avaliação da aprendizagem.
A gestão do curso proposta pela equipe de coordenação do curso de Direito do
UNI Centro, para trabalhar com o NDE, se aproximou dos princípios da gestão
democrática, como ilustra o depoimento do professor Dilon: “O NDE teve impacto no
conjunto de ações da gestão do curso. Estamos redesenhando a monografia com diálogo
interdisciplinar, por meio da gestão compartilhada”. A gestão democrática pressupõe a
participação dos atores envolvidos no processo educativo e isso impacta positivamente a
gestão do curso e muda a prática pedagógica docente que interfere no processo de ensino
e de aprendizagem dos estudantes.
Alguns avanços foram sinalizados pelos interlocutores na implementação do
NDE. O diálogo e o impacto do trabalho pedagógico do NDE foi sinalizado como ponto
de avanço, como ilustram os depoimentos: “No caso do núcleo de monografias, a
orientação do professor ao aluno, por exemplo, o registro a partir da plataforma
eletrônica, vai mudar muito a trabalho de orientação.” (professor Duarte). “Então, o que
estou vendo acontecer é uma questão de identidade do curso que vai sair com
profissionais capacitados na relação do Direito com a Política Pública.” (professor
Duarte). A organização da equipe de coordenação do curso com o NDE constituiu um
ponto de avanço, pois é uma atividade complexa que requer competência e compromisso
para a implementação do núcleo de forma participativa e alcance seus objetivos.
Os interlocutores sinalizaram, também, tensões na implementação do NDE. O
professor Duarte apontou uma questão limitadora do NDE, quando afirmou: “A maioria
dos professores integrantes do NDE é horista. Não é como a universidade pública onde a
maioria dos professores é de dedicação exclusiva.” Essa é a questão do tempo destinado
para planejamento e organização do professor para suas atividades docentes que não
estão incluídas em sua carga horária de trabalho, pois a lógica empresarial é dominante.
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O coordenador Diego reforçou essa dificuldade: “A lógica da maximização de
resultados e da eficiência aplicável às instituições privadas é um dificultador [...].” Com
a constituição do NDE, o coordenador solicitou pagamento extra aos professores pelas
reuniões aos sábados, o que gera certo conflito entre a lógica de mercado, a maximização
de resultados financeiros e a qualidade do curso. Esse é um aspecto da gestão de cursos
de graduação e NDE que precisa ser considerado, uma vez que o custo muito alto gera,
também, mensalidades altas. Mesmo com essa limitação, a importância do NDE não foi
colocada em questão pelos interlocutores.

Sinalizando um desfecho
Nesse cenário de políticas públicas para a melhoria da qualidade dos cursos, a
importância do coordenador de curso é visível e, na implementação do Núcleo Docente
Estruturante, a sua atuação é determinante. Considero, então, que a ação coordenadora se
situa em um continuum que transita de um extremo a outro. Se está pautada na lógica da
ordenação, apresenta fragilidades pela construção de ações pulverizadas dentro do curso
como um todo, e em especial no NDE, assim, o atendimento somente às demandas
imediatas e a implementação do Projeto Pedagógico do Curso se torna conflitante. O
Núcleo Docente Estruturante, prensado pelas exigências internas e externas, será apenas
espaço e tempo de tradução, referendo e atendimento dessas exigências na adaptação do
projeto pedagógico do curso. Portanto o NDE do curso desenvolve o trabalho
pedagógico solitário, intensificado, invisível e com base no trabalho instituído,
configurando-se como um colegiado burocratizante e centralizador.
Analisando outro ponto nesse continuum, situa-se a lógica da coordenação, o
coordenar com os pares. O NDE constitui-se como espaço e tempo de possibilidades e
representa a oportunidade de construção da colegialidade e da liderança pedagógica,
descentralizada e emancipadora, que se aproxima do modelo democrático de organização
e gestão. Como forma de ação, utilizam como base o diálogo e a reflexão crítica da
prática pedagógica e da gestão presentes no curso, sem desprezar os procedimentos, mas
com foco no processual. O NDE do curso, situado nesse ponto do continuum, desenvolve
o trabalho pedagógico solidário, emancipador e com base no trabalho instituinte,
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configurando-se como uma gestão do NDE crítico-reflexiva, impulsionadora e
propositiva em busca de ações inovadoras nos cursos.
O NDE do curso de Direito do UNI Centro transitou de um ponto a outro desse
continuum, ora desenvolveu um trabalho pedagógico que se aproximou do trabalho
coletivo, ora se aproximou do trabalho individual e fragmentado. Emergem, portanto,
algumas reflexões acerca desse trabalho realizado nos cursos de graduação, o que poderá
pender para algumas direções: se for concebido como trabalho alienado e alienante,
tecnicista, fragmentado e de base neoliberal, será desenvolvida uma atividade
pedagógica burocratizante e centralizadora que apresenta como resultado o trabalho
solitário; do outro lado, se for concebido como um trabalho coletivo e reflexivo que
considere a racionalidade da prática, será desencadeado o trabalho pedagógico na
perspectiva da emancipação que apresenta como resultado um trabalho solidário. Dessa
forma, o trabalho pedagógico que garanta espaços e tempos para reflexão coletiva, sem
desprezar

os

procedimentos,

gera

ações

coordenadoras

impulsionadoras

e

emancipadoras.
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DIDÁTICA: COM A PALAVRA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Liliane Campos Machado
Universidade de Brasília
Ilma Passos Alencastro Veiga
UniCeuB/Universidade de Brasília
RESUMO
Esse artigo propõe uma discussão, que resulta de pesquisa bibliográfica e de campo, acerca
da concepção de didática dos professores da educação básica. Objetivamos, com a
investigação desenvolvida, analisar os conhecimentos didáticos anunciados por educadores
da escola básica, bem como discutir a contribuição da didática no que se refere aos aspectos
convergentes e divergentes encontrados em suas práticas docentes. Como percurso
metodológico, trilhamos os caminhos da pesquisa qualitativa, por meio de averiguação
bibliográfica e documental. Trabalhamos com narrativas de professores da educação básica
de diversas regiões do país e ressaltamos que os registros desses fatos foram feitos por
alunos da disciplina de Didática da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília
como trabalho final da disciplina. Analisamos as histórias apontadas em vinte produções e
evidenciamos o registro de narrativas de dois ou mais professores em alguns delas. Assim
sendo, avaliamos os relatos de 40 (quarenta) professores contidos nos trabalhos
selecionados. Após essa seleção dos trabalhos, fizemos a leitura, e análise das narrativas.
Para o tratamento dos dados, optamos por uma análise a partir de uma perspectiva
histórico-crítica e, como aporte teórico, recorremos a autores tais como: Candau (2000);
Martins e Romanowski (2008); Martins (1989); Pimenta e Anastasiou (2002), entre outros.
O estudo evidenciou que os professores da educação básica apresenta uma concepção de
didática mecanicista e instrumentalista. Isso porque a formação do professor na disciplina
de didática também foi permeada por essa visão. Mesmo como essa concepção, para alguns
professores, a disciplina é essencial para a formação de docentes.
Palavras-Chave: Didática. Narrativas de Professores. Educação Básica.
Introdução
Enfatizamos a tendência de valorizar a relação ensino-aprendizagem na formação do
professor para a educação básica, no sentido de construir conceitos que tenham relevância
sociopolítica e histórica para a escolarização e possibilitem a participação colaborativa dos
docentes em exercício nesse nível de ensino para apreensão e a construção dos
conhecimentos didáticos.
Esse texto se situa nessa perspectiva, pois trazemos para reflexão a análise das
narrativas dos professores atuantes na educação básica. Sendo assim, esses educadores
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falaram da importância da didática em sua atuação docente, a partir de sua realidade social
e das experiências individuais e coletivas.
A partir de suas práticas pedagógicas, Machado (2014-2015) insere elementos à
configuração da Didática, ao dar a esta visibilidade e incentivar as práticas de registro das
narrativas das produções dos professores por alunos da licenciatura da Universidade de
Brasília ao longo do processo de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, na disciplina de
Didática Fundamental, como desdobramentos de análises mais amplas acerca do campo
dessa instrução na formação docente.
Este trabalho tem como objetivo geral: “analisar os conhecimentos didáticos
anunciados por professores da escola básica, bem como discutir a contribuição da didática
no que se refere às convergências e divergências encontradas em suas práticas docentes”.
O texto está estruturado em três categorias que emergiram da análise das narrativas.
São elas: concepção e fundamentos da didática sob a perspectiva das narrativas; o papel da
didática na formação do professor; e aspectos convergentes e divergências em relação à
fundamentação da didática.

Para nos situarmos...
A Didática como disciplina curricular do campo da Pedagogia é obrigatória nos
cursos de licenciatura com o intuito de desenvolver o conhecimento didático, bem como um
campo de pesquisa e produção de conhecimento do domínio dos professores das diversas
licenciaturas. O conhecimento didático escolar-acadêmico produzido no espaço tempo das
instituições formadoras e da educação básica é visto como capaz de colaborar com o
processo formativo do licenciando agregando as representações sociais desenvolvidas pela
vivência de professores e estudantes na relação universidade e escola de educação básica.
Em decorrência, é preciso planejar o ensino da Didática com a delimitação de
objetivos de ensino para todos os cursos de licenciatura, organizados por eixos
epistemológicos temáticos. O primeiro eixo aborda educação e sociedade e as relações
entre Pedagogia e Didática; o segundo, os movimentos evolutivos da história da Didática
no bojo das tendências pedagógicas; o terceiro está voltado para a Didática e suas relações
nos diferentes níveis de planejamento: projeto político-pedagógico, plano de ensino e plano
de aula; e o quarto eixo diz respeito aos elementos constitutivos e substantivos do ensino
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como objeto da Didática, tais como: finalidades e objetivos, conteúdos, metodologias e
técnicas de ensino, recursos didáticos e tecnológicos, avaliação e relação pedagógica.
Entendemos ser necessária uma conceituação/fundamentação a respeito de didática e,
para isso, recorremos aos pesquisadores da área. Para Libâneo (1990), ela é uma área da
Pedagogia e uma das matérias fundamentais na formação dos professores. O autor a
denomina como “teoria do ensino” por investigar os fundamentos, as condições e as formas
de realização do ensino.

Ele evidencia que cabe à didática converter objetivos

sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino; selecionar conteúdos e métodos em
função desses objetivos; e estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em
vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos [...] trata-se da teoria geral do
ensino. Libâneo compreende que a apropriação do conhecimento está intimamente
articulada à forma de constituição de saberes e à relação do aluno com o objeto do
conhecimento.
Martins e Romanowski (2008) contribuem apresentando um conceito de didática que
vai além de compreender o processo de ensino em suas múltiplas determinações. Elas
afirmam que é preciso intervir nele e reorientá-lo na direção política pretendida; ela vai
expressar a ação prática dos professores, sendo uma forma de abrir caminhos possíveis para
novas ações. A proposta de Martins (1989) é a sistematização coletiva do conhecimento
que permite ao professor assumir o importante papel de mediador entre o saber
sistematizado, a própria prática social e a de seus alunos, a quais são valorizadas e as
dificuldades decorrentes delas também. Assim sendo, a sistematização coletiva do
conhecimento, segundo a autora, permite:
[...] aos alunos que passem da condição de receptores passivos de informações
sistematizadas, absolutistas e transmitidas numa relação vertical (de cima para
baixo) para a condição de sujeitos que vivenciam um trabalho coletivo, um
processo para obter a sistematização. Assim, eles passam a dominar o processo e
o resultado. (MARTINS,1989, p. 104)

Trata-se de uma didática sistematizada que parte do pressuposto de que a
reconstrução do conhecimento da área não vai ocorrer por meio de teorias, mas emerge das
contradições estabelecidas nos contextos social e histórico, de forma que expresse a prática
dos professores que estão desenvolvendo o processo.
Para Pimenta e Anastasiou (2002), a didática consiste em saber ensinar, ou seja,
mediar o conteúdo para que ele possa ser somado e entendido pelo aluno. As autoras
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explicitam que o ensino enquanto padrão social é um fenômeno complexo. É uma situação
em movimento e diversa conforme os sujeitos, os lugares e os contextos onde ocorre. As
autoras apontam novas demandas para a didática: as práticas interdisciplinares e
multiculturais, a epistemologia da prática e as novas formas de organização escolar, entre
outras.
A Didática busca superar o intelectualismo formal do enfoque tradicional; evitar os
efeitos do espontaneísmo escolanovista; combater a orientação desmobilizadora do
tecnicismo; e recuperar as tarefas especialmente pedagógicas, desprestigiadas a partir do
discurso reprodutivista. Ela procura, ainda, compreender e analisar a realidade social onde
está inserida a escola. A formação didática dos professores se alinha, então, aos desafios
históricos e sociais, assim como a própria educação brasileira. A didática é locus
privilegiado de discussão do ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Essa disciplina contribui
para a operacionalização de outros campos do conhecimento e está relacionada ao saber
fazer pedagógico, com as práticas e o estágio supervisionado.

O Caminho percorrido
Com o objetivo de analisar as narrativas dos professores da educação básica,
destacamos o perfil identitário dos interlocutores, composto pelos seguintes itens: nomes
fictícios; gênero; etapa de ensino; experiência profissional e dependência administrativa da
escola em que atuam. Em seguida, realizamos a leitura integral das narrativas e a definição
das categorias analíticas, conforme explicitado na introdução.
Turato (2005) evidencia que as pesquisas que utilizam a perspectiva qualitativa
devem trabalhar com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Elas não
têm qualquer utilidade na mensuração de fenômenos em grandes grupos e são basicamente
úteis para quem busca entender o contexto onde algum fenômeno ocorre. Escolhemos a
narrativa como um procedimento de coleta de dados, por ela ser um caminho inovador para
chegar ao objetivo proposto, dando a palavra ao professor da educação básica.
Apropriando da concepção de Benjamin (1985: 205): “a narrativa [...] é ela própria,
num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela mergulha a coisa na vida do
narrador para em seguida retirá-la dele”. Isso significa que a narrativa, em vez de ser uma
lembrança acabada de uma experiência, se reconstrói à medida em que é relatada. Narrar
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algo consiste na “faculdade de intercambiar experiências”, configurando-se naquilo que
Eco (1993) chama de obra aberta.
Frente ao exposto, partimos, portanto, para a análise das narrativas de professores da
educação básica, atividade de pesquisa solicitada aos licenciandos de diferentes cursos,
matriculados na disciplina de Didática Fundamental da Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília. Isso ocorreu a partir do critério, qualitativo e representativo, qual
seja: narrativas nas quais encontramos fundamentação/conhecimento mais elaborada/o a
respeito da didática. Tínhamos disponíveis 45 (quarenta e cinco) trabalhos com os relatos e,
destes, foram selecionados vinte que serviram de base para a elaboração do presente texto.
Algumas dessas pesquisas tinham o registro de histórias de dois ou mais professores, então,
analisamos as narrativas de 40 docentes contidas nos vinte trabalhos escolhidos, a partir do
critério da clareza da narrativa e da coerência das respostas ao que foi solicitado. Para a
análise e o registro das narrativas, utilizamos nomes fictícios para os educadores, com o
intuito de manter o anonimato dos colaboradores.
Com relação ao perfil profissional dos interlocutores, evidenciamos que a maioria é
do gênero feminino, o que nos permite inferir que existe entre os pesquisados uma
tendência de feminização do Magistério, uma vez que predomina na análise narrativas de
mulheres. Acerca disso, lembramos Fontana:
[...] As diferenças de gênero fazem diferença no processo de construção de nossa
subjetividade (os sujeitos são sexuados) e na constituição do nosso ser e fazer
profissional. Elas imprimem especificidades e nuances a esses processos, do
mesmo modo que a escola, sendo hoje um local de trabalho feminino, mediatiza
os modos como nós, mulheres, e os homens, nossos parceiros vivenciamos a
condição feminina e a difundimos. [...] Em seu conjunto, os estudos que elegerem
o gênero como categoria de análise nas pesquisas sobre a atividade docente, ainda
que tenham enveredado por caminhos distintos, evidenciaram que a história vem
produzindo e sendo produzida por homens e mulheres e que essa distinção não é
apenas natural e biológica, mas também histórica e cultural. (FONTANA, 2003,
p. 35).

No que se refere à experiência profissional, os quarenta professores estão assim
distribuídos: cinco não informaram o tempo de serviço; doze têm até três anos de
experiência; seis estão entre quatro e seis anos de trabalho; dezessete têm entre sete e vinte
e cinco anos de experiência; e um docente tem entre vinte e cinco e trinta e cinco anos de
trabalho.
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Huberman (1992, p. 39) traça uma descrição de tendências a respeito do
desenvolvimento da carreira docente, que nos permite identificar como se caracteriza “o
ciclo de vida dos professores”. Em seus estudos, o autor encontrou sequências-tipo no
desenvolvimento da carreira do professor e as classificou em etapas básicas, de acordo com
os anos de carreira, lembrando que estas não devem ser tomadas como fases lineares, mas
concebidas por meio de uma relação dialética. A primeira fase é a de início na carreira (um
a três anos de docência): encontramos entre os pesquisadores doze professores nessa fase,
vivenciando a descoberta, a exploração e a sobrevivência do começo da carreira. A segunda
é a de sobrevivência, estabilização, e ela compreende o período de quatro a seis anos de
trabalho: foram entrevistados seis professores nessa fase, e eles estão em um processo de
consolidação de um repertório pedagógico, criando, assim, um sentimento de competência
e pertença a um corpo profissional. Na fase de diversificação ou questionamentos, que
compreende dos sete aos vinte e cinco anos, temos, dentre os interlocutores, dezessete e
eles estão no estágio de experimentação, motivação, busca de novos desafios e/ou no
momento de questionamentos e reflexão acerca da carreira. A fase de serenidade e
distanciamento afetivo e/ou conservadorismo e lamentações pode levar ao conformismo ou
ao ativismo, ela vai dos 25 aos 35 anos: temos um professor entre os entrevistados. Por fim,
existe a fase de desinvestimento, recuo e interiorização (35 a 40 anos), que pode ser sereno
ou amargo: não tivemos nenhum entrevistado nessa fase. Segundo o autor (1992), essas
etapas não se constituem formas estáticas mas, sim, um processo dinâmico e bem peculiar
ao percurso pessoal de cada professor. Das quarenta narrativas, trinta e sete são de
professores que atuam na educação básica na segunda fase do ensino fundamental e no
ensino médio.

A Didática nas narrativas dos professores da educação básica
Nesse item consideramos importante trazer a categoria “concepção e fundamentos da
didática destacados das narrativas”. Para evidenciar a perspectiva instrumentalista em cada
narrativa, destacamos alguns termos em itálico. Mara esclarece que a didática é uma
disciplina que ensina como adotar métodos e técnicas que serão úteis à aprendizagem do
aluno uma disciplina que ensina a adoção de métodos.
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Para o Joel, trata-se de um caminho escolhido para ensinar todo o conhecimento ao
aluno. Isso nos faz rememorar o propósito de Comenius (1966) de ensinar tudo a todos a
partir da Didática Magna. Bela corrobora essa ideia, pois concebe a didática como um
manual de como se portar em sala de aula.
A professora Sônia evidencia, em sua concepção de didática, a compreensão do
processo ensino/aprendizagem, o ato de planejar/direcionar melhor a aula a partir de
modelos, métodos e técnicas.
Nas narrativas de Rose e Paulo, observamos que a didática é a forma de mediação do
trabalho do professor. Paulo ainda enfatiza ser uma disciplina em que a teoria considera a
experiência ou a experimentação.
Clovis contribui com a sua narrativa afirmando que a didática é um mecanismo
utilizado para se dar aulas interessantes. De forma objetiva, Felícia define-a como o modo
de dar aula.
O professor Geraldo a compreende como um instrumento utilizado a favor do
processo de ensino-aprendizagem.
Para os interlocutores João, Adão, Carla, Cleide e Rita, a didática pode ser
conceituada como ensinar; técnica usada para atingir os objetivos; facilitador da
aprendizagem; técnica de ensinar e orientar a aprendizagem; e serve de auxílio para o
professor.
Inferimos que as concepções explicitadas nas narrativas estão correlacionadas com os
princípios/objetivos da didática instrumental compreendida como um conjunto de
procedimentos que o professor utiliza para promover o ensino eficiente. Isso tem como
centralidade fórmulas mágicas e receitas fragmentadas acerca dos conhecimentos didáticos,
negando as dimensões humanas, políticas do processo didático nos atos de ensinar,
aprender, pesquisar e avaliar. Nesse sentido a centralidade recai na dimensão
exclusivamente técnica.
Percebe-se que essas narrativas discutem a possibilidade convergente de tornar as
salas de aula espaços dinâmicos de sistematização de conhecimentos. Não são oponentes
entre si, nem conflitantes, pois visam a objetivos convergentes ao da didática instrumental.
A didática instrumental possui um significado puramente técnico e desatualizado,
pois ela estuda os princípios, as normas e as técnicas que regulam qualquer tipo de ensino,
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para qualquer tipo de aluno. Para Candau (2000), essa é uma visão ultrapassada, pois uma
ação geral para qualquer aluno não é cabível para as classes heterogêneas com as quais
nossas escolas trabalham. Embora considerada como arcaica, essa concepção está viva nos
dias atuais nas narrativas de alguns dos professores, conforme se pôde constatar.
Corroborando com Candau (2000), torna-se urgente a revisão da concepção de didática, em
algumas práticas docentes, os quais precisam considerar aspectos diversos demandados
pela sociedade educacional atual e pelas questões/problemas que emergem do contexto da
escola e da sala de aula vinculados ao processo de ensino.
Nesse sentido, as perspectivas ligadas à dimensão meramente técnica são articuladas
a um projeto globalizante para formar professores tecnólogos do ensino. Ao se formar o
tecnólogo, o docente reproduz conhecimentos, na formação e nas relações sociais, na
direção do que afirma Tardif (et al, 2001, p. 38): “[...] sua ação situa-se no plano dos meios
e estratégias de ensino; procura o desempenho e a eficácia na consecução dos objetivos
escolares”.
Nesse sentido, os processos de ensinar e aprender são orientados por preocupações de
padronização, uniformidade, controle burocrático; e essa forma de trabalhar a didática
fortalece a distância entre os conhecimentos teóricos e os práticos e contribui para que a
disciplina seja tratada apenas no campo imaginário. A formação didática desenvolvida no
curso de licenciatura nessa concepção tem como consequência o exercício técnico
profissional da docência, com ênfase no saber fazer e isso confere ao trabalho e ao
professor caráter de atividade artesanal e foi percebido nas narrativas apresentadas.
Desse modo, o professor não é concebido como um profissional que problematiza,
questiona, compreende e sistematiza conhecimentos, porque sua prática pedagógica se
limita ao espaço da sala, da aula e não se articula com o que propõem as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2015). Essas
orientações fortalecem a ideia da pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos,
fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização e relevância
social.
No tocante à segunda categoria, qual seja, o papel da didática na formação do
professor, encontramos nas narrativas ponderações significativas a respeito da importância
e da necessidade da didática, sempre associadas ao processo formativo.
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Na narrativa do professor Lucas, está evidente que a didática é uma disciplina
imprescindível, pois o que ele estudou (bibliografia) em didática em seu processo formativo
coincide com a realidade atual (seu contexto como professor).
A professora Luzia reforça que a didática utilizada por ela e por colegas de trabalho é
o reflexo do que foi estudado na universidade; assim sendo, ela entende que a didática se
faz essencial, tornando-se um elemento facilitador para o professor. Ela também defende a
atualização constante do docente.
Ângelo, outro interlocutor, entende que a didática prepara o professor para o
exercício em sala de aula. Para ele, a didática foi fundamental para que ele definisse as suas
estratégias pedagógicas e compreendesse os fundamentos da sua profissão, além das
razões de se estar em uma sala de aula.
Recorremos, também, a ponderações feitas pelo professor Roque e delas abstraímos
que a didática, para esse professor, é a possibilidade de diálogo com o aluno, com
autoridade, mas sem autoritarismos ou imposições.
Quando nos aproximamos das narrativas dos professores, todos concordam, em maior
ou menor grau, com as implicações positivas da Didática em suas formações. Por outro
lado, se refletirmos acerca dessas implicações na prática docente, fica evidente, ainda que
de forma fragmentada, que é necessário se repensar a articulação entre as concepções da
didática e as ações desta realizadas no cotidiano institucional, o que significaria
redirecionar os estudos para a construção de um “saber didático mais denso e orgânico”, tal
como afirma Oliveira (1997) no contexto do processo formativo na universidade.
As narrativas apresentadas mostram algumas nuances de como a disciplina de
Didática Fundamental nos cursos de licenciatura pode e deve ser possibilitada ao futuro
professor na compreensão de seu papel como agente social, protagonista e interlocutor das
práticas pedagógicas bem como seus estudantes, posteriores docentes na escola de
educação básica. Isso é explicado por Sacristán (1999, p. 90), ao afirmar categoricamente:
[...] os motivos e as necessidade dos sujeitos não ocorrem no vazio, mas dentro de
uma sociedade e em um momento determinado de sua histórica, o componente
dinâmico da ação dos sujeitos em suas coincidências e em suas divergências
vincula-se com o aspecto simétrico no plano cultural, sendo possível falar das
relações entre projetos individuais e projetos compartilhados socialmente (grifo
do autor).
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No tocante à terceira categoria, “aspectos convergentes e divergentes em relação à
fundamentação da didática”, contamos com a contribuição de cinco professores
interlocutores, como se pode constatar a seguir.
O professor Davi não apresentou uma resposta coerente, demostrou desânimo com o
ensino e, por consequência, com a didática. Não mostrando desânimo, o professor Flávio
afirma que a didática é um elemento-chave para o trabalho do professor, sobretudo porque
isso é cobrado nos requisitos da profissão.
A professora Meire aponta uma divergência significativa em sua narrativa, quando
afirma que, em seu curso de graduação, mesmo sendo de licenciatura, pouco se dedicou a
discussões em torno da didática. Segundo ela, quando começou a lecionar, não tinha
nenhum preparo ou conhecimento para assumir uma turma. Frente a essa situação, ela
recorreu à irmã que já era professora com muitos anos de experiência.
Em uma situação com alguma semelhança à narrada pela Meire, o professor Jorge
reconhece que cursou a disciplina de didática no primeiro semestre apenas por ela ser
obrigatória. Mesmo nessa condição, quando começou a atuar como docente,
percebeu/reconheceu a importância da disciplina para sua formação. Em síntese, só
reconheceu a necessidade e a importância da disciplina no contexto prático da sala de aula.
O Professor Wesley, em sua fala, entente que a didática é uma disciplina chata e monótona.
O fazer didático é um processo, um movimento, uma trajetória. É uma elaboração que
se dá de forma individual e coletiva e ocorre nos cursos de formação ou dentro do espaço
escolar, onde contracenam alunos e professores nas condições históricas em que ambos
estão inseridos. Dessa forma, os professores são autores e produtores de uma trajetória
individual e coletiva e não meros espectadores e consumidores de estoques de técnicas de
última geração, Assim, deveriam ser sempre sujeitos criativos, reflexivos e políticos.
Considerando os propósitos da formação de professores, técnicos, humanos ou
sociopolíticos, precisamos repensar a instrução oferecida na disciplina de didática com o
objetivo de superar divergências/equívocos como os mencionados nas narrativas dessa
pesquisa. Precisamos aproximar/construir uma perspectiva de didática fundamental, de
modo que se fortaleçam o diálogo e o trabalho coletivo, se assuma a multidimensionalidade
do processo didático e se articule as dimensões técnicas, humanas e políticas. Enfatizamos,
ainda, a necessidade de relação de unicidade entre teoria e prática, forma e conteúdo,
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professor e estudante, finalidades e objetivos, entre outras carências, partindo da análise da
prática pedagógica concreta e de seus determinantes sociais (CANDAU, 2000). Dessa
forma, reiteramos que a Didática Fundamental é imprescindível na formação do professor,
uma vez que tem um corpo de conhecimento próprio que não é importado de outros campos
científicos, embora deva manter uma relação interdisciplinar. De acordo com Candau
(2008), a disciplina não deve ser “invadida” por diferentes campos do conhecimento perca
sua especificidade.
Considerações provisórias
A análise das narrativas possibilitou perceber a prevalência do tratamento da didática
na concepção teórico-instrumental. A partir dessas reflexões, sistematizamos algumas
ideias, provenientes da leitura analítico-interpretativa das narrativas enunciadas a seguir:
o estudo didático constitui-se um movimento privilegiado de experiências para o
estudante de licenciatura que supera a mera obrigação curricular e assume papel de
destaque no processo de formação inicial;
os interlocutores evidenciam uma prática docente descontextualizada e acrítica e
expressam a incompreensão de alguns professores interlocutores em relação ao papel e à
importância da didática em sua prática profissional, isso em função de uma formação
didática mecanicista;
a disciplina de Didática não é reconfigurada e redimensionada com ênfase na
investigação e na relação teoria e prática, bem como não é significativa para o professor,
pois dá destaque ao desenvolvimento da perspectiva fragmentada que precisa ser
superada. Ela fortalece a racionalidade técnica e não considera a dialogicidade e a
interatividade; e
as narrativas evidenciam também a importância e a imprescindibilidade da Didática,
mesmo tendo os professores sido formados em uma perspectiva instrumental e
mecanicista.
É preciso envidar esforços para restituir à Didática o seu papel de mediadora entre
conhecimentos técnico-científicos e pedagógicos para possibilitar a relação teoria-prática,
inerente ao trabalho docente e explicitar com maior clareza os elementos teórico-didáticos
que subjazem à prática pedagógica desenvolvida em sala de aula.
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Por fim, foi pretensão nossa contribuir para a compreensão da Didática na formação
do professor para a educação básica e do estudante de licenciatura, procurando ampliar e
aprofundar as discussões acerca da temática proposta.
Diante das reflexões apresentadas, reiteramos que a área de Didática, no uso de sua
autonomia, institua uma proposta coletiva, coerente com base nos elementos constitutivos
da elaboração do conhecimento didático de forma a manter uma unicidade de discurso e de
prática, o que consequentemente levará à práxis formativa.
Sugerimos para tanto a necessidade de fortalecer um diálogo mais didáticopedagógico entre as licenciaturas no contexto universitário. Outro aspecto a ser destacado
diz respeito à unicidade dos planos de ensino para, que a equipe de professores possa de
fato atuar de forma coletiva, desde o ponto de partida até o ponto de chegada.
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CONDIÇÕES MATERIAIS E IMATERIAIS: INFLUÊNCIA INDICADAS POR
PROFESSORES PARA O INGRESSO E PERMANÊNCIA NA DOCÊNCIA

Este painel tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa “condições de trabalho
do professor como produtoras e mantenedoras de práticas e representações sobre a
docência, no processo de profissionalização docente”, a qual teve como objetivo
compreender as condições materiais e imateriais que justificam a permanência de
professores na profissão docente, sob a ótica da identidade profissional. No
desenvolvimento desta pesquisa, os grupos utilizaram, para a coleta de dados, a técnica
q. este instrumento caracteriza-se por possibilitar uma análise quali-quanti, por meio da
avaliação atribuída, por docentes, a um conjunto de itens/afirmações. Participaram desta
pesquisa 25 docentes que atuam nos anos finais do ensino fundamental, na cidade de
são paulo, em instituições públicas e privadas e que possuíam entre 5 e 10 anos de
docência. O primeiro trabalho “formação identitária do professor em exercício no
ensino fundamental ii”, apresenta os dados coletados nos questionários aplicados aos
docentes e fazem referência à sua formação e trajetória profissional. O segundo
trabalho: “eu tropeço, mas não desisto: condições materiais e imateriais que mantêm
professores na profissão” analisa as respostas alocadas nas posições 10, 9 e 8,
afirmações mais valorizadas pelos docentes. o último trabalho: “questões materiais e
imateriais que permeiam a permanência ou não do professor na escola” apresenta a
análise das falas alocadas nas posições 0, 1 e 2, ou seja, as falas que são menos
representativas para esse grupo de professores. estes trabalhos buscam contribuir para a
compreensão sobre quais os motivos e/ou condições que levam os docentes a ingressar e
permanecer na docência, desmistificando algumas crenças como, por exemplo, a de que
os docentes permanecem por não terem outra escolha ou de que desconhecem as
condições reais em que devem desenvolver sua profissão. sua identidade profissional
não se constitui à revelia dessas condições materiais e imateriais, mas no bojo delas.
Palavras-Chave: Profissionalidade Docente. Condições do Trabalho. Docente.
Formação Identitária.
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PERFIL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E A
FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DOCENTE

Eixo 2 - Didática, profissão docente e políticas públicas
Subeixo 3 - Políticas públicas, formação continuada/desenvolvimento profissional
docente
Carla Geovana Fonseca da Silva de Castro1 – PUC-SP
Luciane Helena Mendes de Miranda2 – PUC-SP
Vera Maria Nigro de Souza Placco3 – PUC-SP

Resumo
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da pesquisa “Condições de trabalho
do professor como produtoras e mantenedoras de práticas e representações sobre a
docência, no processo de profissionalização docente”. Essa foi liderada pela Professora
Dra. Vera Placco, na linha de pesquisa Processos Psicossociais da Formação e do
Trabalho Docente, no âmbito da Profissionalização Docente. Neste texto analisamos as
respostas dadas por professores ao questionário de perfil, que nos oferece dados
referentes à sua formação e trajetória profissional docente. O instrumento em questão,
questionário, foi utilizado na segunda etapa da coleta de dados após a aplicação da
Técnica Q. Nesta técnica cada participante recebe um conjunto de itens/frases, nesta
pesquisa foram 70 frases, que devem ser lidas e classificadas numa escala de 0 a 10,
revelando as subjetividades e singularidade de cada um, seja um sujeito ou um grupo.
Participaram deste estudo 25 professores, homens e mulheres, selecionados
considerados os seguintes critérios: ministrar aulas nos anos finais do Ensino
Fundamental, 6º ao 9º ano, em instituições públicas e privadas da cidade de São Paulo e
ter de 5 a 10 anos de exercício da profissão. Para esta análise, fundamentamo-nos em
Placco e Souza (2006, 2009); Dubar, (2005, 2009); Moscovici, (2003), Jodelet, (2001);
Gatti, (1972); Vallejo, (2003). Assim, pudemos articular a teoria das representações
sociais com a teoria das formas identitárias, para refletir a respeito da formação
identitária profissional dos docentes que atuam nos anos finais do ensino fundamental.
Os resultados indicam quais as atribuições e pertenças existentes, assim como as
situações diárias que contribuem para este processo de formação e a atuação do
professor.
Palavras-chave: Identidade Profissional; Formação Identitária; Formação
Docente.
Introdução

Esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina Projeto “Movimentos Identitários
de Professores VI” ofertada pelo Programa de Estudos Pós-graduados em Educação:
Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
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ministrada pela Profª Drª Vera Maria Nigro de Souza Placco. Além das autoras,
participaram, ainda, as discentes Danielle Girotti Callas (mestrado); Helena Lima (pósdoutorado) e Kátia Cilene de Mello Franco (doutorado).
Objetivamos analisar as respostas dadas pelos professores ao questionário de
perfil aplicado em conjunto com a Técnica Q a fim de obter informações a respeito da
formação e a trajetória profissional docente e delimitar o perfil desses professores.
Como procedimento metodológico e coleta de dados utilizou-se o Questionário
de Perfil preenchido pelos sujeitos após a aplicação da Técnica Q . Este foi aplicado na
mesma sala em que foi realizada a Técnica Q. Um dos objetivos do pesquisador, na
aplicação destes instrumentos, era garantir que as respostas não sofreriam a influência
de outros profissionais que atuam na escola.
Na Técnica Q, cada sujeito tinha um conjunto de 70 frases e deveria lê-las e
classificá-las numa escala de 0 a 10, em ordem de importância para cada um. Esses
sujeitos de pesquisa são professores, num total de 25, selecionados considerando os
seguintes critérios: ministrar aulas do 6º ao 9º ano, anos finais do Ensino Fundamental,
em instituições públicas e privadas da cidade de São Paulo; ter de 5 a 10 anos de
exercício na profissão.
Na etapa de planejamento da coleta de dados, foi definido que seriam
pesquisados 25 sujeitos, como já descrito. No entanto, após a análise das respostas das
70 questões aplicadas, verificou-se que as respostas de 5 desses sujeitos se
diferenciavam das demais e não tinham relação uma com as outras, chamando-se de
grupo não 1. Dessa forma, a pesquisa dos questionários foi realizada considerando os 20
sujeitos do grupo 1 (um).
Ao longo dos avanços de investigação em busca de informações que melhor
caracterizassem o perfil dos sujeitos envolvidos na pesquisa da disciplina-projeto notouse que as respostas às perguntas abertas do questionário poderiam nos fornecer dados
complementares preciosos. A pesquisa descrita neste trabalho se refere à análise destes
questionários formados por 11 questões que estão direcionadas a formação do professor.
A fim de fundamentar as discussões, foram trabalhados os textos sobre Técnica
Q (GATTI, 1972; VALLEJO, 2003); Identidade de professores (PLACCO e SOUZA;
DUBAR, 2005, 2009); e Representações Sociais (MOSCOVICI, 2003, JODELET,
2001).
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Discussão e resultados

Procurando tornar a análise mais didática, optamos por apresentar os dados em
forma de tabela, seguidos da discussão dos dados coletados. A primeira tabela retrata o
perfil dos sujeitos pesquisados.
Tabela 1: Perfil dos 20 sujeitos do grupo 1:
Escola
Tempo
Mestrado
Sujei
Anos em
Pública (PB)
Sexo Idade
de
Formação
ou Pósto
que leciona
ou Privada
docência
grad.
(PR)
1
7º e 9º anos
F
32
PB
6
Hist. Pedagogia
História e
3
6º
F
30
PB
6
Geog/Pedagogia
Geog. e mais um
4
6º ao 9º
F
30
PB
6
não mencionado
5
6º e 7º
F
30
PB
8
História
Mestrado
7
6º ao 9º
F
54
PB
9
Matemática
Português e
9
8º e 9º
M
33
PB
5
Inglês
11
6º ao 9º
M
33
PB
7
Informática
12
6º ao 9º
M
26
PB
6
Geografia
Informática,
13
6º ao 9º
M
42
PB
7
Geog. e Filosofia
14
6º ao 9º
M
40
PB
7
Pedagogia
Mestrado
15
6º ao 8º
F
27
PR
7
Matemática
Artes e outro não
16
6º ao 9º
F
35
PR
7
mencionado
17
6º e 7º
F
31
PR
10
Geografia
Mestrado
18
6º ao 9º
F
30
PR
10
Português
História e
20
6º e 7º
M
30
PR
7
Pedagogia
21
6º ao 9º
M
34
PR
8
História
Mestrado
22
6º e 7º
M
43
PR
8
Filosofia
Esp.
Física e
23
9º
M
41
PR
10
Sociologia
24
6º ao 9º
M
27
PR
7
Geografia
Matemática e
25
8º e 9º
M
27
PR
5
Física
Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013

Verificamos que os 20 sujeitos são divididos de igual forma nas escolas públicas
e privadas, sendo que atuam 10 em cada uma. Desses, 11 são homens e 09 são mulheres
das diversas áreas necessárias ao Ensino Fundamental e 04 deles possuem mestrado.
A tabela 2 revela a localização das escolas.
Tabela 2: Localização das escolas por região na cidade de São Paulo
Localização/Escolas
Leste
Centro
Oeste
Sul
Escolas Públicas
1
1
1
3
Escolas Privadas
1
2
TOTAL
1
1
2
5
Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013
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Um critério significativo referiu-se ao tempo de permanência da docência. Os
sujeitos pesquisados possuem de 5 a 10 anos de permanência na docência (anos finais
do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º anos). A faixa de tempo de permanência na
docência mais representativa encontra-se entre 6 e 7 anos. Em outras palavras, 11
sujeitos pesquisados (55%) possuem 6 ou 7 anos de tempo de permanência na docência.
Outros 7 sujeitos (35%) possuem de 8 a 10 anos e apenas 2 sujeitos pesquisados (10%)
possuem o pré-requisito mínimo de 5 anos de permanência na docência.
Em termos de faixa etária, 11 sujeitos (55%) possuem entre 30 e 35 anos, 4
sujeitos (20%) possuem entre 25 e 29 anos, 4 sujeitos (20%) possuem entre 40 e 49 anos
e um único sujeito possui 54 anos.
O questionário de perfil aplicado continha 11 perguntas, que objetivavam obter
informações a respeito da formação e o andamento profissional que o professor deu para
sua carreira.
As questões formadoras do questionário são:
1- Fez ou faz outro curso universitário? Qual(is)? Por quê?
2- Trabalha como professor há quanto tempo?
3- Pretende continuar trabalhando como professor? Por quê?
4- O que faria você mudar de profissão?
5- Por que você escolheu ser professor?
6- Você acumula outra função com a docente. Qual? Por quê?
7- Você se sente realizado como professor? Por quê?
8- O que mais o desmotiva continuar sendo professor?
9- Aponte pelo menos três motivos, que na sua opinião, fazem o professor
mudar de profissão.
10- Antes de ser professor você teve outro trabalho remunerado? Se sim, qual?
11- O que você valoriza em seu trabalho? Indique características, qualidades,
habilidades exigidas, etc.
A pergunta número 1 visava investigar se o professor fez outro curso e, após a
resposta dada, verificar se era outra licenciatura. A pergunta era: “Fez ou faz outro curso
universitário? Qual (is)? Por quê?”. Analisando o perfil a partir dessa informação,
percebeu-se que 8 sujeitos (40%) dos 20 sujeitos do grupo 1 fizeram ou faziam um
segundo curso universitário.
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As justificativas apresentadas para a realização da segunda formação
universitária foram:
a) Para melhorar sua prática e aprofundar seus conhecimentos (motivos
relacionados citados por 4 sujeitos). Para exemplificar: “Melhoria da
qualidade do ensino ministrado” e “Para aprofundar conhecimentos
matemáticos”.
b) Para desenvolvimento profissional e manter-se no meio acadêmico (motivos
relacionados citados por 2 sujeitos). Vale destacar aqui que 1 sujeito, entre
os 8 sujeitos que fizeram ou faziam um segundo curso universitário, citou
que buscou a formação para manter-se no meio acadêmico. Trata-se de um
sujeito que, além das duas graduações em Física e em Sociologia fez
Mestrado.
c) Por diletantismo (citado por 1 sujeito). Para citar: “Gosto de aprender”.

Entre os 12 sujeitos que não fizeram ou faziam outro curso universitário, 4
fizeram Mestrado e 1 fez uma Especialização. Fazem referência a essa formação, como
nos casos: “Porque quero ser docente no ensino superior”, “Pretendo fazer pedagogia,
mas acabei indo para a especialização na minha área antes de pensar em uma segunda
graduação” (a graduação desse sujeito foi em Matemática) e ainda “Porque quero
ampliar as possibilidades profissionais devido às mudanças das exigências do mercado
de trabalho”. Dois sujeitos afirmam que não fizeram ou faziam outro curso universitário
por falta de tempo. E finalmente, os outros 5 sujeitos não justificaram sua resposta e
apenas confirmam que não fizeram outro curso superior.
Observando-se, ainda, a continuidade de estudos e processo formativo, entre os
20 sujeitos pesquisados, 6 deles fizeram Mestrado em Educação (equivalente a 30%).
Ou seja, além dos 5 sujeitos citados no parágrafo anterior, um sujeito fez duas
formações superiores e ainda Mestrado.
Retornando a todas as formações de nível superior (curso universitário) de todos
os 20 sujeitos, observou-se que 20 formações são na área de Humanidades
(predominantemente Geografia e História com 8 sujeitos), 6 formações na área de
Exatas (predominantemente Matemática com 3 sujeitos) e 2 formações na área de
Informática. Deve-se considerar que 8 sujeitos, no momento da realização desta
pesquisa, fizeram ou faziam mais do que um curso superior, o que totalizou 28
formações entre todos os sujeitos pesquisados.
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Ao longo do processo de análise de dados recorremos as respostas abertas.
Entendemos que elas nos auxiliariam alargar a nossa compreensão sobre os motivos da
permanência desse grupo de 20 professores em sua profissão.
A questão 2 “Trabalha como professor há quanto tempo?” já foi analisada
anteriormente como definição do perfil (gráfico 2).
A questão 3 “Pretende continuar trabalhando como professor? Por quê?” e a
questão 4 “O quer faria você mudar de profissão?” trouxeram respostas significativas.
Apenas um sujeito respondeu negativamente à pergunta 3, justificando-se: “Porque a
carreira não é atrativa no que diz respeito a plano de carreira, salário e condições de
trabalho”.
Todos os demais 19 sujeitos pretendem permanecer na docência, sendo que 14
sujeitos (70%) explicitam sua vocação e seu gosto pela profissão. Pode-se citar
justificativas marcantes, tais como: “Apesar de todas as dificuldades não consigo me
imaginar trabalhando em outra coisa”, “Porque foi a profissão que escolhi para minha
vida” e “Não consigo me imaginar fora da sala de aula”. Para complementar, um sujeito
reforça o gosto por lidar com pessoas e outros dois sujeitos enfatizam a transformação
social que está implícita na educação. Pode-se inferir que o gosto pela profissão é o que
faz com que esses sujeitos se mantenham como docentes.
Apesar de encontrar algumas contradições nas respostas dadas para a questão 4
“O que faria você mudar de profissão?”, um número expressivo de sujeitos (6) fizeram
menção à questão financeira salarial, quatro reafirmaram que não mudariam de
profissão e outros quatro citaram que problemas de relacionamento com os alunos
poderiam fazer com que pensassem em mudar de profissão. Encontramos o seguinte
cenário:
Tabela 3: Motivos que fariam os professores mudarem de profissão:
Quantidade de
sujeitos
Motivos financeiros / melhores remunerações
6
Não mudariam por nada
4
Problemas nos relacionamentos em sala de aula
4
Não responderam
2
Doença comprometedora
1
Outro cargo na educação
1
Ter uma escola própria
1
Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013
Motivos para mudarem de profissão
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A questão 5 “Por que você escolheu ser professor?” apresentou respostas
diversas, dentre elas, pudemos destacar que 3 professores elencaram como principal
motivo o gosto por uma disciplina, 9 por vocação/ gosto pelo ensino, 7 pela função
transformadora da educação e 3 por terem tido professores anteriores como referência.
Confirmando o que foi apresentado em itens anteriores, pudemos inferir que o gosto
pela profissão faz com o sujeito se torne e se mantenha como docente.

Tabela 4: Motivos para a escolha de ser professor
Motivos de escolha
Quantidade de sujeitos
Gosto pelo ensino/vocação
9
Função transformadora da educação
7
Gosto por uma disciplina
3
Professores com boas referências
3
Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013

A questão 6 “Você acumula outra função com a docente. Qual? Por quê? Dos 20
sujeitos, 6 responderam sim, 13 responderam não e apenas 1 respondeu sim e não.
Para aqueles que responderam sim, as funções tinham relação com a docência,
tais com monitor e pesquisador. Alguns responderam que acumulavam a função docente
ministrando aulas em mais de um horário. Apenas um disse que era mágico. As
justificativas apresentadas giravam em torno da necessidade da ampliação salarial.
Dos 13 que responderam que não acumulavam função, somente 3 justificaram
suas respostas. A justificativa apresentada foi falta de interesse e necessidade de
dedicação integral à docência.
A pergunta 7 “Você se sente realizado como professor? Por quê?” trouxe, nas
respostas obtidas, que 17 sujeitos responderam sim, 2 responderam não e 1 respondeu
sim e não.
Das respostas, algumas delas apresentam temas negativos, apesar de o professor
sentir-se realizado na profissão. Utilizaram frases como: “Mesmo com toda dificuldade
social e estrutural me sinto realizada”, “Apesar de todas as dificuldades da profissão
ainda é gratificante compartilhar e construir o conhecimento com os alunos”. De acordo
com os 17 professores realizados com a profissão, 5 professores informaram que há
necessidade de melhorar as condições ruins de trabalho, 1 ainda percebe a
desvalorização profissional, 9 reconhecem que o principal motivo da permanência é a
valorização profissional/ contribuição com o crescimento do outro, 1 por escolha
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própria e 1 por gostar de estudar. Pode-se inferir, então, que o professor se sente
realizado na docência, mesmo com as adversidades da profissão.
A questão 8 “O que mais o desmotiva de continuar sendo professor?” teve como
respostas:

Tabela 5: Motivos de desmotivação para ser professor:
Quantidade de
sujeitos
Desvalorização pela sociedade
11
Sistema educacional vigente
6
Baixos salários
5
Falta de apoio dentro da escola
2
Dificuldades de aprendizagem dos alunos
1
Omissão familiar
1
Péssimas condições de trabalho
1
Indisciplina dos alunos
1
Carga horária excessiva de trabalho extraclasse
1
Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013
Desmotivação

Destaca-se que as respostas ali elencadas são superiores a 20, pois muitos
sujeitos indicaram mais de um motivo. Pudemos inferir que as condições de trabalho
influenciam diretamente na permanência ou não na profissão.
A questão 9 “Aponte pelo menos 3 motivos que, na sua opinião, fazem o
professor mudar de profissão” foi respondida pelos professores e foi possível elencar:

Tabela 6: Motivos para a mudança da profissão:
Quantidade de
Motivos
sujeitos
Salário baixo
18
Condições ruins de trabalho (inclui Violência)
8
Desrespeito/Indisciplina
5
Desvalorização profissional
2
Problemas de saúde
2
Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013

Pode-se inferir que a possível mudança de profissão do professor está
relacionada à possibilidade de melhoria salarial e de melhores condições de trabalho.
A questão 10 “Antes de ser professor você teve outro trabalho remunerado? Se
sim, qual?” Das respostas obtidas, 16 responderam sim e 4 responderam não. Dentre os
16, pode-se destacar:
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Tabela 7: Ocupações que antecederam a carreira docente:
Quantidade de
sujeitos
Profissional liberal/autônomo
8
Auxiliar administrativo
9
Comércio
2
Indústria
2
Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013
Ocupações

É importante salientar que um mesmo sujeito respondeu que teve mais de uma
profissão.
A questão 11, que encerra o questionário de perfil, perguntava ao sujeito da
pesquisa “O que você valoriza em seu trabalho? Indique características, qualidades,
habilidades exigidas, etc.”, em sua maioria os sujeitos responderam a esta questão sem
subdividi-la, respondendo numa mesma frase o que para ele são elementos que
valorizam o seu trabalho e como ele acredita que deva ser um professor, aparecendo
citações que puderam ser divididas em duas categorias: a primeira são aquelas
relacionadas às atribuições do fazer docente e ao processo ensino e a aprendizagem e
seus métodos e a segunda às que destacam as relações interpessoais. Para melhor
visualização, as categorias foram descritas em dois quadros.

Quadro 1: Citações relacionadas às atribuições do fazer docente e ao processo ensino e a
aprendizagem e seus métodos:
O que você valoriza em seu
Indique características, qualidades, habilidades exigidas, etc.
trabalho?
Aprendizagem do aluno

Conhecimento pleno

Técnicas de ensino

Respeito com a arte de ensinar

Planejamento

Concentração nos objetivos

Paixão pelo fazer docente

Atualização

Acreditar no trabalho

Formação contínua

Querer aprender

Saber ensinar

Conhecimento específico

Autonomia para planejar

Pesquisar

Aula bem planejada

Trabalho coletivo

Empenho

Estudar e ensinar

Inovação no trabalho

Comprometimento

O preparo

Formação

Dedicação

Renovar sempre

Conhecimento

Saber organizar

O processo de ensino aprendizagem

Conhecer

Respeito ao conhecimento prévio

Relação com o conhecimento

Inovar

Capacidade de transmitir

Conhecimento
Parcerias com outros agentes

Organização
Planejamento

Talento
Troca de experiências

Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013
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Quadro 2: Citações que destacam as relações interpessoais:
O que você valoriza em seu
trabalho?

Indique características, qualidades, habilidades exigidas, etc.

Relações humanas

Provocar a vontade de aprender Disponibilidade

Saber lidar com as diferenças

Conhecer a realidade

Aceitar as diferenças

Transformação dos alunos

Referência para os alunos

Boa relação com aluno

Aprendizagem do aluno

Pilar da moralidade

Sentido político

Habilidade para lidar com as pessoas

Aprender com o outro

Parceria

O aprendizado muda vidas

Bom relacionamento

Autocontrole

O sentido naquilo que faço

Preocupação com a sociedade

Bom relacionamento

Empatia

Tornar o aluno um agente

Paciência

Os alunos

Compreender o outro

Respeito à diversidade

Reconhecimento das famílias
Relação interpessoal
Respeitar o tempo de cada um
Fonte: Questionários – 20 sujeitos do grupo 1 respondidos no primeiro semestre de 2013

Diante disso, observamos que a valorização do professor, segundo esses sujeitos
pode se dar de duas formas: na relação com o objeto de ensino e seus métodos e na
relação com o outro e com a sociedade.
Nesta análise surgiram duas categorias que se interrelacionam e apresentam
como principais preocupações, questões que se referem ao seu trabalho, as relações
humanas e interpessoais e as atribuições do fazer docente e as questões relacionadas ao
processo de ensino e aprendizagem.
Na primeira, em que aparecem mais citações sobre a prática docente e a sua
relação com o conhecimento aparecem frases como: “Acredito que em meu trabalho o
que se destaca é o preparo, a busca pelo melhor e por novas ideias e pesquisas, inovar
mas sem esquecer de tornar o aluno um agente de sua aprendizagem” (suj. 15) ou
“Valorizo o compromisso e penso que o conhecimento, o estudo, a utopia e a
preocupação com a sociedade e todas as formas de manifestação culturais são
características substanciais na profissão” (suj. 13).
Na categoria que enfatiza mais a valorização das relações humanas pudemos ter
como resposta a questão 11, com respostas como: “Valorizo diversos aspectos, entre
eles as relações humanas e o conhecimento que essas relações trazem. Para ser professor
não basta dominar o conteúdo. É necessário diversas habilidades que não estão inseridas
de maneira explícita na função” (suj.01), ou “Valorizo a habilidade de lidar com pessoas
e reverter situações adversas, a inovação do trabalho, pois temos sempre que mudar
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atitudes e métodos para atingir os alunos e a preparação quase que diária para enfrentar
uma sala de aula.” (suj. 09).
Consideramos importante salientar que, para esses sujeitos, a valorização de seu
trabalho e as características, qualidades e habilidades que devem apresentar estão
relacionadas e que mesmo quando o que destacam é a preocupação com a aprendizagem
e com a transmissão do conhecimento, o interesse pelo bem estar do outro não fica de
lado, demonstrando assim que este grupo parece acreditar que seu papel se divide entre
um fazer único, que envolve uma dimensão pedagógica do ensinar e de se preparar para
isso acompanhada sempre de valores e anseios de estar ligado ao outro, por meio de seu
papel social de mobilização do conhecimento e das relações entre as pessoas, como
aparece de forma resumida nas respostas: em que o sujeito valoriza a “Formação
profissional adequada, comprometimento, bom relacionamento com os alunos (respeito
ao conhecimento prévio), respeito com o ato de ensinar” (suj. 12) ou “Valorizo a relação
de conhecimento estabelecida com os alunos, a possibilidade de refletir sobre a
formação das novas gerações e sobre a minha própria formação e a possibilidade de
compreender à sociedade, mediante a instituição escolar” (suj. 22).

Considerações finais
Após a análise das respostas ao questionário perfil, inferimos que os sujeitos
pesquisados que optaram por fazer outro curso universitário o fizeram para ampliar sua
formação acadêmica. Tendo uma média de aproximadamente sete anos de profissão,
apenas um dos sujeitos não pretende continuar na profissão. Os demais acreditam na
educação e no fazer do educador e pretendem continuar atuando como professores.
Mesmo assim, o motivo maior que os fariam de mudar de profissão é o aspecto
financeiro, trocando o magistério por uma profissão com maior remuneração.
Apesar de se sentirem realizados como professor, os sujeitos gostariam que o
magistério fosse mais valorizado e a vontade de abandonar a profissão, indicada por
poucos sujeitos, passa justamente por essa desvalorização tanto em valores sociais
quanto materiais, além da indisciplina nas escolas.
Muitos deles já haviam trabalhado na área administrativa antes de entrarem no
magistério. Hoje, atuando como docentes valorizam as atribuições do fazer docente, o
processo de ensino e aprendizagem, seus métodos, tais como contribuir para a
aprendizagem do aluno, ter paixão pela atividade docente, assim como as atribuições de
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relações interpessoais, tais como saber lidar com as diferenças e contribuir com a
transformação do aluno.
Pode-se inferir, então, que há muitos motivos para a permanência desses sujeitos
no magistério, mas também há outros que os desmotivam, motivos esses que devem ser
analisados pelo poder público, pela sociedade, pelos próprios professores e pela
comunidade escolar. A permanência do professor é fundamental para a transformação
de vidas e para o auxílio na construção de uma sociedade melhor.

Notas
1

Doutoranda em Educação: Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Especialista em Desenvolvimento Humano e Social//SECTI–ES. E-mail: carlageovanacastro@gmail.com
2
Doutoranda em Educação: Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Psicóloga. E-mail: lucianemogi@yahoo.com.br.
3
Doutora em Educação: Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Professora Titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Programa de Mestrado Profissional - PEPG em
Educação: Formação de Formadores. E-mail: veraplacco@pucsp.br.
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“EU TROPEÇO, MAS NÃO DESISTO”: CONDIÇÕES MATERIAIS E
IMATERIAIS QUE MANTÊM PROFESSORES NA PROFISSÃO
Rodnei PEREIRA, PUC-SP/UNIP-SP
Luciana Andréa Afonso SIGALLA, PUC-SP
Lisandra Marisa PRÍNCEPE, PUC-SP/UNIP-SP
Agência Financiadora: CAPES
E-mail: rodneipereira@uol.com.br

Introdução
No imaginário popular brasileiro, há uma fábula muito conhecida, que narra a
história de uma garota que, ao fazer planos a partir do dinheiro que ganharia com a
venda de um balde de leite, chora muito depois de derramá-lo, mas consegue contornar
a situação quando passa a refletir sobre os limites e as aproximações entre sonhar e se
manter com “os pés no chão”. Trata-se de um texto narrativo, na verdade, uma versão
de uma história clássica escrita por Monteiro Lobato, no século XX, sobre um sonhador
que vive a fazer planos a partir de coisas insignificantes. Em que pese toda e qualquer
discussão que possa ser feita em torno do papel moralizante das fábulas, positiva ou
negativamente, emprestamos o título da história original para compor o título do
presente trabalho, que tem a intenção de comunicar parte dos resultados de uma
pesquisa que teve como objetivo geral estudar a identidade de professores em exercício
no Ensino Fundamental – Anos Finais (6º a 9º ano). Assim, buscou-se investigar os
aspectos que constituem as condições materiais e imateriais em que se desenvolve o
trabalho docente, visando, dessa forma, a contribuir para a compreensão do processo de
constituição

da

profissionalidade

docente,

mais

especificamente,

procurando

compreender o que explica a permanência dos professores participantes do estudo na
profissão.
A “Técnica Q”, uma técnica quantitativa de análise fatorial desenvolvida por
Stephenson (1953), foi utilizada como metodologia de coleta dos dados.
Este trabalho está organizado em quatro tópicos: o primeiro trata da “Técnica
Q”; o segundo apresenta a metodologia da pesquisa; o terceiro traz a análise e a
discussão dos dados; o quarto apresenta algumas conclusões da pesquisa.
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A “Técnica Q”
A “Técnica Q” foi desenvolvida por William Stephenson, em 1953, e era
utilizada por ele na área de estudos psicológicos. O “Q” presente no nome da técnica
vem de quantumi, devido a seu paralelo com a mecânica quântica, em Física.
De acordo com Gatti (1972), o emprego da “Técnica Q” constitui-se rico
instrumento nas pesquisas em Ciências Humanas, dada sua flexibilidade em relação à
coleta e à análise dos dados, pelo pesquisador.
Na atualidade, a aplicação do instrumento consiste em fornecer aos participantes
das pesquisas uma determinada quantidade de cartões (no mínimo, 30; no máximo, 100)
nos quais estão impressas afirmações (denominadas “itens”) sobre um temaii e solicitarlhes que aloquem esses cartões em uma posição na régua de valores numerada de 0 a
10, sendo 0 a discordância total da afirmação e 10 a concordância total com ela.
O pesquisador, no momento da aplicação, deve mostrar ao participante o
material (cartões e régua) que será utilizado (Figura 1).
Figura 1. Disposição do material (cartões e régua)
sobre a mesa

Fonte: Manual de coleta e organização dos dados da
Técnica Q e do perfil, elaborado pela Equipe
CIERS/Ed.

Em seguida, deverá ser explicado ao participante que a régua (Figura 2) possui
11 colunas e duas linhas. A linha superior corresponde à nota (de 0 a 10) que ele
atribuirá ao item e a linha inferior, ao máximo de itens que poderão receber cada nota.
Figura 2. Régua de valores da Técnica Q (escore x frequência)
Escore
Posição na escala

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frequência
Nº de cartões em cada coluna

2

3

5

7

11

14

11

7

5

3

2

Fonte: Manual de coleta e organização dos dados da Técnica Q e do perfil, elaborado pela Equipe
CIERS/Ed.
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A orientação para o participante é para que ele examine todos os cartões e faça
uma graduação, alocando-os em cada posição da régua de valores, observando que essa
graduação deve respeitar a distribuição de frequência predeterminada (Figura 3).

Figura 3. Alocação dos cartões nas posições da
régua de valores

Fonte: Manual de coleta e organização dos dados da
Técnica Q e do perfil, elaborado pela Equipe
CIERS/Ed.

A aplicação da técnica deve ser feita a apenas um participante por vez e a
distribuição dos cartões em colunas pertence exclusivamente a ele, ou seja, o
pesquisador não interfere nessa classificação. No máximo, se necessário, poderá
esclarecer ao participante suas dúvidas em relação ao conteúdo dos itens, auxiliando-o
em sua compreensão.
Ao término da aplicação do instrumento, procede-se à transcrição das respostas
para uma planilha e inicia-se a análise dos dados.
Ao realizar um estudo com vinte estudantes, Stephenson (1953) constatou que,
encontrando-se correlações entre os diferentes arranjos de pessoas, havia nessas pessoas
uma tendência a gostar das mesmas coisas. Da mesma forma, se as pessoas nunca
tivessem as mesmas preferências, não seriam encontradas correlações entre os escores.
Assim, se os sujeitos classificam as frases/afirmações de forma parecida é porque têm
pensamentos semelhantes acerca de determinado assunto sob investigação.
Desse modo, os indivíduos apresentam seu ponto de vista subjetivo sobre as
afirmações, que não são avaliadas umas em relação às outras por meio de comparações,
uma vez que o foco da análise por meio da Técnica Q não é saber qual é a proporção da
população em cada fator, mas estabelecer relações entre a opinião ou a impressão dos
participantes acerca de determinada amostra de variáveis.
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Metodologia da pesquisa
Participaram da pesquisa um grupo de 25 professores composto de homens e
mulheres entre 27 e 54 anos, com tempo de docência entre 5 e 10 anos, atuantes no
Ensino Fundamental – Anos Finais, de nove escolas da capital paulista, sendo seis
públicas e três privadas. Foram analisadas as frases mais escolhidas pelos participantes.
O “Grupo 1” e as frases mais escolhidas
O “Grupo 1” foi composto pela seleção das frases mais votadas pelos sujeitos
entrevistados, que obtiveram o maior número de pontos na escolha realizada através da
aplicação de um instrumento oficial. Esse instrumento era composto por 70 frases
prontas, impressas em cartões, que o sujeito deveria dividir na régua demarcada de 1 a
10.
A análise feita a seguir é produto dos limites e possibilidades a que se pode
chegar por meio do uso da “Técnica Q”. Trata-se, por isso, de um conjunto de frases
escolhidas por um determinado universo de sujeitos que apresentam confluência na
escolha de um conjunto de frases que expressam ideias reificadas no imaginário docente
e socialmente compartilhadas, representantes, outrossim, da subjetividade dos
participantes.
As frases representam, assim, opiniões, crenças, atitudes hipotéticas,
representações e ideologias (ROUQUETTE apud RATEAU et al, 2012) mais
generalizantes ou menos generalizantes, mas que foram tomadas, neste estudo, por
serem representativas do grupo participante e por evidenciarem ideias que contribuem
para que pessoas e grupos possam se definir em relação a outros e que, portanto,
contribuem para que a identidade de todos possa ser definida (RATEAU et al, 2012).
Esses princípios serviram como base para a organização de indicadores que são
fruto das inferências às quais se chegou, tratando-se, assim, de uma forma de
organização e análise dos dados, dentre tantas outras possíveis.
Foram tomadas para análise, um total de 19 frases (Quadro 1) que obtiveram
notas entre 5 e 10, dentre as escolhidas com maior frequência pelo universo de sujeitos
participantes da pesquisa. São elas:
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Quadro 1. Frases mais escolhidas pelos professores participantes do estudo

Frases mais escolhidas
1. Tenho orgulho de ser professor.
2. Acho que preciso ser um provocador das
aprendizagens dos alunos.
3. O professor deve ser um profissional com
qualificação para estar em aula.
4. Planejar é fundamental para o meu
trabalho.
5. Dar aula foi uma escolha minha; se eu não
gostasse do que faço, estaria em outra área.
6. Eu acredito que o professor é um agente de
mudança.
7. Pretendo continuar na carreira, apesar do
salário e das condições de trabalho.
8. O professor tem que buscar sempre mais.
Tem sempre que questionar as coisas e
melhorar.
9. O trabalho de professor é um trabalho de
interação (professor-aluno) para construir
conhecimento.

10. Devo auxiliar os alunos a dar sentido às
informações.
11. O professor tem que lidar com o fato de
as pessoas serem diferentes.
12. Eu tenho aprendido muito desde que eu
cheguei nesta escola.
13. Permanecer na profissão exige heroísmo.
14. Minha família valoriza minha profissão.
15. Sinto-me responsável pela formação da
próxima geração.
16. Para os jornais/televisão, a culpa do mau
ensino é sempre do professor.
17. Tem que gostar de ser professor para a
gente conseguir continuar.
18. É o valor que dou à educação que me
atrai, e não o salário.
19. Trabalhar para que a educação de nosso
país tenha mais qualidade é minha meta.

Fonte: Dados organizados pelos autores.

Como primeiro movimento de análise, as frases foram lidas diversas vezes com
o objetivo de captar seus significados, a colocação das palavras e a ordem em que elas
apareciam. Realizou-se então seu agrupamento, a partir da constituição de três
indicadores de análise, assim reunidos:

Indicador 1: Trabalho pedagógico
Acho que preciso ser um provocador das aprendizagens dos alunos.
Planejar é fundamental para o meu trabalho.
Devo auxiliar os alunos a dar sentido às informações.
O professor tem que lidar com o fato de as pessoas serem diferentes.
Eu tenho aprendido muito desde que eu cheguei nesta escola.
Indicador 2: Condicionantes que justificam a permanência na profissão
Tenho orgulho de ser professor.
Dar aula foi uma escolha minha; se eu não gostasse do que faço, estaria
em outra área.
Minha família valoriza minha profissão.
Tem que gostar de ser professor para a gente conseguir continuar.
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É o valor que dou à educação que me atrai, e não o salário.
Indicador 3: Significados da profissão docente
Eu acredito que o professor é um agente de mudança.
O professor deve ser um profissional com qualificação para estar em
aula.
O professor tem que buscar sempre mais. Tem sempre que questionar as
coisas e melhorar.
O trabalho de professor é um trabalho de interação (professor-aluno)
para construir conhecimento.
Permanecer na profissão exige heroísmo.
Trabalhar para que a educação de nosso país tenha mais qualidade é
minha meta.
Para os jornais/televisão, a culpa do mau ensino é sempre do professor.
Sinto-me responsável pela formação da próxima geração.
Pretendo continuar na carreira, apesar do salário e das condições de
trabalho.

Análise e discussão dos dados
Após esse agrupamento das frases, o próximo passo foi analisar cada um dos
indicadores.

Indicador 1: Trabalho pedagógico
As frases constantes neste indicador foram agrupadas (Quadro 2) por fazerem
menção direta às atividades do professor na escola, em determinadas situações,
principalmente no que diz respeito à interação com os estudantes e à organização do
trabalho pedagógico.
Quadro 2. Frases relacionadas ao indicador “Trabalho pedagógico”

Frases
Acho que preciso ser um provocador das
aprendizagens dos alunos.
Devo auxiliar os alunos a dar sentido às
informações.
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Planejar é fundamental para o meu trabalho.

Compreensão da função social da escola

O professor tem que lidar com o fato de as
pessoas serem diferentes.

Necessidade de considerar a heterogeneidade
no trabalho

Eu tenho aprendido muito desde que eu
cheguei nesta escola.

Movimento multidimensional por meio do
qual a aprendizagem da docência ocorre

Fonte: Dados organizados pelos autores.

Por “trabalho pedagógico” entende-se uma ação planejada e intencional que
“[...] exige interação com outros sujeitos, possibilidades de linguagens e interlocução e
conciliação entre [uma] proposta e um referencial teórico-metodológico” (FERREIRA,
2010).
Algumas frases apresentam uma relação direta com o que é específico do
trabalho com os estudantes, como “Acho que preciso ser um provocador da
aprendizagem dos alunos” e “Devo auxiliar os alunos a dar sentido às informações”, e
permitem inferir que os participantes do estudo reconhecem a importância da mediação
do professor e sua intencionalidade na organização e desenvolvimento das situações de
ensino, assim como parecem indicar a assunção de seu compromisso profissional.
Já a frase “Planejar é fundamental para o meu trabalho” aponta para a
organização do trabalho pedagógico articulado ao papel mediador e ao compromisso
profissional explicitados pelos sujeitos na escolha das frases que obtiveram maior
pontuação. Percebe-se um posicionamento que sugere a compreensão da função social
da escola na transmissão dos conhecimentos historicamente construídos pela
humanidade.
A importância de planejar a ação pedagógica, apontada nessa frase, encontra
fundamento nessa concepção de escola, educação e docência. Isso é indicador de um
fator de permanência, a partir do momento em que esses três aspectos configuram um
tripé que constitui um significado do que é a profissão docente: como, quando e onde
ela se desenvolve.
O professor, ao planejar a ação pedagógica, precisa considerar a heterogeneidade
dos grupos. Essa peculiaridade encontra fundamento na frase “O professor tem que
lidar com o fato de as pessoas serem diferentes”.
Se, por um lado, a frase pode estar ancorada em um discurso externo ao sujeito,
que o toma para si, por outro, indica a aceitação desse princípio como algo essencial ao
seu trabalho, pois, ao se deparar com sujeitos com diferentes histórias, religiões,
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condições sociais e físicas, conhecimentos prévios, precisa enfrentar os desafios que se
colocam para concretizar o planejamento, considerado fundamental para seu trabalho.
O discurso da heterogeneidade, amplamente difundido nos processos de
formação inicial e continuada de professores desde os anos 2000, parece ter eco na
escolha dessa frase. A heterogeneidade seria a marca de um tempo em que a escola se
abre para as diferenças humanas e se esforça para assegurar que “[...] todos os alunos
tenham acesso a uma cultura de base comum” (ANDRÉ, 2013, p. 13).
O exercício do trabalho pedagógico prevê a interação com os alunos, com outros
professores, com a gestão escolar, com a comunidade e suas características, com as
normas do sistema escolar, com as diferenças. O confronto com os desafios colocados
pela prática pode provocar o deslocamento dos valores, das crenças, dos conhecimentos
construídos ao longo da trajetória formativa do professor e impulsionar seu
desenvolvimento profissional.
Nessa direção, a escolha da frase “Eu tenho aprendido muito desde que cheguei
nesta escola” sinaliza um movimento multidimensional, por meio do qual a
aprendizagem na e da docência ocorre.

Indicador 2: Condicionantes que justificam a permanência na profissão
A análise das frases agrupadas neste indicador (Quadro 3) possibilitou o seguinte
arranjo:
Quadro 3. Frases relacionadas ao indicador “Condicionantes que justificam a permanência na profissão”

Frases

Temas

Tenho orgulho de ser professor.
Dar aula foi uma escolha minha; se eu não
gostasse do que faço, estaria em outra área.
Tem que gostar de ser professor para a
gente conseguir continuar.
Minha família valoriza minha profissão.
É o valor que dou à educação que me atrai,
e não o salário.

Ter orgulho da profissão
Gostar do que faz
Ser valorizado pela família
Valorizar a educação

Fonte: Dados organizados pelos autores.

Observou-se que as frases mais escolhidas pelos participantes podem indicar um
movimento de permanência na profissão por questões de ordem subjetiva e que estão no
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plano da afetividade (ter orgulho da profissão, gostar do que faz e ser valorizado pela
família) e da moral (valorizar a educação).
Em Gonzalez-Rey, encontrou-se ancoragem para compreender a questão do
sentido subjetivo das experiências humanas. Segundo o autor:
A nossa definição da categoria sentido subjetivo orienta-se a apresentar o
sentido como momento constituinte e constituído da subjetividade, como
aspecto definidor desta, enquanto é capaz de integrar formas diferentes de
registro (social, biológico, ecológico, semiótico, etc.) numa organização
subjetiva que se define pela articulação complexa de emoções, processos
simbólicos e significados, que toma formas variáveis e que é suscetível de
aparecer em cada momento com uma determinada forma de organização
dominante (2000, p. 18).

Nas frases escolhidas pelos sujeitos, observa-se um conjunto de ideias
reveladoras de um complexo amálgama de aspectos emocionais, morais, atravessados
pelo social e também pelas condições materiais e imateriais objetivas de existência
(família, cultura, papel da educação), embora nenhuma frase que se refira a condições
de trabalho e carreira tenha sido escolhida neste grupo.

Indicador 3: Significados da profissão docente
Nesta categoria, foram contempladas as frases que indicam para os sujeitos o
que é, como é, por que é e para que serve a docência. Nesse sentido, as frases
escolhidas evocam um professor ideal, ou seja, um professor que “deve” ou “tem que”
ser, pensar ou agir de determinadas maneiras.
Ao se realizar a análise das frases agrupadas nesse indicador (Quadro 4),
considerou-se que os significados a elas subjacentes são: o “papel social atribuído ao
professor e ao seu trabalho” e as “justificativas para permanecer na carreira”.
Quadro 4. Frases relacionadas ao indicador “Significados da profissão docente”

Frases

Temas

Eu acredito que o professor é um agente de
mudança.
O professor deve ser um profissional com
qualificação para estar em aula.
O professor tem que buscar sempre mais.
Tem sempre que questionar as coisas e
melhorar.
O trabalho de professor é um trabalho de
interação (professor-aluno) para construir
conhecimento.

Papel social atribuído ao professor e ao seu
trabalho.
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Permanecer na profissão exige heroísmo.
Para os jornais/televisão, a culpa do mau
ensino é sempre do professor.
Trabalhar para que a educação de nosso
país tenha mais qualidade é minha meta.
Sinto-me responsável pela formação da
próxima geração.
Pretendo continuar na carreira, apesar do
salário e das condições de trabalho.

Justificativas para permanecer na carreira.

Fonte: Dados organizados pelos autores.

As frases “Eu acredito que o professor é um agente de mudança”, “O professor
deve ser um profissional com qualificação para estar em aula”, “O professor tem que
buscar sempre mais. Tem sempre que questionar as coisas e melhorar” e “O trabalho
do professor é um trabalho de interação (professor-aluno) para construir
conhecimento” revelam alguns significados sobre o papel social atribuído ao professor e
ao seu trabalho, que sugerem uma concepção do docente como um promotor de
transformações.
O fato de frases como as que foram analisadas estarem entre as mais escolhidas
aponta para a predominância de um enfoque interacionista-subjetivista (GAUTHIER et
al, 2013). Trata-se de uma concepção pedagógica genericamente organizada em torno
da fenomenologia, que toma os sujeitos como seres históricos, que constroem suas
representações do mundo na interação com os outros. Os significados das experiências
vividas pelos sujeitos e seus grupos sociais se constroem pela interação e pela reflexão,
simultaneamente.
A promoção de transformações a partir da interação e da reflexão, como um
princípio contido nas frases indicadas, articula-se ao reconhecimento de que a
construção do conhecimento se dá por meio da interação, que é um conceito central do
construtivismo, tema abordado nos cursos de formação inicial e em muitos cursos de
formação continuada oferecidos pelas redes de ensino. Neste estudo não é possível
aprofundar os efeitos dessas concepções na prática dos professores, seu uso ou
fetichização (ROSSLER, 2006), mas faz-se aqui um alerta para a necessidade de novas
pesquisas que possam investigar o tema.
Por outro lado, as frases “Trabalhar para que a educação de nosso país tenha
mais qualidade é minha meta”, “Sinto-me responsável pela formação da próxima
geração”, “Pretendo continuar na carreira, apesar do salário e das condições de
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trabalho”, “Para os jornais/televisão, a culpa do mau ensino é sempre do professor” e
“Permanecer na profissão exige heroísmo” são fatores que justificam a permanência na
carreira, uma vez que revelam metas e compromisso ético com a formação das futuras
gerações e a melhoria da qualidade da educação, com a consciência dos desafios que
atravessam o trabalho docente e suas contradições.

Algumas conclusões
A análise dos dados apontou que tanto os fatores subjetivos (que consideram os
processos de desenvolvimento humano e as interações) quanto os objetivos (relativos às
condições de trabalho e à cobrança por resultados) foram levados em conta pelos
participantes da pesquisa. Esses fatores, ao mesmo tempo que podem justificar a
permanência dos docentes em sua profissão, podem também representar o risco da
desmotivação e do abandono da carreira (SANTOMÉ, 2009).
Segundo Santomé (2009), se, por um lado, a cobrança por resultados do trabalho
do professor pode ser fruto da construção de uma sociedade democrática, por outro, a
cobrança e as avaliações também precisam ser democráticas. Nesse sentido, tanto a
imprensa, quanto a sociedade, os alunos e os profissionais da educação precisam estar
conscientemente implicados no trabalho escolar.
[...] Actualmente, esta filosofia de autoavaliação e de prestação de contas por
parte dos professores, bem como o pedido de explicações requeridas pelas
famílias ou por instituições sociais, corre o risco de uma extraordinária
desvirtuação, quando ocorre no âmbito de sociedades onde imperam as regras
da economia neoliberal e, por isso, preocupadas com a mercantilização da
educação (SANTOMÉ, 2009, p. 141).

Os fatores de permanência na docência carecem de ser compreendidos para além
de uma associação acrítica de conceitos e concepções sobre a escola, que vendem a
ideia de práticas docentes consideradas “falidas”, cuja tábua de salvação estaria na
presença de tecnologias de medição de resultados e de controle de conteúdos que se
ensinam e seu impacto nos rendimentos dos alunos, porque, assim:
A aula [se converte] no único e principal foco de atenção, de tal forma que a
qualidade e a eficácia do que nela acontece passa a ser responsabilidade dos
professores e – como consequência do slogan oportunista da cultura do
esforço – dos alunos. Qualquer outro tipo de explicações e de causalidades
são silenciadas e, consequentemente, outras instâncias políticas e da
Administração são isentas de responsabilidades (SANTOMÉ, 2009, p. 141).
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Não se quer, com isso, negar a importância da avaliação, mas criticar,
explicitamente, os modelos contemporâneos dessa prática, que se tornaram o centro da
organização do trabalho pedagógico.
Assim, espera-se que as análises apresentadas neste trabalho possam servir como
aporte para políticas públicas que partam da compreensão acerca do que faz com que os
professores permaneçam na carreira docente, responsabilizando-se e zelando pela
melhoria das condições de formação e de trabalho dos educadores brasileiros.
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QUESTÕES MATERIAIS E IMATERIAIS QUE PERMEIAM A
PERMANÊNCIA OU NÃO DO PROFESSOR NA ESCOLA
Rafael Conde Barbosa 1- PUCSP
Camila Lima Miranda 2- USPSP
Selma Oliveira Alfonsi 3- PUCSP
Eixo 2 - Didática, profissão docente e políticas públicas
Subeixo 3 - Políticas públicas, formação continuada/desenvolvimento profissional
docente
Agência Financiadora: PUC-SP
Resumo
Nesta pesquisa buscamos investigar quais são os aspectos que constituem as condições
materiais e imateriais em que se configura o processo de permanência do professor na
sua profissão e compreender alguns aspectos da constituição identitária do professor em
exercício nos anos finais do ensino fundamental. No desenvolvimento desta pesquisa
utilizamos para a coleta de dados a Técnica Q. Este instrumento caracteriza-se por
possibilitar uma análise quali-quanti, por meio da avaliação atribuída, por docentes, a
um conjunto de itens/afirmações. Participaram desta pesquisa 25 docentes que atuam
nos anos finais do ensino fundamental, que atuam na cidade de São Paulo, em
instituições públicas e privadas e que possuíam entre 5 e 10 anos de docência. Os
referenciais teóricos utilizados foram a concepção de identidade profissional de Dubar
(2005, 2009) e os estudos sobre formação de professores atrelados à constituição
identitária, propostos por Placco (2008), Placco e Souza (2006), Marcelo e Vaillant
(2011, 2012). Para os participantes desta pesquisa, o ingresso e a permanência na
docência foi pautado em representações indicativas de uma consciência da profissão,
refletindo, dessa forma, uma escolha, visto que esses sujeitos optaram pela docência
mesmo com a possibilidade de inserção em outras carreiras. Ao indicarem que as
condições externas, no momento desta pesquisa, não influenciaram, ou tiveram pouca
influência em determinar sua permanência na escola, podemos inferir que, a despeito
das condições materiais e imateriais, como: condições de trabalho, salário,
reconhecimento profissional, eles conseguiam lidar com diferentes cenários, fazer o que
era esperado de sua atuação e pretendiam continuar na docência.
Palavras-chave: Profissionalidade docente. Permanência na profissão. Identidade
docente.
Introdução
Esta pesquisa, desenvolvida pelo grupo Movimentos Identitários do Adulto
Professor, vinculado aos Programas de Pós-Graduação em Educação: Psicologia da
Educação e Educação: Formação de Formadores da PUC-SP, à Fundação Carlos
Chagas (FCC) e à Linha de Pesquisa Processos Psicossociais da Formação e do
Trabalho Docente, no âmbito da Cátedra UNESCO - FCC, analisa a temática
Permanência na Profissão.
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Recorrentemente, associa-se a permanência dos professores nas escolas à baixa
perspectiva de atuação em outra área: em muitas ocasiões, essas falas emergem mesmo
dentro dos próprios espaços educacionais. Pode-se justificar essa associação ao
desprestígio vivenciado pelos professores, o qual é diagnosticado por inúmeros estudos
(ALVES-MAZZOTTI, 2007; ENS; EYNG; GISI, 2012; MIRANDA, 2014; SOUZA,
2012), de modo que é difícil imaginar que um profissional deseje se manter ou ingressar
em uma profissão de tão baixa valoração social. Por essa razão, neste trabalho, nos
ocupamos da investigação dos aspectos que constituem as condições materiais e
imateriais em que se configura o processo de permanência dos professores na profissão
e ainda, da sua constituição identitária em exercício, focada nos anos finais do Ensino
Fundamental.
A noção de identidade, tal como é aqui entendida, foi proposta por Dubar, para
quem identidade é um processo de construção, dentro de um contexto histórico-social
do indivíduo (DUBAR, 2005). A construção da identidade é fortemente balizada pela
alteridade, concretizando-se em uma articulação entre os atos de atribuição (atribuição
da identidade pelos agentes que interagem com o sujeito - identidade para o outro) e
atos de pertencimento (as identificações ou recusas às atribuições do outro - a
identidade para si) em um movimento contínuo e permanente.
A identidade é o resultado de uma dupla operação: diferenciação e
generalização. Essas operações criam um paradoxo: “o que há de único e o que é
partilhado” (DUBAR, 2009, p.13). Sob essa perspectiva, para este estudioso, não existe
identidade sem alteridade; em outras palavras, o indivíduo se constitui a partir do olhar
do outro, em um determinado tempo e contexto.
Dubar (2005) apresenta dois grandes processos que se relacionam nos modos de
identificação dos indivíduos: o relacional e o biográfico. O processo relacional se refere
às atribuições que o indivíduo recebe, aos reconhecimentos e não reconhecimentos pelo
outro, e o processo biográfico envolve as questões mais subjetivas, ou seja, apesar de
tudo aquilo de concreto e objetivo que o indivíduo vivencia durante a sua trajetória
pessoal e profissional, ele tem uma forma subjetiva de interpretar os acontecimentos, em
decorrência das suas experiências, de sua história, de sua formação. Dessa forma, o
conhecimento do olhar do outro, pelos sujeitos, é fundamental na sua constituição
identitária.
Com esse olhar, Dubar (2005) utiliza os termos outros generalizados e outros
significativos. Os outros significativos, assim como o nome sugere, estão relacionados a
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nossa socialização comunitária. Por sua vez, os outros generalizados são aqueles outros
com os quais o sujeito se relaciona em diferentes ambientes, a saber, na escola, no
trabalho, etc.
Para explicitar as duas formas que orientam os comportamentos de um indivíduo
em relação aos de outrem Dubar (2009), referenciando-se em Weber, as denomina
formas societárias e comunitárias. As “formas comunitárias” são as relações sociais que
advêm dos “sentimentos subjetivos de pertencer a uma mesma coletividade” (2009,
p.41).
Podemos dizer que duas ações relacionadas ao vínculo social regem a forma
comunitária: os vínculos transmitidos pela filiação - as heranças culturais - e a
identificação coletiva e emocional que estabelecem sentimentos de pertencimento do
indivíduo ao seu grupo de origem. Desta forma, o indivíduo se socializa conforme
participa da construção de seu mundo vivido, partilhado com outros que também estão
construindo o seu; podendo ser construído e desconstruído no decorrer de sua vida.
A forma societária refere-se as “relações fundadas no compromisso ou na
coordenação de interesses motivados racionalmente” (DUBAR, 2009, p.42). O
indivíduo escolhe a quem ele quer se agrupar. A escolha inicial por um ou outro grupo
pode ser de uma forma societária, mas dependendo da maneira como o indivíduo se
relaciona, essa forma poderá passar de societária a comunitária. Estes dois eixos/formas
são uma constante na vida de cada indivíduo.
Dubar centra seus estudos na discussão da constituição identitária profissional e,
para buscar elementos que nos auxiliassem a compreender como esse processo se
desenvolve no professor, buscamos em Placco e Souza (2010) a adequação dos
elementos trazidos por Dubar para a compreensão da constituição da identidade
profissional docente.
Placco e Souza (2010) afirmam que existe uma tensão entre os atos de atribuição
e o sentimento de pertença no movimento de constituição da docência:
a denominação professor pelos outros se constitui como um equivalente a um
reconhecimento social e atribuição de papel. Participam da constituição da identidade
profissional todas as representações constituídas na vida e na formação do professor,
todas as ações e interações que envolvem a profissão docente, em um processo de
tensão entre o que é e o que dizem que é (p. 121).
Ao tratar da tensão que permeia a constituição identitária desse profissional,
Marcelo e Vaillant (2011) afirmam que devemos considerar que esse docente
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constrói/constitui sua identidade ora sozinho, pois precisa fazer escolhas e aceitar ou
refutar aquilo que lhe atribuem, e ora em grupo, pois seu trabalho se desenvolve em um
determinado contexto, carregado de valores constituídos anteriormente ao ingresso
desse profissional no grupo, que não podemos menosprezar quando desejamos conhecer
como esse sujeito se constitui.
Todos os futuros docentes, quando ingressam em um curso de formação inicial,
trazem consigo crenças sobre o que seja um bom professor. Essas crenças, construídas
na sua trajetória de aluno, influenciam no modo como esses sujeitos se relacionam com
o seu papel e com os desafios que encontrarão no dia a dia da sala de aula/ escola.
Ao tratarmos das questões materiais e imateriais que permeiam a permanência
ou não do professor na escola, destacamos que as diferenças entre os professores
decorre da importância que eles atribuem às características que julgam importantes
desenvolver ou refutar e que este movimento faz com que eles desenvolvam estratégias
próprias para responder às diferentes demandas que recebem cotidianamente dos alunos,
gestores, etc (MARCELO; VAILLANT, 2011).
Placco e Souza (2006) corroboram o que foi dito por Marcelo e Vaillant (2011),
ao afirmarem que a constituição identitária ''é um processo de construção e
desconstrução, formação e deformação, […], via processo de identificação e não
identificação com as atribuições que lhe são dadas por si mesmo e pelos outros com
quem se relaciona’’ (PLACCO, SOUZA, 2006, p. 21).
Nesse sentido, um último questionamento: os professores investigados “se veem
através dos olhos de todos os outros que lhe(s) atribuem características diversas ou
assume(m) suas escolhas enquanto as pertenças que farão dele(s) (um) verdadeiro(s)
educador(es)?” (PLACCO; SOUZA, 2011, p.121).
Procedimentos metodológicos
O instrumento de coleta de dados (Quadro 1), construído especialmente para esta
pesquisa, baseado na Técnica Q. de Stephenson, é composto por 70 itens/afirmações
relacionadas ao universo docente4. Esses itens/afirmações foram entregues aos sujeitos,
os quais deveriam alocá-las em uma régua com duas linhas e 11 colunas.
A primeira linha, numerada de 0 a 10, indica o valor que o sujeito atribuirá aos
itens/afirmações, sendo que 0 é o menor valor e 10, o maior valor atribuído ao que está
expresso na filipeta. Na segunda linha, está indicada a quantidade de filipetas que
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poderiam ser alocadas em cada valor (Quadro1). Após a distribuição dos itens na régua,
as respostas foram transcritas em uma planilha elaborada pela Fundação Carlos Chagas
(FCC), para que esses dados fossem submetidos a uma análise estatística, como previsto
na Técnica Q.

QUADRO 1 - RÉGUA DE VALORES DA TÉCNICA Q
Escore
Posição na escala

0 1 2 3

4

5

6

7 8 9 10

Frequência
2 3 5 7 11 14 11 7 5 3
Nº de cartões em cada coluna

2

Fonte: Manual de coleta e organização dos dados da técnica Q e do perfil (2013, p.2).

A pesquisa contou com a participação de 25 docentes, sendo 14 da rede pública
e 11 da rede privada. Desses 14 docentes da escola pública, sete são mulheres e sete são
homens e, da rede privada, cinco são mulheres e seis são homens.
Após o tratamento estatístico dos dados, os participantes foram distribuídos em
dois grupos, sendo: Grupo 1, com 20 sujeitos e Grupo 2, com 5 sujeitos. Neste estudo,
apresentaremos a discussão das falas às quais os participantes do Grupo 1 atribuíram os
menores valores, quais sejam, 0, 1 e 2.
Ao iniciarmos as discussões sobre as quinze frases que foram alocadas nas
posições 2, 1 e 0, observamos que seria necessário a adoção de alguns procedimentos
para uma melhor compreensão das mesmas, uma vez que essas foram as escolhas às
quais os sujeitos atribuíram menor valor. Dessa forma, organizamos as frases e suas
leituras, seguida da sua reescrita (Quadro 2).
A coluna da esquerda (Quadro 2) indica os itens que foram alocados nos valores
2, 1, 0 na régua da técnica Q. A coluna da direita apresenta a leitura realizada
(reescrita), considerando que esses valores indicam que os itens/afirmações carrega a
não-escolha, a não-adesão ao que está ali expresso. Em razão de algumas frases
apresentarem ideias complementares ou contraditórias, optamos por destacar o elemento
que nos pareceu indicar o motivo pelo qual os sujeitos distribuíram as falas nas posições
2, 1 e 0.
A partir da análise das frases, as mesmas foram agrupadas em uma grande
categoria denominada Permanência, que, por sua vez, foi subdividida em duas
subcategorias: Escolha e Adesão à Profissão. Para os propósitos deste trabalho, será
apresentada e discutida a subcategoria Escolha, a qual engloba as falas que indicam e
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respondem mais adequadamente aos nossos questionamentos com relação às questões
materiais e imateriais da permanência na profissão.
Nessa subcategoria, foram agrupadas as frases que parecem indicar que a
escolha da profissão foi um ato consciente do sujeito e que, em algumas situações,
pode-se inferir que esta escolha tenha sido permeada pela presença de um “outro”. Tal
escolha, além de uma decisão de ingressar na profissão, parece indicar também uma
intenção de permanência.
QUADRO 2 – ITENS ESCOLHIDOS PELOS SUJEITOS E ALOCADOS NOS VALORES 2, 1, 0.
CATEGORIA Permanência
Subcategoria: ESCOLHA
FRASE

REESCRITA

Eu não escolhi das aulas, estas
foram as condições que a vida me
ofereceu.

A despeito das condições que a vida me
ofereceu, eu escolhi dar aulas.

Minha mãe e minhas tias são
professoras, era natural que eu
também fosse.

Eu escolhi ser professor, a despeito das
escolhas de minha mãe e minhas tias.

Não escolhi ser professor, mas
hoje estou contente na profissão.

Escolhi ser professor e hoje estou contente
na profissão.

Toda a minha turma de ensino
Eu fui fazer magistério, a despeito de que
fundamental queria fazer magistério toda a minha turma de ensino fundamental
e eu também fui.
também o quisesse.
Minha família não queria que eu
fosse professor.

Minha família queria que eu fosse professor.
ou
Eu queria ser professor, a despeito de que
minha família o quisesse.

Eu escolhi ser professor e hoje me
arrependo.

Não me arrependo: escolhi ser professor.

Minha família quer que eu deixe
de dar aulas.

Minha família não quer que eu deixe de dar
aulas.
ou
Eu não deixaria de dar aulas, a despeito de
que minha família o quisesse.

Continuo na profissão por falta
de opção.
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Quando entrei em contato com a
realidade do trabalho docente,
durante os estágios, tive dúvidas
se queria ser professor

Quando entrei em contato com a realidade
do trabalho docente, durante os estágios,
não tive dúvidas se queria ser professor.

Fonte: Grupo de Pesquisa

A partir das falas apresentadas no Quadro 2, nós as analisaremos à luz dos
autores apresentados na introdução deste texto.
Análise e discussão
Compreendemos que os sujeitos, ao escolherem alocar as falas nos valores com
a menor carga, nos indicam a não-adesão as afirmações ali contidas. Assim, as frases
selecionadas pelos sujeitos nos forneceram subsídios para a construção da categoria
denominada Permanência e da subcategoria: Escolha, conforme descrito nos
procedimentos metodológicos.
As frases presentes na categoria Escolha indicam que o ingresso na docência
pode ter sido pautado em representações indicativas de uma consciência da profissão,
refletindo, dessa forma, uma escolha e não uma decorrência do acaso. Além disso, a
permanência nesta profissão também se mostrou uma questão de escolha, uma escolha
apresentada por 70% dos sujeitos (n=14), como pudemos observar na releitura da frase
“Continuo na profissão por falta de opção”, ou seja, continuo na profissão independente
de outras opções.
Esses sujeitos optaram pela docência, mesmo com a possibilidade de inserção
em outras carreiras, como exemplo, a frase eleita por 80% dos participantes (n=16): “Eu
não escolhi dar aulas, estas foram as condições que a vida me ofereceu”. Ao
analisarmos esse item podemos inferir que os sujeitos, ao não se identificarem com essa
fala, dizem que, a despeito das condições oferecidas, ele escolheu dar aulas. Indicam
ainda intencionalidade na escolha e revelam pouca interferência das condições externas.
Ao inferirmos que a relevância atribuída às condições externas não
desmotivaram a permanência na profissão, não queremos dizer que elas não possam
interferir no desenvolvimento profissional do sujeito. Marcelo e Vaillant (2011)
afirmam que o sistema de ensino sofre críticas generalizadas promovidas pelos meios de
comunicação. Os docentes são cobrados e as expectativas depositadas sobre eles, para o
bom desenvolvimento da sociedade, são muito altas e, como indicam os autores, a
valorização social e por parte das políticas não acompanha as exigências.
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Outrossim, entendemos que essa escolha, realizada no conflito entre o que o
sujeito deseja e o que os outros esperam, também é acompanhada pela satisfação em
permanecer na profissão: escolhi ser professor e hoje estou contente na profissão (fala
original “não escolhi ser professor, mas hoje estou contente na profissão”) e não me
arrependo: escolhi ser professor (fala original “eu escolhi ser professor e hoje me
arrependo”).
Ao indicarmos que há intencionalidade na escolha desses sujeitos pela docência,
compreendemos que essa intencionalidade pode estar associada às crenças que os
docentes carregam, “baseadas em suas experiências prévias, que influem na forma como
enfrentam a complexa tarefa da sala de aula” (MARCELO; VAILLANT, 2012, p.53).
Essas crenças são formadas desde cedo; pode-se considerar que são construídas
ainda quando se está na condição de aluno na Educação Básica. Marcelo e Vaillant
(2011) nos alertam para o fato de que as crenças tendem a se perpetuar e dificilmente
são desconstruídas. Estas podem ser confrontadas com situações que as coloquem em
risco, porém o sujeito tende a estabelecer uma relação afetiva com elas, dado aos
momentos em que foram construídas, não as confrontando com os conhecimentos
adquiridos na formação inicial superior ou em decorrência de outras experiências.
Quanto à constituição identitária desses docentes, estes recebem atribuições
relacionadas à docência, à escola, aos alunos, aos gestores, coordenadores e colegas de
profissão e, ainda, fazem

atribuições a esses diferentes atores. Nesse sentido, em

algumas das frases, foi possível identificar o que Dubar (2005) denomina como “outros
significativos” e “outros generalizados”, isto é, aqueles que são referências pessoais e /
ou profissionais para o sujeito, cujas atribuições indicam fatores que podem ser
entendidos como determinantes para o ingresso na docência, tais como a influência de
familiares ou amigos, mesmo com a possibilidade de manifestações contrárias e
influência dos meios de comunicação e da literatura pedagógica.
Falas como “Minha mãe e minhas tias são professoras – era natural que eu
também fosse” e “Minha família não queria que eu fosse professor” indicam a
possibilidade de uma influência dos “outros significativos” nas escolhas. Por outro lado,
nas frases “Toda a minha turma de Ensino Fundamental ia fazer magistério e eu também
fui”, percebe-se a presença dos “outros generalizados”. Considerando a posição
escolhida pelos sujeitos a essas falas e o que essa posição indica, fizemos a releitura
dessa forma: “Eu escolhi ser professor a despeito das escolhas de minha mãe e minhas
tias”; “Escolhi ser professor e hoje estou contente na profissão”; “Eu fui fazer
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magistério a despeito de que toda a minha turma de ensino fundamental também o
quisesse”.
Essa releitura nos remete à importância do “Nós” comunitário, postulado por
Dubar, na constituição identitária do indivíduo, que está ligado ao seu processo
biográfico e relacional, sendo que a construção da identidade dá-se no encontro desses
dois processos.
O processo relacional, no que se refere às atribuições que o indivíduo recebe, aos
reconhecimentos e não reconhecimentos recebidos, e o processo biográfico, que envolve
as questões mais subjetivas, ou seja, apesar de tudo aquilo de concreto, objetivo que o
indivíduo vivencia durante a sua trajetória pessoal e profissional, ele tem uma forma
subjetiva de interpretar os acontecimentos em decorrência das suas experiências
passadas e também em função das suas projeções futuras. Esses dois processos estão
sempre juntos, em um movimento de ir e vir.
Placco e Souza (2006, p. 20) nos lembram que o sujeito com quem lidamos é
alguém concreto e que não podemos e nem devemos tentar compreender suas escolhas
descoladas do contexto em que ele atua. Esse docente, junto às atribuições constantes
que recebe e às escolhas que revela aos outros, precisa mobilizar as dimensões
''cognitiva, afetiva, social, sensível, cultural e ética’’, para agir em um contexto concreto
com sujeitos que possuem as mais variadas necessidades e expectativas.
Nessa perspectiva, ao atribuírem cargas de valores menores a esses itens,
podemos afirmar que as famílias e os amigos não tiveram influência determinante na
escolha dos indivíduos pela profissão. Provavelmente, outros fatores os levaram a fazer
essa escolha. Percebe-se que as representações desses sujeitos em relação à docência
refletem-se em sua escolha pelo ingresso e pela permanência nessa profissão.
As práticas sociais relacionadas à docência, como os estágios, reforçam o desejo
pela atuação como professores, pois, os sujeitos são conhecedores de muitas das
implicações do tornar-se e permanecer como professores, como ilustra a frase “quando
entrei em contato com a realidade do trabalho docente, durante os estágios, não tive
dúvidas se queria ser professor” (frase original: quando entrei em contato com a
realidade do trabalho docente, durante os estágios, tive dúvidas se queria ser professor).
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Considerações
Na perspectiva dos estudos identitários, guiados pelos referenciais propostos por
Dubar (2005), cada sujeito é identificado pelo outro, mas ainda assim, pode recusar essa
identificação e se definir de outra maneira. Esse processo é sempre marcado por uma
dualidade, traduzida em sentimentos de ruptura ou continuidade à identidade herdada.
No atual contexto de desvalorização social da docência, os sentimentos de
continuidade a essa identidade afastariam os docentes, ou candidatos à docência, da
atuação como professores. No entanto, estes sentimentos não foram identificados entre
os sujeitos que participaram deste estudo. As frases selecionadas por eles rompem com
o imaginário social associado à docência, com a ideia de que os sujeitos se mantêm na
docência por falta de opção.
Assim, pode-se inferir que o ingresso desses sujeitos na docência foi pautado em
representações indicativas de uma consciência da profissão, refletindo, dessa forma,
uma escolha e não uma decorrência do acaso. A permanência nesta profissão também se
mostrou uma questão de escolha, bem como uma satisfação, visto que esses sujeitos
optaram pela docência mesmo com a possibilidade de inserção em outras carreiras.
Ao indicarem que as condições externas, no momento desta pesquisa, não
influenciavam, ou tinham pouca influência para determinar sua permanência na escola,
podemos inferir que, a despeito das condições materiais e imateriais, como condições de
trabalho, salário, reconhecimento profissional eles conseguem lidar com diferentes
cenários, fazer o que é esperado de sua atuação e nos permitem afirmar que pretendem
continuar na docência.

Notas
1
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CONHECIMENTO ESCOLAR E PROFISSÃO DOCENTE: ALGUMAS
INVESTIGAÇÕES
Rozana Gomes de Abreu (CAp-UFRJ) – Coordenadora
Carmen Alicia Martínez Rivera (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)
Talita Vidal Pereira (Faculdade de Educação da Baixada Fluminense/UERJ)
Resumo do painel: O conhecimento escolar e a formação docente são temas
considerados como pontos centrais para os processos de mudança na educação, e por
isso constituem o enfoque nas ações das políticas curriculares desenvolvidas em
diferentes lugares a partir da década de 1990. Essas políticas introduzem novos
discursos e novos sentidos no contexto social, colaborando para a ampliação e
complexidade das interlocuções em torno dos dois temas. Julgamos importante a
discussão destes temas pelo fato de se constituírem como pontos imprescindíveis para
pensar a formação docente e o ensino na escola. Consideramos estes temas relevantes
para a reflexão da concepção de currículo, de ensino e de prática docente, de forma a
compreendermos melhor os processos de organização escolar, de construção da
identidade docente, e de constituição dos processos de luta e participação dos contextos
políticos, oficiais ou não. Nesse sentido, este painel articula trabalhos que possuem
como eixo principal o conhecimento escolar e a profissão docente. As investigações
aqui reunidas envolvem: a análise dos sentidos produzidos pelos discursos do
conhecimento químico escolar em diferentes textos curriculares, oficiais e não-oficiais,
identificando os processos de articulação na busca por uma demanda comum; a análise
do conhecimento profissional produzido por professoras primárias de ciências em torno
do conhecimento escolar em uma proposta didática alternativa, denominada Aula Viva,
na cidade de Bogotá; e, na análise final se desenvolve argumentos que problematizam
os fundamentos que sustentam as críticas à formação do professor generalista que atua
nos anos iniciais de escolaridade com relação aos conteúdos de Ciências Naturais.
Palavras-chave: conhecimento escolar – formação docente - currículo
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DISCURSOS SOBRE O CONHECIMENTO QUÍMICO ESCOLAR:
ARTICULAÇÕES E DEMANDAS
Rozana Gomes de Abreu
CAp-UFRJ
Resumo: Este trabalho tem como finalidade analisar os discursos sobre o conhecimento
químico escolar nos textos curriculares produzidos pela comunidade disciplinar em
ensino de Química e nos textos curriculares oficiais para o ensino médio. Com base na
teoria do discurso de Ernesto Laclau e na teoria do ciclo contínuo de políticas de
Stephen Ball, focalizamos as articulações e as demandas presentes na análise dos
discursos sobre o conhecimento químico escolar. Entendemos, de acordo com nosso
referencial teórico, que os sentidos expressos nesses discursos são resultados de
articulações e disputas existentes no processo de hegemonização de determinadas
demandas nos diferentes contextos que participam da produção da política curricular.
Podemos perceber que os sentidos produzidos em torno do conhecimento químico
escolar se constituem no processo de articulação discursiva em antagonismo ao que
representa o currículo tradicional. O consenso provisório e contingente que constitui o
discurso sobre conhecimento químico escolar passa pela articulação aos discursos que
valorizam o conhecimento científico em desenvolvimento, a função social do ensino de
Química, a importância da formação para a cidadania, dentre outros. Apesar de a
atuação de diversos pesquisadores da área nos diferentes contextos de produção de
políticas, na tentativa de articular e de expandir suas demandas, e de haver preocupação
com a organização do conhecimento químico escolar, a formação destas cadeias
discursivas minimiza o enfoque crítico necessário para a perspectiva da seleção e
organização do conhecimento químico escolar. Nesse sentido, as ações decorrentes dos
discursos sobre conhecimento químico escolar acabam, muitas vezes, por privilegiar
aspectos metodológicos da formação e da prática docente.
Palavras chave: conhecimento químico – discursos – políticas curriculares
Introdução
A finalidade deste trabalho é analisar os discursos sobre o conhecimento
químico escolar nos textos curriculares produzidos pela comunidade disciplinar em
ensino de Química e nos textos curriculares oficiais para o ensino médio.
Utilizamos o termo texto como referência às produções escritas, até por entender
que a forma escrita é dominante na produção de significados no contexto social e nos
processos de divulgação das políticas. No entanto, entendemos que os textos não são
exclusivamente produções escritas, pois podem representar também outros tipos de
produções como a fala e a visual. Da mesma forma, o termo discurso não pode ser visto
como um texto ou uma fala simplesmente. O discurso inclui também práticas. O
discurso baseia-se nas práticas que constituem os objetos de que se fala e nas regras que
norteiam e direcionam essas práticas. Acreditamos que a compreensão das políticas de
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currículo como texto e como discurso (BALL, 1994) contribui para o esclarecimento da
complexidade do processo de produção das políticas. Contribui, por exemplo, para
entender que a passagem dos significados das políticas de um contexto a outro não se
restringe aos textos escritos.
Nesse sentido, procuramos entender as articulações e demandas presentes na
análise dos discursos sobre o conhecimento químico escolar, uma vez que produzem
determinados sentidos para a formação e a prática docente. Ressaltamos a relevância
deste tipo de análise pelo fato de o conhecimento ser um tema importante na discussão
de políticas curriculares, como é o caso atual da BNCC (Base Nacional Comum
Curricular), e pelo fato de que as articulações e demandas em torno do conhecimento
disciplinar de referência influenciam na produção de políticas para o ensino médio. A
análise se baseia nas contribuições teóricas de Ernesto Laclau e Stephen Ball que são
apresentadas ao longo do texto.

Demandas e articulações: produção de sentidos
Os discursos da comunidade disciplinar de ensino de Química sobre o
conhecimento químico escolar refletem as discussões que a comunidade desenvolve em
contraposição a um currículo dito tradicional, que apresenta como características: o
excesso de conteúdos e conceitos, a fragmentação do conhecimento, a falta de
interlocuções com os demais contextos sociais e com a vida cotidiana, a ênfase nas
fórmulas e classificações. É com relação a essa representação de currículo que a
comunidade, pela ação de seus diferentes sujeitos, se posiciona e defende novas formas
de abordagem para o ensino de Química. A demanda maior, a luta contra o currículo
tradicional, une sujeitos que defendem perspectivas diferenciadas de ensino na
construção de uma articulação que é capaz de expandir algumas demandas particulares
da comunidade. Para Laclau, é necessário analisar “como se constitui a unidade de um
grupo, de uma identidade política, a partir de uma dispersão de pontos de ruptura,
antagonismos e demandas” (LACLAU, 2006, p. 21). Nesse sentido, são propostos e
difundidos em seus discursos novos focos de interesse para a seleção, produção e a
organização do conhecimento químico escolar, construindo outras representações que
possam superar o currículo tradicional de Química nas escolas. Representações essas
que são sempre precárias e provisórias, fazendo com que o processo articulatório esteja
em constante negociação (LACLAU, 1986; MOUFFE, 2001).
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A comunidade apresenta desde propostas metodológicas, que visam à melhoria
da abordagem de determinado conteúdo, até propostas que modificam o currículo como
um todo, com base em uma mudança das finalidades do ensino de Química. Mas é o
questionamento sobre as finalidades desse ensino para a educação básica que leva
muitos pesquisadores da comunidade a construírem pressupostos de pesquisa que se
tornaram relevantes para a reflexão do ensino de Química.
Questionando a utilidade do ensino de Química, Chassot (1995) defende que é
preciso repensar o conhecimento químico escolar e sua função na sociedade. Para o
pesquisador, o conhecimento químico deve possibilitar uma leitura diferente do mundo,
uma visão mais ampla que permita a atuação e a integração dos indivíduos à sociedade
de forma mais ativa e consciente. Para tal, defende que “a vinculação da Química com o
cotidiano e com a preocupação com o aproveitamento dos saberes populares”
(CHASSOT, 1995, p. 86), como alternativas que apresentam resultados concretos para
um ensino de Química mais crítico. O pesquisador trabalha em uma linha mais política,
focalizando o conhecimento químico como um instrumento de luta contra a
desigualdade social, a fim de que o indivíduo tenha mais chances de compreender e
participar da sociedade em que vive. Assim, o critério de produção e organização do
conhecimento químico escolar baseia-se, preferencialmente, na relação deste com os
saberes populares e com os saberes cotidianos, por possuírem maior proximidade da
vivência dos alunos, e na utilidade desses saberes para a formação mais crítica.
Santos e Schnetzler (1996) defendem que o conhecimento químico escolar deve
apresentar a ciência como atividade humana em construção por meio de estudos de
aspectos históricos; o desenvolvimento da capacidade de participar e tomar decisões a
fim de formar cidadãos críticos; a abordagem de temas sociais relevantes capazes de
aproximar o conhecimento químico do contexto mais próximo do aluno; a valorização
da significação social do conhecimento, o papel investigativo da experimentação e sua
importância para construção dos conceitos; a interação entre a abordagem macroscópica
e microscópica. Nessa perspectiva, o conhecimento químico escolar a ser selecionado
deve englobar: conceitos fundamentais da Química – propriedades e transformações
químicas das substâncias, e materiais – entendidos como essenciais para a compreensão
de qualquer fenômeno químico; aspectos relacionados à tecnologia e suas inter-relações;
aspectos sociais, éticos e morais e suas implicações; além de incluir discussões sobre a
história e filosofia da ciência (SANTOS e SCHNETZLER, 1996). Assim, o
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conhecimento químico a ser abordado na escola deveria estar ligado às discussões sobre
questões relacionadas à ciência, tecnologia e sociedade a fim de preparar o indivíduo
para a cidadania.
Mortimer também concorda que é preciso contemplar temas que propiciem “ao
estudante um contato com uma cultura científica, cujo conhecimento é importante para
o exercício da cidadania e da vida em sociedade” (1997, p. 2). Para essa abordagem,
elege as propriedades dos materiais, as reações químicas, a teoria da matéria, as
transformações, a energia e o ambiente como temas importantes para a proposta
curricular que desenvolve. Os temas caracterizam-se pela interação entre aspectos
macroscópicos e microscópicos, pela aproximação possível entre o conhecimento
químico e o conhecimento cotidiano, possibilitando a contextualização do ensino e a
valorização da participação do aluno no processo de aprendizagem. Dessa forma, o
critério de seleção do conhecimento baseia-se na preparação do indivíduo como
cidadão.
Bosquilha et al defendem também a utilização de “temas de relevância para o
conhecimento e a vivência do educando” (1992, p. 356) com a finalidade de que os
conteúdos trabalhados estejam relacionados com o contexto social próximo ao aluno.
No entanto, o contexto mais valorizado pelos pesquisadores situa-se nas questões
ligadas à indústria e à produção. Diferentemente de outras propostas, a seleção dos
conhecimentos envolve mais os aspectos cognitivos e os contextos escolhidos para o
desenvolvimento da proposta. Tal fato contribui para que a proposta não tenha o mesmo
direcionamento que as outras propostas da comunidade, no que diz respeito ao ensino
de Química envolver a formação da cidadania, uma vez que as questões dessa ordem
ficam subsumidas às questões psicológicas, por exemplo. Os conteúdos são organizados
considerando o desenvolvimento cognitivo dos alunos a fim de que não sejam só
memorizados, mas sim aprendidos significativamente (BOSQUILHA et al, 1992).
Elegem assim os materiais e as propriedades bem como suas interações e
transformações como os conhecimentos básicos a serem trabalhadas no ensino médio.
Apesar de não existir, por parte dessas perspectivas curriculares enunciadas, um
questionamento detalhado sobre a seleção e a organização dos conteúdos existentes no
currículo predominante na escola, há o consenso de que os conhecimentos químicos a
serem trabalhados devem centrar-se especialmente na problematização e no
desenvolvimento de idéias e concepções sobre os materiais, as substâncias, suas
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propriedades e transformações. Esses são considerados como conteúdos gerais que
permitiriam o estudo de vários outros conteúdos mais detalhados e/ou aprofundados
relativos ao conhecimento químico escolar. Os conteúdos priorizados são os mesmos
dos currículos tradicionais, mas a forma como são abordados é que difere, o que, aliás, é
apontado por alguns pesquisadores da comunidade disciplinar (MORTIMER,
MACHADO e ROMANELLI, 2000). A criticada seqüência linear dos conteúdos no
ensino tradicional de Química é substituída por formas de abordagem que valorizam o
diálogo e a possibilidade de trabalhar os conteúdos em outras seqüências e em múltiplos
momentos, o que contribuiria para um ensino de Química diferente. Existe o consenso
também que se deve partir de aspectos visíveis de contextos mais próximos dos
indivíduos para depois se inserir e inter-relacionar os aspectos microscópicos e de
caráter mais abstrato. Assim, seja por intermédio de temas ou não, os conhecimentos
químicos contemplados na maioria dessas propostas se destacam pelas diferentes
abordagens que podem propiciar e contribuir para a formação do cidadão crítico e
participativo.
Outro ponto importante é que as diferentes propostas desenvolvidas pela
comunidade não seguem uma mesma organização para os conhecimentos químicos
trabalhados, e tampouco desenvolvem os mesmos detalhamentos sobre os conteúdos.
Cada proposta tem sua própria organização conferida pela base teórica e pelos
pressupostos defendidos por cada grupo de pesquisa da comunidade. Assim, essas
propostas curriculares representam a materialidade dos discursos e das demandas
particulares que compõe o complexo contexto da comunidade de ensino de Química. No
processo de consolidação da comunidade, alguns desses discursos e demandas
alcançaram maior destaque do que outros, um reconhecimento social maior, por serem,
de certa forma, incorporados por propostas oficiais, como é o caso do ensino de
Química para a formação do cidadão.
Alguns pesquisadores e grupos de ensino de Química têm expectativas em poder
participar de propostas curriculares oficiais, pois acreditam que podem contribuir com
as autoridades para a elaboração de projetos para o ensino de Química. Essas
expectativas envolvem a ampliação de seus discursos curriculares, de maneira a
potencializar a ação desses grupos, e de seus pesquisadores, junto aos professores das
escolas. Isso acontece – a existência dessas expectativas – porque os sentidos
curriculares difundidos pela comunidade não podem ser vistos como hegemônicos já
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que não predominam no contexto escolar, mesmo considerando a atividade crescente de
seus pesquisadores. Para Laclau (2005), a hegemonia é uma operação em que uma
particularidade assume uma significação universal que não condiz com ela própria, pois
estará sempre dividida entre o que ela é e o que ela representa nesse processo de
significação. A participação dos pesquisadores da comunidade nas propostas oficiais é
uma tentativa de que seus discursos curriculares tornem-se hegemônicos nas escolas.
No entanto, a participação no contexto de definição dos textos oficiais envolve a
negociação dos sentidos que defendem na comunidade com os sentidos curriculares
estabelecidos por outras equipes participantes da elaboração dos textos, oficiais ou não,
o que pode potencializar os discursos da comunidade ou enfraquecê-los pelo hibridismo
produzido (BALL, 1998).
Ressaltamos que a função social do ensino de Química constituiu a linha
predominante para a discussão do conhecimento químico escolar na área de ensino de
Química, orientando a sua trajetória e o desenvolvimento de várias propostas
curriculares. A Química é vista pela comunidade como fundamental para o
entendimento da sociedade tecnológica e das mudanças por ela provocadas, bem como
para a formação do indivíduo como cidadão, colaborando para que este participe e
transforme efetivamente essa sociedade. No entanto, os aspectos mais políticos
relacionados à função social do ensino de Química para formar o cidadão acabam de
certa forma minimizados pela centralidade que o conhecimento químico, e que os
conteúdos escolares, assumem no currículo escolar do ensino médio. Isso ocorre pelo
fato de esse nível de ensino ser considerado determinante para a entrada na
universidade, o que dificulta a utilização das abordagens diferenciadas defendidas pela
comunidade em muitas escolas e, conseqüentemente, e de um maior espaço para a
discussão dos aspectos políticos. Outra questão a considerar para a centralidade dos
conteúdos químicos, se deve ao fato de os discursos da comunidade disciplinar
valorizarem o conhecimento químico escolar como essencial para a compreensão e
participação da sociedade contemporânea.
Defendemos que a aproximação dos discursos sobre o conhecimento químico
escolar e sobre o conhecimento químico de referência colabora para que os conteúdos
escolares não sejam discutidos detalhadamente. Embora existam críticas referentes ao
conteúdo dos currículos tradicionais, os conteúdos apresentados nas propostas
curriculares desenvolvidas pela comunidade não diferem muito dos conteúdos
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tradicionais trabalhados no ensino de Química, os quais possuem por base os conteúdos
químicos de referência. Essa aproximação entre o conhecimento químico escolar e o
conhecimento de referência contribui para que o antagonismo ao currículo de Química
nas escolas não focalize necessariamente os conteúdos, uma vez que esses são vistos
com similaridade. A (quase) manutenção dos conteúdos é justificada pela comunidade
por entenderem que as propostas curriculares são mais aceitas nas escolas quando não
se modifica, ou pouco se modifica, o conteúdo trabalhado, porque os professores estão
acostumados aos conteúdos clássicos (SANTOS et al, 2007). Outra questão se refere à
importância dos conhecimentos químicos para a formação do cidadão, à centralidade do
conhecimento químico na sociedade atual, já mencionada anteriormente. Nesse sentido,
as ações da comunidade centram-se em ações mais metodológicas, que visam à
mudança de abordagem e a melhoria da aprendizagem do ensino de Química, sem que
existam muitos conflitos com relação aos conteúdos escolhidos.
A partir do final da década de 1990, a comunidade disciplinar de ensino de
Química reforça a influência de questões relativas à sociedade tecnológica para refletir o
ensino de Química. Assim, as discussões sobre o ensino de Química incorporam os
discursos sociais que valorizam a preocupação com essas demandas. As propostas
passam a justificar as novas abordagens não só em relação ao que o currículo tradicional
representa para a comunidade. As justificativas envolvem ainda como o ensino de
Química pode responder e auxiliar as mudanças ocorridas na sociedade contemporânea:
A sociedade moderna requer muitos outros conhecimentos e habilidades dos nossos
alunos. E é nessa hora que o conhecimento de Química revela sua grande importância,
pois vivemos em uma sociedade tecnológica que exige de seus cidadãos atitudes para
um modelo de desenvolvimento que garanta a existência das gerações futuras. Isso
implica compreensão de um conhecimento mínimo para o entendimento do papel da
ciência, da tecnologia e das suas inter-relações sociais e para o desenvolvimento de
atitudes e valores. (SANTOS e MÓL, 2005, p. 6)

Tais afirmações reforçam a importância do conhecimento químico para o
entendimento de uma sociedade que está em constante mudança. A valorização do
conhecimento científico e tecnológico nos diferentes processos sociais leva a uma
valorização do conhecimento químico envolvido. Nesse sentido, as defesas sobre o
ensino de Química tendem a incorporar esses discursos articulando-os a questões que já
vinham sendo discutidas pela comunidade.
Esse período coincide também com o processo de reforma educacional que o
país começa a atravessar. É interessante perceber como a comunidade se aproxima de
algumas expressões e discursos veiculados pelas propostas e diretrizes oficiais, pois os
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discursos não ficam restritos aos seus contextos de origem. Reportando a Ball (1998),
argumentamos que os discursos circulam entre os diferentes contextos, estabelecendo
relações e articulações variadas, como também influenciando outros discursos. Como
exemplo disso, podemos citar os temas transversais introduzidos pelos PCN.
Pesquisadores que defendiam a abordagem por temas sociais relevantes e trabalhavam
com o ensino fundamental, passam a defender a utilização de temas transversais para o
ensino de Ciências a fim de “ tornar mais visível e mais presente a contribuição do
pensamento químico nas ações cotidianas, que precisam ser mais percebidas em seus
materiais, em suas substâncias e em suas transformações.” (KINALSKI e ZANON,
1997, p. 16).
Assim, a comunidade começa a articular os discursos sobre temas sociais
relevantes aos discursos sobre temas transversais, promovendo o deslizamento de
sentidos entre esses significantes. O deslizamento só é conseguido por estes
apresentarem múltiplos sentidos, os quais podem ser articulados entre si. Tanto o
discurso sobre temas sociais relevantes como o discurso sobre temas transversais se
articulam também com os sentidos circulantes de cotidiano, contextualização e
formação para a cidadania. Salientamos que é essa flutuação de sentidos dos
significantes que garante a participação da comunidade na cadeia articulatória de
discursos considerados hegemônicos na sociedade, mesmo que os sentidos de enfoques
mais críticos percam parte desse potencial.
Por isso é que discursos mais gerais sobre a educação, promovidos pela
influência do Relatório Jacques Delors, também podem ser observados nos trabalhados
publicados na área. Dessa forma, os discursos da comunidade mostram como são atuais
suas discussões e demandas, pois aparecem relacionados e articulados aos discursos
sociais hegemônicos:
Valorizamos o conhecimento químico, não pela sua mera dimensão especulativa da
realidade, mas essencialmente em sua dimensão ética, humana e social, enquanto
leitura de mundo relevante para a promoção de potencialidades essenciais à vida, na
sociedade e nos ambientes. É necessário zelar para que a escola básica mantenha e
amplie os espaços para os estudos, em química, ante a relevância deste saber para a
cidadania responsável, em detrimento da valorização de programas específicos de
seleção/concursos. (KINALSKI e ZANON, 1997, p. 19)

Chamamos a atenção que nessas articulações não são apenas os sentidos da
comunidade disciplinar que se modificam, mas também os sentidos denominados
globais. A minimização ou potencialização de sentidos dos significantes utilizados na
cadeia articulatória pode acontecer para qualquer contexto envolvido no processo de
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significação das políticas, pois esses significantes não apresentam sentidos fixos. No
caso dos discursos globais, que defendem a formação de cidadão omnicompetente, mais
produtivo, eficiente, flexível e etc., acontece o deslizamento de sentidos para a formação
do cidadão transformador. Nesse caso, a articulação por essa flutuação de sentidos faz
com que os discursos globais adquiram um enfoque mais crítico e possam ser
articulados com os discursos da comunidade disciplinar.
Outro exemplo dessas aproximações é a utilização dos termos competências e
habilidades. Na elaboração de material didático para uma editora de ação nacional, após
a divulgação dos PCNEM, os pesquisadores da Universidade de Brasília passam a
trabalhar com os termos por considerarem que “tais conceitos são úteis no planejamento
didático, uma vez que sua prioridade não é a transmissão de conteúdos, mas o
desenvolvimento das competências e habilidades para a cidadania” (SANTOS e MÓL,
2005, p. 8). No entanto, os pesquisadores não mencionam esses termos ao apresentarem
sua proposta curricular no 3º Workshop da Divisão de Ensino de Química, organizado
pela SBQ, no ano de 2005. Isso pode evidenciar o quanto algumas das apropriações
realizadas pelos pesquisadores da comunidade são condicionadas por propostas
curriculares oficiais e demandas sociais. A utilização dos termos competências e
habilidades, nesse caso, pode ser entendida como uma determinação da linha editorial,
na medida em que procurava promover uma proposta curricular inovadora que se
aproximasse das orientações das DCNem e dos PCNem, embora os próprios
pesquisadores destaquem as críticas que os documentos oficiais receberam pela
utilização dos conceitos.
A aproximação de discursos mais gerais sobre a educação leva a comunidade a
reforçar seus discursos sobre a melhoria da qualidade do ensino de Química, articulando
os discursos particulares da comunidade com os discursos universais. Nessas
articulações, algumas são consideradas como mais „eficazes‟/abrangentes na promoção
da melhoria do ensino de Química. Como exemplo, a articulação dos pressupostos
defendidos pelos pesquisadores da UnB com os discursos dos documentos oficiais da
reforma do ensino médio para a elaboração de material didático tendem a influenciar
outros contextos de forma mais efetiva. Isso significa dizer que, mesmo não
concordando totalmente com os discursos oficiais, os pesquisadores da comunidade
precisam em determinados momentos utilizar esses discursos como forma de ampliar
seus próprios discursos, pois estes não têm a mesma penetração no contexto escolar que
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os discursos oficiais. É preciso universalizar os discursos específicos da comunidade
pela articulação com outros discursos que se destacam hegemonicamente no contexto
social. Articulação essa que envolve a negociação de sentidos. A utilização dos
discursos oficiais passa necessariamente pela ressignificação dos sentidos desses
discursos de forma que os discursos dos pesquisadores possam ser reconhecidos e
legitimados nas escolas. Podemos dizer que esse processo contribui para que a
comunidade disciplinar participe do jogo político da hegemonia. O que está em jogo
nesse processo, de acordo com Laclau (2005), é a possibilidade dos discursos
curriculares de determinados pesquisadores se tornarem hegemônicos nas escolas.
Contudo, a apropriação não acontece somente pela comunidade. Os documentos
oficiais também se aproximam de discursos defendidos pela comunidade, até porque
seus elaboradores são os próprios pesquisadores em ensino de Química. É preciso
relembrar como o ciclo contínuo de políticas de Ball é marcado pela circularidade de
discursos, que não estão presos aos seus contextos, circulando continuamente e
influenciando a produção das políticas curriculares. Além disso, é preciso entender
também que a aproximação com os discursos curriculares da comunidade não significa
que os seus diferentes discursos serão contemplados, pois a flutuação de sentidos é que
configura a possibilidade das articulações entre os discursos.
Como a concepção de ensino de Química desenvolvida nos trabalhos da
comunidade se contrapõe a um determinado “inimigo” - a representação do ensino de
Química nas escolas -, superar esse inimigo significa confrontar-se com ele. Significa,
então, que a comunidade precisa entrar nas escolas com mais força e para isso a
articulação com discursos de maior penetração nas escolas se torna essencial. Um
discurso que apresenta essas características é o discurso oficial. Na articulação com esse
discurso, os discursos da comunidade são ressignificados porque outros sentidos passam
a ser considerados durante a negociação, os discursos perdem suas marcas iniciais e
ganham outras, formando híbridos. De certa forma as marcas relacionadas aos sentidos
oficiais permitem a maior penetração dos discursos da comunidade de ensino nas
escolas, aumentando a possibilidade de se tornarem hegemônicos nesses contextos.

Algumas considerações
A comunidade disciplinar de ensino de Química se organiza, se significa e
delimita suas demandas em função de uma dada representação de ensino de Química
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nas escolas. Os diferentes particulares - grupos de pesquisa e seus pesquisadores - que
participam desse processo compartilham da idéia de que existe um ensino de Química
que não deve ser reconhecido, pois ele não colabora para as finalidades que eles
entendem como adequadas para o ensino de Química. Assim, a comunidade disciplinar
de ensino constrói uma cadeia articulatória que se antagoniza com o ensino de Química
considerado inadequado e ultrapassado, o ensino tradicional de Química nas escolas. Os
diferentes particulares acabam se tornando equivalentes na luta contra esse antagonista.
Nessa equivalência, os grupos de pesquisa da comunidade colocam suas diferenças em
segundo plano a fim de se unirem contra o currículo tradicional. As diferenças não são
apagadas, apenas são minimizadas quando comparadas à luta antagônica. Tem-se assim,
uma constante tensão entre as diferenças dos grupos de pesquisa que querem ver seus
discursos ampliados, destacados socialmente, e entre a articulação produzida entre esses
grupos para vencer o “inimigo” em comum.
No entanto, o processo de ampliação de sua cadeia articulatória acaba criando
algumas ambivalências para as articulações políticas da comunidade. Por exemplo, ao
negociar seus sentidos curriculares com os diferentes contextos, o debate acadêmico se
enfraquece. O enfoque crítico de cada particular sobre a seleção e organização do
conhecimento químico escolar para um novo ensino de Química acaba perdendo sua
força, gerando ações que privilegiam muitas vezes os aspectos metodológicos, seja na
formação ou na prática docente.
A cadeia articulatória construída em oposição à representação do ensino de
Química tradicional permitiu disseminar sentidos curriculares da comunidade em vários
contextos. Esses contextos participam da produção de sentidos para a produção de
políticas, assim como teve de se articular com outros sentidos que não faziam parte da
sua cadeia articulatória, mas que participam da circularidade de sentidos que envolvem
o ciclo de políticas de Ball. No entanto, os discursos da comunidade ainda não são
vistos como hegemônicos, uma vez que não predominam nas escolas. Apesar de muitos
professores e escolas conhecerem seus discursos, ainda permanece a força do
antagonista da comunidade.
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AULAS VIVAS: UN EJEMPLO DEL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DE
LAS PROFESORAS DE CIENCIAS EN PRIMARIA
Carmen Alicia Martínez Rivera
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Resumen
En la perspectiva de reconocer el conocimiento que producen los profesores(as), como
un conocimiento particular (PORLÁN Y RIVERO, 1998; SHULMAN 1987), así como
de las especificidades creativas en torno al conocimiento escolar en ciencias (GARCÍA,
1998; CHERVEL, 1991; LOPES, 1999) en esta investigación buscamos comprender el
conocimiento profesional que elaboran las profesoras de ciencias en primaria en Bogotá
en torno al conocimiento escolar (MARTÍNEZ, en prensa). En particular en este escrito
presentamos los resultados de dos categorías de análisis: Fuentes y Criterios de
Selección de los Contenidos Escolares, así como Referentes Epistemológicos del
Conocimiento Escolar, en uno de los casos analizados, la profesora Luz. De esta manera
pretendemos dar cuenta de la complejidad del conocimiento de la profesora, manifiesto
entre otras, por la diversidad de Fuentes y Criterios de Selección de los Contenidos
Escolares, así como por los conocimientos que dialogan en la clase de ciencias; aspectos
que señalamos como ejes Dinamizadores potentes en la construcción de una propuesta
didáctica alternativa, en la que se constituye la propuesta de la maestra, denominada
Aulas Vivas.
Palabras claves: Conocimiento profesional, conocimiento escolar, estudio de caso.

Problema de investigación
Aludir al profesor(a) como profesional, ha sido motivo de diferentes discusiones
enriquecidas en el desarrollo de la Línea de Investigación sobre el Conocimiento
Profesional del Profesor de Ciencias, en el contexto de la Didáctica de las Ciencias
(PORLÁN, 1998; MARTÍNEZ, 2009). Las preguntas que se plantea el profesor(a) en
los procesos de enseñanza, le son propias a la profesión, nadie más se las plantea
(HASHWEH, 2005), pero ¿qué sabemos de este conocimiento particular que elaboran
los profesores(as) de ciencias en nuestros contextos específicos? ¿Qué conocemos
respecto a cuáles son los contenidos escolares que privilegian? ¿Cuáles las fuentes y
criterios de selección de estos contenidos? ¿Cuáles los referentes epistemológicos del
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conocimiento escolar? ¿Cuáles los criterios de validez de dicho conocimiento? Estos
interrogantes nos orientaron la pregunta central de la investigación que realizamos:
¿Cuáles son las características del conocimiento profesional de los profesores(as) sobre
el conocimiento escolar, en las clases de ciencias en básica primaria, en dos estudios de
caso del Distrito capital?, la cual desarrollamos con base en una hipótesis progresión
(GARCÍA, 1998; MARTÍNEZ & MARTÍNEZ, 2012), y las categorías señaladas como
de mayor potencialidad en anteriores estudios (MARTÍNEZ, 2000), estas son:
Contenidos Escolares (tipos de contenidos que se privilegian y organización de los
mismos); Fuentes y Criterios de Selección de los Contenidos Escolares (a dónde acude
el maestro para seleccionar los contenidos y por qué); Referentes Epistemológicos del
Conocimiento Escolar (diferentes conocimientos en la producción del conocimiento
escolar); y Criterios de Validez del Conocimiento Escolar (desde dónde se considera
que el conocimiento que se produce en la escuela es o no válido).
Así, nuestras preguntas abordan dos grandes categorías que desde la investigación
en Didáctica de las Ciencias son de reciente constitución, por un lado, y de mayor
desarrollo, la consideración del conocimiento del profesor(a) como conocimiento
particular, que en los últimos años ha tenido un notable desarrollo investigativo
(ABELL, 2007). Sin embargo, en los primeros handbook la formación de profesores(as)
no fue considerado un problema de investigación. La segunda categoría, Conocimiento
Escolar, es aún de más reciente desarrollo investigativo en la Didáctica de las Ciencias;
son notorios los aportes que desde Chervel (1991) y Goodson (1991), se ha dado a su
investigación. En particular resaltamos los aportes de García (1998) y Lopes (1999), en
tanto aportan argumentos en la comprensión de esas particularidades del conocimiento
escolar en ciencias.
De esta manera la investigación refiere al conocimiento profesional que los
profesores(as) de ciencias de primaria han elaborado respecto al conocimiento escolar,
para ello hemos enriquecido la hipótesis de progresión inicial (MARTÍNEZ, 2000) en la
que con la intención de comprender la complejidad de este conocimiento, asumimos
posibles perspectivas. A modo de ejemplo incluimos una afirmación de cada nivel
(MARTÍNEZ &VALBUENA, 2013): Tradicional (cuando enseño, lo más importante es
conocer y seguir los lineamientos curriculares, estándares y demás directrices del
MEN); Instruccional- Cientificista (en mis clases el conocimiento científico es el más
importante, en particular las maneras como trabajan los científicos, el método
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científico); Espontaneísta (cuando enseño lo fundamental es que los estudiantes se
diviertan); e Integrador-Transformador (lo que enseño está determinado por el
conocimiento particular que he construido como profesor(a), sobre ciencias, pedagogía,
didáctica, etc.).
Retomando el estado del arte presentado por Martínez (en prensa), podemos señalar
que son escasas las investigaciones que han abordado de manera explícita el
conocimiento profesional de los profesores(as) de ciencias sobre el conocimiento
escolar, y se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de formación de
profesores(as) de ciencias respecto a la naturaleza del conocimiento que se produce en
la escuela. En cuanto a las Fuentes y Criterios de Selección de Contenidos Escolares,
destacamos que en los textos escolares, en la legislación educativa, en las pruebas de
Estado e internacionales y otras fuentes, hay implícita o explícitamente un
planteamiento sobre el conocimiento escolar de ciencias, el cual no sólo es necesario
explicitar y comprender, sino desarrollar investigaciones alrededor del mismo. Respecto
a los Referentes Epistemológicos, igualmente es necesario ahondar en su comprensión,
pues por ejemplo, a pesar del reconocimiento de la diversidad cultural (como en el caso
colombiano), este conocimiento no es lo suficientemente considerado como Referente
Epistemológico del conocimiento escolar.

Objetivos
La investigación en la que enmarcamos esta ponencia ha tenido como objetivo
caracterizar el conocimiento profesional de los profesores(as) de ciencias de primaria
sobre el conocimiento escolar; en particular, desde las dos categorías de análisis a las
que nos referimos en este escrito. Los objetivos específicos estuvieron relacionados con
la identificación y caracterización del conocimiento profesional de las profesoras
respecto a las Fuentes y Criterios de selección de los Contenidos Escolares y respecto a
los Referentes epistemológicos del Conocimiento Escolar.
Asumimos al conocimiento profesional del profesor(a) y al conocimiento escolar
como dos conocimientos de naturaleza epistemológica particular, en los que un
referente importante es el conocimiento científico, pero no es El referente en mayúscula,
sino un referente más en este proceso de integración y de transformación, para dar
origen a un conocimiento particular, el Escolar. De otra parte reconocemos el carácter
complejo tanto del Conocimiento Profesional del Profesor(a) como del Conocimiento
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Escolar, en tanto su carácter contextual, evolutivo y dinámico. Así es claro que no se
trata de dar cuenta de una caracterización de una vez y por todas, como quien realiza un
análisis químico y busca identificar con exactitud las sustancias y su composición; no se
trata de identificar si el conocimiento de la profesora es Tradicional, InstruccionalCientificista, Espontaneísta o Integrador-Transformador; sino que estas categorías nos
permiten aproximarnos a comprender esa complejidad. De antemano no esperamos una
única tendencia, sino que buscamos comprender esa polifonía o espectro que representa
el conocimiento profesional del profesor(a) sobre el conocimiento escolar.

Procedimientos metodológicos
Considerar al conocimiento profesional del profesor(a) desde una perspectiva compleja
(GARCÍA, 1998), nos ha permitido privilegiar los estudios de caso cualitativos
(STAKE, 2013) en la propuesta metodológica de la investigación. Para ellos hemos
retomado consideraciones realizadas en anteriores trabajos.
La recolección de información la hemos organizado en tres grandes niveles: Nivel
Declarativo, en el que realizamos una entrevista semiestructurada y solicitamos los
materiales de diseño previo a las clases. Nivel de Acción, a través de grabaciones
audiovisuales de las clases y registros de observación diligenciados por la investigadora.
Y Nivel de Reflexión, a través de un grupo focal y del diligenciamiento por parte de la
profesora de un instrumento diseñado para tal fin después de cada clase. La información
recolectada fue tratada siguiendo las orientaciones del análisis de contenido de Bardín
(1996) e incorporando la ayuda de un programa computacional Atlas-ti, que es
pertinente en el manejo de grandes volúmenes de información de diferentes fuentes
(COFFEY & ATKINSON, 1996).
Para el análisis de la información nos hemos apoyado en las categorías Ejes DOC,
Dinamizadores, Obstáculo y Cuestionamiento (MARTÍNEZ, 2000; BALLENILLA,
2003), que nos posibilitan no sólo comprender cuáles son los conceptos, actitudes o
procedimientos de los profesores(as) que impiden su desarrollo profesional (Eje
Obstáculo); sino además cuáles pueden promover o ser un apoyo para movilizar dicho
desarrollo (Eje Dinamizador); o en cuáles podemos identificar posibles tensiones que
constituyen fisuras para promover el desarrollo profesional (Ejes Cuestionamientos).
El estudio de caso que aquí referenciamos es el de la profesora Luz, nombre ficticio
de una de las docentes, de quien contamos su consentimiento informado para su
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participación teniendo en cuenta: su voluntariedad y disponibilidad para contribuir con
el proyecto, además de ser una profesora destacada respecto a sus propuestas de
enseñanza, por las que ha sido distinguida en varias ocasiones, por diferentes entidades
oficiales de Bogotá. A lo anterior se suma su larga trayectoria en enseñar ciencias en
primaria, en este caso más de 30 años como profesora de primaria, de los cuales más de
15 han estado dedicados a la enseñanza de las ciencias. La profesora Luz es Licenciada
en Preescolar, y ha realizado un Postgrado en Ecología y Medio Ambiente. Al momento
de la investigación estaba dirigiendo el cuarto grado de educación básica primaria en un
colegio Distrital de Bogotá, de modo que se asume la enseñanza de las diferentes
asignaturas en el mismo curso.
A continuación presentamos los resultados de las dos categorías de interés.

Discusión y resultados
Categoría Fuentes y Criterios de Selección de los Contenidos Escolares
Nivel Declarativo: Respecto a esta categoría, es claro para Luz, que no se trata de
complacer de manera caprichosa los deseos de los niños(as), sino que a través de un
proceso orientado, son relevantes diversas fuentes de los contenidos escolares, entre
otras, las ideas de los estudiantes, tal cual lo precisa: “hice como una investigación
mirando qué sabían los niños de los conocimientos previos de ellos sobre el agua”; al
igual que sus intereses y los problemas por ellos identificados.
El proceso formativo es central para Luz, por eso, los Criterios de Selección de los
Contenidos, están movilizados por esa intención de aportar en la construcción de futuros
ciudadanos, como ella lo expresa: “ (...) yo pienso que hay que enseñarles primero
que todo a ser persona, a mirar que ellos hacen parte de una sociedad (…)”.
En este proceso, la profesora Luz construye el proyecto de Aulas Vivas, que permite
con otra mirada abordar posibilidades de aprendizaje en los espacios que rodean la
escuela, por ejemplo el humedal, el cual se plantea como Aula Viva, de tal manera que
el contexto y la problemática ambiental se constituyen en fuente de problemas y
contenidos para la enseñanza:
L: el Aula Viva de ellos que es el humedal donde uno ve a diario cómo arrojan basuras a
diario, cómo la gente lo menosprecia porque es el lugar peligroso, es el lugar donde hay
basura, es el lugar de contaminación pero resulta que todo eso es producido por las mismas
personas, especialmente es eso, que partan de su contexto y aprendan al menos a valorar
el humedal como un ecosistema fuente de vida XX de flora, de fauna y para el mismo
hombre.
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Reconocemos entonces en el caso de Luz una diversidad de Fuentes y Criterios de
Selección, tales como: las ideas e intereses de los niños(as), la problemática ambiental y
la experiencia profesional de la profesora; todo ello articulado en la propuesta que
elabora en Aulas Vivas, la cual consideramos propia de un Nivel 3 IntegradorTransformador 3NIT.
Nivel de Acción: Durante el desarrollo de las clases también se aprecia la diversidad de
Fuentes y Criterios de Selección de los Contenidos Escolares a los que Ella acude, tales
como: la biblioteca, el contexto socioambiental, materiales de divulgación científica,
textos, internet, etc. Incluso las mismas actividades escolares se asumen como fuentes,
por ejemplo la celebración del día del agua y la semana ambiental, momentos en los que
se reconocen otras fuentes, como los aportes de los estudiantes de otros cursos, tal cual
lo señala la profesora: “cuando hicimos la semana del día del agua, la semana
ambiental, recuerdan que ustedes allá (…)escucharon a los otros chicos de otros
cursos (…)”.
En la clase se busca construir un proyecto de aula con el que el grupo se identifique
y además responda a sus intereses:
L: Bueno, entonces quién quiere recordar o quién quiere decirme qué cosas quieren ustedes o
para hacer toda la lluvia de ideas, qué cosas nosotros podemos o queremos aprender sobre
el proyecto de aula que vamos a iniciar (…) ¿qué cosas quieren aprender, qué cosas
::quieren :: saber, qué cosas entre todos vamos a construir, qué cosas entre todos vamos a
buscar?.

En esta diversidad de fuentes de contenidos escolares también se destacan las
lecturas que abordan contenidos cercanos para los niños(as). Algunas de éstas
elaboradas a modo de cuentos que dan vida a personajes, como Purita y Gotina, para el
estudio del ciclo del agua, y a partir de las cuales se promueve la interacción entre
diferentes fuentes de contenidos:
L: Entonces esta es la gótica que yo les contaba, es Purita, aquí está Purita pero no es ésta la
de la transpiración, es la del ciclo del agua (…) Gotina está en el páramo, entonces dice
Purita: se encuentra con su prima la señora Gotina de Páramo, entonces aquí está el páramo
¿Quién de ustedes sabe qué es un paramo? A ver Rosita.

Son lecturas que aportan en la discusión sobre el tema abordado en el proyecto de
Aula Viva cuyo título acordado en la clase fue agua fuente de vida, lecturas que se
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reconocen como fuente diferenciadora y enriquecedora de las propias ideas de los
estudiantes.
Como lo registramos en el análisis global de este caso (MARTÍNEZ, en prensa),
para Luz es relevante responder a los intereses de los chicos, proceso que realiza desde
una perspectiva intencional, no espontaneísta. En esta intención, la diversidad de
fuentes cumple un rol central en el proceso, a través del cual las ideas, actitudes y
procedimientos de los niños(as) son enriquecidas con la orientación de la docente. Los
análisis de las numerosas citas que desarrollamos en el análisis global, como propias de
un nivel 3, nos permiten señalar esta aproximación al Nivel Integrador-Transformador
3NIT, respecto a las fuentes y criterios de selección de los contenidos escolares. A
continuación mostramos los resultados en la Categoría Referentes Epistemológicos del
Conocimiento Escolar, que nos permiten comprender qué conocimientos son posibles
identificar en la construcción del conocimiento escolar.

Categoría Referentes Epistemológicos del Conocimiento Escolar
Nivel Declarativo: Como registramos en la anterior categoría, también notamos una
diversidad de conocimientos en la construcción del conocimiento escolar, por ejemplo
la problemática ambiental del contexto (la localidad, el humedal); el saber disciplinar
específico (el agua, estados del agua); el conocimiento ancestral, su propio
conocimiento experiencial docente, conocimientos que además, en el proceso escolar
son relacionados con otras disciplinas: “ ellos lo articulan con sociales entonces van a
mirar cómo está el agua en el mundo (…)y ya pues volvemos nuevamente a nuestra
localidad a nuestro entorno qué es el humedal que tenemos al ladito (…)”
Anotamos que Luz asume la enseñanza de todas las asignaturas en el curso cuarto de
primaria y de manera intencional ella busca relacionar los diferentes conocimientos
escolares (matemáticas, artes, lengua, ciencias). También en la construcción de este
conocimiento particular, es relevante el conocimiento didáctico construido por la
maestra, basado en su experiencia, que le permite ganar en autoconfianza, así como
rechazar las pretensiones de enseñanza centradas en contenidos.
L: Lo que yo he aprendido, a mí me parece que de los niños aprende uno mucho, uno piensa
que todo lo sabe el maestro y resulta que uno a través de esas salidas, de esos contactos, de
otras personas, porque hay personas que nos guían, (…) cada día se está aprendiendo más y
me ha dado más seguridad y más confianza para poder trasmitir algo mejor a los niños,
orientarlos más (…) no es tanto llenarlos de conocimiento, si no que (…) ellos mismos
elaboren ese conocimiento.
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Este conocimiento didáctico de la profesora le permite elaborar analogías en busca
de la construcción de sentido, proceso que relaciona con otros contenidos escolares, por
ejemplo cuando articula los contenidos del sistema sanguíneo y del agua en la tierra. La
profesora Luz favorece una relación entre diferentes contenidos escolares, con su
conocimiento profesional como profesora, pero también un tejido con otros
conocimientos, como el ancestral: “encuentros con los indígenas, con los ancestros (…),
ellos son los que enseñan a los niños el verdadero amor hacia el planeta, a la madre…
(…)”.
Para Luz el conocimiento escolar, en tanto conocimiento tiene una característica
particular, es el de producir cambios y ser transformador de actitudes, procedimientos y
concepciones; de tal manera que ella ha venido construyendo críticas frente a las
consideraciones del conocimiento enciclopédico, en especial respecto a “llenarlos de
contenidos”.
En el proyecto de Aula Viva, que Luz construye con los niños, ella elabora una
propuesta didáctica, en la que se aprecia la diversidad de referentes epistemológicos
(por ejemplo, conocimiento escolar, conocimiento profesional de la profesora,
conocimiento ancestral), aunque no es muy clara la transformación e integración de
estos diferentes referentes, lo que nos lleva a afirmar que su conocimiento profesional
sobre el conocimiento escolar se aproxima a un Nivel 3 Integrador-Transformador
(3NIT).
Nivel de Acción: En principio destacamos que es central la consideración que la
profesora Luz hace sobre las ideas e intereses de los niños(as). Para la docente es claro
que ellos han elaborado un conocimiento, por eso son numerosas las intervenciones en
las que indaga por las ideas de los estudiantes, por ejemplo: “¿Quién de ustedes sabe
qué es un páramo?”, “¿Por qué dicen ustedes que allá sale agua?”, “¿Cuáles son esos
lugares donde hay agua?”, ideas que, a través de otras fuentes, se proyecta hacerlas
“más profundas”, enriquecerlas. Como es el caso del conocimiento empírico, donde son
fundamentales la observación y la experiencia: “ yo les traigo esta botella de agua y
quiero que la miren a ver qué propiedades ustedes pueden decir (…) luego la
vamos a probar”. De conocimientos especializados, para los que se acude a la biblioteca
a “investigar” sobre el agua. Del conocimiento escolar, a partir de materiales didácticos
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como el elaborado sobre el agua del páramo. Y del conocimiento de los mitos, a partir
de la cercanía con comunidades indígenas (entre otros).
En esta diversidad de referentes epistemológicos se promueve el diálogo, como Luz
lo anota en la entrevista. El conocimiento es relevante, desde una finalidad central:
transformar y cambiar; en la que adicionamos su pretensión de hacer felices a los
niños(as), mientras favorece su aprendizaje. Este proceso de interacción entre diferentes
referentes lo consideramos cercano a un nivel 3 Integrador-Transformador, 3NIT.
Consideraciones finales
En nuestra pretensión de abordar una mirada que contribuya a dar cuenta de esta
complejidad del conocimiento profesional de las profesoras, señalamos los ejes DOC,
Dinamizadores, Obstáculo y Cuestionamiento (MARTÍNEZ, 2000; BALLENILLA,
2003, MARTÍNEZ & VALBUENA, 2013) que hemos identificado a partir del análisis
de los datos obtenidos en los Niveles Declarativo y de Acción, enriquecidos con el
Nivel de Reflexión, que comprendió un grupo focal con la participación de la
investigadora y dos profesoras participantes de la investigación, así como el
diligenciamiento de formato que indagaba sobre las categorías de análisis, diligenciado
por la profesora después de cada clase.
Para Luz, acorde con el nivel de reflexión, es clara su pretensión de construir una
propuesta didáctica que se distancie de los planteamientos centrados en el texto escolar
o el currículo oficial, pues de manera crítica ella cuestiona el apego de algunos maestros
a las fuentes que recogen las propuestas de conocimiento escolar Estatal: “nosotros los
maestros somos tan cerrados que es lo que diga el plan (…) Es lo que diga el libro, es lo
que diga el currículo”; de las que fundamentalmente el maestro lo que hace es copiar y
repetir:
(los maestros) están muy pegados al currículo tradicionalismo, copiar, repetir, copiar,
repetir, todos los tableros de ellos son llenos de contenido y dictar y tarea y otra tarea
dispendiosa, mientras que yo procuro(…).

Basados en los datos de las reflexiones, se reafirma la diversidad de fuentes y
criterios de selección de los contenidos escolares, así como de los referentes
epistemológicos del conocimiento escolar, que identificamos como eje Dinamizador
Potente del conocimiento profesional de la profesora Luz sobre el conocimiento
escolar. Si bien registramos la búsqueda de un diálogo entre diferentes referentes
epistemológicos: conocimiento de los estudiantes, conocimiento profesional de la
profesora, conocimiento mítico, conocimiento ancestral, conocimiento ciencia escolar;
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no es claro el proceso de integración de los mismos, lo que nos señala un Eje
Obstáculo Débil, que invita a un mayor proceso de reflexión respecto a la naturaleza de
estos conocimientos y su papel en la construcción del conocimiento escolar.
Es claro que Luz está en el proceso de construcción de alternativas a las perspectivas
de enseñanza tradicional que ella cuestiona, a través de la propuesta didáctica en torno a
las Aulas Vivas, en las que el conocimiento e intereses de los niños y la problemática
socioambiental son centrales. Es pensar en la escuela y el conocimiento escolar para la
vida, un conocimiento que transforma, que contribuye en el proyecto de vida de los
estudiantes y que incide en toda la comunidad, de manera que es pensar la enseñanza de
las ciencias, más que para futuros científicos, para ciudadanos que comprenden,
analizan y construyen alternativas a sus propios problemas, a los problemas relevantes
socioambientales. Reconocemos así la importancia del conocimiento que elaboran
profesoras destacables, y señalamos la importancia de seguir la invitación que en su
momento planteó Bromme (1988), respecto a la conveniencia de investigar en torno al
conocimiento del profesor(a) experto y en relación con la naturaleza particular de este
conocimiento, con finalidades diferenciadoras, de ahí la importancia de comprender la
epistemología escolar (LOPES, 2007; GARCÍA, 1998; MARTÍNEZ, 2005).
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A FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS D@ PROFESSOR@
GENERALISTA

Talita Vidal Pereira
Faculdade de Educação da Baixada Fluminense/UERJ
Resumo: Nesse texto são desenvolvidos argumentos que buscam problematizar os
fundamentos que sustentam as críticas à formação do professor generalista que atua nos
anos iniciais de escolaridade com relação aos conteúdos de Ciências Naturais. A partir
da apropriação de princípios pós-estruturalistas, em especial dos operadores teóricos
desenvolvidos por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe na Teoria do discurso, e sem
desconsiderar o necessário investimento em formação, interessa aqui questionar a ideia
de uma pureza conceitual e/ou metodológica como balizadora de uma formação de
qualidade como, via de regra, tem sido defendida pelos pesquisadores do campo. A
reflexão é motivada pelas falas de Licenciandas do oitavo período do Curso de
Pedagogia com respeito aos conteúdos de Ciências Naturais. Fragmentos das falas são
apresentados para sustentar o argumento de que os conceitos científicos são construções
discursivas e que, no jogo de linguagem, só se tornam inteligíveis em processos de
tradução e negociação que resultam sempre em híbridos culturais. Essa compreensão
torna inócua a ideia de um conceito “puro”a partir da qual é problematizada a
possibilidade de formação de uma identidade docente dotada de uma pureza conceitual.
Pelo contrário, tudo o que temos são processos de identificação em que os sujeitos
emergem como agência. Dessa forma, a pretensão de formação de uma identidade fixa
cujo conteúdo é dado a priori é tida como uma idealização sustentada em fundamentos
da Modernidadee que não favorece relações educativas mais democráticas pois reforça
as tentativas de controle que cerceiam e criam obstáculos para a emergência de uma
infinidade de possibilidades identitárias.
Palavras-chave: Teoria do Discurso; Ensino de Ciências; Formação de Professores.

Nos estudos que venho realizando em minha trajetória como pesquisadora, tenho
interesse em analisar as articulações de sentidos produzidas nas associações entre
educação, conhecimento e currículo buscando evidenciar marcas de uma tradição que
organiza as formas pelas quais a escola tem sido pensada. Tenho dado ênfase especial
aquelas enunciações assumidas como portadoras de mudanças, em geral “inovadoras”
das práticas pedagógicas. As aspas se justificam na medida em que, o que argumento é
que a ideia de inovação alardeada, via de regra é sustentada na mesma lógica realista,
produtora de binarismos em que se fundamenta o pensamento educacional moderno
(PEREIRA, 2012).
Uma lógica que tem sido intensificada nas políticas educacionais em curso, mas
que não se restringem a elas, pelo contrário, uma das minhas apostas é que essas
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políticas ganham lastro e legitimidade porque articulam sentidos hegemônicos de
educação, de conhecimento e de currículo. Sentidos que são compartilhados por
diferentes correntes de pensamento, sejam de perfil mais liberal ou mais progressista.
Neste texto busco problematizar os argumentos que, via de regra, sustentam as
críticas à formação do professor generalista em relação aos conteúdos das Ciências
Naturais. Nessa perspectiva, apresento reflexões suscitadas a partir da experiência
lecionando uma disciplina relacionada aos conteúdos de Ciências Naturais que integra a
grade curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia.Aqui busco analisar as
ambivalências existentes nos discursos das licenciandas quando chamadas a organizar o
trabalho docente, mais especificamente, a planejar as aulas de Ciências Naturais dos
anos iniciais de escolaridades. No desenvolvimento do texto optei por apresentar as
situações/ práticas e fragmentos que foram suscitando os questionamentos que
desenvolvo a partir dos aportes teóricos.
Antes de prosseguir cabe destacar que as análises são desenvolvidas a partir das
contribuições da Teoria do discurso desenvolvida por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe
(2010; 2015). Portanto, a partir da compreensão de discurso como prática articulatória a
hegemonia é concebida como resultado de processos de disputas, negociações,
traduções e tensões. Processos que se expressam aquilo que, frequentemente o campo da
educação define como contradição, mas que esses aportes autorizam a pensar como
ambivalência em decorrência da fluidez, da contingência que caracterizam a produção
de sentidos, apesar das tentativas incessantes e infrutíferas de controlá-los.

Operadores teóricos que sustentam a análise
A Teoria do Discurso (TD) de Laclau e Mouffe (2010) pode ser entendida como
uma teoria da hegemonia, conforme destaca Burity (2008). De fato, com a TD os
autores procuram explicar como se dá a articulação de sentidos que possibilitam a
hegemonização de um discurso. Por sua vez, Laclau e Mouffe (2010; 2015) concebem
discurso como totalidade significativa. Dessa forma, falas, escritas, práticas são
componentes internos; de totalidades discursivas (LACLAU; MOUFFE, 2015). Para os
autores, não existe distinção entre linguístico e extralinguístico porque a ideia de
discurso transcende qualquer distinção entre o discursivo e o não discursivo, sendo
assim, toda configuração social é significativa e o funcionamento do social é pensado
como textualização ou retoricidade, Dessa forma, como linguagem, a sociedade é
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considerada uma impossibilidade dado os limites que a impedem de se constituir como
totalidade, como plenitude, o que implicaria em cessar o processo de significação.
Laclau e Mouffe (2015) não negam a existência de um mundo material, mas
entendem que ele só pode se tornar inteligível quando mediado pela linguagem.É com
essa compreensão que os autores sustentam a afirmação de que, aquilo que
denominamos realidade, é uma produção discursiva sem qualquer objetividade ou
possibilidade de acesso que não seja pela mediação da linguagem. Uma produção que se
dá nos processos de enunciação e disputas para atribuir e fixar determinados
significados sobre aquilo que a realidade é e/ou que poderia vir a ser. Enunciações que
envolvem relações de contingencialidade entre significante e significado já que
assumem a disjunção entre eles.
Nessa perspectiva, para Laclau (2011), a hegemonia consiste em um processo
permanente, cujo objetivo é a fixação de determinados significados particulares,
tentativas de fechamento dos processos de significação que possam expressar uma
totalidade. Processos de fixação de sentidos que são sempre contingentes e provisórios,
sempre contém uma marca contínua de falta constitutiva e indeterminação quenão pode
ser dada antes da política, antes da articulação (BURITY, 2008).
Barret (1996) descreve a dinâmica de constituição de hegemonia em Laclau
como um processo em que o corpo político carrega uma pele permanentemente
dilacerada que exige “um plantão interminável na sala de emergência por parte dos
cirurgiões da hegemonia, cuja sina é tentar fechar os cortes, temporariamente e com
dificuldade‟ (p.249). E conclui que o paciente nunca será plenamente suturado. O
processo de constituição de hegemonia é concebido como uma operação discursiva em
que um discurso particular passa a expressar efeitos universalizantes (LACLAU;
MOUFFE, 2010). Processo que os autores explicam desenvolvendo a ideia de discurso
como prática articulatória. Como momento da política em que diferentes demandas, que
estão dispersas no campo da discursividade, são ordenadas em uma cadeia de
equivalência.
Para eles o ordenamento é possibilitado por um exterior constitutivo, uma
diferença significada como uma ameaça que é expulsa da cadeia. É a ameaça que essa
diferença representa que, contextualmente, estabelece condições para que demandas
diferenciadas possam abrir mão de seus conteúdos particulares passando a incorporar
uma articulação que aspira à hegemonia. Na relação antagônica, o que possibilita a
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constituição de uma identidade é a impossibilidade de constituí-la, a força que a nega.
No entanto, “a própria condição do outro antagônico já infere um tipo de simbolização,
uma forma de produção de sentidos” (MENDONÇA, 2012, p. 212). De onde se conclui
que o social se define por uma negatividade, ou seja, a negação é um elemento
constitutivo de toda objetividade.
A constituição de uma cadeia de equivalência se torna possível quando
demandas diferenciais se articulam em torno de significantes vazios (LACLAU, 2011).
Esses são significantes saturados de sentidos que funcionam como pontos nodais e é
essa saturação de sentidos que possibilita que esse significante possa expressar efeitos
universalizantes sem que o processo de significação se encerre. Pelo contrário, a
constituição de hegemonia depende da proliferação dos significados a ele atribuídos.
Quanto maior for a quantidade de demandas articuladas na articulação, maior a
proliferação de sentidos e mais intensos os efeitos universalizantes porque inúmeras
demandas passam a se compreender como representadas na cadeia de equivalência
(LACLAU, 2011).
Essas contribuições têm sido produtivas para pensar sentidos de educação,
conhecimento e currículo articulados nos processos de escolarização.

O ensino de Ciências Naturais e os discursos das licenciandas em Pedagogia
O ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental vem
ganhando destaque nas políticas curriculares, em um contexto em que aCiência e a
tecnologia assumem papel fundamental na configuração social e econômica do mundo
contemporâneoe geram novas demandas por formação (LOPES, 2006). Demandas que
justificam a inclusão desses conteúdos desde os anos mais elementares de escolaridade e
também a necessidade de maiores investimentos emformação docente, tendo em vista a
qualificação do ensino em geral e do ensino de Ciências em particular (AZEVEDO,
GHENDIN, GONZAGA, (2008); AZEVEDO, ABIB (2008); GALINDO, ABIB (2008),
SILVA, MARCONDES (2008)), dentre outros.
No caso do ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais de escolaridade, em
que prevalece um modelo regência deturma assumida por um “único professor, portador
de uma formação geral capaz de articular e transmitir as noções básicas de diferentes
áreas do conhecimento” (SOUZA, 2005, p.85),os pesquisadores do campo têm
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destacado a fragilidade da formação que privilegia conteúdos específicos das diferentes
áreas do conhecimento (SAVIANI, 2009).
Neste texto não me proponho discutir a complexidade envolvida na formação do
professor generalista. Muito menos explicitar e/ou defender um padrão de qualidade
para essa formação, dado que os aportes aqui utilizados me levam a problematizar o
significante qualidade de ensino, entendendo que se trata de um significante em disputa,
saturado de sentidos. Portanto, um significante vazio (LACLAU, 2011), o que implica
afirmar que tudo o que temos é um consenso conflituoso (MOUFFE, 2001) em torno do
significante qualidade da educação – e/ou do ensino -. Demandas diferenciadas
articuladas em uma cadeia de equivalência disputando, negociando e traduzindo
sentidos de qualidade. Neste texto interessa discutir sentidos de educação, conhecimento
e currículo articulados nos discursos das licenciandas em Pedagogia no contexto das
aulas da disciplina Tendências atuais para o ensino de Ciências, a partir do pressuposto
que esses sentidos as subjetivam como profissionais e configuram as formas pelas quais
organizaram o ensino da disciplina ao assumirem a regência.
Chervel (1990) afirma que a consolidação do termo disciplina acontece no início
do século XX, ligado à ideia de ginástica intelectual e disciplinarização do espírito,
coexistindo com a ideia de vigilância. A disciplinarização dos conteúdos de Ciências
Naturais obedece a esta lógica e foram sendo incluídos nos processos de escolarização,
a partir de uma perspectiva que busca aproximá-los, pelo menos no que diz respeito ao
discurso educacional dominante, de uma conformação mais próxima dos saberes de
referência. Neste processo foram estabelecidas “regras e padrões de verdade”
(WORTMANN, 1998, p.130). Regras e padrões de verdade que não são estanques, pelo
contrário, a disciplina tem sofrido inúmeras influências e transformações que conferem
novasconfigurações aos currículos produzidos nas aulas de Ciências dos anos iniciais
deescolaridade.“Regras e padrões de verdade” incorporadas como rastros de uma
tradição pedagógica que orientam as formas pelas quais a disciplina continua sendo
concebida. Os discursos das licenciandas são analisados com o entendimento de que são
parte integrante desse jogo de linguagem do qual participam diferentes outros atores.
Vejamos:
Amaral (2006) identifica algumas controvérsias históricas que marcam o ensino
de Ciências ao longo do tempo, dentre elas: a dicotomia entre ensino teórico ou prático;
a concepção de Ciência como produto ou como processo; a mitificação da Ciência ou a
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Ciência como atividade humana; desconsideração ou valorização do cotidiano do/a
aluno/a; a prevalência da lógica da Ciência ou da lógica do/a aluno/a; a
multidisciplinaridade ou a interdisciplinaridade curricular; a abordagem ecológica ou a
ambiental; a padronização ou a flexibilidade curricular e o/a professor/a como paciente
ou como agente de mudanças pedagógicas. Em geral, as análises produzidas no campo
do ensino de Ciências favorecem a compreensão de que haveria uma superação de
determinadas concepções em direção ao aprimoramento da disciplina e essas
controvérsias como algo a ser eliminado. Os aportes aqui utilizados autorizam a pensar
essas controvérsias como ambivalências inerentes ao processo de produção de sentidos,
de disputa por hegemonia, disputa pelo poder de significar o que a disciplina Ciências é.
Nessa perspectiva, os sentidos produzidos pelas licenciandas se inserem nesse processo.
Essa compreensão é sustentada pela concepção de currículo como enunciação, como
processo de produção de sentidos como proposto por Macedo (2009). Dessa forma,para
entender a dinâmica envolvida nessas transformações como resultados contingenciais de
permanentes de processos de negociação e tradução de sentidos em que elementos de
uma tradição pedagógica se recriam em novos contextos. Sentidos de tradição
entendidos aqui como continuamente produzidos e ressignificados, passando a integrar
as formas pelas quais a disciplina continua sendo pensada. Pensando currículo como
enunciação, trata-se então de assumir que os diferentes padrões e lógicas culturais
entram em interação, são negociados, traduzidos e configuram os currículos enunciados
como produções singulares. Produções que que também podem ser identificadas nos
processos de formação como é o caso aqui tomado como referência.
Na disciplina lecionada cuja a experiência motivou a escrita desse texto, essas
diferentes tendências e abordagens para o ensino de Ciências têm destaque e organizam
o desenvolvimento do curso (15 encontros de 6 horas/aula cada, contabilizando 90 h/a)
e o que se espera é que as leituras e discussões suscitem reflexões que orientem a
elaboração de uma proposta de atividade que expresse o posicionamento dos estudantes
diante de algumas dessas controvérsias e/ou tensões. Com apoio de Laclau e Mouffe
(2015), entendo que essas práticas conferem significados ao ensino, a Ciência, enfim,
são discursos que possibilitam inferir como, nos processos de formação, esses sentidos
estão sendo negociados.Negociações que resultam em formas ambivalentes de conceber
a disciplina e, consequentemente, de organizar o seu ensino.
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Um ponto a destacar diz respeito a compreensão do conhecimento como
processo como atividade humana. Esses são sentidos articulados nos discursos das
alunas carregados de concepções realistas que conferem a Ciência um lugar privilegiado
na medida em que atribuem a ela a capacidade de descrever, interpretar e controlar o
mundo “real” (WORTMANN; VEIGA-NETO, 2001). Isso pode ser inferido quando as
alunas afirmam que o ensino de Ciências “irá proporcionar um conhecimento técnico
capaz de melhorar os padrões de vida do sujeito”, como se a Ciência fosse algo além de
um discurso, como se alguma coisa pudesse existir fora da linguagem e a verdade
pudesse ser reificada. Embora essa compreensão possa ser um indício de uma formação
inadequada atribuída à formação generalista, encontramos, no campo da pesquisa em
educação em Ciências discursos que articulam sentidos muito semelhantes. É o caso de
Pavan, Brasil e Terrazzan (2008, p. 04) que afirmam “que o ensino de Ciências deve
primar pela transformação social do indivíduo”. Ou Leal e Gouvêa (1999, p. 4) quando
afirmam que a “apropriação do conhecimento científico como elemento importante na
capacitação do sujeito para o pleno exercício de sua cidadania”.
Bazzo (1998) procura explicar esses discursos como expressão de um otimismo
científico e tecnológico que favorece a disseminação de um sentimento de confiança e
reforça “uma visão linear de progresso científico-tecnológico não só como um avanço
doconhecimento, mas sim como uma melhoria real, inexorável e efetiva em todos
osaspectos da vida humana” (BAZZO, 1998, p. 117). Uma lógica que contribui para
uma concepção fragmentada de conhecimento e para o estabelecimento de “regras e
padrões de verdade” (WORTMANN, 1998, p. 130).Uma lógica que reforça a
hegemonia, nos termos propostos por Laclau e Mouffe (2010), do discurso científico e,
em consequência de uma racionalidade que orienta a organização e funcionamento da
escola.
Amaral (2006) identifica a ausência de um consenso mais definido no plano da
metodologia do ensino de Ciências, que segundo ele, produz diferentes formas de
conceber a prática, “ora se articulando com a linha construtivista, ora com o modelo
investigativo da redescoberta, ora até mesmo com o clássico modelo expositivo”(p.222).
Sem entrar no mérito sobre a separação que o autor faz entre concepções de
conhecimento e de ensino, e a metodologia, mas destacando que ela é questionável, em
minhas reflexões tenho procurado pensar esse movimento como resultante de processos
de negociação e tradução em que, entrando em contato com novas tendências científicas
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e pedagógicas se fazem presente no cotidiano escolar, produzindo novos sentidos que
reconfiguram a disciplina sem que, necessariamente, os elementos de uma tradição
pedagógica sejam definitivamente abandonados ou superados.
Nas falas das alunas também emergem essas ambivalências. Senão vejamos,em
um contexto em que os conhecimentos prévios das crianças sãoapresentados, pelas
alunas, como elemento importante na organização do ensino, a experimentação é
destacada como “um momento de comprovação da teoria, ou seja, a experimentação é
uma metodologia prática que auxilia na compreensão dos conteúdos científicos. ”
São ambivalências que que expressam os consensos possíveis de serem
alcançados em um dado contexto específico. Resultados de acordos articulados entre os
interesses em disputa que podem até ser contraditórios, dado que não resultam em uma
proposta unitária e coerente, teórica e metodologicamente, expressando uma única
tendência para o ensino de Ciências. O que estou defendendo aqui é que não poderia
acontecer de outra forma, afinal, isto significaria que diferentes concepções de ser
humano, de conhecimento, de educação e de sociedade estariam também unificadas. O
processo de significação estaria definitivamente estancado. Procuro compreender os
processos de formação como espaço-tempo ambivalente em que as diferenças são
negociadas, e em que múltiplos projetos, nem sempre explicitados de forma clara
entram em disputa. Projetos que expressam concepções de mundo, de educação, de
conhecimento e de currículo.
Outro ponto importante a destacar é a concepção de currículo. Em síntese a
concepção de currículo como “organização do conhecimento a ser ensinado”, ainda que
em algumas falas esse conhecimento também inclua valores. Em outras é reforçada a
legitimidade de um conhecimento que “deve ser passado para os educandos mesmo que
este ensino não seja, relevante para a realidade dos alunos”. Importante destacar que
essa fala é de uma aluna que valoriza as experiências pessoais como conhecimento o
que expressa um certo grau de naturalização sobre o que deve ser ensinado na escola.
No entanto, esses não parecem ser sentidos destoantes de um discurso hegemônico que
circula no campo educacional. A proposta e os discursos em defesa de uma Base
Nacional Curricular Comum sinalizam, a meu ver, que essa continua sendo uma
concepção hegemônica de currículo, que, também a meu ver favorecem concepções
naturalizadas de conhecimento.
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Finalizando
Como procurei esclarecer ao longo do texto, essas reflexões têm como objetivo
problematizar as lógicas pelas quais temos caracterizado os problemas educacionais e
formulado propostas para enfrenta-los. Não se trata de negar a necessidade de
investimento na formação docente, mas de pensar essa formação sem que ela seja
orientada em um projeto identitário a priori. Projeto que sempre tem como pressuposto
a possibilidade de preenchimento de uma falta. Falte de alguma coisa que se encontra
fora do sujeito. A coerência, a pureza conceitual que, em muitos discursos, são
apresentados como balizadores de uma formação ideal não existem na dinâmica social.
Como afirma Burity (2008, p. 03) “o sujeito é um precipitado de práticas
identificatórias, a identidade é um momento instável da prática da identificação”. Nessa
perspectiva, defendo que os fundamentos que sustentam essas lógicas nos deixam
presos em uma teia buscando desesperadamente o caminho redentor que nos possibilite
forjar a identidade desejada. No caso da formação docente uma “formação ideal”
expressa em uma pureza conceitual impossível de ser alcançada. Os conceitos
científicos não são construções que escapam ao jogo de linguagem, aos processos de
tradução e negociação que resultam sempre em híbridos culturais (BHABHA, 2007). E,
quanto maior for o repertório de experiências dos sujeitos maiores serão as
possibilidades de negociação e de apropriação conceitual. Não do conceito “puro”,
porque ele não existe. O sujeito dotado dessa pureza conceitual é apenas uma
idealização que, penso eu, não favorece relações educativas mais democráticas porque
cerceia, cria obstáculos para a emergência de uma infinidade de possibilidades
identitárias.
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CONHECIMENTO, FORMAÇÃO E APRENDIZAGENS: ARTICULANDO
POLÍTICAS DE CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO
SUPERIOR

Contemporaneamente, as políticas de currículo, em diferentes níveis educacionais,
possibilitam férteis discussões. Neste contexto, torna-se premente relacionar decisões a
respeito da seleção e organização do conhecimento escolar da Educação Infantil ao
Ensino Superior em instituições públicas, com seus desdobramentos em termos de
política cultural. Inserindo-se nestas discussões, este painel traz resultados de pesquisas
sobre a construção do conhecimento em um currículo da Educação Infantil; uma
reforma de currículo de Educação Física no Ensino Fundamental; e sobre a integração
das Tecnologias Digitais de Rede em currículos de cursos de formação inicial de
professores. Uma das pesquisas aborda o conhecimento da Educação Física no Ensino
Fundamental a partir de um texto político da rede pública municipal de Niterói/RJ,
destacando potencialidades e particularidades para um currículo Multicultural. Outra,
expõe a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, analisando textos
políticos do município de Juiz de Fora/MG e indicando a necessidade de superação da
lógica dicotômica entre formar e ensinar. E outra, problematiza a integração das
Tecnologias Digitais de Rede na formação de professores da UFMT, analisando-se
Projetos Políticos de Cursos das licenciaturas. Todas as pesquisas, independentemente
do nível escolar, deparam-se com a problemática da organização e sistematização do
conhecimento. Na perspectiva da compreensão do currículo como prática de
significação, a valorização e desvalorização de diferentes conhecimentos são visíveis
nos textos analisados. No entanto, persiste o caráter instrumental destes, principalmente
quando pensados nos cursos de formação de professores, nos saberes que são tratados
na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e no campo da Educação
Física escolar. As autoras salientam a necessidade de se aprofundar as análises da
produção de sentidos e significados nas decisões curriculares encarnadas nos textos
políticos e no cotidiano dos currículos, de modo a favorecer a formação das crianças
pequenas, dos adolescentes e dos futuros professores.

Palavras-chave: Texto Político. Análise Cultural. Conhecimento Escolar.
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PROPOSTA CURRICULAR: RUPTURAS E PERMANÊNCIAS NA PASSAGEM
DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL
Edinéia Castilho Ribeiro
RESUMO
Esse texto é um recorte de pesquisa de mestrado, concluída, que objetivou compreender
como a Proposta Curricular da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede
Municipal de Juiz de Fora contempla a transição da Educação Infantil para o 1° ano
do Ensino Fundamental. O olhar sobre a construção da Proposta Curricular da rede
pública municipal de Juiz de Fora não visa apenas a descrever a gênese, a trajetória e a
organização do documento. Busca-se, sobretudo, analisar tal proposta como artefato
cultural que se constrói dentro de um movimento histórico mais amplo, do qual são
elementos constituintes concepções de Infância e de Educação. O aporte teórico da
psicologia histórico-cultural de Lev Vigotski orienta as análises apresentadas, uma vez
que o currículo e seu processo de construção são abordados em sua historicidade. A
metodologia adotada no estudo, de abordagem qualitativa, conjuga a pesquisa
bibliográfica e documental, entrevistas abertas e questionários respondidos pelos atores
envolvidos na construção da proposta curricular. O cruzamento das informações
recolhidas a partir da análise de conteúdo do conjunto de documentos, das entrevistas
com os atores envolvidos na construção da proposta curricular do município em questão
e do referencial teórico permitiu realizar o movimento de triangulação, ou seja, o
cruzamento dos dados recolhidos. Os resultados apontam que a dicotomização da
Educação Básica não favorece a articulação entre a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental. Demonstram também a urgência de uma reflexão para a superação desses
enquadramentos, que não favorecem a percepção da criança em sua totalidade, como
aquele que brinca e, também, aprende.
Palavras-chave: Currículo. Educação Infantil. Ensino Fundamental.
Introdução
O ingresso da criança de seis anos no Ensino Fundamental (EF) tem levantado
demandas e reflexões sobre o currículo para essa etapa da Educação Básica (EB) e
também sobre a Educação Infantil (EI). As dúvidas em torno do que se deve trabalhar
estão presentes nos contextos educacionais: como deve ser o currículo para essa etapa
da Educação? Ele seria uma combinação dos conteúdos do último ano da EI com os da
antiga primeira série? Ou seria melhor que as crianças de seis anos estivessem incluídas
no mesmo currículo da EI? Qual o papel e o lugar do brincar nesse processo de
transição?
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Objetivo, neste texto, analisar como as Propostas Curriculares para a Educação
Infantil e para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juiz de Fora dialogam
com as especificidades da EI e do EF, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo; bem
como compreender de que forma tais documentos contemplam o brincar, apreendendo
se e como os documentos abrem possibilidades de diálogo com professores da EI e do
EF sobre a importância dessa linguagem.
Com o intuito de perceber como a transição entre EI e EF é contemplada no
conjunto de documentos referentes à proposta curricular de Juiz de Fora/MG, faço um
recorte, voltando o olhar, nesse texto, para os aspectos referentes à apresentação desses
documentos: a apresentação física dos documentos, sua configuração, a ausência ou
presença elementos gráficos, desenhos e imagens podem ser reveladores da coletividade
a qual tais documentos se destinam.

O layout das propostas
Para uma melhor análise dos dois cadernos para a EI, faço um traçado, no
quadro 1, da forma como ilustrações, capa, linguagem e conteúdos se apresentam nos
documentos para EI e de que maneira eles se revelam nos documentos para o EF.
O layout é importante por ser ele a primeira apresentação do documento aos
leitores. Ele é construído em função do interlocutor pretendido, ou seja, a quem ele
pretende se destinar.
Quadro 1 - Layout das propostas da rede municipal de Juiz de Fora
Elementos

Conjunto de 2 documentos Educação Infantil
Muitas imagens/fotos/desenhos das
crianças
Ilustrações 118 fotos em situações de interação
entre as crianças e entre crianças e
adultos
97 fotos de paisagem e outros
elementos
68 imagens e gravuras diversas
67 desenhos das crianças
Colorida, com desenhos das crianças
como pano de fundo, imagens
Capa
lúdicas sobrepostas, título e
informações com letras de vários
tamanhos e coloridas, cinco formatos
de letras
Em sua maioria, de imagens (fotos e
desenhos infantis) complementada
Linguagem
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Conjunto de 6 documentos Ensino Fundamental
02 fotos de paisagens (geografia)
23 elementos gráficos ilustrativos
(matemática)

Apresenta 2 cores e título com 2 dois
formatos de letras

Escrita, em sua maioria
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Conteúdo

pela escrita
É apresentado de forma cíclica, não
apresenta etapas previamente
definidas compreende processos
cíclicos de aprendizagem

125 páginas distribuídas em 2
documentos para 5 anos da educação
infantil
(0 a 3 e 4 a 5) = 25 páginas para cada
ano
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
Somatório
total de
páginas

Sumarizado. É apresentado de forma
linear com sugestões de introduzir,
trabalhar e consolidar conhecimentos
de acordo com o ano, maioria dos
cadernos
525 páginas distribuídas em 8
documentos para 9 anos do ensino
fundamental (anos iniciais e anos
finais) = 58,33 para cada ano

As figuras 1 e 2 retratam a capa da proposta curricular para EI, e a figura 3
representa as capas das propostas curriculares de História e Geografia para o EF. As
propostas de Geografia e Matemática figuram respectivamente nas cores, roxo, ocre.

Ilustração 1: Capas dos currículos
Imagem 1

Fonte: Registro pessoal da pesquisadora
Imagem 3

Fonte: Registro pessoal da pesquisadora

Imagem 2

Fonte: Registro pessoal da pesquisadora
Imagem 4

Fonte: Registro pessoal da pesquisadora

A primeira diferenciação percebida entre os documentos para a EI e o EF é a
parte externa das propostas. A capa do conjunto de documentos para o EF – como é
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possível perceber nas figuras 3 e 4 – apresenta apenas dois tipos de letra e somente duas
cores: uma cor predominante de fundo, que varia de acordo com a área do
conhecimento (geografia – roxo; matemática - ocre; ciências - verde claro; história azul claro; artes - vermelho; língua portuguesa - verde escuro), e a cor branca. Já a capa
proposta para EI é bem mais colorida – figuras 1 e 2 – destacando-se, pelo menos, 12
cores se não nos detivermos nas nuances dessas. Apresenta também vários tipos de
letras em tamanhos e formatos variados, sem contar as imagens e a ilustração
produzidas pelas crianças.
Percebe-se, ainda, na capa do conjunto de propostas para o EF que a linguagem
predominante é escrita. Por sua vez, na proposta para EI, notamos que a linguagem
escrita está presente, contudo em menor incidência se comparada a outras linguagens,
como as fotos e os desenhos das crianças.
Observando as figuras 1, 2, 3 e 4 referentes à capa do conjunto de documentos e
o quadro 1, é possível perceber um desequilíbrio nos elementos selecionados que
compõem o quadro comparativo. Outras diferenciações percebidas são o quantitativo de
fotos ou imagens ilustrativas, desenhos realizados presentes nos documentos para a EI e
quase inexistentes para o EF. O conjunto de documentos para o EF totaliza 25 imagens
ilustrativas, ao passo que no documento para a EI podemos encontrar não menos que
350 elementos ilustrativos, entre eles imagens variadas, fotos das crianças em situações
diversas e também desenhos produzidos pelas próprias crianças.
A presença de imagens e de desenhos das crianças mostra uma preocupação de
trazer para o texto da proposta os sujeitos – crianças e professores – aos quais ela se
destina, estabelecendo uma comunicação próxima com eles. Nos documentos do EF,
esses sujeitos não se fazem presentes na apresentação dos documentos.
A presença de outras linguagens além da escrita é um indicativo de que é
possível uma interlocução por meio das múltiplas linguagens como as imagens e
desenhos das crianças, amplamente utilizados na proposta para a EI. A apresentação
cíclica dos temas da EI em oposição à linear do EF indica uma responsabilidade com
construção do conhecimento, não como um objeto acabado e fixado, mas como algo que
se move entre os contextos e que se põe em movimento.
A apresentação do conteúdo dos documentos, do mesmo modo, é díspar. Para o
EF o conteúdo é sumarizado. Apresenta-se de forma linear com sugestões de introduzir,
trabalhar e consolidar conhecimentos de acordo com o ano, isso ocorre na maioria dos
cadernos para o EF. Por sua vez o conteúdo do documento para a EI é apresentado de
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forma cíclica, não seguindo o formato linear do currículo a para o EF. Compreende
processos cíclicos de aprendizagem.

Unidades de registro
Nesta seção, construo um quadro com o quantitativo das Unidades de Registro –
ritmos, brincadeira, interações, múltiplas linguagens ou diferentes linguagens,
avaliação, registro – selecionadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2010). Busquei tais termos como unidades de
registro com o objetivo de perceber a ocorrência deles tanto na proposta curricular da
rede municipal de Juiz de Fora para EI quanto para o EF tendo em vista que eles
também ocorrem nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental –
DCNEF (BRASIL,2010). Procuro analisar e compreender como esses elementos podem
ser reveladores da transição entre essas duas etapas.
Ao selecionar esses termos, faço uma escolha e entendo que, nesse mesmo
documento – DCNEI, outros termos ou expressões poderiam também ser utilizados,
tendo em vista que os critérios, muitas vezes, são provisórios e escolhidos, dependendo
da intencionalidade de quem os organiza. Como afirma Pereira (2011, p. 35), “[...] cada
nova configuração é expressão de uma escolha, de uma produção de semelhanças a
partir de diferentes critérios”.
Minha hipótese foi a de que os termos selecionados, a partir da DCNEI,
concentrassem possibilidades no que diz respeito à articulação entre as etapas da EB,
tendo em vista que incidem, em sua maioria, tanto na proposta curricular da rede
municipal de Juiz de Fora para o EF quanto para EI.
Quadro 2 - Número de vezes em que as unidades de registro aparecem
Área do
conhecimento

Ritm
os

Brincadeira
ou
Atividades
lúdicas

Artes

7

0

3

Ciências

0

4

Geografia

0

História

6
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Múltiplas
linguagens
ou
diferentes
linguagens
/outras
linguagens

Registr
o

Avalia
ção

Total de
ocorrências

14

5

7

36

7

3

3

0

17

3

6

20

5

3

37

7

3

6

6

5

33

Interações
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Os termos que menos ocorreram nas propostas para o EF foram ritmos,
brincadeira ou atividades lúdicas, 16 vezes cada um. Em algumas áreas, como, ciências
e geografia, o termo ritmos não ocorreu, e o termo brincadeira ou atividades lúdicas
não foi observado em, artes e língua portuguesa. Como se observa no quantitativo de
ocorrência das unidades de registro, a incidência dos termos selecionados, nos vários
documentos por área do conhecimento do EF, não mantém um equilíbrio.
Os quantitativos dos termos registro, interações e avaliação são próximos,
totalizando, respectivamente, 34, 37 e 41 vezes em um universo de 303 ocorrências,
representando em torno de 1/3 desse somatório.
O termo que mais vezes ocorreu no conjunto de documentos para o EF foi
múltiplas linguagens ou diferentes linguagens / outras linguagens, totalizando 159
incidências, ou seja, mais da metade do total de todas as ocorrências. Desse total, 93
ocorreram no documento de língua portuguesa.
Já no currículo para a EI, percebemos algumas diferenciações ao compararmos
com as que surgiram nos demais currículos para o EF.
O termo ritmo é o que menos ocorre nas propostas para EF (16 vezes) e EI (2
vezes). Após constatar a incidência do termo ritmo nos documentos, fiz uma incursão
nos textos e pude perceber que, por se tratar de um termo polissêmico, os sentidos
atribuídos a ele são distintos. Assim, a apreensão de como esse termo pode ser revelador
de rupturas e permanências na transição entre EI e EF, a partir do quantitativo de
ocorrência do termo nos documentos, fica comprometida.
Assim como no quantitativo para o EF, os termos registro, interações e
avaliação incidem na proposta de EI com quantitativos próximos, respectivamente 13
vezes, 12 vezes e 13 vezes.
Agrupo os termos registro e avaliação, pois, na DCNEI, ocorrem sempre juntos.
Eles incidem no conjunto de documentos para o EF e também na proposta para EI de
forma equilibrada, emergindo nos documentos oficiais, concomitante à brincadeira,
como elementos facilitadores da transição entre as etapas.
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Entendo, em diálogo com as Diretrizes citadas, que a transição entre EI e EF
possa ser facilitada pelos processos de registro e avaliação, desde que tais processos não
sejam entendidos como uma simples avaliação do desempenho da criança, mas sim com
foco no trabalho pedagógico a ser desenvolvido.
O ato de avaliar é, portanto, fruto da relação entre sujeitos, ou seja, professores e
alunos, adultos e crianças. Como bem apontam Micarello e Amaral (2012), tais sujeitos
ocupam posições assimétricas na cena educativa, já que cabe ao professor, ou ao adulto,
na maioria das vezes, estabelecer critérios e valores em que devem se ancorar a prática
avaliativa.
Uma das unidades de registro que mais se destacam pela distinção do
quantitativo de ocorrências, tanto na proposta para EI quanto para o EF, são as múltiplas
linguagens ou diferentes linguagens / outras linguagens. Na proposta para o EF, ela
ocorre 159 vezes, ao passo que, na proposta para EI, incide 6 vezes. Essa maior
incidência no documento referente à língua portuguesa pode ser atribuída
prioritariamente à linguagem como componente curricular, relacionando-se, em sua
maioria, à linguagem verbal e escrita.
Já no documento para a EI, as linguagens se configuram como múltiplas formas
de as crianças se expressarem, entre elas as linguagens artística, musical, pictórica,
teatral. Agrupo os termos múltiplas linguagens e interações por entender que eles são
indissociáveis, dado que as diferentes linguagens ocorrem no contexto das interações
das crianças com os adultos, nas interações criança/criança, criança/objeto.
Compreendo que o trabalho com as múltiplas linguagens inclui a experiência da
infância com a brincadeira, as interações, a dança, a gestualidade, o canto, a recitação, a
dramatização, linguagem oral e escrita, entre tantas outras linguagens que podem ser
experimentadas pelas crianças na EI e também no EF. Tais linguagens favorecem a
entrada das crianças no universo simbólico que compõe a cultura de seu grupo. A
apropriação de distintas linguagens comporta operar no plano simbólico de forma mais
competente, compreendendo as regras de funcionamento desse universo.
Percebo que esse seja um ponto de convergência entre etapas, sendo possível
aproximar as crianças, tanto as que estão inseridas no EF quanto as que frequentam a
EI, não somente da linguagem escrita e oral, mas também com interações e as múltiplas
linguagens. Isso porque as diferentes linguagens se apresentam como possibilidades de
criação, aprendizagem e desenvolvimento, propiciando às crianças, por meio das
interações, viver e expressar o mundo inteiramente.
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De um modo geral, a proposta para a EI contempla o trabalho com as múltiplas
linguagens, contudo a articulação com a proposta para o EF, tendo as múltiplas
linguagens como elo, fica comprometida, tendo em vista que a proposta para o EF dá
maior ênfase à linguagem escrita como componente curricular.
No caso da brincadeira, a diferença no quantitativo de ocorrências também é
acentuada se considerarmos que a incidência do termo no conjunto de propostas para o
EF totaliza 16 vezes. Se ponderarmos que sete volumes totalizam o conjunto de
documentos, temos uma média de incidência do termo brincadeira de 2,28 por
documento. Na proposta para a EI, que é constituída por dois volumes, temos, então,
uma média de ocorrência de 15 vezes do termo brincadeira por documento.
A ideia de convergência proposta por Moss (2012) parte do pressuposto de que a
EI e a EF muitas vezes decorrem de concepções, culturas e práticas distintas. O autor
indica uma análise dessas distinções, buscando, de maneira colaborativa, novas
abordagens e práticas que favoreçam a transição entre etapas. No quadro 2, é possível
relacionar o que nos aponta Moss (2012) à análise de ambos, pois os termos
selecionados nele têm incidências bem diversas nos documentos. Essa diferenciação nos
possibilita refletir sobre a forma como as propostas foram concebidas.
Entendo que devam existir diferenciações entre as propostas, pois as etapas a
que elas se destinam são distintas, tendo cada uma suas especificidades, mas o que
chama atenção é a discrepância entre essas diferenciações e a quase ausência de um
termo muito recorrente na proposta para e EI do documento do EF, ou vice-versa.
Primeiramente, a desproporção de incidência de tais termos nos leva a pensar
que as propostas não foram construídas em diálogo umas com as outras. Nesse caso,
não somente o conjunto de propostas para o EF apresenta articulação incipiente com a
proposta para a EI como também a construção do conjunto de propostas para o EF
apresenta uma frágil inter-relação entre os documentos específicos da etapa, levando em
conta a distribuição total de ocorrências dos termos selecionados entre os documentos
do EF.
Outro aspecto é que a incidência maior ou menor de determinados termos na
proposta para a EI e para o EF nos fornece elementos para refletir sobre as concepções
de criança e infância de cada documento. A menor ocorrência do termo brincadeira, por
exemplo, no currículo para o EF é um indicador de que o equilíbrio entre documentos
(EI e EF) e também essa transição entre etapas estão, de alguma forma, afetados,
configurando-se objetivos bem distintos para cada etapa.
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A maior ou menor ocorrência do termo brincadeira na proposta curricular para o
EF, como já foi apontado, fixa lugares, definindo identidades e comportamentos
distintos daqueles esperados para a EI. Nesse sentido, define-se a EI como lugar do
brincar e da brincadeira, esperando-se outros esquemas de conduta e comportamentos
para a segunda etapa da EB, desconsiderando muitas vezes as necessidades das crianças.
A ausência do termo aluno na proposta da EI também é indicativo de uma
perspectiva dicotômica que marca lugares. As crianças da EI não são alunos de uma
determinada instituição? Qual a relação que se pretende entre elas e a instituição? Por
que só passam a ser considerados alunos no EF?
Tal organização curricular por vezes não favorece uma articulação entre etapas,
pois estabelece procedimentos distintos entre elas. Como bem nos aponta Mota (2011,
p. 171), “[...] crianças de 6, 7 ou mesmo de 10 anos são ainda crianças, estejam mais ou
menos escolarizadas. Crianças e alunos, e não mais crianças ou alunos”.
Destaco os termos brincar/atividades lúdicas, avaliação, registro, as interações
e múltiplas linguagens como possibilidades de se estabelecerem pontos de convergência
entre essas etapas da EB a partir de um projeto comum, do respeito mútuo e do diálogo.
Esse diálogo fica facilitado, pois tais elementos são contemplados nas DCNs emergindo
como possíveis pontos de consonância entre EI e EF.
Nas DCNEF, há referências à necessária articulação entre Educação Infantil e
Ensino Fundamental:
Um desafio com que se depara o EF diz respeito a sua articulação com
as demais etapas da educação especialmente com a Educação Infantil
[...]. A falta de articulação entre as diferentes etapas da educação
básica tem criado barreiras que dificultam o percurso escolar. Para sua
superação é preciso que o ensino fundamental passe a incorporar
algumas práticas que integram historicamente a educação infantil [...]
(BRASIL, 2010, p. 20).

Por sua vez, as DCNEI também fazem referência ao EF, mencionando essa etapa
da EB no sentido de garantir ações que viabilizem a articulação entre EI e EF, como
também de proporcionar um trabalho que dê continuidade aos processos de
aprendizagem e desenvolvimento, garantindo práticas com os pequenos que não seja um
arremedo do EF:
[...] assegurar práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que
prevejam formas de garantir a continuidade no processo de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação de
conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental (BRASIL,
2010, p. 7).
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Os documentos normatizadores para a EB – DCNEI e DCNEF – aludem em seus
textos à importância da articulação entre EI e EF. Entretanto, o conjunto de propostas
curriculares de Juiz de Fora para a EI não menciona em seus textos etapas subsequentes,
tratam da EI sem, contudo, mencionar a trajetória posterior das crianças. Também o
conjunto de documentos para o EF dessa rede de ensino desconsidera etapas anteriores
ao EF, salvo a exceção da proposta curricular de História. Cumpre destacar que a função
das Diretrizes Curriculares Nacionais seria a de orientar a elaboração de propostas
curriculares e projetos pedagógicos. Assim, percebe-se, no que se refere
especificamente ao tema das transições entre Educação e EF, uma ausência de diálogo
entre as propostas de Juiz de Fora entre si, como também uma ausência desse diálogo
com os documentos de base nacional.
Diante do exposto, pondero, a partir da análise documental realizada, baseada
nas características gráficas, na aparência do conjunto de documentos, bem como nas
Unidades de Registro – selecionadas como possíveis elementos reveladores dessa
articulação entre etapas –, que as propostas curriculares de Juiz de Fora, nesses
aspectos, não contemplam de forma adequada, em consonância com as orientações das
Diretrizes Nacionais, a transição entre EI e EF.
No conjunto de documentos, a proposta de História é uma exceção, pois traz
uma síntese esquemática do que são as diretrizes curriculares para a área de História
desde a Educação Infantil até o final do 9° ano. A forma como a proposta desse
componente curricular foi construída dá uma ideia de movimento. Assim, as habilidades
a serem trabalhadas não são fragmentadas, elas estão articuladas, perpassando desde a
EI até os anos finais EF num movimento de continuidade, com níveis de
aprofundamento diferenciados em cada etapa. As especificidades das crianças, na
proposta de História, são consideradas tanto na EI quanto no EF. Essa proposta em
especial talvez fosse uma referência para se pensar como a articulação entre EI e EF
pode ser contemplada pelos currículos.

Considerações finais
Entendemos que a passagem da EI para o EF deve ser pautada por
continuidades, para que o protagonismo das crianças em ambas as etapas seja
assegurado, mas, na prática, essa transição tem sido marcada por dicotomias que podem
ser assim sintetizadas: na EI, a criança brinca e, no EF, ela estuda.
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Na análise do conjunto de propostas, a transição entre a EI e o EF não emergiu
como um elemento norteador da implementação das propostas. Ao contrário, o que se
percebe, tendo por base as características gráficas – a aparência do conjunto de
documentos –, é que são publicações distintas sem um fio condutor que as una. Percebese, então, que as propostas objetivam sujeitos distintos. Na EI, o sujeito é a criança com
todas as suas especificidades e, no EF, é o aluno.
Para Vigotski (1991) os aspectos motores da criança devem ser levados adiante
somente quando associados ao brinquedo infantil e ao escrever; portanto, deve ser
“cultivado” em vez de “imposto”, em suas palavras. Destaca, ainda, que as crianças
devem sentir a necessidade do ler e do escrever no seu brinquedo. O desenho e a
brincadeira deveriam ser preparatórios para a escrita da criança. Em suma, podemos
dizer que ensinar a linguagem escrita não é apenas ensinar a escrita das letras.
Destaco que muitas são as possibilidades de imersão das crianças pequenas em
todas as linguagens, sem a antecipação de conteúdos de ensino, destacando-se o brincar
como forma de pensar o currículo na EI e também na aproximação ao EF.
O trabalho com as crianças deve contemplar as múltiplas linguagens. Não
necessariamente ser “Ou isso ou aquilo”, como nos diz Cecília Meireles: “Não sei se
brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranqüilo” (MEIRELES, 201, p. 36).
Penso que, nesse caso, não cabe a polarização entre brincar ou aprender, ou envolvemos
as crianças em atividades lúdicas ou trabalhamos atividades sistematizadas. Como bem
aponta Vigotski (2008, p. 24), “A brincadeira é a linha principal do desenvolvimento na
idade pré-escolar”. Desse modo, a criança, na interação com outras crianças e com os
adultos, aprende brincando.
Ao proporcionar o contato da criança com o mundo da escrita, não
necessariamente isso significa desconsiderar suas necessidades e interesses. Nesse
sentido, é possível ocuparem um mesmo espaço: linguagem escrita, plástica, corporal,
musical, de faz de conta, matemática, de maneira que as crianças possam se expressar e
se desenvolver (MALAGUZZI, 1999).
Quando dicotimizamos, a transição fica marcada pela ruptura. Penso que assim
um processo marcado pela continuidade entre etapas é desfavorecido por uma
concepção polarizada. De um lado, os defensores da brincadeira para a EI, que rejeitam
um trabalho voltado para o ensino para os pequenos, como se essa prática fosse uma
antecipação do EF ou preparação. E, de outro, há os que acreditam em um processo
sistematizado com objetivos de ensino já na EI. Penso que esse cabo de guerra que ora
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avança para um lado, ora para outra direção, abre poucas possibilidades de dialogo
sobre a transição entre EI e EF. Afinal, tanto EI e EF são constituidoras do EB. Seria
interessante reunir os dois polos para discussão, o que permitiria amenizar essa
percepção fragmentada e polarizada da EB. Este é o desafio que se coloca à
implementação dos currículos da rede pública municipal de Juiz de Fora.
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ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURRÍCULO DE NITERÓI/RJ
Denise de Souza Destro (PROPED/UERJ – FMG/JF – PJF)
Geniana dos Santos (SEDUC/MTE e UNIVAG/MT)

RESUMO
Organização e sistematização do conhecimento sempre estiveram presentes entre as
preocupações de estudiosos das mais diferentes áreas do conhecimento. No caso da
Educação Física configura-se como um grande desafio, uma vez que, em sua trajetória
histórica, seus direcionamentos estiveram delimitados em referenciais com viés
biológico, médico e militar. Suas práticas incidiam no desenvolvimento físico-corporal
e esportivo, de forma individualizada e pautada no rendimento. Outras práticas foram
sendo pensadas para esse componente curricular, principalmente aquelas que
vislumbram um direcionamento mais cultural e que promova as trocas entre os
diferentes que estão inseridos nas escolas, de forma a destacar o coletivo em detrimento
ao individual e o multicultural em detrimento ao monocultural. Nesse sentido, o
presente estudo objetiva analisar como se encontra organizado e sistematizado o
conhecimento da Educação Física no texto político denominado Referencial Curricular
da rede municipal de ensino de Niterói (SME/FME, 2010), o qual assume uma
orientação a partir da vertente do Multiculturalismo. Entendendo o currículo como
processo de significação (LOPES e MACEDO, 2011) e como espaço de trocas
culturais, percebemos que o currículo em questão se apresenta como um documento
potente em relação à visibilidade dos grupos marginalizados e excluídos da sociedade,
no momento em que procura abrir um espaço para o diálogo cultural, questionando a
hegemonia monocultural. No caso da Educação Física, encontramos momentos em que
esse componente curricular está em consonância com os direcionamentos propostos no
Referencial. No entanto, sua lógica de organização e sistematização do conhecimento ao
longo dos anos escolares, muitas vezes, pauta-se em algumas determinações individuais
e no rendimento físico-corporal, com pinceladas de conteúdos culturais que são
pertinentes nesse documento curricular, principalmente no que se refere aos conteúdos e
habilidades específicas.
Palavras-chave: Currículo. Educação Física. Conhecimento.

Introdução
Ao longo da história da Educação Física, influências oriundas das instituições
militar, médica e esportiva, contribuíram para sua inserção no campo escolar. Essas
influências foram denominadas por Magalhães (2005) como Exógenas. Enquanto
influências Endógenas (MAGALHÃES, 2005) - a abertura política, a aproximação com
as discussões da Educação e o movimento estudantil - observadas nas décadas de 1970
e início de 1980 -, propiciaram a reflexão acerca de sua legitimidade pedagógica na
escola e sua importância para formação do aluno. Esse momento constituiu-se como a
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crise epistemológica do campo, mais conhecido como Movimento Renovador da
Educação Física, o qual, ainda, reverbera na contemporaneidade.
Esse denominado Movimento Renovador, ao aproximar-se das discussões
teóricas da Educação, recebeu influências de aportes teórico-críticos que alicerçaram a
base de um novo pensar e fazer pedagógico para esse componente curricular. Na
atualidade, os enfoques pós-críticos também encontram espaço fértil no campo,
propiciando debates oportunos frente às novas configurações sociais, políticas e
culturais. Esse enfoque entende o currículo como processo de significação (LOPES;
MACEDO, 2011), e destaca a relevância de o analisarmos a partir dos discursos que são
eleitos para direcionar a prática pedagógica de suas redes e os conhecimentos com os
quais operam.
Frente a tantos direcionamentos, González e Fensterseifer (2009) argumentam
que a Educação Física se encontra em um hiato entre o “não mais” e o “ainda não”. Isto
porque ao mesmo tempo em que não se acredita mais em direcionamentos até então
instituídos (biológicos, militares e esportivos), ainda se depara com dificuldades no
fazer pedagógico com direcionamentos críticos ou pós-críticos. O “não mais” e o “ainda
não” configuram as muitas possibilidades de se pensar e de se fazer uma Educação
Física na escola, nos desafiando a entender os discursos que são eleitos para direcionar a
prática pedagógica. Tais discursos, por sua vez, podem estar materializados em textos
orientativos do trabalho pedagógico a ser desenvolvido em redes de ensino.
Nesse sentido, o objetivo do estudo que ora se apresenta é analisar o texto
político denominado Referencial Curricular da rede municipal de ensino de Niterói
(SME/FME, 2010), especificamente no que se refere à Educação Física, destacando-se a
organização do conhecimento e sua sistematização ao longo dos anos escolares para o
Ensino Fundamental. Para tal, utilizamos as considerações de aportes teóricos pósestruturalistas para balizarmos nossas análises.

O Referencial Curricular de Niterói
O texto político denominado Referencial Curricular de Niterói (SME/FME,
2010) constitui-se como um documento oficial para essa rede municipal,
especificamente para o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano). O documento destaca,
inicialmente, que o mesmo é fruto de uma construção coletiva e participativa, produzido
a partir de diálogos entre a Secretaria de Educação, a Fundação Municipal de Educação
e a comunidade escolar. O documento salienta que, a partir de uma série de reflexões e
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discussões, optou-se pelo eixo central a “Escola de Cidadania e de Diversidade
Cultural”

(SME/FME,

2010),

destacando-se

como

referência

teórica

o

Multiculturalismo. Opção pautada na compreensão de que a sociedade possui diferentes
grupos culturais que convivem socialmente, sendo a escola um espaço fértil para que se
efetive o diálogo entre esses grupos. Nessa perspectiva, o discurso presente no
documento em análise defende o Multiculturalismo como “[...] o conjunto de respostas
oferecidas à diversidade” (SME/FME, 2010, p. 13).
A abertura para o outro cultural no currículo pressupõe um avanço no fazer
pedagógico de qualquer componente curricular, uma vez que os diferentes saberes são
incorporados e/ou trazidos para dentro das discussões curriculares. Vago (2009, p. 26)
entende a escola “[...] como um lugar de culturas, um lugar das culturas, e um lugar
entre as culturas”, além de ser
[...] lugar de circular, de reinventar, de estimular, de transmitir, de
produzir, de usufruir, enfim, de praticar cultura. Uma instituição
peculiar, com suas maneiras próprias de organizar-se e de relacionarse com outras culturas produzidas e compartilhadas pelos humanos.
As experiências culturais que nos constituem como humanos também
têm lugar na escola, no protagonismo de seus professores e estudantes.
A escola é lugar para o direito de todos às culturas (VAGO, 2009, p.
28).

O Referencial ressalta o currículo como formador de identidades e que deve
operar com a lógica da superação de binarismos como „eu e eles‟; „normal e anormal‟;
„cultura erudita e cultura popular‟. Assim, deve proporcionar aos marginalizados
socioculturais, um espaço para suas enunciações e não um campo de silenciamento.
Nessa perspectiva, entende a necessidade da escola “[...] interrogar discursos
hegemônicos e a dar vozes às identidades marginalizadas” (SME/FME, 2010, p. 12).
Nessa prerrogativa, entendemos que ao buscar interrogar os discursos hegemônicos
existentes no âmbito escolar em prol dos outros excluídos, vislumbram-se outras lógicas
hegemônicas, outros discursos que deverão compor o currículo. Ao intentar interrogar
os discursos entendidos como hegemônicos, busca-se superá-los e, ao fazê-lo, emergem
outros discursos que até então não foram eleitos como os balizadores das concepções de
Educação, Sujeito e Conhecimento. Esse aspecto remete-nos ao particularismo e ao
universalismo apontando por Laclau (2011). O autor nos esclarece que “[...] o universal
nada mais é do que um particular que em algum momento se tornou dominante, que não
há nenhuma possibilidade de alcançar uma sociedade reconciliada” (LACLAU, 2011, p.
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54). Nessa lógica, a hegemonia é um determinado particular que se universalizou, sendo
essa universalização contingente, precária, que não atende a todos da mesma forma e
que sempre haverá outras lógicas que irão disputar seus espaços.
Interrogar os discursos hegemônicos fazendo-se ouvir os „marginalizados‟,
„excluídos‟ se mostra significativo no documento analisado, uma vez que abre espaço
para o diálogo cultural e que coloca no centro do processo de ensino e de aprendizagem
dos muitos Outros existentes na sociedade e que fazem parte do universo escolar. Isso
potencializa o processo de subjetivação e do surgimento de outras lógicas pedagógicas,
assumindo uma perspectiva mais ampla no que concerne à visibilidade do Outro, da
alteridade e da diferença.
Para estruturar sua acepção acerca da Educação em Niterói, o referencial
organiza-se em quatro momentos específicos: História percorrida; Alunos do Ensino
Fundamental Regular; A lógica dos Referenciais Curriculares; e Matrizes. As demais
sessões referem-se às Referencias e obras bibliográficas utilizadas no documento; a
Portaria da FME 085/2011 e a tabulação do questionário respondido pelos alunos da
rede. Para fins desse estudo, pautaremos as discussões na Lógica dos Referenciais e em
suas Matrizes.
Destro (2015) analisou o discurso configurador de sujeito e do conhecimento
apontado pelo Referencial Curricular de Niterói. A autora aponta que nesse documento,
há uma preocupação em relação à construção da identidade e autonomia dos alunos ao
longo dos anos escolares. Porém a noção de sujeito no qual operam é aquela advinda da
Modernidade, “[...] onde as identidades mesmo sendo construídas, acabam por ser
essencializadas no decorrer do texto” (DESTRO, 2015, p. 10). O importante a salientar
é que, mesmo nesse movimento de essencialização identitária, o documento avança em
termos de se pensar numa ótica capaz de contribuir para o diálogo entre diferentes
identidades e seus mundos, que será materializada em cada eixo e componente
curricular.
Em relação específica às Matrizes do referencial em questão, o documento
apresenta os componentes curriculares organizados em três eixos: Linguagens; Tempo e
Espaço; Ciências e Desenvolvimento Sustentável. No caso da Educação Física, esta se
encontra no eixo Linguagens juntamente com a Língua Portuguesa, Língua Estrangeira
e Artes. Esses quatro componentes curriculares são organizados “[...] de forma a
priorizar o domínio de diferentes linguagens e formas de expressão (verbal e não
verbal), articulando-as a questões da diversidade cultural e cidadãs” (SME/FME, 2010,
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p. 21). O documento explicita que, na fase da infância e nos dois primeiros ciclos de
escolarização, os conteúdos devem promover a ampliação das capacidades de
comunicação e expressão das crianças, utilizando-se de diferentes linguagens –
corporal, escrita, oral, artística e de leitura. Já em relação aos últimos ciclos (3º e 4º), os
conteúdos nos eixos deverão romper com a lógica disciplinar, em busca de um processo
educacional interdisciplinar. A linguagem para essa fase da escolarização, segundo o
Referencial Curricular de Niterói (SME/FME, 2010, p. 21), “[...] pode ser usada como
um instrumento para a reflexão e valorização da diversidade que compõe não só a
escola, mas também a sociedade como um todo”. Nessa perspectiva,
[...] ela se configura como instrumento capaz de dialogar com
universos culturais distintos, promovendo a quebra de preconceitos e
estereótipos. [...] a diferença (seja ela linguística, física, cultural, de
gênero, sexual, social, geracional, etc.) passa a ser entendida como um
aspecto positivo no contexto escolar, capaz de contribuir para o
enriquecimento do currículo (SME/FME, 2010, p. 21).

Além dos três eixos apresentados no documento, o referencial se apresenta
orientado na perspectiva dos Ciclos. Estes, pensados como uma “[...] nova concepção de
escola, que contribui para a formação da cidadania e da diversidade cultural”
(SME/FME, 2010, p. 19) e que “[...] contribuem na medida em que apresentam
possibilidades de organizações de tempos e espaços escolares de aprendizagens
adequados às necessidades e possibilidades dos alunos” (SME/FME, 2010, p. 19).
Dentro de cada Eixo, os ciclos são apresentados a partir de cada componente
curricular separado e há um ordenamento dos conhecimentos na função dos anos
escolares. Muitos deles são iguais para cada ano. Porém, há a incorporação de alguns
elementos tanto nos conteúdos curriculares quanto em habilidades específicas e
sugestões metodológicas no próprio ciclo em função do ano. Entendemos que a lógica
dos ciclos respeita a individualidade dos alunos e seus tempos de aprendizagem,
entretanto, o referencial apresenta seus tópicos separados por cada ano escolar, mesmo
dentro dos ciclos. O que parece se distanciar do que se refere ao ciclo, pois, percebendoo como uma forma mais ampla de possibilidades de ensino e de aprendizagem, não seria
necessário esquematizar os saberes em função dos anos e sim a partir de uma lógica em
que se abrangerá o tempo de formação dos estudantes. Nesse caso, o referencial
analisado poderia ter sido constituído por ciclos, sem a necessidade de separação dos
conhecimentos por anos escolares.
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Na próxima seção traremos a organização e a sistematização dos conhecimentos
da Educação Física do Referencial de Niterói a fim de visualizarmos suas
potencialidades e distanciamentos em relação ao discurso multiculturalista para o
campo.

A Educação Física ao longo da escolarização
Como visto anteriormente, o Referencial Curricular de Niterói (SME/FME,
2010) traz em suas considerações a constituição dos saberes em três eixos específicos e
a lógica dos ciclos na sistematização do conhecimento. Esse direcionamento busca
respeitar a individualidade dos alunos, seus tempos e suas culturas.
O primeiro eixo a compor as Matrizes é o das Linguagens. Fazem parte desse
eixo – Língua Portuguesa, Educação Física, Arte e Língua Estrangeira (somente no 3º e
4º Ciclo, com o Espanhol). A Educação Física é apresentada em todos os ciclos. Cada
Matriz apresenta um quadro com: temáticas; habilidades/práticas cidadãs; habilidades
específicas e algumas sugestões metodológicas para cada ano escolar, inserido em cada
ciclo.
O documento afirma que os conteúdos explicitados nos eixos não são fixos e
fechados, podendo ser trabalhados em outros eixos devido às suas dinâmicas e
complexidades. A integração curricular, tanto nos ciclos quanto nos eixos, é
mencionada no referencial, apresentada como uma prática que favorece o diálogo com a
diversidade cultural. Matheus e Lopes (2011, p. 177) afirmam que “A defesa da
integração curricular, muitas das vezes, é construída em contraposição à organização
disciplinar do currículo, mas sua efetivação tende a realizar-se com referência à matriz
disciplinar”. O que acontece no Referencial Curricular de Niterói, pois por mais que se
faça alusão ao Eixo, os componentes curriculares são caracterizados como disciplinas e
possuem seus direcionamentos específicos. Não se observa um exercício específico de
se pensar o Eixo como um todo, impossibilitando, em nosso entendimento, a articulação
entre as diferentes linguagens e formas de expressão (verbal e não verbal).
No documento em análise são apresentadas duas dimensões em relação aos
conhecimentos que deverão compor os eixos: a dimensão específica das temáticas e a
dimensão cidadã, que é relacionada à diversidade cultural e que integra os eixos e os
ciclos. Ambas serão discutidas no tópico a seguir.

Organização e sistematização do conhecimento da Educação Física
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Como mencionado anteriormente, no Referencial Curricular de Niterói
(SME/FME, 2010) existem duas dimensões que são articuladas nos eixos: a „dimensão
cidadã‟ e a „dimensão específica das temáticas‟. O documento chama a atenção que
essas dimensões bem como outros dois tópicos – „Temáticas‟ e „Sugestões
metodológicas‟ - são apresentados nessas Matrizes.
As Matrizes Curriculares são apresentadas no documento como a forma de
estruturação do conhecimento nos ciclos em cada Eixo, sistematizando os componentes
curriculares separadamente, o que não fornece a articulação desses numa perspectiva
mais integradora do currículo. Além disso, são expostas na forma de quadro, o que lhe
confere, de certa forma, um caráter instrumental desse Referencial. O documento
analisado admite tal instrumentalidade, contudo, aposta na “[...] possibilidade de
compreensão e apropriação crítica dos mesmos, em termos de melhor visualização das
atitudes e domínios cognitivos, afetivos e cidadãos que se espera dos alunos [...]”
(SME/FME, 2010, p. 20).
A dimensão cidadã é entendida por “[...] habilidades que perpassam esses
conteúdos e lhes conferem coerência com o eixo que os articula. Favorecem, também, a
permeabilidade dos conteúdos entre os eixos, dando consistência e o fio condutor de
cidadania e de diversidade cultural” (SME/FME, 2010, p. 20). Nos eixos, a dimensão
cidadã é representada por „Habilidades/Práticas Cidadãs‟.
Percebemos que as „habilidades/práticas cidadãs‟ se repetem ao longo dos ciclos
e anos escolares. Vez ou outra há o surgimento de uma que não havia sido contemplada
inicialmente, além de supressão de outras. Entendemos que isso sugere os sentidos
atribuídos no documento, pois, ao analisarmos todas as habilidades pretendidas elas são
coerentes com um trabalho em todos os ciclos, mudando, porém, obviamente, a forma
como abordá-las nas aulas.
No campo da Educação Física, essas „habilidades/práticas cidadãs‟ podem ser
vistas como objetivos de temáticas e/ou conteúdos. No caso do referencial, acreditamos
que se almejou destacá-las para enfatizar a necessidade do respeito, valorização e
diálogo com o Outro cultural que faz parte da comunidade escolar. O quadro 1
apresenta as Habilidades/Práticas Cidadãs que são explicitadas ao longo do Eixo, em
todos os ciclos:
Quadro 1: Habilidades e Práticas Cidadãs
1º ciclo
Desenvolver
atitude respeitosa,
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Desenvolver
atitude respeitosa,

3º Ciclo
Desenvolver
atitude respeitosa,

4º Ciclo
Desenvolver
atitude respeitosa,
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Habilidades/
Práticas cidadãs
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cooperativa
e
solidária
em
relação ao outro e
ao
seu
desempenho nas
atividades físicas
com o objetivo de
favorecer
a
inclusão
Valorizar
as
brincadeiras e os
jogos
populares
como
formas
legítimas
de
manifestação
cultural
Identificar
e
respeitar os limites
corporais pessoais
e dos outros
Resolver situações
de conflito por
meio do diálogo

cooperativa
e
solidária
em
relação ao outro e
ao
seu
desempenho nas
atividades físicas
com o objetivo de
favorecer
a
inclusão
Participar
das
atividades
respeitando regras
e organização

Interagir com os
colegas
sem
estigmatizar
ou
discriminar
por
razões
físicas,
sociais, culturais
ou de gênero
Resolver
problemas
corporais
individualmente e
em grupo

Interagir com os
colegas
sem
estigmatizar
ou
discriminar
por
razões
físicas,
sociais, culturais
ou de gênero
Resolver
problemas
corporais
individualmente e
em grupo
Compreender
a
diferença
entre
esporte e jogo
Compreender os
benefícios
das
atividades físicas
para qualidade de
vida
Desenvolver
o
espírito esportivo,
concebendo
a
competição como
uma estratégia do
jogo e não como
uma atitude de
rivalidade.
Adotar posturas
não
discriminatórias e
não
preconceituosas
diante
da
pluralidade
e
manifestações

Identificar
e
respeitar os limites
corporais pessoais
e dos outros
Resolver situações
de conflito por
meio do diálogo

cooperativa
e
solidária
em
relação ao outro e
ao
seu
desempenho nas
atividades físicas
com o objetivo de
favorecer
a
inclusão
Valorizar
as
brincadeiras e os
jogos
populares
como
formas
legítimas
de
manifestação
cultural
Identificar
e
respeitar os limites
corporais pessoais
e dos outros
Favorecer através
de atividades o
surgimento
de
lideranças
Respeitar
a
integridade física
e moral do outro

cooperativa
e
solidária
em
relação ao outro e
ao
seu
desempenho nas
atividades físicas
com o objetivo de
favorecer
a
inclusão
Valorizar
as
brincadeiras e os
jogos
populares
como
formas
legítimas
de
manifestação
cultural
Identificar
e
respeitar os limites
corporais pessoais
e dos outros
Favorecer através
de atividades o
surgimento
de
lideranças
Respeitar
a
integridade física
e moral do outro

Resolver
problemas
corporais
individualmente e
em grupo
Compreender os
aspectos históricos
sociais do esporte
Compreender os
benefícios
das
atividades físicas
para qualidade de
vida
Desenvolver
o
espírito esportivo,
concebendo
a
competição como
uma estratégia do
jogo e não como
uma atitude de
rivalidade.
Compreender os
riscos
das
atividades físicas
mal
orientadas
para a saúde

Resolver
problemas
corporais
individualmente e
em grupo
Compreender os
aspectos históricos
sociais do esporte
Compreender os
benefícios
das
atividades físicas
para qualidade de
vida
Desenvolver
o
espírito esportivo,
concebendo
a
competição como
uma estratégia do
jogo e não como
uma atitude de
rivalidade.
Compreender os
riscos
das
atividades físicas
mal
orientadas
para a saúde
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corporais
das
diversas culturas.
Fonte: Adaptado do Referencial Curricular de Niterói (SME/FME, 2010, grifos nossos).

O que está em itálico no quadro 1 - destacados por nós - são algumas
habilidades/práticas cidadãs que são mencionadas em apenas um ou dois ciclos.
Entendemos que muitas dessas „habilidades/práticas cidadãs‟ são potencializadoras do
respeito à diferença e à alteridade. Porém, algumas, são mais específicas da Educação
Física como, por exemplo, “compreender os riscos das atividades físicas mal orientadas
para a saúde”; “compreender a diferença entre esporte e jogo”; “compreender os
aspectos históricos sociais do esporte” e poderiam estar localizadas no item
„Habilidades Específicas‟.
Já em relação à dimensão específica das temáticas, “[...] é composta a partir
dos conteúdos curriculares que compõem os eixos, em cada ciclo [...] reelaborados à luz
da perspectiva cidadã e de diversidade cultural que imbui o currículo” (SME/FME,
2010, p. 20).
O quadro 2 apresenta as temáticas/conteúdos que foram sistematizados ao longo
dos ciclos:
Quadro 2: Temáticas
1º ciclo
Educação
Reeducação
Psicomotora

TEMÁTICAS:
conteúdos de
Educação Física

Lutas
Danças
Folguedos
Jogos
Brincadeiras
Populares
Jogos
Cooperativos

e

e
e

2º Ciclo
Educação
Reeducação
Psicomotora
Lutas
Danças
Folguedos
Jogos
Brincadeiras
Populares
Jogos
Cooperativos

e

3º Ciclo
História
dos
Esportes e regras
básicas
dos
esportes de quadra
Lutas
Danças

4º Ciclo
História
dos
Esportes e regras
dos esportes de
quadra
Danças

e

Jogos adaptados

Jogos Adaptados

Jogos
Cooperativos

Jogos
Cooperativos
(8ºano)
Esportes
individuais
e
coletivos
Aulas
Teóricas
com
temáticas
previstas nos PCN

e

Atividades
Rítmicas

Atividades
Rítmicas

Ginástica (1º ano)
Aulas
Teóricas
com
temáticas
previstas nos PCN
(3º ano)

Ginástica (4º ano)
Aulas
Teóricas
com
temáticas
previstas nos PCN

Esportes
individuais
e
coletivos
Ginástica
Aulas
Teóricas
com
temáticas
previstas nos PCN

Aulas
temáticas
abordando noções
de
fisiologia
humana
Fonte: Adaptado do Referencial Curricular de Niterói (SME/FME, 2010, grifos nossos).
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Da mesma forma que nas Habilidades/práticas cidadãs, podemos perceber que,
em sua maioria, as temáticas/conteúdos da Educação Física marcam presença em todos
os ciclos, salvo algumas exceções como a ginástica que se apresenta em alguns anos
especificamente, bem como as aulas teóricas propostas pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), jogos adaptados e aulas temáticas sobre a fisiologia humana.
Acreditamos que, num primeiro momento e em todos os ciclos, existe a possiblidade de
se trabalhar todos os conteúdos listados. Mais uma vez, o que muda é o trato do
conhecimento em função do ano escolar.
Importante também, considerarmos as „habilidades específicas‟ que são
contextualizadas nas Matrizes, no intuito de analisarmos a articulação entre as
dimensões cidadã e específica das temáticas, na perspectiva da cidadania e diversidade
cultural.
Ao consideramos tais Habilidades Específicas, inferimos que muitas contribuem
para uma educação plural, que contemple a diversidade cultural. Habilidades como:
vivenciar atividades em grupo; desenvolver habilidades sociais: cooperar, competir,
organizar-se em grupo, e construir regras, socializar conhecimentos; vivenciar
brincadeira e jogos populares de forma recreativa e cooperativa; expressar opiniões
pessoais quanto atitudes e estratégias; participar de lutas e outras manifestações
culturais como: capoeira, judô, caratê, jiu-jitsu; conhecer, diferenciar e participar de
modalidades esportivas individuais e coletivas e adaptadas são algumas das
possiblidades que podem contribuir para que o diálogo entre diferentes culturas seja
possível.
As demais Habilidades, como por exemplo: desenvolver habilidades perceptivas,
motoras e sensoriais: sensibilidades, noção de tempo, de espaço e do próprio corpo;
desenvolver habilidades de deslocamento: andar, correr, saltar, desviar, rolar, girar,
abaixar, levantar, contornar, subir, descer e escorregar; compreender e aplicar
conhecimentos técnicos e táticos do jogo; compreender e aplicar regras; desenvolver
capacidades motoras: força, resistência, agilidade, velocidade e flexibilidade; dentre
outras, pressupõem o desenvolvimento individual que, mesmo com a participação do
outro, não abre precedente para a interação com o outro. Essas „habilidades‟, mesmo
sendo interpretadas à luz dos conhecimentos possíveis da Educação Física, mostram-se
associadas aos preceitos históricos encravados numa prática escolar oriunda de
determinações biológicas e esportivistas.

Isso não quer dizer que não são

conhecimentos importantes e plausíveis de serem trabalhados nos diferentes anos
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escolares. O que chamamos a atenção é para o sentido que ganha força no discurso
numa perspectiva mais tecnicista, pressupondo leituras diferenciadas daquelas que o
Referencial traz, com base nas considerações do Multiculturalismo.
Embora haja o exercício de se pensar uma prática mais cultural para a Educação
Física, nos deparamos com direcionamentos oriundos de sua história e tradição cultural,
pautada em aspectos individuais e de rendimento em detrimento aos direcionamentos
culturais vislumbrados pelo Multiculturalismo.

Considerações Finais
A análise do Referencial Curricular de Niterói (SME/FME, 2010) nos propiciou
pensá-lo como um campo fértil de negociação de saberes, em que os outros excluídos,
podem e devem lutar pelos sentidos e significações que configuram seus pertencimentos
culturais. Assim compreendido, o Referencial torna-se potente no tocante ao
reconhecimento da diferença e ao exercício da alteridade, além de ser um documento
que amplia as possibilidades democráticas no fazer curricular, descentralizando a
tomada de decisões a nível nacional.
Embora avance em termos de respeito à individualidade dos alunos e alunas,
bem como seus diferentes tempos de aprendizagem, na perspectiva dos Ciclos de
Formação, o Referencial é elencado a partir da estruturação disciplinar, o que, de certa
forma, compromete o entendimento de integração curricular.
Em relação à Educação Física, poucos são os conhecimentos dos grupos
marginalizados que são explicitados. Apesar de avançar em algumas possiblidades de
trocas culturais, suas considerações ainda se apresentam com orientações que
privilegiam os aspectos individuais e no rendimento físico-corporal.
Entendemos os limites de nossa análise, pois a mesma se pautou em uma parte
da política curricular, a análise documental. Porém, concebendo o currículo como
prática de significação, os sentidos e significados culturais são instituídos
cotidianamente, na relação entre os sujeitos, extrapolando, assim, as orientações de
textos políticos.
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TECNOLOGIAS NO CURRÍCULO DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO: INTEGRAÇÕES
Ana Claudia Pereira Rubio – UFMT
Jocilene Barboza dos Santos – UFMT

RESUMO
Refletir sobre a integração das tecnologias no currículo dos cursos de formação inicial
de professores tem sido de grande importância na atual conjuntura social, pois as
tecnologias se fazem cada vez mais presentes em nosso cotidiano, assim os professores
precisam de formação adequada para atuarem de acordo com as novas demandas para a
educação. Este artigo pretende apresentar mapeamento e reflexões sobre a integração
das tecnologias nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de licenciatura da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Para isso nos pautamos na pesquisa
bibliográfica e na análise documental para investigarmos os PPCs das licenciaturas
disponíveis on-line na página da UFMT, no período de 25 a 28 de janeiro de 2016. Com
isso, buscamos identificar a presença das tecnologias na matriz curricular, na ementa, no
perfil e nas habilidades e competências propostas para os futuros licenciados.
Analisamos 35 PPC dos cursos de licenciatura dos quatro câmpus da UFMT (Cuiabá,
Rondonópolis, Médio Araguaia e Sinop). A partir da análise dos documentos
compreendemos que as tecnologias se fazem presentes, sob várias formas, na maioria
dos cursos de licenciatura da UFMT, mas ainda há um número considerável de cursos
de licenciatura que sequer mencionam a mesma. Constatamos, ainda, a necessidade de
dar continuidade à pesquisa no intuito de compreender como as tecnologias têm sido
trabalhadas no cotidiano das licenciaturas. Ou seja, há que se dar continuidade à mesma
por meio da coleta e análise de dados advindos do contexto da prática das políticas de
currículo de formação inicial de professores.
Palavras-chave: Currículo. Formação inicial de professores. Tecnologias.

1 TRAÇANDO CAMINHOS DA PESQUISA

A presença das tecnologias no contexto educacional tem provocado mudanças
no modo de ensinar e aprender, assim como exigido dos professores uma postura crítica
e reflexiva em relação a sua prática. Neste contexto, refletir sobre as tecnologias na
formação inicial de professores torna-se urgente, pois as instituições formadoras
precisam repensar seus currículos de forma a se inserirem nesta realidade social e fazer
com que esta esteja presente em seus currículos.
No intuito de promover a integração de tecnologias ao fazer pedagógico
docente, documentos oficiais que orientam a formação inicial de professores têm
considerado, em seus textos, a importância dessas tecnologias nas práticas curriculares.
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Esta intenção tem recebido destaque nas diretrizes curriculares nacionais para a
formação inicial de professores em nível superior e formação continuada, Resolução
CNE/CP Nº 2 de 1º de julho de 2015, que indicam nos incisos I e V que os cursos de
licenciatura garantam projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos
conteúdos específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, e das
tecnologias. Assim como, a articulação com o contexto educacional, em suas dimensões
sociais, culturais, econômicas e tecnológicas (BRASIL, 2015).
Outro elemento importante a ser considerado é a Política Nacional de
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, instituída pelo Decreto
Nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que traz como princípio, “promover a atualização
teórico-metodológica nos processos de formação dos profissionais do magistério,
inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de comunicação e informação nos
processos educativos” (BRASIL, 2009, p.03).
Diante da existência de tais instrumentos normativos, surge o seguinte
questionamento: as tecnologias se fazem presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos
(PPC) de licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)?
Neste sentido, este artigo tem por objetivo identificar, mapear e refletir sobre a
presença das tecnologias nos PPCs das licenciaturas da UFMT. Para tal nos pautamos
na pesquisa bibliográfica e na análise documental, que “[...] busca identificar
informações factuais nos documentos a partir de questões de interesse” (LÜDKE;
ANDRÉ, 1986, p. 38) e “pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de
dados qualitativos seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja
desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).
O acesso aos documentos ocorreu no período de 25 a 28 de janeiro de 2016
quando consultamos os 35 PPCs dos cursos de licenciatura disponíveis on-line no Portal
da universidade, abrangendo os quatro câmpus da UFMT: 18 cursos do campus Cuiabá
(C), 07 cursos do campus Rondonópolis (R), 3 cursos do campus Sinop (S) e 07 cursos
do campus Médio Araguaia (A). Informamos que estas letras que acompanham os
nomes das cidades nas quais os cursos são ofertados foram atribuídas pelas autoras com
a finalidade de possibilitar maior clareza na compreensão dos dados.
Os

cursos

que

tiveram

os

PPCs

analisados,

são:

Letras

Língua

Portuguesa/Inglesa (C); Pedagogia Matutino e Vespertino (C); Música (C); LetrasLibras (C); Letras Língua Portuguesa/Literatura (C); Ciências Sociais (C);
Geografia(C);
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Portuguesa/Espanhola(C); Letras Língua Portuguesa/Francesa (C); Ciências Biológicas
(C); História Matutino e Noturno (C); Física (C); Química (C) e Matemática (C); Letras
Língua Portuguesa/Literatura (R) ; História (R); Pedagogia (R); Ciências Biológica (R);
Matemática Vespertino e Noturno (R) e Geografia (R); Ciências Biológicas (A);
Educação Física (A); Física (A); Geografia (A); Letras (A); Matemática (A) e Química
(A); Ciências Naturais - Matemática (S); Ciências Naturais - Química (S) e Ciências
Naturais - Física (S).
Cabe informarmos que os cursos de licenciatura Letras-Libras (C); Geografia
(R), Matemática Vespertino e Noturno (R) não disponibilizaram os PPCs on-line. E que
todos os cursos ofertados pelo campus do Araguaia não disponibilizaram a ementa e as
habilidades e competências em seus PPCs.
Após a coleta dos documentos iniciamos a análise dos PPCs priorizando as
matrizes curriculares quanto às disciplinas obrigatórias e optativas que envolvem
conhecimentos sobre tecnologias, e posteriormente, a ementa – no intuito de identificar
disciplinas que mesmo não se referindo às tecnologias em seu nome, apresentavam estas
em seus conteúdos - e os tópicos destinados ao perfil, competências e habilidades, no
que diz respeito à aquisição de conhecimentos tecnológicos por parte dos futuros
licenciados. Para identificarmos esses dados nos PPCs buscamos nos textos as palavraschave computação, informática e tecnologias - relacionadas às Tecnologias Digitais de
Rede (SANTOS; RUBIO, 2015).

2 OS PPCs DOS CURSOS E OS DIFERENTES CAMINHOS PARA A
INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO CURRÍCULO

O que segue nesta sessão é o resultado parcial da análise dos dados, pois na
realização da pesquisa ainda não coletamos dados do contexto da prática da política de
currículoi dos cursos de formação de professores da UFMT. Nela, consideramos apenas
dados do contexto do texto, mais especificamente, os PPCs - documento elaborado pela
unidade acadêmica responsável pelo curso com o objetivo de nortear a ação educativa
do curso de graduação, a partir do olhar dos agentes políticos envolvidos em sua
construção e com base na legislação vigente.
A sistematização dos dados obtidos na fonte documental encontra-se exposta
no quadro que segue, se mostrando primordial no processo de análise.
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Quadro 1 - A presença das tecnologias nos Cursos de Licenciatura analisados
Cidade

Curso

Perfil

Habilidade

Matriz Curricular

e

Disciplina

Disciplina

Competência

Obrigatória

Optativa

Ementa

Letras Língua Portuguesa/ Inglesa
Pedagogia Matutino

X

X

Pedagogia Vespertino

X

X

Música

X

Letras Libras
Letras

---

Língua

---

---

---

---

Portuguesa/

Literatura
Ciências Sociais

X

Geografia
Educação Física

Cuiabá

X

Filosofia
Letras

X
Língua

Portuguesa/

Língua

Portuguesa/

Espanhola
Letras
Francesa
Ciências Biológicas

X

História Matutino

X

História Noturno

X

Física

X

Química

X

X

Matemática
Letras

X

X

Língua

Portuguesa/

X

X

X

Literatura
História

X

Pedagogia
Ciências Biológicas

Rondonópolis

Araguaia

Matemática Vespertino

---

---

---

---

---

Matemática Noturno

---

---

---

---

---

Geografia

---

---

---

---

---

Educação Física

---

Física

---

Cidade

Araguaia

Curso

Perfil

Geografia

---

Letras

---

Matemática

---

Química

---

Ciências Naturais – Matemática

Sinop

--X
Habilidade

Matriz

--Curricular

e

Disciplina

Disciplina

Competência

obrigatória

optativa

Ementa

X

---

X

X

---

X

X

---

X

--X

Ciências Naturais – Física
Ciências Naturais – Química

X

Fonte: Dados organizados e sistematizados pelas autoras.
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Para a discussão dos dados adotamos quatro categorias: 1) Presença de
disciplina obrigatória sobre tecnologias no PPC; 2) Presença de disciplina optativa sobre
tecnologias no PPC; 3) Presença das tecnologias como intenção no PPC, mas não como
disciplina específica; e 4) Ausência das tecnologias no PPC.
No que diz respeito à categoria 1 - Presença de disciplina obrigatória sobre
tecnologias no PPC - dos 35 PPCs analisados, identificamos a presença de disciplinas
obrigatórias destinadas ao ensino das tecnologias na matriz curricular em 08 deles,
sendo: Pedagogia Matutino e Vespertino (C), Física (A e C), Química (A e C),
Matemática (C) e Letras (A). Seguem relacionadas, as disciplinas obrigatórias
identificadas nos PPCs destes cursos:
Tecnologias na Educação (PPC do curso de Pedagogia Matutino e Vespertino
(C), p. 11).
Tecnologias Educativas (PPC do curso de Química (A), sem página).
Introdução a Ciência da Computação (PPC do curso de Física (C), p. 43)
Introdução a Ciência da Computação (PPC do curso de Química (C), p. 8).
Tecnologias Educacionais para o Ensino de Química (PPC do curso de
Química (C), p. 11).
Introdução à computação (PPC do curso de Física (A), sem página)
Introdução à computação (PPC do curso de Letras (A), sem página).
Tecnologias para o ensino de Matemática I (PPC do curso de Matemática
(C), p. 14). Tecnologias para o ensino de Matemática II (PPC do curso de
Matemática (C), p. 14).

Observamos que as disciplinas ofertadas pelos cursos de Pedagogia (C),
Química (A) e Matemática (C) sugerem, através das suas denominações, o uso das
tecnologias como ferramenta pedagógica. Já os cursos de Física (A e C), Química (C) e
Letras (A) parecem abordar as tecnologias de forma instrumental, o que pouco
contribuirá para a integração das mesmas na prática dos professores (JOVER, 2008).
Na categoria 2 - Presença de disciplina optativa sobre tecnologias no PPC observamos a presença de 10 disciplinas optativas na matriz curricular dos cursos de
Pedagogia Matutino e Vespertino (C), Música (C), Ciências Biológicas (A), Geografia
(A), Letras (A), Química (A), História Matutino e Noturno (C) e Física (C). As
disciplinas optativas identificadas nos PPCs foram:
Informática na Educação (PPC do curso de Pedagogia Matutino e Vespertino
(C), p. 15).
Tecnologias em Música (PPC do curso de Música (C), p. 78).
Introdução a informática (PPC do curso de Ciências Biológicas (A), sem
página).
Computação instrumental (PPC do curso de Geografia (A), sem página).
Introdução a informática (PPC do curso de Letras (A), sem página).
Introdução a computação (PPC do curso de Química (A), sem página).

ISSN 2177-336X

6276

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Tópicos especiais em Informática (PPC do curso de História Matutino e
Noturno (C) p. 76).
Computação Científica (PPC do curso de Física, (C) p. 44).

Observamos nas disciplinas optativas situações semelhantes às relatadas nas
disciplinas obrigatórias. Assim, a grande maioria das disciplinas sugerem abordagens
técnicas, com exceção das disciplinas ofertadas pelos cursos de Pedagogia Matutino e
Vespertino (C) e Música (C). A partir desta situação, parafraseamos Jover (2008), pois
podemos compreender que ao oferecer uma disciplina em caráter não-obrigatório o
curso demonstra entender que os assuntos abordados por esta são interessantes, mas não
suficientemente relevantes para a formação do profissional. Percebemos também que as
disciplinas optativas são ofertadas em maior número que as obrigatórias. Fato que vai
ao encontro da afirmação de Machado (2001, p. 13), “na universidade pública as
disciplinas relativas a saberes tecnológicos são ofertadas na maioria por créditos
optativos”.
Com relação à categoria 3 - Presença das tecnologias como intenção no PPC,
mas não como disciplina específica - percebemos a presença das tecnologias como
intenção nos PPCs, mas não com disciplina específica em três situações: nas ementas
disponíveis nos PPCs, no perfil dos futuros licenciados, e nas habilidades e
competências que os futuros licenciados devem desenvolver no decorrer do curso.
Ao analisarmos as ementas, identificamos quatro cursos - História (R),
Pedagogia (R), Ciências Naturais – Matemática (S) e Ciências Naturais – Química (S) que não possuíam disciplinas específicas para tratar das tecnologias, mas as abordavam
como conteúdos em outras disciplinas. O curso de História (R) oferece a disciplina
“Iniciação à metodologia científica” (PPC do curso de História (R), p. 55); o de
Pedagogia oferece a disciplina obrigatória “Tópicos Especiais em Educação” (PPC do
curso de Pedagogia (R), p. 70); Ciências Naturais – Matemática oferece três disciplinas:
“Fundamentos matemáticos para o desenvolvimento das ciências” (PPC do curso de
Ciências Naturais – Matemática, p. 39); “Instrumentalização para a prática educativa:
tendências da educação matemática III” (PPC do curso de Ciências Naturais –
Matemática, p. 48); e “A evolução histórica da matemática” (PPC do curso de Ciências
Naturais – Matemática, p. 49); e o de Ciências Naturais – Química oferece a disciplina:
“Fundamentos matemáticos para o desenvolvimento das ciências” (PPC do curso de
Ciências Naturais – Química, p. 38).
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Ao observarmos o perfil proposto aos futuros licenciados, identificamos que 02
cursos (Ciências Sociais (C), Letras Língua Portuguesa/Literatura (R)) abordam a
necessidade de incorporar as tecnologias em suas práticas pedagógicas. Segue os
trechos dos PPCs que assinalam esta situação:
[...] os egressos devem estar preparados para se inserir enquanto cidadãos
conscientes, ativos e autônomos, no complexo contexto social e institucional
das sociedades contemporâneas. Em tais sociedades, ao lado de uma visão
interdisciplinar, são imprescindíveis modelos teóricos flexíveis e abertos a
intervenções relacionadas aos inúmeros desdobramentos do desenvolvimento
tecnológico sobre o espaço de atuação profissional. (PPC do curso de
Ciências Sociais (C), p. 16 e 17).
[...] a) atitude investigativa que favoreça o processo contínuo de construção
do conhecimento na área e utilização de novas tecnologias; (PPC do curso de
Letras – Habilitação em Letras Língua Portuguesa/Literatura (R), p. 23)

A partir do exposto acima, podemos dizer que ainda são poucos os cursos que
apontam em seus perfis a necessidade dos futuros licenciados terem uma postura crítica
e reflexiva para a integração das tecnologias em suas práticas profissionais.
Quando analisamos as habilidades e competências que deveriam ser adquiridas
pelos futuros licenciados no decorrer das graduações relativas às tecnologias, nos
deparamos com 06 cursos: Educação Física (C), Filosofia (C), Ciências Biológicas (C),
História (R), Ciências Naturais - Matemática (S).
[...] Fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação de
forma a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos; (PPC do
curso de Educação Física (C), p. 19). [...] Usar adequadamente novas
tecnologias, tanto de informação como de comunicação. (PPC do curso de
Educação Física, p. 21)
[...] d- Apresentar a contribuição da Filosofia para uma reflexão mais
aprofundada sobre as ciências, as tecnologias e sua influência no mundo
contemporâneo. (PPC do curso de Filosofia (C), p. 29).
[...] V - Estabelecer relações entre ciências, tecnologia e sociedade. (PPC do
curso de Ciências Biológicas (C), p. 26).
[...]f. competência na utilização da informática. (PPC do curso de História
(R), p. 41)
Todos os alunos devem aprender a utilizar não só a calculadora elementar,
mas, também, à medida que progridem na educação básica, os modelos
científicos e gráficos. Quanto ao computador, os alunos devem ter
oportunidade de trabalhar com planilhas de cálculo e com diversos programas
educativos, tais como construtores de gráficos de funções e de geometria
dinâmica, assim como de utilizar as capacidades educativas da Internet. [...]
(PPC do curso de Ciências Naturais – Matemática (S), p. 22).

Os cursos de licenciatura que abordaram as tecnologias nas habilidades e
competências demonstraram uma preocupação com a atuação profissional dos futuros
licenciados mesmo não oferecendo disciplinas específicas. Entretanto não foi possível
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perceber nenhuma orientação que articulasse momentos dessa formação com situações
práticas de sala de aula.
Por fim, analisamos a categoria 4 - Ausência das tecnologias no PPC - onde
dos 35 cursos pesquisados 10 não abordam questões relacionadas às tecnologias nos
PPCs,

sendo:

Letras

Língua

Portuguesa/Inglesa

(C),

Letras

Língua

Portuguesa/Literatura (C), Geografia (C), Letras Língua Portuguesa/ Espanhola (C),
Letras Língua Portuguesa/Francesa (C), Pedagogia (R), Ciências Biológicas (R),
Educação Física (A), Matemática (A), Ciências Naturais – Física (S).
A ausência de conhecimentos sobre tecnologias nos currículos de alguns cursos
de Licenciatura da UFMT está em desconformidade com a legislação que normatiza as
políticas de formação inicial de professores, demonstrando uma situação desfavorável
para a integração das tecnologias na prática pedagógica dos futuros licenciados
(HOHENFELD; LAPA; PENIDO, 2008) e um “descompasso entre o processo de
formação docente e os movimentos ocorridos na sociedade contemporânea”. (SOUZA;
LINHARES, 2012, p. 33). Esta situação vem sendo apontada em pesquisas realizadas
em outras instituições (LIMA, 2001; COUTINHO, 2011; MACHADO, 2011).
Entre os cursos que não abordam as tecnologias nos PPCs, o que mais nos
chamou atenção foi o curso de Letras, pois em uma área de linguagem se mantém a
ausência das tecnologias em seus currículos, como já observado nas pesquisas de
Barreto et al. (2006) e Machado (2011).
Após análise das quatro categorias, sentimos necessidade de destacar alguns
pontos ainda não mencionados, mas que se mostram relevantes para registro neste
trabalho, a saber: há cursos que abordam a importância do uso das tecnologias pelos
professores em formação nos perfis, habilidades e competências nos PPCs, e também
trazem disciplinas que as contemplam, como o curso de Matemática (C) e de Física (C);
- detectamos 05 cursos – Pedagogia Matutino e Vespertino (C), Física (C), Química
(A), Letras (A) – que ofertam disciplinas obrigatórias e também optativas referentes às
tecnologias. Esses cursos que oferecem disciplinas referentes às tecnologias e as trazem
também no perfil e/ou habilidades e competências indicam maior comprometimento
com as demandas por domínio de tecnologias colocadas pela sociedade atual.

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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A realização desta pesquisa nos possibilitou conhecer o contexto do texto da
política de currículo dos cursos de licenciatura da UFMT em relação à integração das
tecnologias em seus currículos.
A partir de referida pesquisa compreendemos que: a maioria dos cursos de
licenciatura ofertados pela instituição contempla as tecnologias, de alguma forma, em
seus projetos; as áreas de conhecimento que apresentaram maior avanço na integração
das tecnologias em seus currículos foram as de Ciências Humanas e de Ciências
Naturais, algumas vezes por meio de disciplinas obrigatórias e/ou optativas, em outras,
por meio do perfil, habilidades e competências; um número considerável de cursos de
licenciatura ainda não faz menção às tecnologias em seus currículos, e muitos, quando o
fazem, são por meio de disciplinas optativas e de caráter instrumental.
Tais conclusões se apresentam como motivos para se repensar o currículo
destes cursos a fim de propiciar aos futuros licenciados uma formação mais crítica e
reflexiva para a integração das tecnologias em suas práticas pedagógicas.
Vale destacar que inserir uma disciplina sobre tecnologias no currículo de
formação inicial de professores não garante, por si só, a obtenção dos conhecimentos
necessários para que os futuros professores incorporem as tecnologias de forma
estruturante em seu fazer docente. Para isso, é importante que as tecnologias sejam
trabalhadas nos cursos de licenciatura para além da disciplinaridade e articuladas ao
contexto escolar, propiciando a estes profissionais compreenderem a relevância das
tecnologias nos processos de construção do conhecimento.
A necessidade de compreender como as tecnologias vêm sendo trabalhas no
contexto da prática dos cursos de licenciatura da UFMT é o que nos moverá a dar
continuidade a esta pesquisa.
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i

Ball aponta cinco contextos onde os sentidos das políticas curriculares são forjados, mas
utiliza apenas três contextos em suas pesquisas, sendo: o de influência, o da produção de texto e o da
prática. (BALL; BOWE, 1992; BALL, 1994), e estes também são os que mais recebem destaque no
campo do currículo. O contexto de influência é a arena onde os discursos políticos, em meio às relações
de poder, orientam as produções de políticas. O contexto da produção dos textos é a arena onde são
produzidos os textos por atores em competição pela definição das políticas. O contexto da prática é a
arena onde a política está susceptível a interpretações e recriações produzindo efeitos e consequências que
podem modificar substancialmente a política original (MAINARDES, 2006; MATHEUS, 2013).
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CURRÍCULO, AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE: DILEMAS E DESAFIOS SOBRE
A ALFABETIZAÇÃO

Os textos que compõem este painel procuram ampliar o debate entre currículo, avaliação e
formação docente, levando em consideração que os três eixos são importantes para a efetivação das
políticas públicas e para a consolidação de projetos educacionais. Os três trabalhos discutem a
formação docente do∕a professor∕a alfabetizador/a em diferentes contextos. O primeiro, Formação
inicial e continuada de professores alfabetizadores: entre dilemas e desafios, tem por objetivo
analisar a formação inicial e continuada de professores alfabetizadores no Brasil durante a “Década
das Nações Unidas para a Alfabetização”, uma vez que no período em questão surge a necessidade
de promover ações para melhorar os índices de alfabetização dos países signatários da ONU. O
segundo trabalho, Cadernos de Atividades no cotidiano da pré-escola, procura discutir a utilização
que os∕as professores∕as de pré-escola da rede pública municipal do Rio de Janeiro fazem do
material estruturado pela Secretaria Municipal de Educação para esta faixa etária em seu cotidiano
e∕ou planejamento, a partir das perspectivas de currículo. Discute as perspectivas de alfabetização
na educação infantil e o uso de materiais estruturados dentro do cenário das políticas públicas para a
primeira infância, problematizando a necessidade (ou não) da adoção desses materiais para esta
faixa etária. O último trabalho do painel, A educação infantil no contexto das avaliações externas e
em larga escala, procura discutir a utilização dos cadernos pedagógicos produzidos pela SME∕RJ
para a pré-escola, Almanaque de Férias e Cadernos de Atividades, a partir da perspectiva da
avaliação. Argumenta que a preocupação pela antecipação da aquisição do código escrito para a préescola está ancorada na justificativa de que há melhora nos índices obtidos nos exames nacionais
pelas crianças das classes populares (em sua maioria alunos∕as das redes públicas de ensino) quando
estas frequentam a pré-escola. Neste contexto, a avaliação externa acaba por assumir a
responsabilidade de efetivar a regulação do currículo e da formação docente.

Palavras-chave: Políticas curriculares, avaliação e formação docente.
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
ALFABETIZADORES ENTRE DILEMAS E DESAFIOS

Edineia Silva
PPGE–UFRJ∕SEEDUC–RJ

A “Década das Nações Unidas para a Alfabetização” (ONU, 2001) foi um período instituído pela
Assembleia Geral da ONU para que os países signatários, entre eles o Brasil, promovessem ações
para a melhoria dos índices de alfabetização. Neste contexto, este estudo analisa a formação de
professores alfabetizadores no Brasil estabelecendo correlações entre a formação inicial e
continuada desenvolvidas no período em questão. Foram utilizados para análise os documentos da
Reorientação Curricular do Curso Normal – Livro IV elaborado pela Secretaria de Educação do
Estado do Rio de Janeiro – SEE/RJ (2006), destinada a formação inicial de professores em nível
médio, do Programa de Formação do Professor Alfabetizador - PROFA (BRASIL, 2001) e do
Programa Pró-Letramento – Mobilização pela Qualidade da Educação (BRASIL, 2005), ambos
desenvolvidos pelo governo federal para a formação continuada de alfabetizadores. O artigo situa a
formação inicial do professor, em especial a do alfabetizador, e destaca as contribuições e lacunas
dos programas de formação continuada, bem como as implicações do desenho desarticulado que
vem se desenvolvendo entre as duas formações. As análises são pautadas na abordagem teóricometodológica do ciclo contínuo de políticas desenvolvidas por Ball e Bowe (1998), em uma
perspectiva pós-estruturalista do campo do currículo. A conclusão da investigação aponta o
descompasso entre a formação inicial e a formação continuada como perpetuador do estigma da má
formação dos professores e a necessidade de um projeto de formação inicial e continuada pensado
de forma sistêmica e politicamente comprometida com a tarefa de formar professores
alfabetizadores para atuar na escola básica.

Palavras-chave: Políticas curriculares, década da Alfabetização, formação inicial e continuada.
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
ALFABETIZADORES ENTRE DILEMAS E DESAFIOS
Edineia Silva
PPGE–UFRJ∕SEEDUC–RJ

Introdução
Na esteira das políticas educacionais desenvolvidas nas últimas décadas vem se destacando
uma lógica da garantia de direitos que tem perpassado o contexto nacional e internacional. A
Constituição Federal (1988) e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, firmada entre
diversos países, em Jomtien, na Tailândia, em 1990, influenciaram largamente as discussões em
torno das políticas que se desenvolveram no país, sobretudo na elaboração da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96. Nessas discussões, estava presente o desafio pela
intenção de promover as mudanças necessárias à melhoria da qualidade da educação brasileira e
elencando entre seus itens mais importantes os tópicos referentes à formação inicial e continuada de
docentes para atuarem na Educação Básica.
Entendida como ação fundamental e estratégica para dar novos rumos à educação básica, a
formação de professores tornou-se uma peça-chave nas políticas educacionais. O Plano Nacional de
Educação - PNE (BRASIL, 2001) definiu que a valorização do magistério só poderia ser obtida por
meio de uma política global que envolvesse a formação inicial, condições de trabalho, salário e
carreira, e formação continuada. Para o PNE (2001)1, a formação inicial deveria superar a histórica
dicotomia teoria/prática e ficar a cargo das instituições de ensino superior, enquanto a formação
continuada, segundo o documento, assume particular importância em decorrência do avanço
científico e tecnológico e da exigência de um nível de conhecimentos sempre mais amplos e
profundos na sociedade moderna e deveria ficar a cargo das secretarias estaduais e municipais de
educação. Estas deveriam coordenar, financiar e fazer a manutenção do programa buscando parceria
com universidades e instituições de ensino superior. O texto sugere maior ênfase na formação
continuada, com estabelecimento de responsabilidades especificadas dos entes federados, ao passo
que delega a responsabilidade sobre a formação inicial às instituições de ensino superior, mesmo
contando ainda com um quantitativo significativo de professores sem este nível de formação
exigida pela legislação.
Os Referenciais para a Formação de Professores (BRASIL, 1999) surgiram como uma das
ações a serem implementadas com vistas a melhoria da qualidade da educação. Eles trazem
orientações para as instituições formadoras e Secretarias de Educação organizarem seus cursos.
Recomendam a criação de sistemas de formação que articulem a formação inicial e continuada. Os
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Referenciais apresentam como pressuposto, que a atividade desenvolvida pelo professor implica
autonomia e responsabilidade e que o desenvolvimento profissional permanente é um direito e uma
necessidade intrínseca de sua atuação e tem na docência a sua dimensão principal, embora não se
restrinja a ela. Também propugnam que a atuação docente não é meramente técnica, mas também
intelectual e política, devendo o professor comprometer-se com a aprendizagem de todos os alunos,
buscando a articulação entre teoria e prática.
Os referenciais atribuem discursivamente ao professor um papel de relevância ao pontuar
termos como “autonomia”, “responsabilidade”, “atuação intelectual e política”, mas ao mesmo
tempo, essas atribuições se chocam com alguns pressupostos contidos em políticas curriculares que
definem, a priori, as bases e os modelos teóricos metodológicos sobre os quais ele deve atuar,
ensejando o controle do currículo por meio dos mecanismos de avaliação em larga escala e da
responsabilização docente pelos resultados do seu trabalho. Desloca o foco de outros determinantes
sociais, políticos e econômicos que interferem nestes resultados, atribuindo a eles uma parcela de
responsabilidade, que vai além de suas possibilidades de intervenção no processo.
Uma visão abrangente da formação de professores, em especial dos professores
alfabetizadores, prescinde de uma análise sistêmica que leve em conta a formação inicial e a
formação continuada sob uma ótica que vai além das áreas de competências restritas de cada
instância responsável pelo seu desenvolvimento. Desta forma é possível questionar um sistema
federativo que atua em regime de colaboração, conforme o que preconiza hoje o parágrafo 1º, do
artigo 62 da LDB, com a seguinte afirmação: “A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério”.
Levando em conta todas estas questões expostas até aqui, este trabalho analisa as políticas
curriculares de formação de professores alfabetizadores desenvolvidas durante a “Década da
Alfabetização” (ONU, 2001). Analisa o Programa de Formação do Professor Alfabetizador –
PROFA (BRASIL,2001) e o Pró-Letramento – Mobilização pela Qualidade da Educação
(BRASIL,2007), ambos do governo federal, destinados a formação continuada de professores
alfabetizadores, a partir dos discursos assumidos por cada um deles para justificar a formação
continuada e fazendo contrapontos com a formação inicial desenvolvida nos Curso Normal, em
nível médio, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEE/RJ); aponta o
descompasso nos investimentos dedicados a cada formação e conclui afirmando a importância do
tratamento sistêmico referente ao desenvolvimento da formação inicial e continuada de professores
alfabetizadores como forma de interromper o ciclo vicioso dos discursos que atrelam o fracasso
escolar à má formação de professores e de seus formadores. Estas análises são feitas a partir do
Ciclo de Políticas proposto por Ball e Bowe (1998), que entende a política não como prescrição e
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implementação, mas como ciclos contínuos que se desenvolvem em todos os contextos pelos quais
ela perpassa.

A formação do professor alfabetizador na berlinda dos espaços formativos
Frequentemente, nos discursos das políticas de formação, a imagem do professor é associada
a ideias depreciativas que o desvalorizam criticando sua má formação e falta de competência para
dar conta dos desafios da profissão. Paradoxalmente, tal discurso vem entrecruzado com o discurso
da valorização docente. Esta tem sido a justificativa para que os mesmos sejam submetidos a
processos de formação continuada.
A análise articulada entre a formação inicial e continuada de professores alfabetizadores nos
oferece elementos para pensar em que bases vieram se assentando estas relações durante a “Década
para a Alfabetização das Nações Unidas” (2003/2012). Em um contexto incerto e, de muitas
ambiguidades, a formação inicial do professor alfabetizador, em nível médio, na modalidade
Normal veio se delineando. A Reorientação Curricular do Curso Normal (RCCN) - Livro IV
(2006)2 traz na sua apresentação o histórico de sua construção que, segundo o documento, foi
iniciado em 2004. A produção dessa proposta contou com a atuação de vários grupos de trabalhos
constituídos por consultores de instituições de ensino superior e professores de escolas da Rede
Estadual de Ensino, sob a coordenação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UFRJ).
Neste documento, a temática da alfabetização aparece como uma disciplina, denominada
Abordagens Psico Sociolinguísticas do Processo de Alfabetização. Ela faz parte da formação
complementar e compõe junto às demais disciplinas, a formação profissional no Curso. A carga
horária total da disciplina com 160h é distribuída em dois anos do curso. Ela vem inserida na matriz
curricular (BRASIL, 2001) ao lado de outras disciplinas, compartilhando um estatuto simétrico de
valor.
O peso social que a temática alfabetização produz, haja vista os resultados de avaliação de
larga escala, os acordos internacionais e os impactos do insucesso na alfabetização presentes na
sociedade, nos autorizam a pensar algumas questões sobre a posição que a disciplina ocupa, ou
pode ocupar, nas relações que se estabelecem entre os componentes curriculares e entre estes e suas
possíveis contribuições de ordem social e política.
O Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado – Parâmetros em Ação,
desenvolvido de 1999 a 2002, tinha por objetivo transformar as práticas tradicionais de formação de
professores e afirmar a identidade profissional de formador de professores no sistema público de
ensino (MEC, 2002, p. 12). Tal programa tinha como meta aproximar os professores das discussões
sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais e dos Referenciais Curriculares Nacionais para a
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Educação Infantil. Em sua versão inicial, foram diagnosticadas várias necessidades em relação à
formação profissional, destacando-se aquelas referentes ao processo de alfabetização. Surge dessa
necessidade a criação do programa de formação do professor alfabetizador – PROFA (BRASIL,
2001).
Em seu documento de apresentação o programa foi justificado pela necessidade de oferecer
aos professores brasileiros o conhecimento didático de alfabetização que vinha sendo construído
nos últimos vinte anos. O material disponibilizado no PROFA era composto de material impresso
para os formadores, com um guia de orientações e um guia do formador. Para os professores
cursistas, uma coletânea de textos para aprofundamento teórico e catálogo de resenhas para
consultas, além de vídeos ilustrativos que foram gravados nas salas de aula de professores da rede
pública de São Paulo que de acordo com o documento, possuíam reconhecido mérito pelo trabalho
desenvolvido em alfabetização e que compunham um grupo de referência para este fim. O programa
deu especial atenção ao aspecto metodológico da formação, que contou com a experiência de
muitos profissionais que integraram a equipe de formadores do Programa, em parceria com as
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e as Universidades.
Em 2005, o Pró-Letramento, com estrutura e objetivos semelhantes foi oferecido pelo MEC,
estabelecendo parceria com as Universidades da Rede Nacional de Formação Continuada 34 e os
Sistemas de Ensino. Foi aberta a participação, por adesão, a todos os professores em exercício nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, pertencentes às escolas públicas, focalizando as áreas de
Alfabetização/ Linguagem e Matemática. O programa teve um formato semipresencial, com
atividades presenciais e à distância, utilizando-se de textos, vídeos e atividades diversas.
Ambos os programas trazem como aporte teórico a epistemologia psicogenética, expressa
nos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1984) e o conceito de letramento, entendido como
“estado ou condição de quem aprende a ler ou escrever” (SOARES, 2003 p. 17). Estes programas
trabalharam com ênfases diferenciadas: enquanto o PROFA acentuou mais a dimensão do
construtivismo na aquisição do Sistema de Escrita Alfabética e desdobrou seu foco entre a formação
do professor alfabetizador e a formação dos seus formadores, o Pró-Letramento ressaltou a
importância dos processos de alfabetização e letramento caminharem juntos. Sua proposta era a de
alfabetizar letrando. Manteve seu foco na formação do professor alfabetizador. Somado a isso, ele
também inseriu pressupostos da matriz teórica que embasa o método fônico que recomenda a
sistematização do processo de alfabetização e o trabalho com a consciência fonológica.
Podemos perceber outras diferenças importantes entre os dois programas, entre elas: os
sentidos atribuídos à formação continuada em cada um deles.
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A justificativa sobre a necessidade da formação continuada foi dada a partir dos seguintes
pressupostos expressos na apresentação do guia do formador do Programa de Formação do
Professor Alfabetizador:
A despeito de todos os esforços, medidas e mudanças propostos, fato é que
contamos ainda, no Brasil, com um elevado índice de fracasso escolar,
principalmente na aprendizagem da leitura e escrita. […] Entre as principais causas
disso, destacam-se duas: a formação inadequada dos professores e seus formadores
e a falta de referências de qualidade para o planejamento de propostas pedagógicas
que atendam às necessidades de aprendizagem dos alunos – situações didáticas e
materiais adequados (PROFA, 2001, p. 1).

Tal pressuposição, inserida no jogo da linguagem, faz ressoar de maneira reticente e
indefinida o duelo entre causas e causadores do fracasso anunciado. Por outro lado, na mesma
citação, as referências de qualidade para atender às necessidades de aprendizagem dos alunos, são
reduzidas a situações didáticas e materiais adequados. Esta formação é vista na proposta como uma
medida corretiva. A construção discursiva sugere que ações têm sido empreendidas sem resultados,
devido a uma “falta” que reside nos professores e seus formadores.
O Pró-letramento, em seu guia geral, define a razão da formação continuada da seguinte
forma: “A formação continuada é uma exigência da atividade profissional no mundo atual não
podendo ser reduzida a uma ação compensatória de fragilidades da formação inicial” (BRASIL,
2007, p.2). Evidencia-se nesta proposta, um olhar mais criterioso em relação a esta formação,
embora ainda permaneça latente a necessidade de medidas que interfiram, também, no âmbito da
formação inicial. Aqui, a formação continuada é vista como uma exigência profissional.
Ao analisar mais detidamente alguns sentidos produzidos nas políticas de formação
continuada para professores de alfabetização, é interessante perceber em que medida ela é mais
caracterizada pelo espaço-tempo no qual se desenvolve e menos caracterizada pela natureza dos
pressupostos sobre os quais se assenta.
A compreensão da formação continuada como exigência profissional é um fator que nos leva
a pensar: sobre quais parâmetros ou referenciais eu diferencio a adjetivação de uma formação,
caracterizando-a como inicial ou continuada? Estes espaços distintos de formação guardam
especificidades, tanto em relação a sua forma de abordagem, como em relação as suas
possibilidades concretas de elaborações teóricas e práticas.
A formação inicial e continuada do professor alfabetizador, pensada em sua práxis, como se
fosse um bloco único e sem diferenciação, impede a formulação de questões que possam favorecer
uma compreensão mais abrangente de aspectos que as envolvem.
Embora os dois programas de formação continuada para o professor alfabetizador,
desenvolvidos na última década, partam de pressupostos diferenciados em relação à concepção da
formação continuada, existe recorrência em seus conteúdos com algumas diferenciações referentes
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à formatação, à ênfase dada aos aspectos abordados e mesmo na introdução de outras matrizes
teóricas; porém, o pano de fundo permanece. Prioriza-se uma certa “didática da alfabetização”,
ancorada nas ideias que disputam a hegemonia desse embate, sem maior ênfase em outros aspectos
de ordem social, cultural, econômica e política que diferenciam salas de aulas, escolas, Secretarias
de Educação, com vistas ao desenvolvimento de processos que fortaleçam os coletivos
institucionais para o planejamento de intervenções em realidades situadas.
Pensar nesses conteúdos, que são desenvolvidos nos programas de formação continuada,
como uma necessidade de intervenção para resgatar uma formação inicial entendida como
deficiente (argumento do PROFA), nos remete à necessidade de repensar esta formação inicial.
Entendemos que algo que deveria ter sido construído anteriormente, na formação inicial não se
construiu e continuará sofrendo os mesmos prejuízos, se não houver ajustes que possam reorientála; perpetuando o estigma da má formação dos professores e seus formadores. Por outro lado, se
pensamos os conteúdos da formação continuada como exigência profissional (argumento do PróLetramento), o que de fato eu concordo, precisamos também definir sobre quais parâmetros esta
formação deverá ser construída, a fim de obter uma configuração condizente com os seus propósitos
e que aponte para avanços consistentes. A descaracterização dessas formações contribui para o
rebaixamento de suas potencialidades e a redução de suas abordagens aos aspectos didáticos
metodológicos não favorecem o desenvolvimento profissional e um fazer pedagógico que esteja em
consonância com as demandas de nossos tempos.
O conceito de letramento veio se inserindo nas discussões da educação a partir da década de
1990 e trazendo consigo novos contrapontos para a questão da alfabetização. Longe de ter
definições consensuais, o termo veio se desdobrando em perspectivas e dimensões. Segundo Soares
(1995), o termo letramento, ou alfabetismo, entendido como um estado ou uma condição, se refere
não a um único comportamento, mas a um conjunto de comportamentos que se caracterizam por sua
variedade e complexidade. Torna-se impossível formular um único conceito de alfabetismo (ou
letramento), adequado a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer
contexto cultural ou político. Isto reforça a ideia de que a cada dia, a tarefa do professor
alfabetizador torna-se mais complexa e por isso sua formação deve ser permanentemente repensada
e problematizada a partir do lugar que ela tem ocupado no contexto das políticas educacionais que
foram construídas no cenário de globalização das últimas décadas.
A abordagem do ciclo de políticas (Ball e Bowe, 1998) foi entendida como apropriada para
analisar estas políticas curriculares. Em entrevista a Mainardes (2009), Ball define o ciclo de
políticas como um método para analisar as políticas e não uma descrição das mesmas; é uma forma
peculiar de olhar este objeto levando em conta sua natureza volátil, disforme, precária e
contingente.
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A abordagem de ciclo contínuo de políticas (Ball e Bowe, 1998) entende e analisa as
políticas como um ciclo contínuo constituído por três diferentes contextos que se apresentam como
espaços de negociação e de formação de políticas: o contexto de influência, representado por
organismos internacionais, agências multilaterais, empresariado, grupos representativos que
influenciam a política, universidades, pesquisadores e intelectuais; o contexto da produção, definido
como o espaço onde se produzem os textos de definição política; são “resultados de disputas e
acordos e competem entre si para controlar as representações da política.” (BOWE et al.,1992 apud
MAINARDES, 2006, p.52). O contexto da prática é o lugar onde se realiza a prática, ou seja, nas
escolas e nas salas de aula onde as definições curriculares são interpretadas e recontextualizadas e o
currículo é criado. Nesses contextos são estabelecidas intrincadas relações entre os textos da política
oficial e os discursos que se travam nos contextos políticos; são instâncias inter-relacionadas que se
influenciam mutuamente, abolindo a análise unilateral que veio caracterizando as pesquisas em
políticas curriculares no Brasil.
As políticas vão se tecendo nas relações com a participação ampla e irrestrita de todos os
envolvidos no processo. Nesse quadro analítico, podemos entender que a produção do currículo e,
particularmente, o currículo da formação de professores alfabetizadores:
[…] não está circunscrita exclusivamente ao Estado, mas envolve todos os sujeitos
que produzem o discurso curricular nos vários contextos em que ele circula, seja na
escola ou para a escola, como resultado das lutas de vários sujeitos e grupos
sociais. O currículo não apenas é um produto da cultura, mas é um produtor de
cultura (DIAS, 2009, p.23).

Os discursos hegemônicos que vieram significando alfabetização e letramento ao longo da
década foram sofrendo mudanças e se articulando de variadas formas nos textos das políticas. Esta
articulação atribui a elas uma característica ambígua que em alguns momentos mescla interesses
divergentes. É o que podemos observar mais nitidamente no Pró-Letramento que articula diversas
matrizes teóricas sobre a alfabetização em uma mesma política.
Imprimem-se, no movimento descrito, as possibilidades de interação dos atores que agem e
reagem das mais variadas formas; seja confirmando, contestando, indagando, provocando,
burlando, resistindo ou se omitindo, entre outras. Uma definição política não encerra em si uma
ideia única e não tem o poder de determinar ou conformar o comportamento das pessoas. “Estes
textos formam parte de um ciclo político composto por âmbitos e lugares significativamente
diferentes, dentro dos quais se encontram em jogo uma variedade de interesses” (BALL e BOWE,
1998, p. 106 – Tradução própria). Ao pensar uma política de formação de professores
alfabetizadores há que se levar em conta essa peculiaridade que abre espaço para as respostas dos
destinatários concretos dessa política.
Ball (2009) nos propõe o posicionamento ontológico, que olha as políticas a partir de suas
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características complexas, instáveis, contraditórias, não lineares. Podemos inferir, então, que os
sentidos de alfabetização e/ou letramento que as políticas tentam fixar, produzidos em diferentes
contextos, vão sendo significados discursivamente.
Analisando os Relatórios de Gestão do Ministério da Educação e Cultura, no período de
2001 a 2012 com exceção dos anos 2002, 2007 e 2008, que não foi possível serem acessados, pude
constatar que ao longo deste período estes programas vieram se desenvolvendo caracterizados pela
descontinuidade, com intervalos anuais de implementação entre os programas, com abrangência
limitada de estados e municípios.
O PROFA foi mencionado no Relatório de Gestão (BRASIL, 2001), neste período ele
atendeu a 20 estados e 1.188 municípios em um universo de 27 unidades federativas

e 5.561

municípios. No Pró-Letramento os estados foram sendo contemplados gradativamente a cada
semestre, sobretudo aqueles com baixos índices de desenvolvimento humano (IDH). O
desenvolvimento destes programas dependia da adesão dos estados e também dos professores.
Estes são alguns aspectos que fragilizaram os resultados da formação de professores
alfabetizadores e ao mesmo tempo trouxeram à tona algumas questões que merecem ser refletidas.
Sobre quais eixos as políticas curriculares de formação têm girado e quais tem sido as implicações
destas escolhas? Quais são as diferenças entre implementar uma política de programas curriculares
e implementar uma política de currículo engajada na formação de professores alfabetizadores?
A meu ver estas duas políticas de formação giraram prioritariamente em torno do eixo
didático-pedagógico, com vistas a elucidação, à priori, do “como fazer”. Embora os programas
preconizem uma abertura à participação dos professores e dos alunos nas escolhas metodológicas,
eles ainda se mantêm fechados com conteúdos, materiais, vivências, carga horária que devem ser
repassadas aos professores. Os eixos balizadores que orientaram estas políticas curriculares, ou seja,
a adoção de uma abordagem epistemológica do processo de alfabetização, como vimos no PROFA e
o estabelecimento de uma Matriz de Referência com competências e habilidades que os alunos
deveriam adquirir, como foi o caso do Pró-Letramento, serviram como dispositivos legais para
cercear a autonomia dos professores embora não o tenha feito de maneira total e irrestrita. As
determinações legais possuem como característica a ambiguidade de fechar determinados sentidos e
ao mesmo tempo deixá-los expostos a múltiplas recontextualizações.

Considerações Finais
Concluo que o modelo de formação desenvolvido durante a Década da Alfabetização
(2003/2012) tem elegido de forma privilegiada o lócus da formação continuada como forma de
resgatar a “formação inicial deficiente do professor” e tem se sustentado pelo repasse de
conhecimentos teóricos e práticos acumulados sobre alfabetização, com ênfase naqueles que são
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considerados mais eficazes. Considero que a formação inicial do professor alfabetizador segue à
margem do foco de investimentos, dentro de um processo de pulverização de responsabilidades e
sem clareza nos seus referenciais. Ao ser colocada nesta posição podemos constatar uma
discrepância entre a importância atribuída nos discursos oficiais e não oficiais à alfabetização e ao
letramento da população e os mínimos esforços que têm sido empreendidos para este nível de
formação. Por outro lado, a formação continuada que se manteve em uma posição relativamente
mais elevada em relação a inicial sofreu os danos da descontinuidade e fragmentação do processo.
Esse processo desarticulado entre formação inicial e formação continuada corrobora com o
discurso da desqualificação profissional dos professores e de seus formadores, favorecendo um
ciclo vicioso que justifica os “resultados insatisfatórios” apesar dos “investimentos na formação”. O
rompimento desse ciclo depende de uma atuação sistêmica que leve em conta a formação inicial e
continuada simultaneamente com olhar criterioso sobre suas especificidades.
Destaco a seguir dois dos muitos desafios que temos que enfrentar na construção de novos
referenciais para a formação de professores alfabetizadores. O primeiro desafio é desenvolver
políticas curriculares de formação de professores alfabetizadores que explorem o potencial que o
espaço da formação inicial pode favorecer permitindo a continuidade e a abrangência dos processos
na medida em que atuam no interior de uma organização legalmente constituída. Este lócus de
formação oferece a oportunidade de otimizar os investimentos em recursos humanos/materiais e na
logística de atendimento com custos reduzidos.
O segundo desafio é ressignificar o papel da formação continuada. Ainda que esta seja
necessária na atual conjuntura em que nos encontramos é preciso aprofundar paulatinamente seus
pressupostos com vistas ao amadurecimento profissional e a ampliação do eixo didático-pedagógico
para questões que envolvam os processos desenvolvidos nos coletivos institucionais, como espaços
de reconhecimento do grupo escola e dos subgrupos turmas, de criação e recriação da prática
pedagógica, de autoria legitimada.
Acredito que a potencialização da formação inicial do professor alfabetizador deva ser um
compromisso político de formação de uma categoria profissional para atuar na escola básica, em um
segmento vulnerável e de grande impacto social. Considero ser essa, uma condição sine qua non
para se pensar um projeto politicamente comprometido com a alfabetização e o letramento da
população no país.
Referências bibliográficas:
BALL, Stephen J.; BOWE, Richard. El currículum nacional y su <<puesta em práctica>>: El papel
de los departamentos de materias o asignaturas. Revista de Estudios del Currículum. Vol.1, nº 2,
p.105-13, abril. 1998.

ISSN 2177-336X

6293

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

12
BALL, Stephen J. Um diálogo sobre justiça social, pesquisa e política educacional. Entrevista
concedida a Jefferson Mainardes e Maria Inês Marcondes. Educação e Sociedade, Campinas, vol.
30,
nº
106,
p.
303-318,
jan./abr.
2009.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/es/v30n106/v30n106a15.pdf, acesso em: 19/02/2014.
BOWE, Richard et.al. A. Reforming education & changing schools: case studies in policy
sociology. London: Routledge, 1992. In MAINARDES, Jefferson. Abordagem Do Ciclo De
Políticas: Uma Contribuição Para A Análise De Políticas Educacionais. Educ. Soc., Campinas,
vol. 27, n. 94, p. 47-69, jan./abr. 2006.
BRASIL, Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 de dez. De 1996.
________, MEC/SEF PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, Guia
do Formador, mod.I , Brasília: MEC/ SEF, 2001.
__________, Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação.
Diário Oficial da Repúblblica Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 de jan. de 2001. Disponível em
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf acesso em 27/01/2016.
___________, Referenciais para formação de profesores. Brasília: MEC/SEF, 2002
___________, 2001. Relatórios de Gestão Financeira – Exercícios 2001 a 2012.
Disponível em
http://portal.mec.gov.br/piso-salarial-de-professores/195-secretarias-112877938/seb-educacaobasica-2007048997/12661-relatorios-de-gestao-e-planejamento-da-seb. Acesso em 27/01/2016.
___________, MEC/SEB, Pró-Letramento, Guia Geral, Brasília: MEC/SEB, 2008.
__________,Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros em Ação:
análises e perspectivas, Brasília: MEC/SEF, 2002.
DIAS, Rosanne Evangelista. Ciclo de Políticas Curriculares na Formação de Professores no
Brasil (1996- 2006). Tese. Programa de Pós-Graduação em Educação. Faculdade de Educação.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2009, 248 p..
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1985.
INEP – Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais – Sinopses Estatísticas da Educação Básica2011, Disponível em
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse acesso em 15
de dezembro de 2013.
ONU, Res A/56/116 - United Nations Literacy Decade: education for all. 19 december 2001.
Disponível em: http://www.un-documents.net/a56r116.html acesso em: 11 de dezembro de 2013.
SEE/RJ. Reorientação Curricular – Curso Normal, Livro IV, Rio de Janeiro: RJ, 2006.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

ISSN 2177-336X

6294

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

13
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
ALFABETIZADORES ENTRE DILEMAS E DESAFIOS

Cátia Cirlene Gomes de Oliveira
PROPED–UERJ∕SME-RJ

Este trabalho, de caráter qualitativo, tem por objetivo propor uma reflexão sobre a
apropriação/inserção que professores da pré-escola da rede pública municipal do Rio de Janeiro
fazem dos “Cadernos de Atividades da Criança” em seu cotidiano/planejamento. Tal reflexão se dá
dentro do contexto das políticas de currículo voltadas para a educação infantil emergentes no país a
partir da promulgação da LDB (Lei nº 9394/96), que apontam para a valorização desse segmento
enquanto primeira etapa da educação básica. Discutimos as perspectivas de alfabetização na
educação infantil e o uso de materiais estruturados como o livro didático e os sistemas apostilados
dentro do cenário das políticas públicas para a primeira infância. Para tanto, as atuais políticas de
currículo para a educação infantil foram brevemente analisados tomando como referência o ciclo de
políticas, modelo analítico proposto por Stephen Ball (1998) e Ball e Bowe (1998). A análise foi
constituída a partir de pesquisa bibliográfica e de entrevistas semiestruturadas com professoras
atuantes em três escolas de educação infantil da rede pública municipal do Rio de Janeiro. O
trabalho levanta problematizações acerca da necessidade (ou não) da adoção de materiais
estruturados para a Educação Infantil, uma vez que estes (podem) reforçar o caráter preparatório do
segmento pré-escola e (podem) reduzir as possibilidades criadoras de crianças e professores. Uma
das conclusões a que se chegou é que estes materiais encontram grande aceitação por professores,
gestores e pais de alunos, pela demanda advinda desses diferentes sujeitos pela alfabetização das
crianças na etapa final da educação infantil: a pré-escola. Destacamos também que no contexto da
prática, os cadernos de atividades são reinterpretados e ressignficados pelos professores que se
utilizam dele como material complementar às atividades planejadas.

Palavras-chave: cadernos de atividades, políticas de currículo, educação infantil.
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CADERNOS DE ATIVIDADES NO COTIDIANO DA PRÉ-ESCOLA
Cátia Cirlene Gomes de Oliveira
PROPED–UERJ∕SME-RJ

Introdução
Discussões relacionadas à educação básica e, especialmente, à educação infantil, desde que
esta se tornou a primeira etapa da educação básica com a promulgação Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9394/96) têm ganhado relevância no cenário educacional atual, com
destaque para as políticas curriculares para a educação infantil, e dentre essas, a produção de
material didático para esta etapa e as políticas de formação de.
Na rede pública municipal do Rio de Janeiro, desde o ano de 2009, além da utilização dos
livros didáticos no Ensino Fundamental, foi assumida a produção e a utilização dos “Cadernos
Pedagógicos”, destinados a esse segmento4 e, desde o ano de 2012, os “Cadernos de Atividades da
Criança”, destinados ao uso pelas crianças do segmento pré-escola (com quatro e cinco anos de
idade) que, até então, não utilizavam nenhum tipo de material estruturado. Estes últimos são
elaborados por professoras que atuam na Gerência de Educação Infantil da SME-RJ e utilizam
atividades do arquivo pessoal das autoras (a pesquisadora é uma das co-autoras do material) e
sugestões enviadas por professoras atuantes nas escolas.
Na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME - RJ), a utilização dos
referidos cadernos vem sendo justificada pela necessidade de se reconhecer a dimensão pedagógica
da pré-escola e a importância de que a alfabetização das crianças não seja relegada somente ao
ensino fundamental. Esse era um ponto de debate entre educadores quando o ensino fundamental
foi ampliado para nove anos, incorporando crianças a partir dos seis anos de idade. Tal necessidade
foi recentemente reforçada quando, em 2013, a Lei nº 12.796, deu nova redação ao artigo 6º da
LDB 9394/96: “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação
básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade”. Cabe ressaltar que na rede pública do município do
Rio de Janeiro, o atendimento no segmento pré-escola encontra-se consolidado e praticamente
universalizado, de modo que a referida lei não representa um grande desafio, seja no que tange à
expansão do número de vagas ou no que tange à estruturação da proposta pedagógica para esse
segmento.
Uma das justificativas apontadas na SME-RJ para a adoção dos Cadernos de Atividades na
pré-escola é a necessidade de se mostrar às professoras novas possibilidades de trabalho com a
linguagem oral e escrita e a matemática, de modo que estes se afastem das práticas ditas
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“preparatórias” Cabe ressaltar que cada caderno é acompanhado por orientações que indicam às
professoras que elas “Aproveitem este caderno para se inspirarem ao longo da trajetória com as
crianças e ampliem o âmbito e o potencial das ações pedagógicas” (SME-RJ, 2013, pag. 6) e ainda:

O CADERNO DE ATIVIDADES - PRÉ-ESCOLA II pretende contribuir com suas
reflexões sobre a prática pedagógica, em especial, sobre o trabalho com as
linguagens literária, matemática, oral e escrita. Pretende ainda oferecer algumas
experiências e vivências adequadas às crianças, com vistas ao desenvolvimento da
consciência fonológica e à ampliação das possibilidades de registros escritos. (p.
06).

Por outro lado, não há, na legislação educacional brasileira, nada que aponte para o uso de
materiais estruturados para a educação infantil. Esta etapa da educação básica não é, sequer,
incluída no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Desta forma, a análise prioriza verificar
se a produção e a utilização dos Cadernos de Atividades são percebidas, pelas professoras como um
elemento que agrega valor às suas possibilidades de práticas pedagógicas ou se, ao contrário,
constitui-se como um instrumento de controle do que e como deve ser ensinado (APPLE, 1995). Tal
análise é ancorada na perspectiva do ciclo de políticas de Stephen Ball (1998) e Ball e Bowe (1998).
O ciclo de políticas contribui para a compreensão das relações macro e micro que influenciam na
elaboração dos textos das políticas curriculares, assim como possibilitam analisar a interconexão
que existem entre esse contexto (de influência) e os outros contextos onde as políticas de
desdobram: da elaboração dos textos, da prática, dos resultados/efeitos e da estratégia política.

Políticas curriculares para a educação infantil
Compreendemos que o currículo e as suas diferentes nuances, abordagens e compreensões,
pode direcionar as nossas práticas educacionais, assim como pode ser influenciado por estas. Sendo
assim, não podemos concebê-lo à margem dos contextos nos quais se constitui, pois ele se
desenvolve e se estabelece inserido nos espaços em que é forjado. Muitas vezes o currículo se
expressa por meio dos textos de definição curricular de caráter regulador, que representam as
aspirações, interesses e embates de diferentes grupos nas arenas que disputam o que vai ser
legitimado no currículo. Se expressa, também, nas práticas pedagógicas das escolas.
Não compreendemos, porém, que haja uma verticalidade ou linearidade nesta relação entre a
concepção dos textos curriculares no âmbito das políticas de Estado e pelos alunos e professores.
Com base no ciclo de políticas de Stephen Ball, concebemos que todo texto possibilita múltiplas
interpretações e que estas estão conectadas aos diferentes atores e contextos educacionais.
Reconhecemos que as políticas curriculares buscam condicionar as práticas educacionais, pois se
configuram num elemento ordenador ao definir e orientar o fazer de professores e alunos.
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Desta forma, o currículo se insere no centro das reformas educacionais que, geralmente,
ocorrem para atender a demandas sociais e econômicas da sociedade. Essas reformas, à luz da
teorização de Ball, devem ser compreendidas a partir dos múltiplos fatores que estão em disputa,
desde a seleção e a organização dos conteúdos que serão incorporados no currículo e os que serão
deixados de fora, até a atuação dos organismos internacionais que influenciam as políticas
econômicas, sociais e educacionais dos países “periféricos” e o que acontece nas escolas.
Segundo Ball, o contexto de produção dos textos curriculares envolve as instâncias
executivas e legislativas, que representam o que é a política como um todo. Tais textos sofrem
influências de partidos políticos, agências multilaterais e comunidades disciplinares, entre outras,
que lutam por legitimar seus interesses. Nas escolas, os textos são interpretados, recriados, e
recontextualizados, o que se reflete nas práticas pedagógicas adotadas. Isso também ocorre em
todos os contextos de produção do ciclo de políticas, pois para Ball (1994, 1998) são possíveis
diferentes leituras de um mesmo texto político.
A educação formal da criança de zero a seis anos de idade, até pouco tempo não era uma
prioridade das políticas educacionais brasileiras. Para se chegar a essa conquista foi percorrida uma
trajetória de lutas e reivindicações por parte dos movimentos sociais organizados que abraçavam
esta causa, culminando nos textos legais atuais.
No entanto, ambiguidades podem ser observadas no quadro das reformas na atualidade. A
ampliação do acesso à escola, que não se fez acompanhar por políticas de valorização do magistério
que garantam melhores condições para o exercício da profissão e a autonomia das escolas e das
redes de ensino. As políticas que se dizem descentralizadoras vêm acompanhadas de medidas
padronizadoras, principalmente as relacionadas à avaliação. A ampliação das políticas de avaliação,
traduzidas em políticas de responsabilização, adotadas em todos os níveis de ensino ganha destaque
no quadro das políticas educacionais atuais, excetuando, somente, a educação infantil.
A avaliação na educação infantil ocupa posição central nos debates da área. Por um lado,
toda a legislação educacional vigente aponta como foco central da avaliação nesta etapa uma
abordagem que tome como referência as condições da oferta da educação infantil, compreendendo
desde indicadores de acesso até aspectos pedagógicos e de gestão, assim como as condições do
espaço físico, oferta de insumos e formação de profissionais. Em outra direção, já entraram em
discussão propostas de avaliação do desenvolvimento individual da criança, por meio de
instrumentos de medição. No entanto, a utilização de instrumentos de avaliação individual da
criança na educação infantil não encontra apoio em nossa legislação vigente e nem entre os
estudiosos da área, o que indica consensos em torno da busca por um sistema de avaliação nesta
etapa que considere, a priori, aspectos estruturais da política nacional de educação infantil, que vem
apresentando significativos avanços (CAMPOS, 2006).
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Com o objetivo de orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e
avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil o Conselho Nacional de
Educação (CNE) publicou, em 1999, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil DCNEI, de caráter mandatório, “pautadas na concepção de criança como sujeito de direitos e ator
social, concepção mantida na recente versão de 2009” (NASCIMENTO, 2012, p.62).
As DCNEI reconhecem a creche e a pré-escola como direito da criança e apontam para a
necessidade de orientar o trabalho com crianças de 0 a 3 anos e assegurar práticas que garantam às
crianças de 4 e 5 anos a continuidade dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa
perspectiva não aponta para a antecipação dos conteúdos que serão trabalhados no Ensino
Fundamental, por compreender a pré-escola como um espaço-tempo educativo, sem o caráter de
preparação para a etapa seguinte.
Ancorada em princípios éticos, estéticos e políticos, e tendo como eixos norteadores as
interações e as brincadeiras, as DCNEI orientam que cada instituição de educação infantil deve
buscar elaborar a sua proposta curricular de modo a possibilitar a integração das experiências que
devem ser oferecidas pelas instituições com as vivências e saberes das crianças e com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, de modo a promover o desenvolvimento
integral das mesmas.
Em relação à avaliação, as DCNEI estabelecem que as instituições devem procedê-la por
meio da observação, do registro (criando instrumentos para tal), de modo a acompanhar o processo
de desenvolvimento das crianças, permitir o acompanhamento das famílias, e a não retenção para o
Ensino Fundamental.

O apostilamento como política de currículo
No contexto de muitas críticas, a adoção de “sistemas apostilados” vem se configurando
como uma política curricular largamente adotada em muitas redes públicas nos últimos anos. Britto
(2011) define Sistemas de Ensino Apostilados como materiais didáticos produzidos por grandes
redes de ensino privadas que são comprados por redes públicas. Tais materiais não passam por
nenhuma avaliação oficial, diferentemente do que ocorre com os livros didáticos oferecidos pelo
PNLD.
Constituídos por “conteúdos curriculares compilados e organizados em textos, explicações e
exercícios, distribuídos em blocos correspondentes a aulas, bimestres, trimestres ou outros períodos
determinados” (GARCIA & ADRIÃO, 2010. p.1), os sistemas apostilados atualmente constituemse, não somente por materiais didáticos impressos para uso do aluno, mas também por diferentes
planejamentos (diário, semanal, mensal, etc.) e planos de aula estruturados para uso do professor.
Apresentam como propósito oferecer também, formação para os docentes, assessoria às equipes
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pedagógicas e, até mesmo, modelos de avaliação.
A sua inserção nas redes públicas de ensino tem sido garantida com o uso dos recursos do
FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério), desde a sua criação, por meio da Emenda Constitucional nº 14/96, que garantiu aos
municípios brasileiros os recursos necessários para a manutenção de suas redes de ensino, com a
anuência da LDB 9394/96, que diz que as redes de ensino têm autonomia para elaborar as suas
propostas pedagógicas.
A justificativa para aquisição dos sistemas apostilados, por parte dos municípios, ancora-se
na a uma suposta qualidade que está associada ao sucesso do “nome” do material e à possibilidade
de levar essa qualidade aos estudantes das redes públicas. Essa “qualidade” tem sido medida,
exclusivamente, pelo desempenho dos estudantes nas avaliações de larga escala, não sendo
considerados outros aspectos como instalações dos prédios escolares, jornada escolar parcial ou
integral ou formação continuada dos professores e demais aspectos como o oferecimento de outros
serviços públicos pelo município. Outra justificativa dos municípios para a adoção dos sistemas
apostilados é a oferta de um material organizado que facilita a atuação de professores com uma
formação precária e pouco domínio do conteúdo a ser ensinado e que não têm tempo para estudo e
planejamento.
Não podemos deixar de apontar aspectos críticos sobre a adoção de tais sistemas para as
escolas, sejam elas públicas ou privadas: a padronização e a modelização curricular por meio dos
materiais e práticas pedagógicas e avaliativas imposta a todo um município e/ ou a vários; a seleção
e organização dos conteúdos de ensino sob a responsabilidade das empresas que concebem o
material; a pouca autonomia do professor, seja na escolha do material, uma vez que esta se dá no
âmbito da administração municipal, seja na organização do planejamento, uma vez que este já vem
organizado com o material.
Reconhecemos que a dificuldade dos municípios de estruturarem os seus sistemas
educacionais e a formação dos docentes associada à agressividade com que as editoras oferecem o
seu material é, sem dúvida, um dos fatores que mais estimula seus dirigentes a comprarem os
sistemas apostilados. No entanto, entendemos que ainda há pouca discussão dos diferentes setores
sociais no que tange ao emprego da verba pública destinada à educação em aquisição de material
didático produzido pelo setor privado.

A inserção do caderno de atividades da criança no cotidiano da pré-escola no município do
Rio de Janeiro
Com o objetivo de analisar as apropriações que as professoras fazem dos “Cadernos de
Atividade da Criança”, doravante chamados apenas de cadernos, e como eles são inseridos no
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cotidiano da pré-escola, foram realizadas entrevistas em três escolas da rede pública municipal do
Rio de Janeiro com professoras atuantes em turmas de pré-escola II (alunos com cinco anos de
idade, que irão para o ensino fundamental no ano subsequente). O critério de escolha das
professoras foi o de serem efetivos na rede e de estarem atuando na turma durante todo o ano letivo.
Como ferramenta de coleta de dados, esta entrevista assumiu o enfoque “construcionista” ou
“contemporâneo” (ROLLEMBERG, 2013), no qual a entrevista é concebida como um evento
discursivo entre os sujeitos envolvidos (pesquisadora/entrevistadora e pesquisado/entrevistado) que,
em interação, produzem, colaborativamente, sentidos ao diálogo.
Podemos perceber, dentro do grupo entrevistado, a aceitação do uso dos cadernos. O grupo
relatou que as atividades, conteúdos e condutas pedagógicas propostas nos cadernos não
conflitarem com as suas propostas próprias e nem com os projetos das escolas e, ainda, que e as
atividades constantes nos cadernos não foram consideradas inapropriadas para a realização
com/pelas crianças, uma vez que estas se assemelhavam àquelas que as crianças já realizavam e
que, de alguma forma, as desafiaavam a ler e a escrever.
Foi observada, nas escolas e nas salas de aula visitadas, a presença de jogos, brinquedos e
livros à disposição das crianças, assim como materiais para escrita/desenho, como papéis e
diferentes tipos de lápis. Constatamos também, a presença de “cantinhos” de atividades
diversificadas, o que sugere que as crianças trabalham, em algum momento do dia, em pequenos
grupos e não com a turma toda sempre fazendo a mesma atividade. Em exposição, nas paredes
internas e externas das salas, foi possível observar a presença de desenhos das crianças e registros
de textos coletivos, vinculados aos projetos da escola, o que evidencia que outras atividades
individuais e/ou coletivas acontecem independentes do caderno. Verificamos, também, atividades
expostas que se vinculavam a propostas do caderno.
Percebemos que os cadernos expressam o que, é esperado do trabalho com a pré-escola e de
que forma, funcionando como um exemplo do que deve ser ensinado. Desse modo é um material
curricular com finalidade prescritiva, mas que pode ser reinterpretado e ressignificado na sala de
aula pelos professores. Compreendemos que o currículo não está aprisionado nas indicações que são
apresentadas nos mesmos, pois os professores dele se utilizam sem deixar de realizar o trabalho de
acordo com a dinâmica que desenvolvem cotidianamente. Aquilo que é prescrito nos cadernos, na
pretensão de ser homogêneo para todas as escolas, assume diferenças no uso por cada professora
das escolas.
Ao assumir a expressão de um tipo de normalização cultural, por meio de um determinado
tipo de orientação de estudos por ele definida, a ideia de um currículo comum para a rede municipal
do Rio de Janeiro também causa desconfortos, uma vez que um mesmo material tem que se adaptar
a realidades e públicos diferentes. Diante desta necessidade, as professoras fazem reflexões e

ISSN 2177-336X

6301

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

20
apontam as saídas possíveis, dentre essas, a adequação de seu planejamento às propostas dos
cadernos e, também a adequação das propostas às necessidades e às possibilidades das crianças no
qual se baseia o planejamento da professora.
No trabalho de campo também pudemos verificar espaços de contestação do material,
quando as propostas do caderno (e a sua utilização) não encontram eco no projeto e nas práticas das
escolas e/ou professoras, elas são refutadas e criticadas ou, simplesmente, ignoradas pelas
professoras, que apresentaram críticas à incerteza do período de entrega do material, o que dificulta
a sua inserção nos seus planejamentos e à presença de atividades que trazem temáticas difíceis de
contextualizar nos projetos desenvolvidos pelas escolas/turmas.
Os cadernos se incorporaram ao cotidiano das turmas de pré-escola visitadas, sem criar
muitos conflitos com o planejamento já estruturado por elas, mas obrigando a uma nova
reordenação das salas de aula e, por vezes, da rotina dos grupos. Em relação à inserção dos cadernos
no planejamento diário das professoras ouvidas, percebemos que, embora cada uma utilize
diferentes mecanismos de incorporação destes à sua rotina diária, praticamente todas as atividades
dos cadernos são realizadas e as professoras apontam aspectos positivos de sua utilização. A
hipótese levantada para que isso ocorra é que, ao usar o caderno na íntegra, há a garantia de se
trabalhar os “conteúdos mínimos exigidos”, que poderiam ser deixados de fora se o professor/escola
assumisse o planejamento sem o apoio do material. Por isso, a preocupação de intercalar os
cadernos com os projetos próprios.
Tais fatos denotam a clareza de que uma mudança na perspectiva pedagógica de escolas e
professoras não é possível apenas por meio de materiais pedagógicos e documentos orientadores. A
necessidade de proporcionar às professoras a possibilidade de refletir sobre sua própria prática e
condutas, aliada à constante formação, tem se mostrado a maneira mais exitosa de buscar e
disseminar novas concepções de ensino-aprendizagem e, por consequência, práticas pedagógicas
coerentes com essas concepções.
Os cadernos incorporam uma tentativa de produzir um consenso, numa perspectiva topdown, por parte da SME-RJ. No entanto, segundo Lopes e Macedo (2011), este consenso só se
manifesta por meio de articulações com outros segmentos, que passam a legitimar essas políticas.
Identificamos, nesse contexto, a ampla utilização de sistemas apostilados em outras redes de ensino
como um elemento que produz o consenso necessário à aceitação desta política. O fato de os
cadernos retratarem práticas já circulantes nas escolas, também contribuiu com esse consenso, ao
expressarem o processo de recontextualização, em cada espaço escolar, dos textos curriculares.
Aliado a estes, a demanda de familiares por oferecer às crianças um ensino de qualidade, propicia a
sua inserção na rede.
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Considerações finais
Um aspecto positivo dessa produção própria da SME - RJ é marcar uma resistência à adoção
dos sistemas apostilados oriundos dos sistemas privados de ensino. Consideramos que essa
iniciativa seja o maior mérito desta política, pois impede que a rede municipal do Rio de Janeiro se
sujeite às concepções de educação e metodologias totalmente distanciadas de sua proposta
curricular, expressa por meio de seus documentos orientadores.
Entendemos que os cadernos de atividades devem ser considerados como uma, entre várias
alternativas de proposição de atividades a serem desenvolvidas nas escolas. Ademais, não há como
se garantir uma única interpretação da política, como Ball (1998) vem nos apontando nas análises a
partir do ciclo de políticas.
A alfabetização na educação infantil não é uma preocupação recente para os pesquisadores
que se dedicam a essa questão. Há muito já se percebeu as potencialidades e possibilidades de
aprendizagem e de inserção/produção cultural da criança pequena (NASCIMENTO, 2012). No
entanto, é necessário olhar com cautela para a “necessidade” da utilização de materiais estruturados
para a educação infantil, pois compreendemos que estes reforçam a perspectiva preparatória, já tão
incorporada ao imaginário desta etapa da educação básica, além de trazer contextos artificiais e
homogeneizantes às atividades propostas. Podemos verificar, no depoimento de algumas
professoras, a crença de que o desenvolvimento das atividades na educação infantil tem por
finalidade a preparação para a alfabetização.
Ressalto que, nas entrevistas a realizadas, as professoras não se mostraram inertes e apáticos
diante do que lhes chega, demonstrando possibilidade e “autoridade” para pensar mais criticamente
sobre as políticas curriculares circulantes, desde que tenham espaço para tal. Portanto, a SME-RJ
deve atentar para além da distribuição de documentos e materiais, programe ações capilarizadas que
permitam aos professores a problematização e a reflexão acerca de seus fazeres e o reconhecimento
do professor como produtor de currículo e de seus próprios materiais pedagógicos.
Por fim, compreendemos os cadernos como uma política curricular que se constitui como
uma prescrição curricular e um indutor de práticas pedagógicas para a educação infantil da rede
municipal do Rio de Janeiro, uma vez que eles trazem atividades que devem ser realizadas
diretamente pela criança o que, por sua vez, implica em uma adequação do planejamento e da rotina
das professoras para viabilizar a execução das atividades. No entanto, ao analisarmos a utilização
dos cadernos, nos afastamos de interpretações que tendem a conceber o Estado como lócus
privilegiado de produção de políticas e única instância capaz de disseminar, validar e legitimar as
políticas, ao passo que os espaços em que essas políticas são concretizadas como meros
receptáculos. Ao contrário, foi possível perceber que esta política foi reinterpretada e ressignificada
pelas professoras, no contexto da prática.
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Percebemos que tal política se sustenta porque, entre outros fatores, encontra aceitação por
parte das professoras que demandam por um material estruturado que orientem suas práticas
cotidianas. No entanto, julgamos necessário ponderar que a educação infantil pode contribuir no
processo de desenvolvimento da criança, possibilitando a sua autonomia e a descoberta de suas
potencialidades ao permitir que a criança experimente novas possibilidades de ação e de interação.
Além da dimensão cognitiva, o professor da educação infantil precisa compreender e valorizar as
singularidades de cada criança, valorizando as suas dimensões afetiva e relacional.
Temos consciência de que a alfabetização na educação infantil é uma demanda que surge de
vários sujeitos, como alunos, professores, familiares e o próprio sistema educacional que abrange as
políticas de avaliação em larga escala. Por outro lado, não há muita clareza de como este processo
pode/deve acontecer nesta etapa. Desta forma, entendemos que os professores, figuras centrais no
contexto da prática, demandam espaços e tempos para sua sobre sua atuação autoral, o que
influencia a produção e a aceitação de materiais estruturados.
Defendemos, portanto, que as instituições de educação infantil, que se constituem, por
excelência, em espaços de socialização, devem propiciar cotidianamente a interatividade entre
adultos e crianças de várias origens socioculturais, de diferentes religiões, etnias, costumes, hábitos
e valores, fazendo dessa diversidade um campo privilegiado da experiência educativa, no qual a
presença de materiais estruturados não se constitui uma necessidade premente.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DAS AVALIAÇÕES
EXTERNAS E EM LARGA ESCALA

Virgínia Louzada
FE∕UERJ

Este trabalho objetiva discutir a concepção de avaliação em pauta na Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro, a partir da implementação dos Cadernos Pedagógicos, produzidos pela
mesma Secretaria, para a pré-escola. Para o desenvolvimento desta tese foram adotadas as seguintes
etapas metodológicas: (i) revisão bibliográfica; (ii) pesquisa documental e; (iii) estudos de
documentos. Embora não haja a atribuição de notas e conceitos na pré-escola, nesta localidade,
nota-se que a mesma lógica seletiva presente nas avaliações externas e em larga escala, promovidas
pela SME/Rio e pelo governo federal – através do Inep – nos demais anos de escolaridade, está
presente nesta etapa da educação básica. Neste sentido, preocupa-se em antecipar a aquisição do
código escrito para a pré-escola, uma vez que existem estudos que apontam ser importante que
crianças das classes populares frequentem a pré-escola para melhorar esse desempenho escolar
futuro. Para o presente estudo foram importantes os trabalhos de Esteban (1993) e Hoffman (1991),
partindo das contribuições dos estudos sobre avaliação da aprendizagem. Considera-se que
referendar o trabalho pedagógico realizado na pré-escola a partir da lógica de preparação para o
ensino fundamental empobrece e despotencializa este trabalho porque as diferentes linguagens são
subvalorizadas em detrimento da aquisição do código escrito, numa perspectiva restrita de
alfabetização. Neste cenário, a avaliação classificatória tem sido a ferramenta utilizada para
legitimar a padronização, classificação e hierarquização das aprendizagens infantis. Espera-se
contribuir para o debate sobre as especificidades da pré-escola, para esta etapa da educação básica
possa ser entendida a partir de suas características e singularidades, ao invés de ser encarada como o
período preparatório para o ensino fundamental.

Palavras-chave: avaliação, pré-escola, cadernos pedagógicos.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E EM
LARGA ESCALA
Virgínia Louzada
FE∕UERJ

Para início de conversa...

Este artigo é fruto de uma tese de doutorado que se propôs a investigar a proposta de
avaliação para a educação infantil da rede municipal do Rio de Janeiro. Esta investigação
privilegiou, como ferramenta de análise, os cadernos pedagógicos produzidos pela SME/Rio, em
2014, para esta faixa etária: Almanaque de Férias e Cadernos de Atividades.
Os cadernos pedagógicos são um material estruturado, elaborado e distribuído pela
SME/Rio para todos os anos de escolaridade do ensino fundamental e também para a educação
infantil, modalidade pré-escola, desde 2011. No ensino fundamental, os cadernos de apoio
pedagógico visam preparar as crianças para as Provas Bimestrais da Rede. Na educação infantil não
apresentam explicitamente esse caráter preparatório, uma vez que não há provas externas
padronizadas para essa faixa etária.
A intenção da pesquisa foi fazer um estudo sobre esse material pedagógico, incorporando,
também, os documentos oficiais produzidos pela SME/Rio e pelo Ministério da Educação (MEC)
sobre a educação infantil. A escolha pela pré-escola, período que antecede o ensino fundamental,
justifica-se na possibilidade de discutir a perspectiva de avaliação de aprendizagem e a concepção
de infância5 que perpassam tais documentos e materiais, assim como os motivos que respaldam a
utilização destes cadernos pedagógicos.
A lógica que permeia as avaliações em larga escala dos anos posteriores (que é preocupação
com o rendimento escolar) também está presente na pré-escola, mesmo que, nesta etapa, o
rendimento não seja quantificado por notas ou conceitos. A utilização dos cadernos pedagógicos na
pré-escola, produzidos pela equipe da SME, visa preparar as crianças para as provas que serão
submetidas no decorrer de sua escolaridade.
A primeira infância tem sido alvo de intensos e acalorados debates políticos e científicos.
Propostas curriculares, de metodologias de trabalho, critérios de qualidade da educação infantil,
projetos de formação de profissionais que atuam com estas crianças, a aprovação do FUNDEB e a
obrigatoriedade escolar para crianças de quatro anos6, exemplificam a importância deste debate e
algumas conquistas neste sentido.
Nos estudos sobre a avaliação, de maneira geral, pouco se tem debruçado sobre esta etapa 7.
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Assim, o presente trabalho pretende contribuir para ampliar este debate, a partir de uma pesquisa
centrada na rede municipal carioca – uma rede de grande visibilidade no cenário educacional
brasileiro e uma das maiores redes públicas de ensino da América do Sul.

Percurso metodológico e referencial teórico
Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica sobre avaliação, eixo de análise deste
trabalho, para compreender, problematizar e contextualizar o momento atual da rede municipal
carioca. Neste sentido, foram aprofundados os estudos sobre a temática, privilegiando a questão da
avaliação na pré-escola. As principais interlocuções encontradas nesse campo foram os trabalhos de
Esteban (1993) e Hoffman (1991).
Realizou-se uma busca no banco de dados Scielo, em alguns periódicos como a Revista
Brasileira de Educação, Educação e Sociedade, entre outras. O mesmo foi feito no banco de teses da
Fundação CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). As palavraschave utilizadas foram as seguintes: educação infantil, avaliação na educação infantil, avaliação
na pré-escola, avaliação e pré-escola.
O trabalho de Glap (2013) otimizou a busca, uma vez que analisou a produção acadêmica
sobre avaliação na educação infantil no período de 2000 a 2012. A autora encontrou quarenta e sete
produções científicas neste período: vinte e quatro artigos, vinte dissertações e três teses. Destes
trabalhos, apenas três ofereceram informações relevantes para o estudo8.
Em relação aos cadernos pedagógicos para a pré-escola, foram encontradas uma monografia
de curso de especialização lato sensu e uma dissertação de mestrado. Silva (2014a), em sua
monografia, analisou os referidos cadernos a partir do eixo da linguagem e Souza (2014), em sua
dissertação, propôs-se a compreender como as avaliações externas influenciam o contexto da
Educação Infantil, a partir da tradução e aplicação do ASQ-3, da adoção dos cadernos pedagógicos
para a pré-escola e do Prêmio Anual de Qualidade.
Os documentos utilizados na pesquisa foram organizados em três categorias, de acordo com
a relevância para o estudo e para a sistematização do material escolhido:
Documentos legais: diários oficiais, portarias, decretos, notas técnicas, circulares,
dispositivos legais e afins que, normatizam o contexto da educação infantil na rede pública
municipal carioca;
Diretrizes: documentos produzidos pela SME/Rio e pelo MEC que procuram orientar
as práticas pedagógicas dos/as professores/as que atuam com a educação infantil;
Apostilas: documentos que pretendem uniformizar o trabalho pedagógico realizado na
pré-escola da rede municipal carioca, direcionando diretamente o trabalho do/a professor. Este é o
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principal foco do estudo, pois a meu ver tem um poder de ação maior que os demais documentos,
uma vez que podem influenciar de maneira mais proeminente os cotidianos das escolas.
Principalmente no caso da pré-escola, levando em conta que os/as meninos/as serão avaliados no
início do ensino fundamental a partir da utilização desse material.
A leitura dos documentos produzidos pela SME/Rio e pelo MEC foi fundamental para o
trabalho porque ofereceu importantes informações sobre as concepções de infância, de
aprendizagem e desenvolvimento que orientam as políticas públicas para esta faixa etária. O olhar
sobre os documentos procurou identificar as suas intenções e a maneira com que eles alcançariam o
cotidiano das escolas e das salas de aula. Vale lembrar que os mesmos são registros importantes das
políticas pensadas para determinado contexto e estão carregados de concepções e intencionalidades.
Um dos principais pressupostos deste trabalho foi argumentar que uma das intenções para a
utilização dos cadernos pedagógicos na pré-escola é direcionar a prática docente em relação à
questão da alfabetização.
A justificativa para a utilização desse material pedagógico está pautada no fato de que há um
grande acervo de pesquisas que constatam o impacto positivo (grifo meu) sobre os resultados
obtidos pelas crianças que frequentaram a pré-escola no decorrer de sua escolaridade. (CAMPOS et
alii, 2011).
A opção metodológica de realizar a pesquisa com esta faixa etária, ou seja, a pré-escola, ao
invés dos anos iniciais do ensino fundamental, possibilitou perceber que a mesma lógica de
aprendizagem e ensino presente nas avaliações externas também pode ser encontrada no trabalho
pedagógico realizado na educação infantil, especificamente falando na modalidade pré-escola.
Perceber essa lógica, no ensino fundamental, é mais evidente. Porém, a excessiva preocupação com
a aquisição do código escrito nesta faixa etária, é um indício dessa premissa. Principalmente pelo
fato de contrariar as orientações dos documentos oficiais sobre a primeira infância em relação ao
processo de alfabetização.
Também foi necessário entender o contexto da produção desse material. Neste sentido, os
estudos sobre a avaliação ampliaram a possibilidade de análise dos cadernos pedagógicos, pois
permitiram entender, numa perspectiva macro, o contexto de sua utilização e numa perspectiva
micro, a formação da subjetividade do/a professor/a que justifica o olhar que o/a mesmo terá sobre
o/a seu/a aluno/a e seus processos de aprendizagem.

Controle, regulação, eficiência e... qualidade.
Para Sousa (2001), a partir da década de 90, a avaliação vem se constituindo em um dos
elementos estruturantes das políticas educacionais em curso no Brasil. Silva e Silva (2014)
argumentam que desde então, o governo federal e algumas secretarias estaduais e municipais de
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educação em todo o país têm investido milhões de reais em avaliações em larga escala. No entanto,
a discussão sobre qualidade na educação fica restrita a estes investimentos e divulgação dos
resultados, através de rankings entre os sistemas e as escolas, o que efetivamente não acarreta em
melhorias efetivas nas condições de ensino e aprendizagem dos/as alunos/as.
A política de avaliação presente na rede municipal carioca faz parte desse contexto, que é
nacional/internacional. Tal política, pautada em avaliações externas e em larga escala, é
compreendida como sinônimo de “qualidade” para a educação pública. Neste sentido, em busca
desta pretensa qualidade, o Estado brasileiro possui programas de avaliação, em diferentes anos de
escolaridade e modalidades de ensino9. As avaliações externas federais são promovidas pelo Inep
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
Podemos observar um número considerável de avaliações nos três primeiros anos do ensino
fundamental da rede pública municipal carioca: Alfabetiza Rio, Provinha Brasil, ANA e Prova
Rio10. É necessário destacar tais informações por conta de serem anos destinados à aquisição do
código escrito, o que justificam a utilização dos cadernos pedagógicos na pré-escola.
Em âmbito internacional, nosso país participa do PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes), que é uma iniciativa internacional/supranacional de avaliação comparada,
aplicada a estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da
escolaridade básica obrigatória na maioria dos países membros da OCDE (Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O programa é desenvolvido e coordenado por esta
organização. Em cada um dos países participantes há uma coordenação nacional. No Brasil, o PISA
é coordenado pelo Inep. As avaliações acontecem a cada três anos e abrangem três áreas de
conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências – havendo, a cada edição do programa, maior
ênfase em uma área.
Além destas avaliações, há os programas de estatísticas educacionais, como o IDEB (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica), que mede cada escola e sistema de ensino, servindo de
base para metas educativas; os Censos Educacionais (Educação básica e Ensino Superior) e
Cadastros (Docentes e Instituições de Educação Superior).
Interessada em atingir as metas estabelecidas pelo governo federal em relação ao IDEB no
ensino fundamental, a gestão Eduardo Paes/Claudia Costin instituiu, na rede, a partir de 2009, duas
novas modalidades avaliativas: a Prova Rio e as Avaliações Bimestrais da Rede. A Prova Rio é uma
avaliação anual para alunos/as de 3º, 4º, 7º e 8º anos, realizada através de testes de múltipla escolha
de Língua Portuguesa e Matemática, que seguem o molde da Prova Brasil. O processo de
preparação da rede para esta prova é feito através de exercícios e correções dos conteúdos que serão
avaliados e da realização de exames simulados.

A Prova Rio gera o Ide-Rio (Índice de

Desenvolvimento da Educação do Rio).
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As Avaliações Bimestrais da Rede se inserem nesse mesmo contexto. São testes de múltipla
escolha de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, aplicados a todos os anos de escolaridade do
ensino fundamental. Seus resultados compõem a nota média do/a aluno/a. Estas avaliações estão
articuladas a dois outros instrumentos didáticos introduzidos pela mesma política: os Descritores
de Ensino e os Cadernos de Apoio Pedagógico.
Hypólito (2010) pondera que o neoliberalismo em educação precisa ser entendido como uma
política de regulação por parte do Estado e não como uma política educacional de governo. Através
do discurso de que as reformas são uma necessidade natural e parte inevitável da globalização e do
mercado internacional, a esfera do econômico passa a ser determinante para as definições
educativas. Neste contexto, a avaliação de produtos e de desempenho é considerada imprescindível
para se alcançar a eficiência, a qualidade e a solução de problemas educacionais.
No entendimento de Freitas (2012), é uma ilusão afirmar que as avaliações em larga escala
também podem avaliar a escola e os/as professores/as. O dado coletado sobre o desempenho do/a
aluno/a ou do/a professor/a sem o reconhecimento pela escola não propicia um processo interno de
reflexão. Freitas argumenta que as avaliações das redes de ensino seriam mais eficazes se
planejadas e executadas pelos Conselhos Municipais de Educação. Sem legitimidade política, a
avaliação terá dificuldade para ter seus resultados aceitos, o que compromete o uso dos dados.
Neste sentido, as avaliações em larga escala não deveriam ter o propósito de avaliar uma escola,
tampouco suas salas de aula.
Silva e Silva (2014) denunciam que, apesar da criação de vários índices para garantir a
qualidade de ensino, do enorme custo envolvido para a sua realização, em âmbito nacional, estadual
e municipal, é possível verificar que os resultados obtidos continuam abaixo do que é considerado
desejável. Neste contexto, afirmam que a prática pedagógica fica restrita à preocupação com os
resultados dos/as alunos/as nos testes padronizados, fazendo com que a comunidade escolar trace
estratégias para conseguir melhorar a nota nestas avaliações, uma vez que isto acarreta recompensa
salarial para os membros de sua equipe.
Hypólito (2010, p. 1.339/1.340) também argumenta que, entre outras funções, a avaliação
também pode ser considerada um processo de prestação de contas à sociedade civil, nomeado
accountability (ou responsabilização). Carvalho e Macedo (2010) afirmam que accountability se
refere às avaliações em larga escala, instituídas legalmente pelo poder público, com datas
previamente determinadas, em âmbito nacional e estadual, elaboradas externamente às unidades
escolares, para os sistemas de ensino. Os resultados são sistematizados e publicados e geralmente
subsidiam políticas públicas e intervenções pedagógicas.
Uma das mudanças importantes – no contexto educacional e fora dele – é a ênfase genérica
nos resultados, em detrimento da avaliação dos processos. Ainda para este autor, as propostas deste
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Estado representam um retrocesso considerável aos pressupostos positivistas e quantitativistas. O
Estado Avaliador (AFONSO, 2000) é o responsável pela imposição de um currículo nacional
comum e pelo controle dos resultados, sendo a avaliação a principal ferramenta para se alcançarem
os objetivos de um Estado notadamente neoliberal, tornando-se uma importante estratégia para o
gerenciamento da educação.
Embora a tese se refira particularmente à educação infantil da rede pública municipal do Rio
de Janeiro – modalidade pré-escola, onde não há a atribuição de notas e conceitos – considero
importante explicitar esse contexto, porque indiretamente ele influencia o trabalho pedagógico
realizado na pré-escola. E justifica a utilização dos cadernos pedagógicos nesta etapa da educação
básica.

Considerações finais
As atividades dos cadernos pedagógicos para a pré-escola estão direcionadas para a
aquisição do código escrito. O material oferece a sistematização de um trabalho com a leitura e a
escrita na educação infantil, com diferentes gêneros textuais e atividades sobre a consciência
fonológica.
Analisando os cadernos, torna-se possível perceber que há uma tendência de atividades
como: identificar letras do alfabeto, reconhecer palavras como unidade gráfica e identificar relações
fonema/grafema (som/letra). Portanto, restringindo o processo de alfabetização à capacidade de
decodificação do sistema alfabético de escrita. Há pouco espaço para que a criança utilize a escrita
espontânea e para atividades orais. Estes cadernos privilegiam atividades mecânicas e repetitivas
em relação à Língua Portuguesa e Matemática, em detrimento de outras áreas do conhecimento.
No entanto, podemos inferir que tais atividades estão referendadas nos descritores das
avaliações externas e em larga escala citadas anteriormente neste artigo. De acordo com a matriz de
referência da prova Alfabetiza Rio11 para Língua Portuguesa, podemos encontrar, entre os
descritores, a necessidade de “identificar /reconhecer letras do alfabeto”. Em relação a Provinha
Brasil12, os seguintes descritores se relacionam diretamente à utilização dos cadernos pedagógicos,
a saber: “reconhecer letras”, “reconhecer sílabas” e “estabelecer relação entre as unidades sonoras e
suas representações gráficas”.
Questionar a forma mecânica, treinadora e repetitiva da perspectiva de concepção que
embasa os cadernos pedagógicos não significa questionar a importância da alfabetização para esta
faixa etária, principalmente nas escolas públicas. Muitas crianças das classes populares não têm o
convívio sistemático com o código escrito, como usualmente acontece com as crianças oriundas das
classes médias. Isto significa, porém, que o processo de alfabetização precisa levar em conta “a
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dinâmica, o movimento da realidade que as rodeia, que nos rodeia” (KRAMER & ABRAMOVAY,
1985, p. 106), a partir de uma perspectiva discursiva e dialógica deste processo.
Concebemos a alfabetização como um processo ativo de leitura e interpretação, onde a
criança não só decifra o código escrito, mas também o compreende, estabelece relações, interpreta.
Desse ponto de vista, alfabetizar não se restringe à aplicação de rituais repetitivos de escrita, leitura
e cálculo, mas começa no momento da própria expressão, quando as crianças falam a sua realidade
e identificam os objetos que estão ao seu redor. Segundo o nosso enfoque, pois, a alfabetização não
se confunde com um momento que se inicia repentinamente, mas é um processo em construção.
(KRAMER & ABRAMOVAY, 1985, p. 104).
A antecipação da aquisição do código escrito para a pré-escola, como se pretende que
aconteça na rede municipal carioca, a partir da utilização dos cadernos pedagógicos, não garante a
“formação de leitores” (ZACCUR, 2011, p. 92). Trata-se, lamentavelmente, de uma tentativa de
esvaziar o caráter polissêmico e político da educação, “insistindo em seu afã de alfabetizar a partir
das letras” (Idem), a partir de uma visão mecanicista de um processo tão complexo e rico quanto é a
alfabetização.
Sampaio (1993) afirma que a educação infantil precisa oferecer às crianças o contato com a
leitura e a escrita. Porém, a autora alerta que esse contato precisa estar inserido em um contexto em
que aprendizagem tenha sentido e que a escrita seja utilizada na plenitude de suas funções sociais. A
autora ainda argumenta que não é “se preparando” (na pré-escola) para o aprendizado da leitura e da
escrita (...) ou completando palavras e frases... que a criança vai compreender a função social da
escrita. (SAMPAIO, 1993, p. 60).
Além de uma relação mais significativa em relação à linguagem escrita, a escola precisa
entender que a criança está imersa em um “universo de linguagens” – gráfica, textual, plástica,
sinestésica, musical, corporal, etc. (SAMPAIO, 1993, p. 61) – e que ter acesso às diferentes
linguagens é fundamental para o seu desenvolvimento.
A concepção de educação infantil que restringe esta etapa a uma escola preparatória para o
processo de alfabetização empobrece e despotencializa este trabalho, que precisa utilizar diferentes
linguagens para ampliar os conhecimentos infantis, ao invés de privilegiar apenas a língua escrita.
Neste contexto, é possível que, ao final da pré-escola, crianças possam ter adquirido o código
escrito. Mas esta preocupação não deveria provocar a não valorização de outras linguagens para
este trabalho.
Embora o foco dos cadernos pedagógicos seja a questão da alfabetização, o estudo desse
material nos ajuda a pensar a perspectiva de avaliação que os baliza. Uma perspectiva de trabalho
pedagógico referendado na uniformidade, ou seja, em apenas uma infância – no singular, se
constitui como negação do direito de todos à aprendizagem. A partir desta perspectiva, aqueles/as
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que não se conformam ao padrão escolar são responsabilizados/as por não corresponderem às
expectativas consideradas universais, sem se colocar em discussão os motivos políticos e
epistemológicos que validam determinados saberes e culturas e desconsideram outros. Para que a
sua aprendizagem seja reconhecida, é necessário seguir o mesmo caminho percorrido por todos/as.
Lógicas diferentes de aprendizagem não são valorizadas porque a dinâmica pedagógica está
referendada na homogeneização.
A fragmentação dos processos e conhecimentos, bem como a realização de análises lineares
da dinâmica pedagógica, organiza a escola como um contexto previsível: todos aprendem o mesmo,
ao mesmo tempo. Esta é a tradição na qual tecemos nosso saber-fazer; em seu âmbito encontram-se
respostas inequívocas para as questões relacionadas ao movimento das crianças na vida escolar. O
descompasso do estudante em relação ao percurso regular na escola é evidência de sua incapacidade
e a necessidade de ações para inseri-lo no percurso considerado adequado. (ESTEBAN, 2008, p.
67/68)
Os cadernos pedagógicos para a pré-escola partem de concepções universais de infância,
aprendizagem e desenvolvimento. Um único material pedagógico para toda a rede ignora os
diferentes contextos de cada escola, as singularidades de cada criança e seus diferentes percursos de
aprendizagem. Acaba se tornando exercício de treinamento de determinados mecanismos
considerados universais para o processo de aquisição da leitura e escrita, reduzindo o conceito de
alfabetização a esta premissa, a partir de uma visão tecnicista e reducionista de um processo tão
complexo quanto este.
Atividades como as que estão presentes em ambos os cadernos não possibilitam evidenciar
os conhecimentos que as crianças possuem sobre o código escrito, uma vez que não são permitidas
diferentes respostas. Faria et alii (2013, p. 36) nos advertem que as crianças são submetidas a
“processos de assassinatos das potências infantis, que se iniciam no processo de alfabetização em
uma só linguagem e na construção de um único padrão de movimento”. A utilização dos cadernos
pedagógicos desfavorece a ampliação dos conhecimentos sobre a linguagem escrita que as crianças
trazem consigo quando chegam aos ambientes escolares.
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CURRÍCULO, DIDÁTICA E AVALIAÇÂO DA APRENDIZAGEM: DA
APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA AO DISTANCIAMENTO OBSERVADO NO
COTIDIANO ESCOLAR

A busca por uma escola pública de qualidade é o objetivo declarado de diversas
políticas educacionais em curso, todavia faz-se necessário investigar cientificamente
seus desdobramentos nas escolas. Neste sentido, as pesquisas aqui apresentadas
adentram o cotidiano da escola pública em três diferentes redes de ensino e evidenciam
que as políticas educacionais investigadas impõem um controle excessivo sobre o
trabalho realizado pela escola, reduzindo sua autonomia de gestão, de definição e
efetivação do currículo escolar e de utilização de procedimentos avaliativos que
contemplem suas peculiaridades. O primeiro texto, elaborado a partir da análise dos
resultados do IDESP de alunos das séries finais do ensino fundamental I da rede pública
paulista de ensino regular constatou que a grande maioria destes alunos não possui
autonomia em leitura e escrita em função, principalmente, do abandono dos recursos da
Didática no cotidiano escolar. O segundo trabalho, elaborado com informações obtidas
a partir da análise de um procedimento utilizado pela rede pública municipal de ensino
de Guarulhos para avaliar o desenvolvimento escolar de seus alunos detectou lacunas
entre os saberes a serem elencados para cada etapa escolar e as dificuldades encontradas
pelos coordenadores para a leitura do registro avaliativo. Finalmente o terceiro artigo,
elaborado a partir da análise do Programa Mais Educação desenvolvido no município de
São Paulo, identificou intensificação do trabalho docente, organização escolar
inadequada, falta de estrutura e condições materiais num contexto em que a autonomia
do professor docente se vê ameaçada. O conjunto de investigações aqui apresentadas
sugere que, com a justificativa de busca por uma escola de qualidade, a necessária e
comprovadamente bem sucedida aproximação entre Didática, currículo e avaliação da
aprendizagem dos alunos não tem ocorrido, ao menos nas três diferentes redes
investigadas. Este cenário é, no mínimo, preocupante.
Palavras-chave: Escola Pública. Avaliação da Aprendizagem. Reforma Curricular.
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR: OS SABERES EM
QUESTÃO

MOLINARI, Simone Garbi Santana
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP
Resumo
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o debate sobre os saberes
elencados em uma proposta curricular denominada Quadro de Saberes Necessários
(QSN) e sua relação com a avaliação da aprendizagem de alunos do 1º ao 5º ano. Desde
2010, a rede municipal de Guarulhos utiliza uma proposta curricular elaborada pelos
seus gestores e professores que, continuamente, recebem formação para refletirem sobre
a sua prática e se apropriarem da concepção nela contida. O município está inscrito,
também, no Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que contribui à
formação desses professores e pretende que eles alfabetizem seus alunos até os oito (8)
anos de idade ou até o 3º ano (final do Ciclo I). Semestralmente, os professores
registram a avaliação em um instrumento denominado Registro-Síntese, onde estão
elencados os saberes trabalhados em cada fase escolar. Os saberes são escolhidos pelos
professores e coordenador pedagógico para serem trabalhados durante o ano letivo. A
questão que serviu de base para essa discussão foi: Quais as dificuldades encontradas
por educadores para o registro de uma avaliação que se baseia em saberes? Ela foi
respondida por cinco (5) coordenadores pedagógicos de escolas diferentes. A rede de
ensino municipal de Guarulhos é regida por ciclos e utiliza legendas para o registro
avaliativo semestral: IP (início do processo), ES (entende o saber), AS (Apropria-se do
saber) e NT (Não trabalhado). Os depoimentos demonstram as lacunas existentes entre
os saberes a serem elencados para cada etapa escolar e as dificuldades encontradas pelos
coordenadores para a leitura do registro avaliativo. Tais dificuldades expressam a
subjetividade do instrumento de avaliação que não define o tempo destinado ao
aprendizado desses saberes, assim como quais saberes devem ser elencados de acordo
com a faixa etária, podendo variar de uma instituição escolar para outra.
Palavras-chave: proposta curricular; avaliação da aprendizagem; escola pública.

Introdução

Desde a década de 1980, tem-se vivenciado as mudanças ocorridas em âmbito
educacional, especificamente, aquelas que estão diretamente relacionadas às crianças
entre 6 e 10 anos de idade, fase em que a sistematização da alfabetização ocorre. Várias
foram as mudanças que promoveram, e continuam a promover, a reflexão sobre a
postura de professores alfabetizadores diante de suas práticas: a chegada dos estudos de
Ferreiro e Teberosky (1985) ao Brasil, a política de ciclos das escolas públicas, como
organização escolar não seriada após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
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(BRASIL,1996), a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997),
a Lei 11.114/2005 (BRASIL, 2005a), que torna obrigatória a matrícula de crianças de 6
anos no Ensino Fundamental, a criação de programas destinados aos professores
alfabetizadores, como o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (BRASIL,
2012) que visa alfabetizar todos os alunos até os 8 anos de idade ou até o 3º ano e a
introdução das avaliações educacionais em larga escala que mensuram o aprendizado de
alunos em processo de alfabetização.
Dentre estas avaliações destacam-se a Provinha Brasil que investiga o
desenvolvimento das habilidades relacionadas à alfabetização e ao letramento em
Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano
do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras (BRASIL, 2007); a avaliação
censitária Prova Brasil que envolve os alunos da 4ª série/5ºano e 8ª série/9º ano do
Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal com
o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas (BRASIL,
2005b) e outra avaliação censitária, no caso a Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA), que envolve os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas
com o objetivo principal de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua
Portuguesa, alfabetização Matemática e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização
das redes públicas (BRASIL, 2013).
Até a década de 1980, o debate sobre o processo de alfabetização concentrava-se
no professor como um técnico da arte de ensinar. Aquele que dominava o método, seja
ele qual fosse, era considerado o professor eficiente. Se um aluno não conseguisse
aprender, não se questionava o professor, e sim, as fragilidades do aluno por não ter
conseguido aprender. Lembremos que a classe popular começava a ter acesso à escola e
não havia se pensado em "técnicas" para se ensinar ou promover a aprendizagem
daquela parcela da população que não possuía o mesmo acesso a bens culturais daqueles
que já a frequentavam. Eram alunos que nem sempre podiam contar com a instrução
escolar de seus pais e que não tinham o hábito de frequentar museus, bibliotecas ou
cinemas. Eram alunos da camada popular, filhos de trabalhadores e operários, com
baixo poder aquisitivo.
O baixo aproveitamento escolar fez que com se buscasse formas de justificar tal
fracasso: déficit de aprendizagem, falta de "estrutura familiar", baixa condição
socioeconômica, preguiça, apatia, falta de alimentação devido às condições precárias
existentes em suas casas, falta de acesso à pré-escola, entre outros. Pouco se falava
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sobre os saberes que os professores alfabetizadores precisariam ter para contribuir com
a aprendizagem de uma das fases mais significativas da vida escolar: a alfabetização.
A eficiência do método passa a ser questionada a partir do momento que os
resultados não mais são alcançados. Sabe-se, contudo, que a técnica, aquele conjunto de
procedimentos utilizados para determinado fim, existe em todas as áreas. Um médico
aprende as técnicas menos invasivas para seu paciente e as aprimora continuamente; o
motorista aprende a dirigir e precisa seguir determinados passos para que seja um bom
condutor do veículo; o agricultor atualiza técnicas de plantio e colheita, para cada vez
mais ter menos desperdício, enfim, a técnica é essencial à vida humana. Entretanto, a
técnica pela técnica, ou seja, o cumprimento de um roteiro de ações sem a reflexão do
que se está fazendo, é uma ação tecnicista. Mas não haveria saberes que cada
trabalhador deveria ter para desempenhar bem a sua função? Quais seriam os saberes
necessários ao bom cumprimento da técnica de ensinar? Esta é, justamente, a questão
que, a partir da década de 1980, passou-se a considerar. O professor não é um técnico
eficiente, simplesmente porque desempenha bem determinado método. Ele deve possuir
saberes que contribuam para que essa tarefa seja bem feita. Caso contrário, esse manual
de se fazer "qualquer coisa", poderia ser comprado em livrarias e todos poderiam
desempenhar funções sem, de fato, frequentar uma instituição escolar e apropriar-se de
conhecimentos que fossem capazes de explicar os motivos pelos quais se escolhem
determinadas ações em situações específicas a cada área.
André e Vieira (2006) apontam que a temática dos saberes docentes passou a ser
difundida, primeiramente, no mundo anglo-saxão e, posteriormente, por toda a Europa.
O artigo de Tardif, Lessard e Lahaye (1991) é visto pelas autoras como o desencadeador
de muitos textos e pesquisas sobre o assunto no Brasil, justamente pela emergente ideia
de superar o tecnicismo que dominava o pensamento educacional até a década de 1980.
As pesquisas apontavam a necessidade de tornar o professor um agente transformador,
uma autoridade emancipatória, capaz de refletir sobre a sua prática e ser um crítico de si
mesmo.
André e Vieira (2006) apontam as questões levantadas por Tardif (2002) sobre
os saberes docentes, a saber:
Quais são os saberes que servem de base ao ofício do professor? Essa questão se
desdobra em outras, como: Quais são os conhecimentos, o saber-fazer, as competências
e as habilidades que os professores mobilizam diariamente, nas salas de aula e nas
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escolas, a fim de realizar concretamente as suas diversas tarefas? Qual é a natureza
desses saberes?
Tardif (2002) concluiu que o saber dos professores é um saber social por quatro
motivos: (1) por ser compartilhado pelos seus pares e estar relacionado a uma situação
coletiva de trabalho; (2) há todo um sistema que garante a sua legitimidade; (3) o
professor trabalha com um sujeito social, representado por uma turma de alunos; (4) os
saberes relacionado ao ensino e à forma de se ensinar acompanham o tempo e as
mudanças sociais; (5) esse saber torna-se profissional e é "incorporado, modificado e
adaptado em função dos momentos e das fases de uma carreira ao longo de uma
história profissional onde o professor aprende a ensinar fazendo o seu trabalho"
(TARDIF, 2002, p. 14).
A história profissional dos professores é marcada por saberes que antecedem a
sua carreira docente. Faz-se necessário considerá-los, uma vez que são trazidos às
escolas e salas de aula.
Na rede municipal de Guarulhos, campo empírico dessa pesquisa, os professores
recém-contratados são chamados para um período de formação em que se apresenta a
proposta da rede e a concepção de ensino e aprendizagem que eles devem se apropriar.

A questão dos saberes e a proposta curricular

Com a questão dos saberes em pauta, e com uma concepção de ensino e
aprendizagem voltada à formação sócio-histórico cultural (VYGOTSKY, 1984 e 1998),
a rede municipal de Guarulhos elaborou sua proposta curricular e seu instrumento de
avaliação da aprendizagem com base nos saberes julgados necessários à formação de
seus alunos.
A rede municipal de Guarulhos iniciou-se na década de 1970, apenas na
Educação Infantil. A primeira escola destinada ao Ensino Fundamental data de 1997.
Nos últimos dezoito anos, o número de escolas, alunos e funcionários aumentou
significativamente. Se no ano 2000 a rede contava com 24.000 alunos (GUARULHOS,
2010), em 2015 eram 96.720 alunos distribuídos em 139 escolas e 54 escolas
conveniadas, sendo 41.453 na Educação Infantil e 55.267 no Ensino Fundamental
(GUARULHOS, 2015).
Com o aumento da rede, os educadores sentiram a necessidade de uma proposta
curricular que compusesse o Projeto Político Pedagógico da Secretaria da Educação
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e,em 17 de junho de 2009, eles se reuniram para discutir diversas questões, entre as
quais se destacam: Quais seriam os saberes necessários para formar os alunos que
desejamos? Já sabiam de antemão que buscavam o suporte para a formação de um
sujeito autônomo, crítico, solidário e criativo. A necessidade das discussões deu
margem a vários encontros e novas questões, como: O que ensinar? O que aprender?
Quem são nossos alunos? Como aprendem? Como se desenvolvem? Para começar essa
discussão, educadores se basearam, primeiramente, em um princípio: a educação é um
direito de todos e, como já sabemos, garantido por lei. A questão, agora, se desdobraria
para: Como fazer para que "todos" tenham o mesmo direito, além do acesso, sabendo
que há diferentes realidades e que muitas delas minimizam as condições e
possibilidades de sucesso escolar?
Houve um consenso entre os educadores de que a nova proposta curricular da
rede deveria elaborar os saberes necessários à educação em uma perspectiva de inclusão
escolar e, para isso, reconhecer que há diferenças entre as pessoas em diferentes
aspectos foi o primeiro passo (GUARULHOS, 2010).
A rede de ensino municipal de Guarulhos construiu seu próprio instrumento de
avaliação entre 2010 e 2011: o Registro-Síntese do Processo Avaliativo.

O Registro-Síntese é um instrumento que o educador e a equipe
escolar utilizam para sistematizar o aprendizado e o
desenvolvimento do educando em seu percurso escolar. Além de
ser um material de síntese das avaliações realizadas, é um
instrumento diagnóstico, contribuindo para a reorientação das
práticas pedagógicas. Desse modo, ele se constitui como
referência para o pensamento acerca do que é necessário fazer
para que o educando possa se desenvolver de maneira plena
(GUARULHOS, 2012, p. 15).

O Registro-Síntese está dividido por ciclos, a saber: Educação Infantil (0-3
anos), Educação Infantil (4-5 anos), Ensino Fundamental (6-10 anos) e outro destinado
à Educação de Jovens e Adultos.
Para avaliar seus alunos, o registro das atividades que eles produzem é muito
importante e o professor é orientado a fazer, por exemplo, um portfólio para cada
criança, embora essa forma de registro não seja obrigatória.
Há cinco finalidades elencadas e, para cada uma delas, há saberes que, se forem
escolhidos pela equipe pedagógica para serem trabalhados naquele ano, serão avaliados
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quanto à apropriação desses saberes pelo aluno. Para registrar a etapa do processo em
que o aluno se encontra, o professor utiliza por referência as informações dispostas no
Quadro 1.

Quadro 1 - Registro do processo avaliativo do aluno
Legenda
IP

Início do processo

ES

Entende o saber

AS

Apropria-se do saber

Usa o conhecimento em seu cotidiano e o aplica quando necessário,
julgando-o e avaliando-o; dispõe do saber para agir no mundo.

NT

Não trabalhado

Indica que tal saber, ainda, não foi definido para o trabalho em sala
de aula em determinado período.

Tem uma ideia do saber, informações e/ou notícias sobre ele.
Identifica o saber e interage com ele: determina as características e
apresenta dados.

Fonte: Guarulhos, 2012.

Observa-se no Quadro 1 que o processo de aprendizagem apresenta etapas a
serem alcançadas até o seu objetivo final, ou seja, a apropriação do saber (AS). Os
saberes não escolhidos para determinada turma são registrados com a legenda NT (Não
trabalhado).
Após entrevistas com cinco coordenadores pedagógicos, de cinco escolas,
responsáveis por garantir que a proposta curricular e a concepção da rede de ensino
estejam claras para os professores e o registro de avaliação dos alunos seja feito de
forma correta, verificou-se que:
1. Ainda que não haja orientação no Quadro Saberes Necessários (QSN) para
divisão dos saberes no período letivo, todas as escolas pesquisadas dividem os saberes
escolhidos por bimestre;
2. Não há uma unidade entre as escolas, ou seja, cada grupo de professores
escolhe os saberes a serem trabalhados durante o ano. Há, portanto, a preocupação,
segundo eles, de que se uma criança for transferida, ela poderá não ter a continuidade do
que estava sendo trabalhado em sua escola anterior;
3. As escolhas desses saberes não obedecem, segundo eles, a uma sequência
gradativa de dificuldades, ou seja, do mais rudimentar para o mais complexo;
4. Professores recém-contratados são vistos por um coordenador como mais
preparado e flexível, uma vez que passou recentemente por formação na rede de ensino;
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5. Professores inexperientes podem, segundo quatro coordenadores, ter
dificuldades para elencar os saberes por turma e, por isso, precisarão da ajuda de seus
pares;
6. Há divergência entre os coordenadores sobre quais seriam os saberes
prioritários ao processo da alfabetização, pois para dois deles, todos são essenciais e, para
os outros três, os prioritários seriam aqueles que estiverem relacionados à oralidade,
leitura e escrita;
7. Todos os coordenadores lamentam a falta de orientação oficial sobre a temática
avaliação e o seu registro nas reuniões destinadas à sua formação contínua;
8. Não há a exigência de uma única forma de registro para o acompanhamento do
processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Cabe ao professor fazer essa
escolha. Há professores que escolhem algumas atividades, outros fazem portfólio, alguns
utilizam provas diagnósticas, entre outros;
9. Todos os coordenadores disseram que os professores não gostam dessa forma
de registro, porque precisam explicar aos pais e muitos não o compreendem. Acreditam
que é muito subjetivo, o que não quer dizer que tenham maior facilidade para fazê-lo de
forma descritiva;
10. Alguns professores se baseiam em outros documentos e livros para elencarem
os saberes para a sua turma, de acordo com a faixa etária;
11. Nenhum dos coordenadores tem clareza dos motivos pelos quais os saberes
não vêm elencados por turma, uma vez que acreditam não ser possível trabalhar com
todos eles de uma vez. Um coordenador acredita que seja uma forma de superar uma
proposta conteudista.

Considerações finais

O presente estudo partiu da constatação de que, a partir da década de 1980,
muitas foram as mudanças ocorridas na área educacional, especificamente, com
professores alfabetizadores. Tais mudanças influenciaram diretamente a forma como
eles ensinam e como avaliam a aprendizagem de seus alunos. As avaliações externas
contribuem, também, para o controle de sua prática pedagógica quando são
apresentados os resultados das provas feitas pelos alunos. Buscou-se, a partir da década
de 1980, superar as técnicas de ensino e compreender os saberes docentes. A discussão
trouxe possibilidades de se repensar o currículo. O município de Guarulhos elaborou
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uma proposta curricular baseada nos saberes que acredita serem necessários à formação
de seus alunos. Assim como a proposta, criou-se um instrumento avaliativo que elenca
os saberes a serem trabalhados e que devem ser avaliados ao final de cada semestre por
siglas.
As entrevistas com os cinco coordenadores de cinco escolas apontam que a
interpretação de uma pedagogia por saberes precisa ser melhor discutida e
acompanhada. Salientam que o instrumento avaliativo baseado em saberes pode se
tornar subjetivo e de difícil entendimento, principalmente, por aqueles que não fazem
parte da vida acadêmica. Para os coordenadores, ele não é um documento simples de ser
preenchido e requer que o relatório descritivo seja feito, uma vez que as legendas não
conseguem traduzir as dificuldades no aprendizado do aluno. Os depoimentos
demonstram as lacunas existentes entre os saberes a serem elencados para cada etapa
escolar e as dificuldades encontradas para a leitura do registro avaliativo. Tais
dificuldades expressam a subjetividade do instrumento de avaliação que não define o
tempo destinado ao aprendizado desses saberes, assim como quais deles devem ser
elencados de acordo com a faixa etária podendo, ainda, variar de uma instituição escolar
para outra.
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A DIDÁTICA NA REDE PÚBLICA PAULISTA EM FUNÇÃO DAS
AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS EM LARGA ESCALA

GESQUI, Luiz Carlos
Centro Universitário de Araraquara – UNIARA
Agência de Fomento: FUNADESP
Resumo
As avaliações educacionais em larga escala têm o objetivo de contribuir com a gestão
das escolas, fornecendo-lhes informações, em especial referentes ao fluxo e
desempenho escolar de seus alunos. Desta forma, busca impulsionar a qualidade
educacional expressa em seus indicadores. Todavia, por meio da análise dos resultados
de itens utilizados nas avaliações do Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (SARESP) de 2013 para classificar o desempenho em Língua
Portuguesa dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, observou-se que 50,8%
do total de alunos da rede pública paulista de ensino regular ao término desta etapa de
escolarização não apresentam autonomia em leitura de pequenos textos que solicitam
muito pouco em relação à leitura e interpretação. Destacam-se nesta comunicação a
estreita relação observada entre os resultados da análise dos itens com a intensificação,
no interior das escolas, da priorização de práticas de treinamento dos alunos para o
SARESP em detrimento de outros procedimentos didáticos que comprovadamente
contribuam para o processo de ensino e aprendizagem. O controle promovido pela
difusão das avaliações em larga escala, nesse caso expressas nos indicadores do Índice
de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP), produz e referenda
práticas escolares, que diminuem significativamente a contribuição da Didática com
vistas à obtenção de um processo de ensino e aprendizagem eficiente, uma vez que
impede que docentes e gestores escolares façam uso de seu vasto repertório de técnicas,
estratégias e procedimentos. A observação do baixo desempenho da maioria dos alunos
na resolução de itens considerados fracos e cuja solicitação é apenas a de ler e
interpretá-los é preocupante, porém pontual, contudo o abandono da Didática como
possibilidade concreta de reverter este cenário é o que mais preocupa.
Palavras-chave: avaliações educacionais em larga escala; práticas escolares; Didática.

1. Introdução

A busca pela qualidade da educação básica nacional representa um dos temas
mais recorrentes do campo educacional brasileiro, tanto que recebe atenção especial no
atual Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014). Contudo merece destaque o
fato de que o instrumento estabelecido para a aferição da referida qualidade da educação
básica nacional é um indicador estatístico, no caso o Índice de Desenvolvimento da
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Educação Básica – IDEB. Entretanto, vários Estados possuem indicadores estatísticos
que apresentam a mesma construção metodológica do IDEB e aferem a qualidade da
educação básica em seus Estados, entre eles o Índice de Desenvolvimento da Educação
do Estado de São Paulo – IDESP que mensura, desde 2007, a qualidade da educação das
mais de 5.000 escolas da rede pública paulista de ensino regular.
O IDESP estabelece anualmente metas a serem alcançadas em cada escola da
rede pública paulista de ensino regular com o objetivo declarado de melhorar a
qualidade da educação pública paulista, porém o atrelamento do cumprimento destas
metas a premiações financeiras, punições e responsabilização dos profissionais da
educação paulista transformou o IDESP em prioridade para as escolas da referida rede
independente do engessamento da gestão escolar em função do IDESP como relatado
por Almeida (2012), do declarado descontentamento de professores quanto as atividades
que priorizam para o cumprimento das metas descrito por Rocha Junior (2012) ou das
significativas alterações nas práticas escolares observadas no interior das escolas com o
objetivo de cumprir as metas IDESP estabelecidas anualmente (BONAMINO e
SOUZA, 2012; GESQUI, 2015). O conjunto destas produções apresenta em comum a
observação da ampliação excessiva da realização, nas escolas, de atividades voltadas ao
treinamento dos alunos para as avaliações externas em Língua Portuguesa e Matemática
e a conivência de professores e gestores escolares com estas práticas.
Apesar da constatada importância atribuída ao IDESP tanto pela Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) ao utilizá-lo como parâmetro de qualidade
educacional quanto para pesquisadores por utilizá-lo como objetos de pesquisa fato é
que ambos – SEE-SP e pesquisadores – fazem uso das informações disponibilizadas em
documentos oficiais elaborados pela SEE-SP. Assim, o objetivo desta comunicação é o
de analisar o que as informações contidas nestes documentos revelam sobre a
aprendizagem efetiva dos alunos e cotejá-las com os resultados do conjunto de
pesquisas citado. Melhorar, em valores absolutos, o IDESP corresponde à melhoria na
aprendizagem dos alunos? Quais os desdobramentos relativos à Didática escolar – seja
ela entendida como “a ciência do ensino; a arte do ensino; uma teoria da instrução; uma
teoria da formação ou mesmo uma tecnologia para dar suporte metodológico às
disciplinas curriculares (MARIN e PIMENTA, 2015, p.7)” - com a centralidade do
IDESP na atual política de qualidade da educação para as escolas da rede pública
paulista de ensino regular?

ISSN 2177-336X

6328

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

12
Para investigar estas questões, estão apresentados alguns dados oficiais, aspectos
metodológicos do estudo com dados analisados.
2. O problema

A obtenção de indicadores estatísticos utilizados no campo educacional
brasileiro é realizada com base nos resultados das avaliações educacionais em larga
escala externas à escola cujo percurso Bonamino e Souza (2012) situam em três (3)
momentos: o primeiro caracterizado pela utilização dos resultados destas avaliações
para diagnosticar a educação escolar, porém, sem consequências para a escola e para o
currículo escolar; o segundo caracterizado por articular estes resultados a premiações ou
sanções aos profissionais da educação e alterar o currículo escolar e, o terceiro, e atual
momento, caracterizado por articular estes resultados a premiações ou sanções aos
profissionais da educação, alterar o currículo escolar e serem amplamente divulgados à
sociedade.
O Estado de São Paulo utiliza, desde 1996, os resultados das avaliações
educacionais em larga escala externas à escola produzidas pelo Sistema de Avaliação e
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) para mensurar a qualidade da
educação de sua rede pública de ensino regular e, a partir de 2007, parte destas
informações compõem o IDESP. A metodologia de construção do IDESP bem como
algumas análises sobre a mesma são descritas por Gesqui (2012), todavia, sua
construção pode ser sintetizada da seguinte forma:
O desempenho dos alunos dos quintos e nonos anos do ensino fundamental e dos
terceiros anos do ensino médio em Língua Portuguesa e em Matemática obtidos
no SARESP são utilizados como Indicador de Desempenho em Língua
Portuguesa (IDlp) e Indicador de Desempenho em Matemática (IDmat)
respectivamente e a média de ambos estabelece o Indicador de Desempenho
(ID) da etapa de escolarização;
O indicador de fluxo (IF) de cada etapa de escolarização é obtido pela média das
taxas de aprovação dos alunos de todas as séries-anos que compõem a referida
etapa;
O ID é multiplicado pelo Indicador de Fluxo (IF), resultando no IDESP da
referida etapa de escolarização.
A divulgação do IDESP de cada escola é realizada, pela SEE-SP, através do
Boletim da Escola (SÃO PAULO, 2013), contudo este documento disponibiliza ainda a
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média IDESP da rede estadual de cada etapa de escolarização que a escola em questão
atende o que permite a elaboração da Tabela 1 que apresenta as médias IDESP dos anos
iniciais do ensino fundamental da rede pública paulista de ensino regular no período de
2007 a 2013.

Tabela 1: Médias IDESP dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública
paulista de ensino regular
Média Idesp da 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3,23 3,25 3,86 3,96 4,24 4,28 4,42
rede estadual
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de São Paulo, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013
e 2014a.
Os valores apresentados na Tabela 1 sugerem que a qualidade da educação dos
anos iniciais do ensino fundamental da rede pública paulista de ensino regular tem
melhorado ano a ano destacando que o valor observado em 2013 é 36,84% maior que o
valor observado em 2007. Contudo, este tipo de informação – pautado em médias –
muito pouco expressa sobre a efetiva aprendizagem dos alunos em Língua Portuguesa
ou em Matemática, uma vez que, como exposto anteriormente, na construção
metodológica do IDESP o indicador de desempenho é obtido pela média do
desempenho em Língua Portuguesa e em Matemática, ou seja, não é possível, dessa
forma, identificar o desempenho de cada componente curricular.
A considerarmos as informações expostas até o momento e somadas ao fato de
que é desta forma – expressas em médias – que chegam ao grande público, pode-se
inferir que a qualidade da educação dos anos iniciais da rede pública paulista de ensino
regular tem melhorado em valores absolutos, contudo não se pode realizar qualquer
afirmação sobre melhora, ou não, em Língua Portuguesa ou em Matemática. Analisada
parte das informações contidas em documentos referentes ao IDESP da rede pública
paulista de ensino regular dos anos iniciais do ensino fundamental no período de 2007 a
2013 temos a justificativa de que se faz necessária a produção de evidências empíricas –
além das oficialmente disponibilizadas pela SEE-SP - que possibilitem investigação
científica se os indicadores obtidos permitem a afirmação de que está ocorrendo, ou
não, melhoria na qualidade da educação pública paulista do ponto de vista da
aprendizagem dos alunos. Os resultados apontam para o fato de que os alunos dos anos
iniciais do ensino fundamental da rede pública paulista de ensino regular – independente
do aumento observado nos valores absolutos do IDESP - ao término de sua passagem
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por esta etapa de escolarização a imensa maioria não consegue ler e escrever com o
mínimo de autonomia
Dito de outro modo: faz-se necessário buscar, organizar e analisar outras
informações que permitam identificar o desempenho dos anos iniciais do ensino
fundamental da rede pública paulista de ensino regular em Língua Portuguesa e em
Matemática para qualquer afirmação sobre melhora, ou não, da qualidade da educação
desta etapa de escolarização na referida rede.

3. Questões metodológicas

Esta comunicação tem o objetivo de apresentar informações que permitam
identificar e analisar o desempenho dos anos iniciais do ensino fundamental da rede
pública paulista de ensino regular em um dos componentes curriculares utilizados no
IDESP, no caso Língua Portuguesa, utilizando dois (2) procedimentos.
No primeiro procedimento são apresentados os quatro (4) níveis de proficiência
utilizados pela SEE-SP para classificar os alunos em função de seu desempenho nas
provas do SARESP e a distribuição dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental
da rede pública paulista de ensino regular por níveis de proficiência no período de 2007
a 2013 seguidas de algumas inferências. Espera-se com este procedimento identificar,
em termos quantitativos, alterações na distribuição dos alunos por níveis de
proficiência.
No segundo procedimento é apresentado um (1) item exemplo utilizado pela
SEE-SP no SARESP 2013 para classificar os alunos no nível de proficiência básico com
o objetivo de ilustrar o que os alunos classificados neste nível conseguem realizar e um
(1) item exemplo utilizado pela SEE-SP no SARESP 2013 para classificar os alunos no
nível de proficiência adequado com o objetivo de ilustrar o que os alunos classificados
neste nível conseguem realizar neste que, em tese, é considerado o nível de proficiência
esperado ao término de uma etapa de escolarização.
O cruzamento das informações apresentadas nos dois (2) procedimentos
encontra-se descrito nas considerações finais e permite inferências sobre a
aprendizagem efetiva dos alunos dos anos iniciais da rede pública paulista de ensino
regular em Língua Portuguesa – expressa nos itens exemplos utilizados pela SEE-SP
para classificar seus alunos em níveis de proficiência - e fundamentam questionamentos
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sobre o papel da Didática na atual política de qualidade da educação da rede pública
paulista de ensino regular.

4. Procedimento 1: Os níveis de proficiência

A SEE-SP utiliza quatro (4) níveis de proficiência para classificar seus alunos,
em função de seu desempenho no SARESP, independente da etapa de escolarização em
que se encontram. Os níveis de proficiência são descritos pela SEE-SP (SÃO PAULO,
2014b) da seguinte forma:
Abaixo do básico: Os alunos neste nível demonstram domínio insuficiente dos
conteúdos, competências e habilidades requeridas para a série escolar em que se
encontram.
Básico: Os alunos neste nível demonstram domínio mínimo dos conteúdos,
competências e habilidades, mas possuem as estruturas necessárias para interagir
com a proposta curricular na série subsequente.
Adequado: Os alunos neste nível demonstram domínio pleno dos conteúdos,
competências e habilidades desejáveis para a série escolar em que se encontram.
Avançado: Os alunos neste nível demonstram conhecimentos e domínio dos
conteúdos, competências e habilidades acima do requerido para a série escolar
em que se encontram.
No que se refere à definição de cada nível de proficiência é possível inferir que
para uma política educacional cujo objetivo é a melhora da qualidade da educação o que
se espera, em resultados, é a diminuição e, se possível, a inexistência de alunos
classificados no nível abaixo do básico; a diminuição, ou registro do menor número
possível, de alunos classificados no nível básico; ampliação, ou registro do maior
número possível, de alunos classificados no nível adequado e a ampliação do número de
alunos classificados no nível avançado.
A Tabela 2 apresenta a distribuição dos alunos dos anos iniciais do ensino
fundamental da rede pública paulista de ensino regular no período de 2007 a 2013 por
níveis de proficiência em Língua Portuguesa. O campo Abaixo do básico + Básico
representa o percentual de alunos que não alcançou o nível adequado ou, dito de outro
modo, após o encerramento de sua passagem de, no mínimo, cinco (5) anos sob a

ISSN 2177-336X

6332

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

16
responsabilidade da escola ainda não alcançaram o nível de proficiência esperado, isto
é, o adequado.

Tabela 2: Distribuição dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da rede
pública paulista de ensino regular no período de 2007 a 2013 por níveis de proficiência
em Língua Portuguesa.
Nível de proficiência em %
Ano
Abaixo
Abaixo do básico
Básico Adequado Avançado
do básico
+ Básico
2007
20,7
39,1
34,7
5,6
59,8
2008
26,7
41
25,8
6,5
67,7
2009
20,9
37,2
31,6
10,3
58,1
2010
19,8
39,3
31,1
9,8
59,1
2011
17,4
37,4
32,9
12,3
54,8
2012
18,1
33,6
33,5
14,8
51,7
2013
16,1
34,7
34
15,1
50,8
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de São Paulo, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013
e 2014a.
Inicialmente observa-se que, apesar das oscilações, os percentuais de alunos nos
níveis mais baixos de proficiência diminuíram; o percentual de alunos no nível
adequado se manteve praticamente inalterado e o percentual de alunos no nível
avançado quase triplicou ao compararmos os percentuais de 2007 com os de 2013. Num
segundo momento, ao analisarmos isoladamente os níveis abaixo do básico e básico
observa-se que a redução os percentuais registrados em 2013 representam um avanço
muito pequeno para um período de seis (6) anos e tal afirmação é corroborada com as
informações do campo Abaixo do básico + Básico uma vez que em 2007 a rede pública
paulista de ensino regular classificou 59,8% dos alunos dos anos iniciais do ensino
fundamental em Língua Portuguesa como “demonstram domínio mínimo dos
conteúdos, competências e habilidades, mas possuem as estruturas necessárias para
interagir com a proposta curricular na série subsequente” (SÃO PAULO, 2014b, p.47) e
em 2013 este percentual foi reduzido para 50,8%%. Certamente uma redução de 9% nos
níveis mais baixos de proficiência representa um avanço em termos quantitativos,
porém torna-se necessário identificar o que estes percentuais representam em termos de
aprendizagem efetiva dos alunos.

Procedimento 2: Os itens exemplos utilizados para classificar os alunos nos níveis
de proficiência básico e adequado.

ISSN 2177-336X

6333

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

17

As provas utilizadas nas avaliações do SARESP não são publicamente
disponibilizadas pela SEE-SP o que impede uma investigação mais ampliada sobre os
itens que classificam os alunos por nível de proficiência. Desta forma o documento
disponibilizado pela SEE-SP que permite uma investigação (SÃO PAULO, 2014b)
apresenta apenas um (1) ou dois (2) itens exemplo para cada nível de proficiência. Não
se pretende aqui realizar uma análise técnica de cada item e sim ilustrar o que cada um
solicita ao aluno.
No que se refere ao nível de proficiência básico o exemplo de item apresentado
a seguir é um dos utilizados pela SEE-SP para classificar os alunos neste nível ou, dito
de outro modo, corresponde afirmar que, segundo a Tabela 1, 50,8% dos alunos da rede
pública paulista de ensino regular conseguem, ao término do ensino fundamental I,
realizar corretamente itens como este ou compatíveis a este e cuja solicitação foi apenas
a de identificar o que tornou a história engraçada.
“Leia o texto e responda a questão:

A história é engraçada porque o A história é engraçada porque o
(A) lobo está com muita fome.
(B) Cascão substitui um dos três porquinhos.
(C) lobo usa macacão, mas porquinhos estão sem roupa.
(D) Cascão consegue correr mais depressa que os dois porquinhos (SÃO
PAULO, 2014b, p.58)”.

A leitura da comanda do item, da tirinha utilizada e das alternativas de resposta
apresentadas sugerem, num primeiro momento, que o percentual de alunos cujo limite
de aprendizagem possa ser representado por um item como este deveria ser reduzido.
Porém observe-se que mais da metade dos alunos da rede pública paulista de ensino
regular, após um período de, no mínimo, cinco (5) anos sob a responsabilidade da
escola conseguem, no máximo, solucionar itens como o apresentado com domínio
mínimo dos conteúdos e competências para ler as alternativas e escolher a correta. Tal
informação levanta questionamentos sobre a eficiência das muitas atividades e
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estratégias utilizadas ao longo destes cinco (5) anos e que possibilitaram tal resultado.
Some-se a isto o fato de que todos os personagens (lobo, Cascão e porquinhos) estão
presentes em histórias amplamente utilizadas, ao menos em tese, na escola pública e
meios de comunicação para infância.
Quanto ao nível de proficiência adequado o exemplo de item abaixo é um dos
utilizados pela SEE-SP para classificar os alunos neste nível ou, dito de outro modo,
corresponde afirmar, segundo a Tabela 1, que 50,8% dos alunos da rede pública paulista
de ensino regular não conseguem, ao término do ensino fundamental I, realizar
corretamente a resposta e cuja solicitação era identificar “quem conta esta história é?”
(SÃO PAULO, 2014b, p.64).
“A TERRA DOS MENINOS PELADOS
Graciliano Ramos
Havia um menino diferente dos outros meninos: tinha o olho direito
preto, e o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e
gritavam:
- Ó pelado!
Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para
se assinar a carvão, nas paredes: Dr. Raimundo Pelado. Era de bom gênio e
não se zangava; mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se
por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha
levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e fechava o olho direito.
Quando o aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo. E a
cara ficava toda escura.
Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só, e os
outros pensavam que ele estava malucando.
Estava nada! Conversava sozinho e desenhava na calçada coisas
maravilhosas do país de Tatipirun, onde não há cabelos e as pessoas têm um
olho preto e outro azul.
(Graciliano Ramos. Alexandre e outros heróis. 14ª edição. Rio, São Paulo:
Record, Martins, 1977)
Quem conta esta história é:
(A) Raimundo Pelado.
(B) o narrador.
(C) um menino.
(D) um vizinho. (SÃO PAULO, 2014b, p.64)”.

É necessário considerar que a solicitação do item era apenas a de identificar
quem conta a história, ou seja, uma atividade prevista para ser desenvolvida em diversas
oportunidades ao longo dos cinco (5) anos desta etapa de escolarização; num texto
poucas linhas, isto é, de rápida leitura que oportuniza sua realização por diversas vezes
caso o aluno considere necessário e que não apresenta palavras incomuns ao cotidiano
do aluno. Diante disso, torna-se, no mínimo, questionável a identificação de que, em
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2013, 50,8% dos alunos da última série do ensino fundamental I da rede pública paulista
de ensino regular se encontra nesta condição independente das inúmeras hipóteses
pedagógicas ou administrativas possíveis para tal, pois o esperado é que as situações de
leitura e interpretação de texto sejam frequentes no cotidiano escolar e, em especial,
nesta etapa de escolarização, no entanto, só metade dos alunos consegue demonstrar o
domínio das competências esperadas para o final do ensino fundamental I.
Os dois (2) itens exemplos utilizados solicitam o identificar, isto é, um resultado
lógico e esperado ao término de uma leitura, porém, os resultados observados em ambos
apontam para a hipótese de que os alunos classificados por estes itens não possuem,
autonomia em leitura após cinco (5) anos sob a responsabilidade da escola, o que coloca
em xeque a eficiência dos procedimentos metodológicos utilizados, uma vez que os
resultados das pesquisas, expostas anteriormente, evidenciam a limitação do potencial
da didática efetivada no âmbito escolar à poucas atividades de treinamento de alunos
para as avaliações externas.

Considerações finais

A utilização de indicadores estatísticos no campo educacional brasileiro tem sido
difundida de tal forma que dificilmente são questionados quanto à sua validade,
precisão e, principalmente, se, apesar de toda a tecnologia de que faz uso, realiza aquilo
a que é oficialmente proposto, ou seja, contribuir para a melhoria da qualidade da
educação e fornecer informações que orientem políticas educacionais. A pequena
evolução observada nos valores absolutos do IDESP ao longo de seis (6) anos aliada à
manutenção da atual política educacional para a qualidade da educação na rede pública
paulista de ensino regular corrobora esta afirmação.
Quanto ao objetivo central deste artigo, isto é, identificar a aprendizagem dos
alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública paulista de ensino
regular em Língua Portuguesa conclui-se que 50,8% do total dos alunos avaliados pelo
SARESP em 2013 não alcançaram o nível de proficiência adequado, ou seja, segundo
os parâmetros da SEE-SP possuem apenas condições mínimas para interagir com a
proposta curricular da série subsequente, em outras palavras, não possuem autonomia
em leitura e interpretação de textos para seguir para o fundamental II.
A análise dos itens utilizados para classificar os alunos nos níveis de proficiência
básico e adequado sugere que ambos solicitam muito pouco aos alunos em termos de
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leitura e interpretação de um texto e, ainda assim, os resultados obtidos são
preocupantes, ou seja, apesar da evolução do IDESP em valores absolutos, não é
possível afirmar que é observada uma evolução, em aprendizagem efetiva, dos alunos,
ao menos para a grande maioria do alunado
Outro dado importante, e muito preocupante, é a hipótese obtida com a
triangulação de informações da análise dos itens utilizados para classificar os alunos nos
níveis de proficiência com os resultados obtidos com a distribuição dos alunos por
níveis de proficiência e os achados das produções acadêmicas citadas que destacam a
ampliação de treinamentos dos alunos para o SARESP e conivência de professores e
gestores escolares: o enorme potencial da Didática no processo de ensino e
aprendizagem tem sido substituído por simples e repetitivas ações de treinamento para
as avaliações externas em larga escalo no cotidiano da rede pública paulista de ensino
regular.
A considerar que 50,8% os alunos não conseguem ler e interpretar textos simples
e que a Didática, como possibilidade historicamente comprovada de reverter este
cenário, está abandonada na atual política de qualidade da educação da rede pública
paulista de ensino regular torna-se urgente uma análise adensada da mesma, o que
acontece em eventos como este.
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REFORMA CURRICULAR, PRÁTICA PEDAGÓGICA E TRABALHO
DOCENTE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA “MAIS EDUCAÇÃO – SÃO
PAULO”
SOUZA, Rafaela de Barros Souza
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
PENNA, Marieta Gouvêa de Oliveira
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Resumo
Nesta comunicação são apresentados resultados parciais de pesquisa sobre o programa
“Mais Educação – São Paulo”, implantado no município no ano de 2014, trazendo
alterações no currículo e na prática pedagógica. O objetivo aqui é analisar aspectos dos
efeitos dessa reforma no trabalho dos professores. O ensino, cerne do trabalho docente,
é investigado a partir de pressupostos da Didática, sendo compreendido como atividade
realizada na escola e intencionalmente organizada, relacionada ao sistema de ensino e
ao contexto social. Assume-se que em sua análise, se faz necessária uma interconexão
de temas e níveis de aprofundamento, que vão desde a sala de aula até as políticas
educacionais. Considera-se a complexidade dos processos educativos escolares face ao
trabalho docente, a partir do depoimento de professores. Os dados foram coletados por
meio de entrevistas semiestruturadas com seis professores em duas escolas da rede
pública municipal de São Paulo. Nas análises, são acionados os conceitos de
intensificação do trabalho docente, saberes docentes e prática pedagógica. Dentre os
efeitos da reforma sobre o exercício docente, foi possível identificar: intensificação do
trabalho, sentimento de insegurança e solidão, perda de direitos, falta de estrutura e de
condições materiais, organização escolar inadequada, dificuldades para executar o
trabalho, num contexto em que a autonomia docente se vê ameaçada. Por força da
própria legislação e dos programas de reforma, os professores são levados a dominar
novos saberes, mas nem sempre de forma reflexiva. Verificou-se que os professores
acionam saberes oriundos de fontes diversas, sobretudo aqueles que surgiram da
experiência, em contexto no qual as condições de trabalho não as mais adequadas. A
reforma curricular analisada incide diretamente sobre as práticas pedagógicas, marcadas
pelas interações com os alunos, com os outros docentes e também com a instituição
escolar.
Palavras-chave: Reforma curricular; Saberes docentes; Prática pedagógica.

Introdução

A busca pela qualidade tem se apresentado como um novo paradigma para a
educação brasileira nos últimos anos. Em meio a essa busca, os sistemas de ensino têm
lançado constantemente programas e projetos cujos focos principais quase sempre
permeiam o currículo e a prática pedagógica. As propostas chegam ao cotidiano escolar
e encontram uma grande diversidade de contextos, sujeitos e circunstâncias.
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Quando se fala em reformas curriculares é comum estas não se instalarem na
prática no mesmo ritmo em que são encaminhadas. Um dos motivos, segundo Gimeno
Sacristán (1998) é o fato de tais reformas coisificarem o currículo, concebendo-o como
um objeto manipulável, apreensível, mensurável, podendo ser moldável de forma
controlada a partir de modelos previamente estabelecidos, capazes de mudar a realidade
por si só. A concepção limitada de algumas reformas curriculares esgota suas ações à
mera elaboração, difusão e afirmação desses documentos. A realidade educativa, suas
condições de interpretação, as limitações da prática, as características do texto
curricular, ou mesmo as condições de trabalho dos professores são desconsideradas. As
prescrições de reorganização curricular e as práticas pedagógicas vivenciadas dentro das
escolas possuem uma relação de interdependência que não pode ser desconsiderada,
posto estarem em interação (MARIN, 1996).
Nesta comunicação são analisadas facetas da implantação do programa “Mais
Educação – São Paulo” (SÃO PAULO, 2013a), cuja meta é a reorganização do ensino
fundamental na rede pública municipal. A pesquisa foi realizada em 2014, objetivando
captar a relação existente entre o cotidiano escolar e reformas que incidem sobre o
currículo, e assim analisar a nova realidade vivida no interior das escolas municipais,
com foco nos efeitos sobre o trabalho docente e o ensino.
O ensino, cerne do trabalho docente, é compreendido a partir de pressupostos da
Didática, como intencionalmente organizado e realizado na escola e, portanto, marcado
por esse contexto institucional, ao mesmo tempo em que se relaciona ao sistema de
ensino e ao contexto social (MARIN, 1996). Aqui, considera-se a complexidade dos
processos educativos escolares e do trabalho docente face às alterações adjacentes à
implantação de uma reforma curricular, a partir do depoimento de professores. Para
tanto, foram coletados dados por meio de entrevistas semiestruturadas, com seis
professores em duas escolas da rede pública municipal de São Paulo.
O texto está organizado em três partes. Num primeiro momento, são debatidas as
relações existentes entre as condições de trabalho docente e as práticas pedagógicas.
Depois, são apresentados os principais aspectos do “Programa Mais Educação”, para em
seguida serem analisados os efeitos de tal programa no trabalho docente.

Condições de trabalho docente e prática pedagógica
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Ao se debater o ensino a partir de pressupostos da Didática, parte-se de
compreensão que se trata da relação estabelecida entre o professor, o aluno e o
conhecimento escolar, compreendida como uma relação triádica (PASSMORE, 2002).
No entanto, é preciso considerar que essa relação não ocorre no vazio, mas num
contexto específico que se faz necessário considerar.
O ensino, cerne do trabalho docente, necessita ser considerado como atividade
realizada na escola e intencionalmente organizada, sendo essa atividade relacionada ao
sistema de ensino e ao contexto social. Para que se possa investigar ou mesmo intervir
no ensino, faz-se necessário compreendê-lo a partir de uma interconexão de temas e
níveis de aprofundamento, que vão desde a sala de aula até as políticas educacionais
(MARIN, 1996). De acordo com Azanha (1995), é importante investigar a escola, para
que se possa analisar a prática educacional nela desenvolvida.
Um dos aspectos relacionados à escola e que interferem diretamente no ensino
diz respeito às condições de trabalho do professor. Discussão apresentada por Sampaio
e Marin (2004) enfatiza conexões existentes entre as condições de trabalho do professor
e suas consequências no ensino, seja no que diz respeito aos conteúdos básicos da
escolarização, seja no que diz respeito ao ensino de crenças e valores na escola. Paul e
Barbosa (2009) relacionam a eficácia no ensino a fatores como fixação do professor na
escola, entre outros aspectos referidos a condições de trabalho docente. Biasi (2009)
destaca a existência de imbricações entre formação, condições salariais, tempo de
serviço e situação funcional, ao se considerar o desempenho dos alunos.
Diferentes estudos têm apontado as difíceis condições de trabalho às quais os
professores se encontram submetidos no exercício de sua função. Na atualidade, a
precariedade existente nas condições de trabalho docente se acentua, num contexto de
reformas educacionais de cunho neoliberal (SAMPAIO e MARIN, 2004). Oliveira
(2004; 2008), identifica aumento de controle sobre o trabalho docente, em decorrência
de novas formas de gestão, que passam a focar a produtividade e os resultados
escolares, reestruturando e intensificando seu trabalho. Ao discutirem a precariedade no
trabalho do professor, Lüdke e Boing (2004) destacam a falta de reconhecimento social
da docência, face à falta de autonomia na profissão, à subordinação dos professores ao
Estado, às múltiplas possibilidades formativas para o exercício dessa função, aos baixos
salários recebidos.
Ao debater as condições de trabalho dos professores, Apple (1995) evidencia a
desqualificação do trabalho, relacionada a uma crescente imposição de procedimentos
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de controle técnico sobre o currículo e sobre a docência. Reformas como a que aqui se
analisa propõem uma reorganização do currículo por meio de regulação do trabalho
docente. Implicam em mudanças no cotidiano dos professores e da escola, conferindo à
prática docente uma espécie de autonomia relativa. Ou seja, as reformas incidem sobre
a prática docente, aqui compreendida como atividade complexa que engloba várias
etapas, tais como orientar os estudos, regular as relações na sala de aula, preparar de
materiais, selecionar atividades, organizar o espaço (GIMENO SACRISTÁN, 1999). O
autor considera que o professor utiliza esquemas práticos para conduzir suas ações,
produzidos no contexto escolar. Esses esquemas, por se encontrarem enraizados na
cultura escolar, fazem com que os professores, em alguns aspectos da ação realizada na
escola, possuam desempenhos semelhantes.
Tal semelhança nas ações dos professores pode ser compreendida a partir do
conceito de saberes da experiência, que são desenvolvidos e aprendidos pelos docentes
no contexto escolar, no contato com os colegas e com as regras de funcionamento da
escola (TARDIF e RAYMOND, 2000). Os saberes da experiência compõem um dos
aspectos do saber profissional dos professores, englobando várias facetas, indo além do
domínio do conteúdo a ser ministrado: saber planejar, habilidades relacionadas à
postura, ao trato com os alunos, conhecimentos sobre o sistema de ensino, entre outras.
A partir do exposto, destaca-se a relevância de se investigar os efeitos do
“Programa Mais Educação – São Paulo” sobre as condições de trabalho do professor, o
que por certo traz consequências para suas práticas pedagógicas e para o ensino.
O “Programa Mais Educação” e o Ciclo Interdisciplinar
Em 2013 foi lançado o programa “Mais Educação – São Paulo” como novo
plano do governo municipal para a rede. Pode-se inserir tal reforma em tendência –
presente nas trocas de mandatos em diferentes administrações, no que se refere à
educação – de lançamento de novas moções, quase sempre apresentadas em documentos
escritos e em discursos com promessas de melhoria, muitas vezes conjugando novas
propostas com práticas já existentes (BALL e MAINARDES, 2011). Nos documentos
do programa há também uma clara preocupação com a prática docente e com o
currículo. A sala de aula é considerada espaço precioso de encontro dos sujeitos
(professor/aluno) e dos conhecimentos, emoções, sentimentos, consciência e valores
(SÃO PAULO, 2013b). No contexto das reformas neoliberais a prática docente e o
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currículo são considerados eixos importantes. O encaminhamento de programas, como a
reorganização do ensino desenvolvida por esta gestão, pode ser entendido como mais
um indício desta tendência.
O documento que subsidia a implantação (SÃO PAULO, 2014) afirma que o
foco está centrado na gestão e na qualidade social da educação. Em termos de gestão,
são ressaltados três eixos: a gestão pedagógica; a gestão do conhecimento e a gestão
democrática. A gestão pedagógica é considerada a base para a implantação do
programa. Por meio dela as práticas de educadores e gestores devem se adequar aos
princípios estabelecidos, a partir das noções de interdisciplinaridade, autoria, pedagogia
de projetos e avaliação para a aprendizagem. (SÃO PAULO, 2014).
De acordo com as primeiras medidas, buscou-se reorganizar o ensino
fundamental em três ciclos com três anos de duração cada. Ficando assim estabelecidos:
Ciclo de Alfabetização, o Ciclo Interdisciplinar e o Ciclo Autoral (SÃO PAULO,
2013a). Em conjunto, foram encaminhadas propostas como: o fim da aprovação
automática; formação do educador voltada para os temas do programa; gestão
participativa e democrática, avaliações externas.
A prática pedagógica no Ciclo Interdisciplinar foi estudada com maior
profundidade nesta pesquisa sobre o programa “Mais Educação – São Paulo”. De
acordo com a proposta oficial, espera-se que professores especialistas e polivalentes, ao
atuarem no Ciclo Interdisciplinar, ministrem aulas em conjunto. A partir da
reorganização, os professores polivalentes podem atuar no 6º ano em regência
compartilhada como professores de “projetos”. Isto, de acordo com a proposta,
contemplaria a perspectiva interdisciplinar nela presente. Do mesmo modo, professores
especialistas passaram a poder atuar nos 4º e 5º anos, com as mesmas condições e
objetivos.
Sobre esse aspecto, com a realização da pesquisa, verificou-se que os
professores que atuaram no Ciclo Interdisciplinar no ano de 2014 identificaram
dificuldades em realizar a articulação das áreas do conhecimento, já que pouco
conseguiam se encontrar para realizar o planejamento. A autonomia e a mobilidade em
relação ao currículo e as possibilidades que a interdisciplinaridade trariam, apareceram
de maneira parcial. Alguns professores relataram se sentir autônomos, mas isso ao se
referirem ao trabalho em geral, não necessariamente ao trabalho interdisciplinar. Nas
respostas, também ficou claro que algumas práticas foram mantidas por parte do sistema
de ensino, mas também reproduzidas por parte dos sujeitos. O planejamento feito por
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séries, os conteúdos organizados por disciplinas, as avaliações feitas separadamente.
Isso expressa a manutenção da lógica seriada em termos metodológicos.
A prática tem uma continuidade temporal inevitável e não é um simples passado
ao qual se olha como um objeto petrificado, pelo contrário, continua sendo operacional,
organizando a ação dos membros que compartilham uma cultura (GIMENO
SACRISTÁN, 1999).
Uma das maiores dificuldades para a efetivação do trabalho articulado entre os
professores especialistas e polivalentes, pelo que se pode verificar, diz respeito às
poucas possibilidades de encontros na escola, resultando na persistência de
planejamento e práticas mais individualizadas.

Para Gimeno Sacristán (1998), o

planejamento compõe uma das dimensões do currículo em ação, sendo uma de suas
funções organizar e sistematizar o currículo a ser cumprido. O trabalho com o Ciclo
Interdisciplinar pressupõe atividades integradas e a transversalidade entre as áreas do
conhecimento. No cotidiano escolar, as formas de organização não viabilizam tais
momentos, sobretudo, do ponto de vista da cisão histórica entre os professores do antigo
Ciclo I e IIi, que continuaram trabalhando separadamente.
Identificou-se também, que o trabalho por projetos no Ciclo Interdisciplinar foi
impactado por critérios burocráticos, tanto na escolha dos docentes, quanto na escolha
do tema a ser desenvolvido. Verificou-se uma fragilidade na suposta construção coletiva
e democrática defendida nos documentos. De acordo com as falas presentes nas
entrevistas, o critério de preenchimento da jornada dos docentes e outras normatizações
estiveram à frente da regência compartilhada e do trabalho por projetos, inovações que
poderiam ao menos iniciar o processo de articulação entre as disciplinas, favorecendo a
qualidade social da educação, o fortalecimento da autonomia, um currículo menos
compartimentado e mais dialogado, tal como fora idealizado.
.
Trabalho docente e efeitos da reforma: o que afirmam os docentes

No que se refere aos efeitos da reforma para o exercício docente, alguns aspectos
foram verificados. Os docentes indicaram que houve uma intensificação do seu
trabalho, falta de tempo e aflição por não se sentirem em condições de executar tudo o
que a proposta demandava. Além de usarem constantemente o tempo livre para planejar
e pesquisar assuntos relacionados ao trabalho.
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Apple (1995) afirma que a intensificação do trabalho docente representa uma das
formas tangíveis pelas quais os privilégios de trabalhadores da educação são
degradados, caracterizando-se pela crescente demanda de novas atribuições, pela falta
de tempo para as atividades mais básicas da vida humana, pelo sentimento de cansaço
oriundo da criação de objetivos comportamentais, pela criação de pacotes institucionais
e pelas intensas cobranças burocráticas referidas ao processo de ensino aprendizagem.
Insegurança e solidão foi outro ponto levantado, sobretudo pela exigência de
novos conhecimentos, e pelo fato dos docentes se sentirem responsabilizados pelo
possível êxito ou fracasso da reforma, já que era o seu primeiro ano de vigência. Acosta
(2013) aponta que os docentes constantemente buscam o sentido da práxis, visando sua
reconstrução permanente e que, cotidianamente, tomam decisões em sua prática
pedagógica, porém as fazem, comumente, em condições de incerteza. A forma como as
escolas foram organizadas, com as turmas seriadas, os professores divididos por turnos,
enfim, as permanências oriundas do antigo sistema de organização escolar reforçaram as
contradições presentes no trabalho docente. Estes viviam uma realidade fragmentada e
solitária, com um discurso que apelava para o trabalho coletivo, integrado e
interdisciplinar.
Perda de direitos e alterações na jornada de trabalho constituíram um dos efeitos
identificados. “Diminuiu o número de aulas, diminuiu o meu salário, não posso fazer a
Jornada Especial Integral de Formação (JEIF)ii e por aí vai” (Willian).

A perda de

direitos dos trabalhadores da educação é uma característica do contexto neoliberal e se
intensifica com as reformas, conforme explicitado por Oliveira (2003).
Houve ainda a falta de condições objetivas para a implantação da reforma
curricular como, por exemplo, a falta de materiais, de espaço físico adequado e demora
na entrega de equipamentos, colocando a prática pedagógica em condição de
imprevisibilidade.
De acordo com Giroux (apud SOUZA e FERNANDES, 2014), as condições
materiais sob as quais o professor atua constituem as bases para delimitar e firmar suas
práticas como intelectuais, levando por sua vez à necessidade de reconsiderar e,
possivelmente, transformar fundamentalmente a natureza das condições sob as quais
pretende atuar.
Do ponto de vista dos materiais e recursos disponíveis, ou de ponto de vista do
currículo face ao planejamento das aulas, foi mencionada a necessidade de se realizar
adequações. A falta de tempo para adaptação dos planos às necessidades institucionais
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foi apontada como parte dos descompassos entre a realidade vivida no contexto de
implantação e as recomendações do programa.
A organização escolar inadequada foi identificada como fator que também gerou
efeitos na prática pedagógica dos docentes do Ciclo Interdisciplinar, uma vez que estava
em claro desajuste com as expectativas de uma nova prática. Os espaços físicos
limitados, os turnos e turmas que permaneceram agrupados de mesma maneira, a
divisão do tempo das aulas em períodos curtos, os professores com horários limitados às
aulas, sem possibilidades de encontros para diálogo e trabalho coletivo na maior parte
dos casos. “[...] quando não há estrutura e reorganização escolar não adianta nada os
Ciclos” (Marisa).
A escola possui algumas características organizacionais e sociais que
influenciam o trabalho dos agentes escolares. Como lugar de trabalho, ela não é apenas
um espaço físico, mas um espaço social que define como o trabalho dos professores é
repartido e realizado, como é planejado, supervisionado, remunerado e visto por outros.
Gimeno Sacristán (1998) também reconhece os limites institucionais presentes na
atuação dos docentes. Embora ele seja um mediador decisivo na ressignificação do
currículo prescrito, o professor não escolhe as condições para desenvolver o seu
trabalho. No entanto, possui a capacidade de modelar o currículo, reconfigurando sua
prática, o que lhe permite atuar com certa autonomia, mesmo que diminuída aos limites
da organização escolar. Assim, “[...] a racionalidade dominante na prática escolar está
condicionada pela política e mecanismos administrativos que intervêm na modelação do
currículo dentro do sistema escolar” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 107).
Diante das condições nem sempre favoráveis, quando inseridos em seu
cotidiano, os professores realizam adaptações e transformações nos programas, pois têm
que lidar constantemente com o improviso. Para dar conta dos objetivos traçados os
professores comumente usam: saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os
saberes da formação profissional e os saberes da experiência (TARDIF, 2002). Tal
aspecto se sobressaiu nas entrevistas, no que se refere à necessidade de promover
articulações entre o novo e velho, entre os saberes da experiência e as novas
recomendações. Os docentes relataram que misturam os saberes da experiência,
tentando adequar às prescrições. Muitas vezes, possuem experiência em fazer tais
adequações, dado o acúmulo de vezes e de tempo vivenciando tais condições, em face
da profusão de reformas vivenciadas na rede. “A gente vai misturando, vai pegando as
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experiências que a gente tem os materiais que são enviados, os que a gente tem em
mãos e vai montando na medida do possível” (Emília).
A prática docente tem reguladores externos aos professores, em uma instituição
que tem suas normas de funcionamento marcadas pela cultura escolar e pelas condições
de trabalho às quais os docentes estão submetidos (GIMENO SACRISTÁN, 1998). No
caso do magistério no Ciclo Interdisciplinar, a realidade multifacetada e contraditória
induziu a uma prática igualmente fragmentária e difusa. Os docentes assumiram que
mesclam saberes oriundos de fontes diversas, sobretudo daqueles que surgiram da
experiência. Uma experiência marcada pelas interações com os alunos, com os outros
docentes e também com a instituição escolar, herdeira de diversas reformas anteriores
com discursos e recomendações acumuladas.
Oliveira (2004) em seu clássico artigo sobre a reestruturação do trabalho
docente, afirma que esses trabalhadores se sentem obrigados a responder às novas
exigências pedagógicas e administrativas, contudo expressam sensação de insegurança e
desamparo tanto do ponto de vista objetivo – faltam-lhes condições de trabalho
adequadas –, quanto do ponto de vista subjetivo.

Aquela escola tradicional,

transmissiva, autoritária, verticalizada, extremamente burocrática mudou. O que não
quer dizer que estejamos diante de uma escola democrática, pautada no trabalho
coletivo, na participação dos sujeitos envolvidos, ministrando uma educação de
qualidade. Valores como autonomia, participação, democratização foram assimilados e
reinterpretados

por

diferentes

administrações

públicas,

substantivados

em

procedimentos normativos que modificaram substancialmente o trabalho escolar. O fato
é que o trabalho pedagógico foi reestruturado, exigindo-se uma nova organização
escolar, sem as adequações necessárias, isso implica processos de precarização do
trabalho docente (OLIVEIRA, 2004).
Por força da própria legislação e dos programas de reforma, os docentes foram
levados a dominar novos saberes no exercício de suas funções como: pedagogia de
projetos, currículos transversais, avaliações formativas, enfim, novas exigências a para
responder, que, apresentadas como novidade ou inovação, foram tomadas como
indispensáveis.

Considerações finais
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O estudo da reforma proposta pelo programa “Mais Educação – São Paulo”
permitiu identificar que, entre o que está posto nos documentos oficiais e a realidade
cotidiana relatada pelos docentes, há um grande distanciamento, em especial no que se
refere à organização dos tempos e espaços. De um lado a proposta de organização do
ensino em ciclos sob a ótica interdisciplinar, de outro um espaço que ainda se configura
de maneira seriada, com as áreas do conhecimento e agrupamentos fragmentados, além
de os docentes especialistas e polivalentes contarem com pouco espaço para articulação
do trabalho.
A permanência de práticas mais individuais firmadas na própria cultura
profissional dificultou a mudança de atitude para um trabalho mais integrado. Do
mesmo modo, para além da possibilidade de regência compartilhada no Ciclo
Interdisciplinar, houve poucas ações governamentais que alterasse as jornadas ou
ampliasse os momentos de encontro coletivo, nos quais os professores especialistas e
polivalentes pudessem articular o trabalho.
Há um clima de mal-estar estar entre os professores, nutrido pelo descompasso
existente entre o imaginário de sua função pedagógica e a realidade vivida, ou seja,
entre suas necessidades reais e as ambiciosas expectativas postas nacionalmente.
O estudo aqui apresentado evidencia relevância de, ao se estudar a prática
pedagógica docente, a partir de pressupostos da Didática, considerar-se os diferentes
âmbitos a ela inter-relacionados, no caso, o currículo prescrito e o currículo praticado
pelos docentes, face às condições objetivas de efetivação do ensino. Entende-se, como
afirma Marin (1996), que a análise das práticas pedagógicas realizadas na escola é
importante ponto de partida para a compreensão do ensino, aspecto fundamental para a
superação de dificuldades presentes no cotidiano escolar. Aqui, evidenciou-se a
necessidade de se atentar para as condições de trabalho docente, bem como para as
práticas enraizadas na cultura escolar, ao se propor uma reforma curricular.
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Forma de organização dos Ciclos no município de São Paulo até a reforma aqui estudada, o Ciclo I
correspondendo ao ensino fundamental I e o Ciclo II ao ensino fundamental II.
ii
A Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) corresponde a uma jornada estendida remunerada
voltada para estudos e discussões coletivas entre os docentes e coordenação pedagógica. Apenas os
professores com uma jornada completa de vinte e cindo aulas semanais tem garantido o direito de optar
por esta jornada.
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CURRÍCULO E DIDÁTICA: ENTRELAÇAMENTOS EM TORNO DA
TEMÁTICA DO CONHECIMENTO

O painel se insere na discussão do campo do currículo e a relação deste com a Didática.
A proposta quer trazer à tona aproximações e distanciamentos entre Didática e
Currículo tendo a temática do conhecimento escolar como elo. Inserido no subeixo 2,
Didática, Currículo e Avaliação, a proposta pretende trazer entrelaçamentos entre
Didática e Currículo na compreensão de licenciandos e licenciandas de Pedagogia, a
partir da discussão conceitual sobre o conhecimento escolar.Traz também as discussões
de Michael Young no tocante a compreensão do papel do currículo na escola. Para tal,
se amparada em abordagens que buscam a problematização do conhecimento
especializado e o papel docente no enquadramento e estratificação deste. Young suscita
questões acerca de como os conhecimentos são selecionados para a composição dos
currículos escolares. Poder e contextualização do conhecimento são questões
desafiadoras à práxis educativa e revelam a complexidade dos processos educativos e da
atuação docente. A renovação da centralidade do conhecimento especializado, agora
denominado poderoso por Young, provoca uma ruptura estratificante e
descontextualizadora no campo do currículo, hierarquizando radicalmente saberes com
a redução do papel docente na construção do currículo escolar. O docente se encontra
limitado ao campo da Didática, uma vez que o conhecimento escolar passa a ser
determinado exclusivamente por especialistas. Tal visão, corroborada por Young, foi
percebida nas vozes discentes do curso de Pedagogia, cuja questão do conhecimento
escolar, central à Didática e ao Currículo, acabou por se revelar despolitizada e
instrumental na acepção dos graduandos. O painel defende a importância de se superar a
visão estratificada, descontextualizada e despolitizada acerca do conhecimento escolar.
Palavras-chave: Didática. Currículo. Conhecimento.
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CONTEXTUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO: DE QUÊ CONHECIMENTO
PODEROSO ESTAMOS FALANDO?

Teodoro Adriano Costa Zanardi
Doutor em Educação pela PUC/SP. Professor do Programa de Pós-graduação stricto
sensu em Educação da PUC/MG.
Resumo: O conhecimento especializado defendido por Michael Young se constitui em
conceito fundamental para a compreensão da proposta de construção de um Base
Nacional Comum Curricular. Neste sentido, este trabalho se propõe a analisar sob uma
perspectiva crítica de cunho freireano como a concepção de conhecimento poderoso e
enquadramento se relacionam com uma proposta de contextualização do currículo. A
partir da categoria empoderamento desenvolvida por Freire, é enfrentada a proposta de
Base Comum e de enquadramento forte, que ignora o papel tanto dos educandos e
educandas quanto dos educadores e educadoras como sujeitos do currículo, para
enfatizar a necessidade de um compromisso do campo do currículo com uma
contextualização forte para proporcionar um conhecimento transformador. A Base
Nacional Comum serve, assim, como pano de fundo revelador de uma posição
centralizadora e homogeneizadora de um conhecimento compreendido como poderoso
que se funda em um distanciamento entre os conceitos, com pretensões de
universalidade, e realidade vivida pela comunidade de educadores(as) e educandos(as),
como defende Michael Young. A busca por um currículo nacional tem como escopo a
busca por um padrão de conhecimento acessível a todos educandos e educandas. Isto
significa necessariamente um padrão de educação em que educadores(as) e
educandos(as) se encontrem mediatizados pelo conhecimento especializado (poderoso)
eleito pelo processo de construção da Base Nacional Comum. O trabalho se desenvolve
através de estudo bibliográfico que privilegia os conceitos de Young, Bernstein e Freire,
para trazer para a centralidade do currículo a práxis docente como fundamento para a
contextualização do conhecimento e para a construção do currículo.
Palavras-chave: Práxis docente; conhecimento; contextualização.

1. Introdução

A construção de uma Base Nacional Comum Curricular torna relevante o
pensamento de Michael Young no que tange à principal função social da escola que,
segundo o autor, seria a transmissão de um conhecimento especializado, por ele
denominado conhecimento poderoso.
Nestes termos, a eleição de direitos de aprendizagens que pretende oportunizar a
todos brasileiros e brasileiras da educação infantil até o ensino médio tem como
fundamento a necessária equidade em uma sociedade tão desigual como a nossa.
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Diante das concepções de conhecimento poderoso e enquadramento forte,
expostas por Michael Young, e o desenvolvimento da Base Nacional Comum
Curricular, trazemos reflexões sobre como a práxis educativa se coloca neste contexto,
problematizando estas questões a partir de uma perspectiva freireana. O que se pretende,
assim, é estabelecer um diálogo sobre o currículo e a contextualização do conhecimento
que não perca de vista a questão da realidade vivida por educadores(as) e
educandos(as).
Esta proposta se desenvolve através de uma abordagem qualitativa de cunho
bibliográfico, que traz, além da referência já citadas, Paulo Freire como fundamento
para a construção de um currículo crítico e transformador que valorize a ação-reflexão
de educadores(as) e educandos(as).

2. A Base Nacional Comum Curricular: o conhecimento poderoso e o
enquadramento forte

O início do processo de elaboração para implantação de uma Base Nacional
Comum Curricular renova a discussão sobre o papel da escola em nossa sociedade e a
centralidade do currículo neste contexto. Fundada na concepção de que a padronização
dos conhecimentos a serem escolarizados é indispensável para a efetividade do
princípio da igualdade de oportunidades, a Base traz em seu bojo a proposta de
conhecimentos

especializados

que

devem

ser

proporcionados

a

todos

independentemente da
No mesmo sentido, a Base se propõe a orientar os educadores(as) no quediz
respeito ao que ensinar em sala de aula, partindo do pressuposto que estes sujeitos
estariam desorientados sobre quais são os conhecimentos importantes para a sociedade e
as futuras gerações.
De acordo com o MEC,

A Base Nacional Comum Curricular (BNC) vai deixar claro os
conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes brasileiros têm o
direito de ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na Educação Básica,
ano a ano, desde o ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. Com ela
os sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um importante
instrumento de gestão pedagógica e as famílias poderão participar e
acompanhar mais de perto a vida escolar de seus filhos.
A Base será mais uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do
currículo das mais de 190 mil escolas de Educação Básica do país,
espalhadas de Norte a Sul, públicas ou particulares. (2016).
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Isto vem na esteira da proposta de Michael Young e seu conhecimento poderoso.
Ao responder para quê servem as escolas, Young faz uma defesa enfática da função
escolar de transmissão do conhecimento. Young determina, em seu artigo,que o
conhecimento poderoso – verdadeiramente útil – é o conhecimento especializado (2007,
p. 1295).
Em texto publicado mais recentemente, em 2013, Young coloca a indagação em
termos mais precisos – “qual é o conhecimento a que os alunos têm direito”? – para
concluir que existe um “conhecimento melhor” (2013, p. 234), sendo este o
conhecimento, por ele, adjetivado como poderoso.Daí Young elenca duas características
básicas deste conhecimento.

Ele é especializado, tanto na maneira como é produzido (em cursos,
seminários e laboratórios) quanto na maneira como é transmitido (em
escolas, faculdades e universidades), e essa especialização se expressa
na fronteira entre áreas de conhecimento e disciplinas escolares que
definem seu foco e seus objetos de estudo. Em outras palavras, não
me refiro ao conhecimento geral. Isso não significa que os limites
sejam fixos e imutáveis. No entanto, significa que o aprendizado e a
pesquisa interdisciplinar dependem do conhecimento baseado nas
áreas disciplinares.
Ele é diferente das experiências que os alunos levam para a escola ou
que os estudantes mais velhos levam para a faculdade ou a
universidade. Essa diferença expressa-se nos limites conceituais entre
o conhecimento cotidiano e o escolar. (2013, p. 235).

Segundo Young, a utilidade deste conhecimento reside na sua validade para
qualquer contexto, ou seja, é um conhecimento que independe do contexto,
“independente de contexto ou conhecimento teórico” (2007, p. 1296).

É desenvolvido para fornecer generalizações e busca a universalidade. Ele
fornece uma base para se fazer julgamentos e é geralmente, mas não
unicamente, relacionado às ciências. É esse conhecimento independente de
contexto que é, pelo menos potencialmente, adquirido na escola e é a ele que
me refiro como conhecimento poderoso. (YOUNG, 2007, p. 1296).

Para esta elaboração, Young recorre a outro conhecido curriculista inglês, Basil
Bernstein, que traz os conceitos classificação e enquadramento para o campo do
conhecimento escolar.
Young traz estes conceitos nos seguintes termos:

ISSN 2177-336X

6354

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5
Bernstein começa conceituando as fronteiras em termos de duas
dimensões. Primeiramente, ele faz uma distinção entre a
classificação do conhecimento – ou o grau de isolamento entre
domínios de conhecimento – e o enquadramento do conhecimento –
o grau de isolamento entre o conhecimento escolar ou o currículo e o
conhecimento cotidiano que os alunos trazem para a escola. Em
segundo lugar, ele sugere que a classificação do conhecimento pode
ser forte – quando os domínios são altamente isolados um do outro
(como no caso de física e história) – ou fraca – quando há baixos
níveis de isolamento entre domínios (como nos currículos de
humanidades ou ciências). Da mesma forma, o enquadramento pode
ser forte – quando o conhecimento escolar e o não-escolar são
isolados um do outro, ou fraco, quando as fronteiras entre o
conhecimento escolar e o não-escolar são diluídas (como no caso de
muitos programas de educação adulta e alguns currículos planejados
para alunos menos capazes). (2007, p. 1297).

Young deseja assim um conhecimento especializado em que haja o isolamento
dos domínios das áreas (classificação forte), bem como uma rígida fronteira entre o
conhecimento considerado escolar e o considerado não-escolar (enquadramento forte).
Bernstein (1996, p. 59)define o enquadramento como o princípio “que regula as
práticas comunicativas das relações sociais no interior da reprodução de recursos
discursivos, isto é, entre transmissores e adquirentes”.
Percebe-se que a definição de Bernstein vai bem além da simplificação exposta
por Young na sua defesa do conhecimento poderoso e da necessidade de fronteiras e
isolamento dos conhecimentos para que a escola cumpra o seu papel.

El enmarcamiento tiene que ver con quien controla algo. Podemos describir
lo que sigue como la lógica interna de la práctica pedagógica. El
enmarcamiento se refiere a la naturaliza del control em que se ejerce sobre:
la selección de la comunicación;
su secuencácion (qué es lo que va antes y qué es lo que va después);
su ritmo (el grado previsto de adquisición);
el control de la base social que hace posible esta transmisión.
Cuando el enmarcamiento es fuerte, el transmissor tiene el control explícito
de la selección, el ritmo, los critérios y la base social de la comunicación.
(BERNSTEIN, 1996a, p. 44-45).

As questões de controle e de seleção são fundamentais para Bernstein e
imbricadas com a categoria enquadramento (enmarcamiento). O enquadramento forte se
traduz em uma centralização da distribuição do conhecimento, sendo o chamado
transmissor peça-chave neste contexto.
Mainardes e Stremel explicitam a complexidade do pensamento bernsteiniano
enfatizando a questão do poder, que foi abandonado por Young ao desenvolver o
conhecimento poderoso a partir do enquadramento.

ISSN 2177-336X

6355

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6

Os conceitos de classificação e enquadramento são centrais na teoria do
discurso e da prática pedagógica desenvolvida por Bernstein. Enquanto o
termo classificação (poder) é usado para descrever as relações de poder e
controle do que é ensinado e aprendido, enquadramento (controle) é usado
para descrever as relações de poder e controle que influenciam o como o
processo ensino/aprendizagem é conduzido. (2010, p. 38).

Nos últimos artigos de Young (2007; 2011; 2013), amplamente divulgados nas
revistas científicas brasileiras (na esteira de uma Base Nacional Comum Curricular), é
legado ao esquecimento as questões de ideologia, controle e legitimação, bem como do
poder, como já dito. Ignora estas questões para depositas em uma comunidade de
especialista, que não tem como ser neutra, o protagonismo na seleção dos
conhecimentos a serem escolarizados.
Young se centra na questão dos produtos diferentes que são distribuídos entre
aos alunos em conformidade com a sua classe em acordo com a teoria de Bernstein
(1996). Defende, também, que a superação da desigualdade na entrega dos
conhecimentos seria um importante instrumento para superação das desigualdades
sofridas pelos alunos de origem mais pobre. No entanto, Young, ao contrário de
Bernstein, não está preocupado com a análise do ambiente que produz estas
desigualdades que as crianças trazem para as escolas, mas simplesmente com a
necessidade de uma rigidez na transmissão de conhecimentos teóricos e conceituais sem
qualquer importância para o contexto vivido.
Assim, Young, ao que parece, pressupõe que as questões de poder, divisão do
trabalho, princípios hierárquicos se resolverão através do enquadramento realizado pelo
conhecimento ditado pelo especialista e a transmissão deste conhecimento pelos
educadores e educadoras independentemente do contexto e da realidade vivida.

3. Conhecimento poderoso mediatizado pelo mundo

Young renova através de seu conceito de conhecimento poderoso o
gerenciamento científico característico das teorias tradicionais do currículo e fortalece a
manipulação de educadores(as) com a consagração e mitificação da transmissão do
conhecimento especializado que deve ser universalizado. Evidencia na teoria de Young
a busca de certezas a serem transmitidas pela escola que desconsidera o papel de
educadores(as) e educandos(as) como sujeitos produtores de conhecimento valiosos
para o currículo.
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Neste sentido, a sala é o lugar de transmissão de teorias e conceitos, sendo o
currículo um conjunto de fatos pré-determinados a serem legitimados pela ação
educativa dos docentes.
A partir do conceito de conhecimento poderoso de Young, o(a) professor(a) não
produz conhecimento, como afirma Kincheloe (1997, p. 44), o conhecimento escolar “é
um empréstimo dos especialistas”.
Sob uma perspectiva crítica, devemos perguntar não somente “o que ensinar?”,
mas necessariamente “por que ensinar este conteúdo?”. Young, na melhor tradição das
teorias tradicionais do currículo, pressupõe que as razões ficam confiadas aos
especialistas como se desenvolve, na atualidade brasileira, no desenvolvimento da Base
Nacional Comum Curricular. Os (as) educadores(as) são cada vez mais distanciados da
construção curricular, tornando-se sujeitos passivos seguidores de prescrições com aulas
padronizadas de planos formatados (KINCHELOE, 1997).
A compreensão de um conhecimento que empodera os sujeitos para a
transformação individual e a social deve caminhar para o fortalecimento da capacidade
docente em articular os conhecimentos, tendo o texto valor dentro de seu contexto. Os
educadores(as), educandos(as) e contexto são elementos de um sistema dinâmico que o
currículo não pode negligenciar.
A práxis, nos termos de Paulo Freire (2005), envolve a ação e reflexão que são
indissociáveis. É a práxis que potencializa a transformação, não o verbalismo sem ação
ou ainda o ativismo sem reflexão. A práxis educativa empodera os sujeitos em processo
de educação como fazedores e pensadores que conhecem e produzem conhecimento.
O empoderamento pelo conhecimento nem é dizer o conhecimento aos outros,
como ato de prescrição que subtrai a palavra dos demais (FREIRE, 2005). Daí a
necessidade de compreensão de que o conhecimento deve ir para além do prescrito por
especialistas, pois estas prescrições se impõem pelo monólogo e a existência humana e
sua proposta transformadora se realiza pela possibilidade de se dizer a Palavra.

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os
homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o
mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.
(FREIRE, 2005, p. 90).
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A educação escolarizada se insere no contexto do encontro entre sujeitos
(educadores(as) e educandos(as)) mediatizados pelo mundo. A práxis educativa se
realiza na pronuncia deste mundo problematizado e contextualizado.
Como explica Rossato:

A educação deve partir da realidade para compreender o homem e ser posta a
seu serviço. Não pode ser reduzida a um conjunto de técnicas. O objetivo
principal é a compreensão e a interpretação do papel de cada educando no
mundo. Sua ação se torna um ato político porque ela mostra ou ela oculta a
realidade. (2008, p. 332).

Por isto, o currículo não pode ser considerado um produto acabado e é
necessário que a ação docente se funde na ação-reflexão-ação como forma de se
confrontar com as situações e condições desiguais que caracterizam a nossa sociedade.
A atuação docente se caracteriza por um fazer-pensar que não pode ser desprezado. A
ação transformadora da educação só se viabiliza com o desvelamento da pretensa
neutralidade do conhecimento e um enquadramento que valorize a teoria enquanto
potencializadora da superação do contexto social injusto e desigual.

4. Enquadramento vs. Contextualização: onde está o potencial transformador do
conhecimento?

A busca por um currículo nacional tem como escopo a busca por um padrão de
conhecimento acessível a todos educandos e educandas. Isto significa necessariamente
um padrão de educação em que educadores(as) e educandos(as) se encontrem
mediatizados pelo conhecimento especializado (poderoso) eleito pelo processo de
construção da Base Nacional Comum.
Neste cenário, ficará sob a responsabilidade de escolas e, especialmente, de
educadores(as) o enquadramento forte dos conceitos e teorias para que haja o sucesso
dos fundamentos da proposta que, vale repetir, é oportunizar a todos o conhecimento
especializado.
Ora, no enquadramento forte, sabidamente, o “transmissor teria um controle
explícito sobre a seleção, sequência e ritmos da prática pedagógica”. Já em um
enquadramento fraco, “os aprendizes são vistos a partir de seu interesse em ser
criativos, interativos e autônomos”, como explica Lucíola Santos (2003, p. 29).
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O que não pode se perder de vista é que tanto o conhecimento poderoso como a
Base Nacional Comum Curricular corrompem também a questão do transmissor, pois
neste caso os educadores e as educadoras não têm controle explícito sobre a seleção e a
sequência. Estas são prescrições de especialistas que violentam a práxis educativa na
busca de uma educação domesticadora.
A questão do enquadramento necessita contemplar a criatividade, participação e
autonomia de educadores(as) e educandos(as) na construção do curricular. Um
enquadramento que deve ter como ponto de partida o contexto para construção e
desenvolvimento do currículo com os conceitos e as teorias mediatizadas pelo mundo
que se presentifica na Palavra dos sujeitos em processo de humanização.
A concepção, aqui defendida, rejeita a de Young que considera o mundo apenas
um conceito dentro de uma perspectiva curricular. Para o curriculista inglês, “onde o
mundo é tratado como um „objeto de pensamento‟ e não como um „lugar de
experiência‟” (YOUNG, 2011, p. 616).
O currículo do conhecimento poderoso de Young deixa o mundo vivido na porta
da escola como se este não tivesse relação indissociável com os conhecimentos
especializados seja por questioná-los, seja para que este forneça as explicações
necessárias para a compreensão deste mundo.
Esta cisão de mundos coloca os(as) educadores(as) no papel exclusivo de um
transmissor que faz poucas escolhas ou nenhuma no campo do currículo com o retorno
as concepções mais tradicionais deste campo, uma vez que “o quê?” está dado, cabendo
aos(as) educadores(as) o “como?”).
Esta cisão proposta por Young entre o mundo e o currículo é enfrentada por
Freire em “Medo e Ousadia” da seguinte forma:

O que é que eu quero dizer com dicotomia entre ler as palavras e ler o
mundo? Minha impressão é que a escola está aumentando a distância entre as
palavras que lemos e o mundo em que vivemos. Nessa dicotomia, o mundo
da leitura é só o mundo do processo de escolarização, um mundo fechado,
isolado do mundo onde vivemos experiências sobre as quais não lemos. Ao
ler palavras, a escola se torna um lugar especial que nos ensina a ler apenas
as "palavras da escola", e não as "palavras da realidade". O outro mundo, o
mundo dos fatos, o mundo da vida, o mundo no qual os eventos estão muito
vivos, o mundo das lutas, o mundo da discriminação e da crise econômica
(todas essas coisas estão aí), não tem contato algum com os alunos na escola
através das palavras que a escola exige que eles leiam. Você pode pensar
nessa dicotomia como uma espécie de "cultura do silêncio" imposta aos
estudantes. A leitura da escola mantém silêncio a respeito do mundo da
experiência, e o mundo da experiência é silenciado sem seus textos críticos
próprios (FREIRE; SHOR, 1986, p.164).
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A contextualização forte, neste sentido, teria como fundamento uma educação
problematizadora que se vincula à práxis com a busca de ideias e conceitos que
possibilitam a interpretação do mundo para a ação. O vínculo entre a Palavra e a ação
só é possível através de uma educação que privilegie o mundo vivido através da
pronúncia da Palavra. Esta contextualização se faz na busca pela escuta da Leitura de
Mundo que educadores(as) e educandos(as) trazem para escola e revelam seus mundos.
É na partilha da Palavra que se potencializa uma educação transformadora que
possibilitam aos sujeitos a tomada de posse do real para a ação.

A construção do conhecimento tem por base, nesta acepção, o diálogo entre
sujeitos mediados pelo mundo vivido. Educadores e educandos colocam-se
como sujeitos cognoscentes em razão de seu inacabamento e de um mundo
que está em processo. A seleção de conteúdos por especialistas distantes
desta realidade revelam-se alienadoras dos sujeitos em processo de
conhecimento e desprezam o mundo vivido e sua possibilidade de
transformação. (ZANARDI, 2013).

O conhecimento poderoso intenciona, por outro lado, uma contextualização
fraca na qual o contexto seja desprezado pelo currículo com o seu deslocamento para
questões didático-pedagógicas ou mesmo motivacionais. É um conhecimento ao estilo
do “Eva viu a uva”.
Como explica Paulo Freire,
Não basta saber ler que “Eva viu a uva”. É preciso compreender qual a
posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a
uva e quem lucra com esse trabalho. (1991, p. 22).

Esta passagem sintetiza o compromisso que o currículo deve ter com um
conhecimento contextualizado que busque o fortalecimento na busca da pronúncia da
Palavra de educadores(as) e educandos(as) e tenha no diálogo mediatizado pelo mundo
seus fundamentos.
Este compromisso fortalece e reconhece o papel de educadores e educadoras
como sujeitos fundamentais para o campo do currículo e indispensáveis para o diálogo
problematizador inerente aos contextos vividos.

5. Considerações finais
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Em sedede considerações finais, é importante salientar como o pensamento de
Young com a defesa do conhecimento poderoso e o resgate do conceito de
enquadramento de Bernstein renovam o enfraquecimento dos educadores(as) frente à
sociedade e, especialmente, frente aos educandos(as), uma vez que se explicita seu
papel de transmitir conhecimentos que estes (educadores(as)) pegam de empréstimo dos
especialistas. Some-se a isso a questão das premissas estabelecidas pela Base Nacional
que toma como verdade que os educadores(as) não sabem o que ensinar, sendo que pela
Base estes teriam a iluminação trazida pelos especialistas que vão detalhar os
conhecimentos a serem transmitidos.
Ainda nesta perspectiva, o currículo passa a se constituir em um campo em que
o contexto é intensamente desvalorizado. A perspectiva problematizadora para a
construção do currículo é desconsiderada assim como o mundo vivido pelos sujeitos da
escola.
Sob uma perspectiva crítica e freireana do currículo, faz necessário resgatar
uma das mais velhas lições de Freire contida na frase “Eva viu a uva”. Símbolo de uma
educação alienadora e descontextualizada, esta sentença revela sua opção por um
conhecimento dado por especialistas que desconsidera/distancia-se do mundo vivido.
Assim, como forma de valorização da práxis educativa e potencializar a ação
de educadores e educadoras, urge problematizar o conhecimento poderoso e a Base
Nacional Comum Curricular. Lado outro, uma contextualização forte potencializa o
diálogo entre educadores(as) e educandos(as) mediatizados pelo mundo, como nos
ensinou o mestre Paulo Freire.
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CURRÍCULO E DIDÁTICA: DISCUSSÕES EM TORNO DA
ESPECIALIZAÇÃO, ESTRATIFICAÇÃO E CONECTIVIDADE DOS
SABERES ESCOLARES
Silene Gelmini Araújo Veloso
Mestre em Educação pela PUC/MG. Professora do curso de Pedagogia da
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte.

Resumo: O texto procura discutir as relações de poder estabelecidas a partir das
definições de conteúdos curriculares e suas metodologias de ensino. A utilização das
definições de especialização, conectividade e estratificação dos saberes apresentada por
Young (2000), foi fomento de tal discussão que busca explicitar como tais conceitos
provocam a “distribuição” de desiguais conhecimentos a diferentes públicos, e mais,
como tais critérios de seleção de conteúdos curriculares hierarquizam os conhecimentos
considerados “superiores” e “inferiores”. Pensados dessa forma, os saberes veiculados
pela escola estariam segregados entre aqueles de alto status e baixo status, entre saberes
puros, acadêmicos e especializados de um lado, e aplicados, profissionalizantes e gerais,
de outro, e ainda entre aqueles mais isolados ou mais conectivos com a realidade dos
alunos.A abordagem deste texto procura problematizar como os critérios de
estratificação, especialização e conectividade dos saberes qualificam diferentemente os
saberes escolares e se estabelecem como formas de poder, por meio do currículo,
estabelecendo uma desqualificação de determinados conhecimentos considerados de
menor “prestígio” pedagógico, destinados a determinados grupos sociais. Tal
estratificação também ocorre na distinção conceitualentre pedagogia e currículo feita
por Young (2011). Ao destinar o currículo como atividade da comunidade de
especialistas responsáveis pela definição dos conhecimentos do currículo e a pedagogia
como campo de saber reservado aos professores para motivar os alunos, o autor
dicotomiza e também estratifica conhecimentos. Contrariamente a Young
(2011),defendemos a complementaridade e interdependência entre pedagogia (que neste
texto aproximamos do conceito de didática) e currículo e a compreensão da prática
educativa como práxis.
Palavras-chave: Estratificação dos saberes. Currículo. Didática.

1. Introdução
A compreensão dos processos educativos que caracterizam a educação formal
em nossa sociedade é permeada de análises sobre aspectos como a seleção e
organização dos conteúdos escolares, finalidades da prática educativa, métodos,
processos e recursos de ensino, avaliação da aprendizagem, dentre outras.Pensar a
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prática educativa significa, portanto, responder questões sobre:Qual é o conhecimento a
ser ministrado na escola? De que “parte” da sociedade vem esse conhecimento? A quem
ele será oferecido? Por quê? De que forma? E a serviço de quê?
Tais questões nos remetem às discussões em torno do currículo, da pedagogia e
da didática como campos do conhecimento que têm como centralidade de seus objetos
de estudo, a escola como instituição formal de construção e transmissão de conteúdos
de ensino.
É nesse sentido que, neste texto,pretende-se discutir as aproximações e os
distanciamentos entre os campos de conhecimento do currículo e da didática a partir
daanálise dos conceitos de estratificação, especialização e conectividade dos saberes
escolares, (YOUNG, 2000); entre pedagogia e currículo (YOUNG, 2011),e as
consequências de um e outro movimento para o desenvolvimento de um
quefazerpedagógico mais consciente em sala de aula.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com base teórica nos seguintes autores:
Young (2007,2000, 2011), Apple (1999), Libâneo (1994) e Candau (2001,2008).

2. O “currículo do passado” e o “currículo do futuro” em Young:
estratificação, especialização e conectividade dos saberes.

Em seu livro “O currículo do futuro: da Nova Sociologia da Educação a uma
teoria crítica do aprendizado”, Young (2000)apresenta três questões que ofereceriam a
base da abordagem do currículo como saber socialmente organizado: “a estratificação
do saber, a amplitude do âmbito de saber (ou grau de especialização) e as relações entre
as áreas do saber.” (YOUNG, 2000, p. 30). Para o autor,
1.
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O poder que alguns têm de definir o que é saber “valorizado” leva à
questão de explicar como o saber é estratificado e segundo que critérios.
A ideia de o saber ser estratificado tem dois aspectos – que podem ser
definidos como seus componentes de “prestígio” e “propriedade”. As
diferenças de prestígio remetem às diferentes maneiras como diferentes
tipos de saber são avaliados – por exemplo, saber puro e aplicado,
acadêmico e profissionalizante, genérico e especializado. O aspecto de
“propriedade” da estratificação do saber remete a como o acesso ao saber
é, em ampla medida, controlado nas sociedades modernas por
profissionais e outros especialistas. Assim, o aspecto da “propriedade”
da estratificação aponta para a distribuição do saber em vigor e para a
sua relativa estrutura de premiação. Sugere que, em diferentes
sociedades, a concepção dominante do saber deve provavelmente ser
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2.

3.

associada às ideias dominantes acerca da propriedade em geral – seja ela
privada, estatal ou comunitária.
A restrição do acesso a algumas áreas do saber a grupos específicos
também é uma questão de poder. Ela coloca a questão, relativamente aos
currículos, de qual seja o âmbito dos currículos oferecidos a diferentes
grupos e de quais são os fatores que podem influir no que é considerado
o grau e o tipo de especialização apropriado a diferentes grupos de
alunos em diferentes idades.
A terceira questão aponta para as relações entre as áreas de saber e entre
aqueles que têm acesso a elas. As relações entre áreas de saber também
são expressões de poder; nesse caso, o poder que alguns têm de manter
ou derrubar as delimitações do saber. As relações entre as áreas de saber
podem ser consideradas como um contínuo entre estar isolado e ser
conectivo.(YOUNG, 2000, p. 31)

Assim, Young (2000) provoca importantes reflexões sobre a produção e
“distribuição” dos conhecimentos à sociedade. Uma delas refere-se à relação de poder
que se estabelece na oferta de distintos conhecimentos a diferentes grupos sociais.
Apple (1999) também aponta nesse sentido quando afirma que as escolas não
foram necessariamente construídas para ampliar e fortalecer o capital cultural de todas
as classes e comunidades. Mas, ao contrário, para privilegiar conhecimentos, costumes e
valores dos segmentos mais poderosos da população, contribuindo ideologicamente
para a formatação da sociedade discriminatória que vivemos até os dias atuais. Assinala
que o conhecimento que se introduziu nas escolas do passado e que hoje também se
introduz não é fortuito.

Encontra-se selecionado e organizado em torno de conjuntos de
princípios e valores que provêm de determinados quadrantes da sociedade,
que representam determinadas visões de normalidade e desvio, de bom e
mau, e de como devem “atuar as boas pessoas”. Dessa forma, a compreensão
da razão pela qual o conhecimento de alguns grupos sociais foi
primeiramente representado nas escolas, implica interpretar os interesses
sociais que, regra geral, orientaram a seleção e organização do currículo.
(APPLE, 1999, p.111 - 112)

Portanto, os interesses que serviram como base para a atuação dos mais
influentes especialistas em currículo não foram e não são neutros. Eles assumem
compromissos com estruturas e políticas educacionais específicas, que contribuíram e
ainda hoje contribuem para a promoção de desigualdades sociais.
Dessa forma, a estratificação do saberem seu componente de “prestígio”, citada
por Young (2000),faz entender que o “conhecimento valorizado” provém semprede
determinadas camadas de nossa sociedade.
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Um segundo aspecto assinalado pelo autor refere-se ao tipo de saber
privilegiado: “puro, acadêmico e especializado”. Ao contrário do saber “aplicado,
profissionalizante e genérico” considerado “sem prestígio”. A restrição do acesso a
algumas áreas do saber também se coloca como uma questão de seleção do que deve ser
veiculado como conhecimento para algumas classes da sociedade e não para outras, o
que determina o grau de especialização do conhecimento a que diferentes grupos sociais
têm acesso. Ainda outra questão levantada por Young (2000) refere-se às relações entre
as áreas do saber que podem se constituir emsaberes mais isolados ou mais conectivos,
também revelando distintos conhecimentos ofertados a diferentes públicos.
Assim, ficam conceituadas três dimensões por meio das quais as opções de
organização do currículo podem ocorrer: “estratificação alta e baixa, maiores e menores
graus de especialização e relações isoladas e conectivas entre áreas de saber”(YOUNG,
2000, p. 31)
Quanto à especialização do saber, Young (2000) diz que tal aspecto refere-se
implicitamente à distribuição de recursos como tempo, livros e outros materiais aos
alunos e professores e, argumenta que, estranhamente, aqueles que se mostram mais
necessitados de educação sejam aqueles que menos recebam educação.
As relações de conectividade entre áreas do saber levantam questões sobre os
interesses em mantê-las isoladas. Tal reflexão é importante no sentido de compreender
que categorias são usadas pela sociedade para compreender-se e compreender o mundo
circundante. (YOUNG, 2000, p. 31)
Interessante aqui perceber como a conectividade ou o isolamento dos saberes
pode dizer muito sobre diferentes concepções de ensino e aprendizagem (objeto de
estudo da didática). Conectividade ou isolamento podem nos apontar diferentes
caminhos para formas de construção e transmissão do conhecimento: por meio das
relações entre diversas áreas de saber em diálogo com as experiências dos sujeitos
professores e alunos, que, em conjunto, irão constituindo uma visão da realidade ou
com conhecimentos estanques, isolados e fragmentados, porém especializados.
A terceira questão levantada refere-se à estratificação do saber. Young
argumenta que:
(...) é por meio do conceito de estratificação que somos levados a
considerar a base social de diferentes tipos de conhecimento e que podemos
começar a levantar questões acerca das relações entre a estrutura de poder da
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sociedade e os currículos, o acesso ao saber e as oportunidades de legitimá-lo
como “superior” e a relação entre o saber e suas funções em diferentes tipos
de sociedade.(YOUNG, 2000, p. 34)

Segundo o autor, os altos níveis de estratificação permitem definições
sobre quais são os conhecimentos a serem incluídos e excluídos dos currículos, sobre
uma hierarquia rígida entre professores e alunos e ainda sobre a definição de
conhecimentos de alto status e baixo status.
Na pesquisa de currículos acadêmicos, Young (2000) demonstra como os
conhecimentos de tais currículos foram legitimadoscomo de alto status por pessoas que
detêm posições de poder. Apresenta princípios dominantes do saber de alto status,
pretensa característica dos currículos acadêmicos,em contraposição ao saber de baixo
statusevidenciado em cursos profissionalizantes secundários.
O quadro abaixo estabelece uma comparação entre tais características:
SABER DE ALTO STATUS

SABER DE BAIXO STATUS

- Letras: ênfase dada à escrita;
-

Individualismo

(evita-se

- Organização em termos de
o apresentação oral;

trabalho de grupo ou a cooperação no

- Atividades e avaliação em grupo;

modo como o aprendizado é avaliado);

-

-

Abstração

do

saber

e

concreto

do

sua conhecimento;

estruturação;
-

Caráter

- Estabelecimento de correlação do
Compartimentalização conhecimento com o saber não escolar

independente do saber do aluno;
- Não correlatividade dos currículos
acadêmicos (isolamento em relação ao dia
a dia e a experiência comum).
Fonte: Elaborado pela autora com base em Young (2000)

Nota-se, nas comparações acima evidenciadas, uma clara distinção entre
os saberes vinculados à erudição, considerados mais elaborados e, portanto, necessários
a determinadas classes sociais como forma de manutenção do poder, eos saberes
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relacionados à “experiência comum”, considerados de menor valor, e, portanto,
dedicados às classes “inferiores” de nossa sociedade, àqueles menos competentes.
Outra

importante

observação

refere-se

à

“qualitativamente diferenciada” entre procedimentos

classificação

metodológica

de ensino/avaliação que

distinguem estratégias que envolvem a abstração, a escrita e as atividades individuais de
um lado, como de maior valor, e as comunicações orais eas atividades em grupo, de
outro, como menos valorosas. Tal classificação nos remete a instrumentos já utilizados
pela didática em uma tentativa apenas de categorização de processos cognitivos ede
objetivos educacionais, que precisam ser superados. A organização de estruturas em
níveis de complexidade crescente e organização hierárquica de habilidades,já se
constituíram em objeto central de uma didática instrumentalista tão questionada e que
deve caminhar no sentido da compreensão da educação formal e dos processos de
ensino e de aprendizagem de forma mais crítica e consciente.
Educar precisa ser compreendido como ato mais complexo que a ordenação de
métodos e técnicas de ensino, cercadas pela elaboração de eficientes objetivos
educacionais e eficazes procedimentos de ensino. É ato político que envolve poder por
espaços privilegiados de conhecimento e que, nesse campo, currículo e didática são
fundamentais instrumentos de luta por uma educação mais equânime do ponto de vista
social e mais problematizadora do ponto de vista metodológico.
Ainda sobre as questões sobre especialização, conectividade e estratificação dos
saberes, Young (2000)sinaliza uma transição do que chamou de “currículos do
passado”, considerados isolados e altamente estratificados, para os “currículos do
futuro” que considerou ser o caminho a ser trilhado: currículos mais conectivos e com
baixo grau de estratificação.
Contrariamente à posição assumida em 2000, em 2011, ao escrever o texto “O
futuro da educação em uma sociedade do conhecimento: o argumento radical em defesa
de um currículo centrado em disciplinas”, Young passa a defender a importância da
manutenção das disciplinas escolares, em direção ao “currículo de engajamento”.
Para além das diferentes concepções apresentadas por Young (2000,
2011), ficam importantes questões para o currículo e a didática, a partir dos conceitos de
especialização, conectividade e estratificação dos saberes escolares. Talvez a mais
importante delas seja o afastamento darelação teoria/prática estabelecido por currículos
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que têm sustentação nestes critérios. Ao segmentar, e pior, ao classificar e qualificar de
formas diferentes os conhecimentos que se fundam em bases abstratas, teóricas, de um
lado, e de outro, os conhecimentos e as habilidades que têm como referência a
experiência e a vida cotidiana, esses critérios segregam, por meio do conhecimento, os
sujeitos sociais e procuram determinar o “local” social e de trabalho de cada um.
Também caminham em direção oposta ao que se quer quando pensamos a educação no
sentido da formação humana integral, em que o horizonte que se vislumbra é uma
formação em que “o ser humano se desenvolva em todas as suas potencialidades, por
meio de um processo educacional que considere a formação científica, tecnológica e
humanística, a política e a estética, com vistas à emancipação das pessoas” (BRASIL,
2013, p. 34)
Nesse sentido, não há porque dissociar o desenvolvimento de metodologias
relacionadas ao desenvolvimento de habilidades orais e incentivo à cooperação que se
estabelece nos trabalhos em grupo como status inferior, e a abstração e efetivação de
atividades e avaliações individuais, de status superior de forma diferenciada, por
entendermos que: primeiro, o desenvolvimento de todas essas metodologias são
igualmente importantes na construção da autonomia intelectual e ética dos sujeitos da
educação; segundo, por acreditarmos que “(...) educação é um fenômeno social e que
isso significa que ela é parte integrante das relações sociais, econômicas, políticas e
culturais de uma determinada sociedade” (LIBÂNEO, 1994, p. 18), revelando seus
interesses.
Dicotomizar teoria e prática, conhecimentos abstratos e conhecimentos da
experiência/vida cotidiana, metodologias de status superior e inferior, conteúdos
curriculares e procedimentos de ensino, podem revelar um sistema educacional com
uma concepção de homem e de mundomais voltados para a segregação do que para a
formação do ser humano autônomo intelectualmente e emancipado eticamente, como
sentido mais pleno de educação.
A separação dos campos do currículo e da pedagogia estabelecido por Young
(2011), também pode contribuir para uma visão segmentada do conhecimento, a
exemplo do que vimos acima, e sinalizar no sentido da formação fragmentada,
contraexemplo do que entendemos dos processos educativos. É o que veremos a seguir.
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3. Da segmentação entre Pedagogia e Currículo em Young (2011) à
entrelaçada

relação

entre

Didática

e

Currículo:

uma

necessáriacompreensão dos componentes teóricos e práticos da ação
educativa.

A discussão em torno do sentido e da finalidade da escola tem ocupado a atenção
de Young nos últimos anos (2007, 2010, 2011). O autor responde, em 2007, à questão
“Para que servem as Escolas?”, em um artigo em que assinala:“as escolas capacitam ou
podem capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não pode
ser adquirido em casa ou em sua comunidade, e para os adultos, em seu ambiente de
trabalho” (YOUNG, 2007, p. 1294). Portanto, para ele a função da escola é a oferta do
“conhecimento poderoso”, “conhecimento realmente útil”, “que não é disponível em
casa” (YOUNG, 2007, p. 1294).
Ao explicitar a necessidade de se pensar radicalmente sobre a importância da
definição dos conhecimentos curriculares, Young (2011) faz importantes críticas sobre
como as reformas curriculares têm caminhado no sentido da manutenção do interesse do
aluno pela escola ou para o desenvolvimento de competências para a empregabilidade,
atendendo, assim, às mudanças do perfil exigido no “novo” mercado de trabalho.O
autor denomina tais currículos de “instrumentalistas” e aponta como as reformas
curriculares da Inglaterra nas décadas de 80 e 90 caminharam nesse sentido. Para o
autor, tais reformas curriculares deram importância demasiada a contextos sociais,
políticos e econômicos que, sob pressões da globalização mundial, influenciaram os
currículos:

(....) as propostas ignoraram, ou pelo menos secundarizaram, o papel
educativo fundamental do currículo, que se deriva tanto do propósito das
escolas como do que elas podem ou não podem fazer. Embora não devamos
esquecer o contexto mais amplo, escolhas curriculares têm de ser tratadas
pelo que são: maneiras alternativas de promover o desenvolvimento
intelectual de jovens. Quanto mais nos focamos na possibilidade de um
currículo reformado para resolver problemas sociais ou econômicos, tanto
menos provável que esses problemas sejam tratados em suas origens, que não
se encontram na escola.(YOUNG, 2011, p. 611-612)

Embora tenhamos discordâncias do pensamento de Young sobre a
importância do contexto para a seleção de conteúdos do currículo, há aqui uma
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afirmação fundamental sobre a resolução de problemas sociais e econômicos via escola.
Historicamente, a escola, muitas vezes, foi usada para esse fim e serviu outras tantas
para a reafirmação de conceitos hegemônicos e manutenção de status quo. Fica
registrado de seu pensamento o quanto é creditado à organização pedagógica da escola
um poder de intervenção na sociedade que, a rigor, não se resolve e não está vinculado
às questões de ordem pedagógica. Por não ser ingênuo, tal pensamento carrega consigo
intenções ideológicas claras.
Ao construir o mesmo argumento, Young afirma que tais reformas,

(...) procuravam dar menos peso aos conteúdos das disciplinas e
mais relevância aos temas tópicos que atravessavam todas as disciplinas,
procurando maneiras de personalizar o currículo e relacionar os conteúdos
mais diretamente às experiências cotidianas dos alunos. (...)
O currículo reformado enfatizava sua flexibilidade e sua relevância
para a experiência que os estudantes levavam para a escola. Em outras
palavras, o currículo era visto como um instrumento para motivar os
estudantes para aprenderem. (YOUNG, 2011, p. 612)

Nesse sentido,o autor faz uma distinção conceitual radical entre currículo e
pedagogia. Para ele, “o currículo refere-se ao conhecimento que um país considera
importante que esteja ao alcance de todos os estudantes”. Já a pedagogia “refere-se às
atividades dos professores para motivar os alunos e ajudá-los a se encorajarem no
currículo e torná-lo significativo.” (YOUNG, 2011, p. 612)
Assinala ainda outros contrapontos entre pedagogia e currículo. Para ele, o
currículo é da responsabilidade de formuladores de currículo, especialistas responsáveis
por estabelecer os conceitos importantes aos quais os alunos precisam ter acesso; o
currículo tem finalidade própria que é o desenvolvimento intelectual dos estudantes e
deve estar baseado em conceitos; o currículo deve excluir o conhecimento cotidiano dos
estudantes”, “o conhecimento incluído no currículo deve basear-se em conhecimento
especializado desenvolvido por comunidade de pesquisadores. Já à pedagogia e aos
professores caberia a responsabilidade de motivar os estudantes e transformar os
conceitos “ditados” pelo currículo em realidade para os alunos. “São os professores com
a sua pedagogia (...) que se servem do conhecimento do cotidiano dos alunos para
ajudá-los a se engajarem com os conceitos definidos no currículo e perceberem a sua
relevância.” (YOUNG, 2011, p. 614)
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Percebemos na conceituação de Young (2011), novamente, uma distinção entre
teoria e prática registradas, desta vez, sob a forma de currículo e pedagogia. Currículo
entendido como a seleção de “conhecimentos poderosos”, feita por especialistas que
determinam teoricamente conteúdos e conceitos. Pedagogia compreendida como a
forma e a dinâmica de trabalho, por meio das quais os professores irão acessar o
cotidiano dos alunos para transformá-lo em conceitos estabelecidos no currículo. Assim,
currículo e pedagogia nos são apresentados com funções bem distintas.
Interessantetambém observar como, nessa perspectiva, a proposta da pedagogia
instituída por Young (2011), se aproxima do objeto de estudo da didática entendido
como o processo de ensino. Ao tratar a pedagogia como “as atividades dos professores
para motivar os alunos a se engajarem no currículo e torná-lo significativo”, Young
(2011), refere-se à ideia de forma, responde à questão do “como”, sempre característica
da didática instrumentalista.
Sob esse ponto de vista, Young (2011), acirra a discussão em torno do
afastamento entre currículo e pedagogia ou currículo e didática, como queremospropor,
enquanto discussão, e negar enquanto afirmação.
Muitos e controversos são os pontos de vista em torno da aproximação, do
distanciamento ou da complementaridade entre didática e currículo:

Na discussão das relações propriamente ditas entre o Curriculo e a
Didática, Estrela (2011) deixa claras, pelo menos, três possibilidades de
interpretação. Uma delas é a de se entenderem os campos do Currículo e da
Didática como sobrepostos. Neste caso, pode-se deduzir que os curriculistas
defenderiam a possibilidade e a propriedade da substituição da Didática pelo
Currículo, e os especialistas em Didática defenderiam o contrário. Uma outra
seria a do entendimento de que os campos possuem tradições diferentes, e
não se sobrepõem, mas se interdependem. Ao lado dessas posições, há a
defesa da maior ou menor abrangência de um campo em relação ao outro,
implicando relações de conjunto e subconjunto, ora o Currículo englobando a
Didática, ora o contrário. (PACHECO; OLIVEIRA, 2012, p.6)

Tais discussões em torno dos objetos de estudo da didática e do currículo e ainda
das interseções entre as duas áreas do conhecimento podem nos ajudar a estabelecer
algumas sínteses. Primeiro, que não há um consenso sobre a unilateralidade de seus
objetos de estudo, considerados coincidentes por alguns autores, em alguns momentos,
e discrepantes em outros. Segundo, que há uma discussão inclusive sobre a
sobreposição de um dos campos ao outro, evidenciando as lutas de poder das tradições
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de cada área do conhecimento. Há ainda evidências sobre as discussões entre a ideia do
“contém ou está contido”, revelando a abrangência dos campos do currículo e da
didática. A partir dessa terceira consideração que perpassa a relação currículo/didática
pode ser estabelecida uma questão: o currículo, que tem como objeto de estudo o
conhecimento escolar envolveria a didática com sua preocupação com os processos de
ensino e aprendizagem, ou seria a didática, com sua compreensão dos processos
educativos formais, que envolveria o currículo, compreendido como conteúdos de
ensino veiculados a partir da prática educativa?
Questões como estas, acima levantadas, nos revelam distintas visões em torno
dos campos de conhecimento da didática e do currículo. Porém, não nos ocorre que
nelas estejam contidas uma ideia de segregação entre os dois campos, assim como
percebemos nas afirmações de Young (2011) sobre a diferenciação entre currículo e
pedagogia (que aqui estamos aproximando da didática). Podemos discutir sobre os
objetos de conhecimento da didática e do currículo, sobre as especificidades de um e
outro campo e a preservação de seus temas. Mas, não podemoscercá-los em diferentes
“redomas” como conhecimentos estanques que não se relacionam ou não se
complementam.
As afirmativas abaixo podem, de alguma forma, esclarecer este ponto:

A complementaridade entre Currículo e Didática seria uma
necessidade que lhes é intrínseca, visto conteúdo, mais relacionado com
Currículo, e método (forma), mais relacionado com Didática, não poderem
ser tratados independentemente um do outro, considerando-se a dialeticidade
da relação conteúdo-forma, na educação. (PACHECO; OLIVEIRA, 2012,
p.3)

A (re)construção da didática nos últimos anos resgata e atualiza a
perspectiva de uma visão contextualizada e multidimensional do processo
pedagógico. Passa então a trabalhar as questões inerentes aos processos de
ensino-aprendizagem articulando as contribuições de diferentes áreas do
conhecimento. Este movimento levou muitas vezes a uma perda de
especificidade, passando os cursos de didática a se limitar a um elenco de
temas de fato trabalhados por outras disciplinas, se assim podem ser
categorizadas essas áreas de conhecimento chamadas de ciências da
educação. Acreditamos que hoje esta etapa já foi superada e que a
especificidade de seu objeto de estudo, o processo de ensino-aprendizagem,
para uns, o trabalho docente, a prática pedagógica, a aula, para outros, é claro
em suas diferentes formulações, que se situam num horizonte de sentido
comum, assim como sua intencionalidade orientada à compreensão e
intervenção nos processos pedagógicos. (CANDAU, 2001, p. 155)
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Compreender, portanto, as intrínsecas relações entre didática e currículo é
condição de superação da estratificação do saber, de umadidática instrumentalista e de
uma educação dividida entre teoria e prática, entre conteúdos de valoração diferente,
inclusive da compreensão do currículo como conhecimento de alto status e a didática
como área de baixo status (uma vez que se relaciona com conhecimentos ligados à
prática pedagógica). É reconhecer a importância das intrincadas e interdependentes
relações entre os conhecimentos que embasam e explicitam a prática pedagógica.

4. Considerações Finais

Procuramos discutir, neste texto, os conceitos de especialização, conectividade e,
especialmente, estratificação dos saberes escolares (Young, 2000), e como tais critérios
estabelecem

uma

organização

curricular

que

produz

e

distribui

diferentes

conhecimentos à sociedade. Segundo Young os saberes são estratificados em alto
oubaixo status, revelando currículos de maior ou menor “prestígio”, com maior ou
menor conectividade entre esses saberes e a realidade cotidiana dos alunos e ainda com
que nível de especialização esses conteúdos são veiculados.
Analisamos como tais critérios, além de estabelecerem um “ranking” valorativo
entre os saberes (conhecimentos acadêmicos, “ciência pura”, abstração, versus realidade
cotidiana dos alunos, conhecimentos concretos) e os procedimentos metodológicos
(trabalho individual, prova, versus apresentação oral, trabalho em grupo) fragmentam os
saberes escolares entre aqueles considerados superiores, alto status, e adequados apenas
às camadas competentes de nossa sociedade, e “os outros conhecimentos” considerado
de baixo status é reservado aos “inaptos”.
Tal relação dicotômica também se coloca nas definições estabelecidas
por Young (2011) entre pedagogia e currículo. Ao definir o currículo como campo para
especialistas, com apresentação de “conhecimentos realmente úteis” entendidos como
aqueles que se afastam do cotidiano dos alunos, e a pedagogia (que neste texto
aproximamos do conceito de didática) como campo para professores que, aí sim,
utilizariam de suas práticas e do conhecimento da realidade para “motivar” os alunos na
aquisição do conhecimento conceitual estabelecido no currículo, o autor parece:
valorizar o conhecimento curricular em detrimento do conhecimento que se efetiva na
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prática educativa da sala de aula, segmentar teoria e prática como conhecimentos
estanques e, por fim, não reconhecer a intrínseca relação entre currículo e didática.
Opondo-nos a tais interpretações, acreditamos que a educação em seu
sentido pleno de formação do homem emancipado e autônomo passa pela cotidiana
articulação entre teoria e prática como forma de busca incessante denossa coerência
pedagógica e como resposta às questões: quem queremos formar, para quê e de que
forma?
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PERCEPÇÃO DE DISCENTES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA EM
RELAÇÃO AO CONHECIMENTO: MARCAS DA DESPOLITIZAÇÃO
Márden de Pádua Ribeiro
Mestre em Educação pela PUC/MG. Professor do curso de Pedagogia da
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte.
Resumo: O presente artigo é resultado de pesquisa realizada em um curso de
Pedagogia situado em uma instituição privada de Belo Horizonte e consiste em um
grupo focal realizado com graduandos do curso a partir da seguinte questão: qual o
papel da disciplina de Didática na formação do pedagogo? A partir deste tema
norteador, as discussões se desdobraram para a centralidade da temática do
conhecimento como dimensão central no campo da Didática. No entanto, foi possível
perceber uma concepção instrumental acerca da Didática e despolitizada no que tange
ao conhecimento. Também foi abordado um certo hibridismo entre os campos da
Didática e Currículo na percepção dos discentes. O trabalho defende a superação de
uma concepção instrumental de Didática e de uma percepção ingênua face ao
conhecimento. Reitera a importância de se perceber a Didática em suas múltiplas
dimensões, para além do "como fazer docente". Ressalta ainda a necessidade de se
discutir a temática do conhecimento de modo problematizado, recusando sua pretensa
neutralidade. A pesquisa se apoia, especialmente em Candau (2005), Libâneo (2011),
Freire (1992).
Palavras-chave: Didática. Currículo. Conhecimento

1. Introdução e metodologia
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida em um curso
privado presencial de Pedagogia de Belo Horizonte. Nesta pesquisa, foram realizados
grupos focais com os discentes do curso a partir do seguinte problema: como os
graduandos compreendem o papel da disciplina de Didática na sua formação.
Contudo, através das discussões realizadas nos grupos focais, a temática
referente ao conhecimento se mostrou central nas falas dos graduandos e também foi
perceptível uma compreensão despolitizada acerca do conhecimento. Sendo assim, o
presente trabalho tem como objetivo, ressaltar a concepção instrumental de Didática que
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os discentes possuem, como possível consequência de uma noção despolitizada em
relação à temática do conhecimento.
Os objetivos específicos do texto são: descrever e analisar a concepção
dos graduandos acerca da Didática, defender a temática do conhecimento como um elo
que hibridiza os campos da Didática e do Currículo, refletir sobre a importância de se
problematizar o conhecimento - temática importante aos dois campos - e compreendida
pelos discentes sob forte instrumentalização e suposta neutralidade.
Os alunos participantes da pesquisa foram submetidos à técnica
conhecida por grupo focal, que conforme aponta Gatti (2005, p.12) é “uma técnica de
levantamento de dados que se produz pela dinâmica interacional de um grupo de
pessoas com um facilitador”. O objetivo central do grupo focal é identificar percepções,
sentimentos, atitudes e idéias dos participantes a respeito de um determinado assunto,
produto ou atividade (DIAS 2000).
O grupo focal contou com a participação de alunos que já cursaram a
disciplina de Didática e de Currículo e estão nos momentos finais da graduação em
Pedagogia. Os encontros foram feitos em três grupos de quatro a oito alunos,
totalizando 18 discentes. Foram respeitados seus respectivos horários de atividades
acadêmicas, e foi concedida autorização da direção da Instituição e coordenação do
curso de Pedagogia. Os encontros ocorreram do meio para o final do semestre de 2014,
ocorreram na própria instituição, em ambientes adequadamente preparados, no intuito
de criar no grupo uma sinergia própria, de modo a emergir idéias diferentes das opiniões
particulares, conforme sugere Gatti (2005).

2. Discussões
Inicialmente foram colocados para os alunos de forma sucinta, os
objetivos da pesquisa, os procedimentos e a duração do encontro, em média de trinta a
sessenta minutos. A discussão gerou em torno da seguinte questão: “Como vocês
percebem a importância da disciplina de Didática em sua formação?”. Todo processo de
interlocução foi coordenado e os dados foram registrados concomitantemente. Deixouse claro aos alunos que as reflexões dali produzidas seriam confidenciais e que a ampla
liberdade de pensamento e expressão estava assegurada, bem como a autonomia do
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pesquisador em relação ao docente da disciplina e à coordenação do curso de
Pedagogia. Os nomes dos alunos foram mantidos em sigilo e utilizados pseudônimos.
Os discentes, nas discussões, trouxeram a questão do conhecimento como
um tema caro às suas formações. Discutiram-no à exaustão, centralizando essa pauta
nos grupos focais tendo a Didática como pano de fundo. Buscaram discutir a Didática
sempre a partir da lógica do conhecimento escolar, de suas escolhas e seleções, de suas
"adequações", da importância do docente nesse processo e das técnicas e formas de se
transmitir o conhecimento.
Desse modo, foi possível constatar uma noção de conhecimento escolar
instrumental, sendo a Didática uma espécie de responsável por garantir ao educador os
meios mais eficientes de seleção desses conhecimentos. Em alguns momentos,
percebeu-se também um hibridismo entre Didática e Currículo, na medida em que
questões de seleção e distribuição do conhecimento também perpassaram as
argumentações dos graduandos, reforçando a ideia de que tal temática penetra os dois
campos de modo a tornar difícil, nesse ponto, a delimitação de suas fronteiras.
A dimensão do conhecimento corresponde a um tema que certamente é
fundamental aos dois campos: didática e currículo. Sabe-se também que ambos os
campos possuem grandes convergências, se complementam e suas fronteiras não são tão
facilmente visualizáveis. Essa é a hipótese que a pesquisa utiliza para argumentar que a
noção de Didática apresentada pelos graduandos, sob a centralidade do conhecimento, é
uma compreensão também diretamente relacionada às preocupações do currículo.
Entende-se aqui a Didática e o Currículo como pertencentes a campos de
estudo, com base em Bourdieu (1983). Um campo é concebido como um espaço social
de relações entre agentes que compartilham interessem em comum, mas disputam por
interesses específicos e não dispõem dos mesmos recursos. Ademais, possuem
objetivos, estrutura e lógica de funcionamento próprios, para cuja constituição concorre
a existência não só de profissionais e de um público também próprios, que produzem e
consomem os bens simbólicos dessas áreas, como ainda de instâncias e instituições
legitimadoras e divulgadoras desses bens. A Didática e o Currículo estão presentes nas
graduações em Pedagogia sob forma de disciplinas escolares. Embora áreas que se
articulam, a própria constituição curricular desses cursos ao separá-los em disciplinas,
fornece sinais de que, embora híbridos em diversos momentos, também possuem suas
fronteiras.
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A complementaridade entre Currículo e Didática seria
uma necessidade que lhes é intrínseca, visto conteúdo, mais
relacionado com Currículo, e método (forma), mais relacionado
com Didática, não poderem ser tratados independentemente um
do outro, considerando-se a dialeticidade da relação conteúdoforma, na educação. (PACHECO; OLIVEIRA, 2012, p.3)

Os discentes logo nas primeiras discussões nos grupos focais, deixaram
muito claro uma concepção instrumental da Didática. É entendível que graduandos que
iniciam um curso superior de Pedagogia tragam tais assertivas, mas, se tratando de
quase formandos do curso, é no mínimo preocupante, que mesmo nas interações que os
grupos focais proporcionam, a compreensão instrumental da Didática tenha sido
consensual.
Os graduandos compreenderam a Didática da seguinte maneira:
“Instruções, maneiras criativas de se lecionar” (Roberta); “forma metodológica”
(Jéssica, Jecilda, Jessé, Jeraíldo, e Jéferson); “métodos de ensino” (Jeraíldo, Jessé e
Jéssica); “método de passar o conhecimento” (Velise); “técnica de transmitir melhor o
conteúdo” (Regiane); “é a forma de selecionar os melhores conhecimentos e os mais
adequados” (Jessé, Regiane, Dila, Veluma). O aluno Telmo vai mais adiante,
expressando uma certa ironia e um certo desdém:
[...] é decorar regrinhas para tornar o ensino mais
produtivo, tipo não usar pincel vermelho nos cartazes, não
sentar na mesa enquanto dá aula, essas coisas. O que eu vi na
disciplina pelo menos foi tipo essas coisas. Não se deve ficar
parado ali no mesmo lugar. (Telmo).
E a definição da Didática sob uma visão instrumental não pára por aí.
Outros alunos assim se manifestam: "é a maneira com que o professor lida com os
alunos [...] como você vai fazer a aula, a duração, você tem que buscar uma Didática”
(Dil); "é o instrumento auxiliar na elaboração dos planejamentos de ensino” (Dilena);
"as maneiras de melhorar o aprendizado” (Dila); “aperfeiçoamento de métodos, técnicas
no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Seria o aproveitamento dos
materiais que estão à disposição na sala de aula” (Solange).
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Nesse sentido, a visão dos alunos expressa uma Didática puramente
instrumental e preocupada exclusivamente com o “como fazer”, deixando à margem do
processo didático o “para que fazer” e o “por que fazer”. A Didática instrumental,
conforme (CANDAU, 2005, p. 13-14),
[...] é concebida como um conjunto de conhecimentos
técnicos sobre o “como fazer” pedagógico, conhecimentos estes
apresentados

de

forma

universal

e,

conseqüentemente,

desvinculado dos problemas relativos ao sentido e aos fins da
educação, dos conteúdos específicos, assim como do contexto
sociocultural concreto em que foram gerados.
Tais considerações justificam a necessidade premente de se repensar a
Didática, buscando superar a concepção unicamente instrumental que concebe a
didática como um jogo de regras, um conjunto de normas e um "como fazer"
despolitizado. É preocupante constatar que futuros profissionais da educação saiam com
essas premissas acerca de um campo de estudo fundamental à Pedagogia.
Libâneo (2008) defende que a Didática engloba a construção de
fundamentos que consistem no conjunto de saberes, conhecimentos, tendências,
paradigmas, que justificam e respaldam as ações pedagógicas, atentando-se às
condições relacionadas à sociedade e às comunidades, às políticas educacionais que
influenciam as práticas, bem como a preocupação com a

efetiva organização do

trabalho didático em suas diferentes dimensões. Para ele, os estudos da Didática
constituem-se no modo como se concretizam as práticas socioeducacionais, a partir de
seus objetivos, conteúdos, métodos, ações, estratégias de aprendizagem e avaliação.
Os discentes ao preconizarem uma noção instrumental da Didática,
deixaram de compreender uma concepção de Didática fundamental que apóia-se na
multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem, articulando as dimensões
técnica, humana e política; no esforço pela explicitação dos pressupostos – o contexto
em que foram gerados, a visão de homem, de sociedade, de educação e de
conhecimento – e na unidade entre teoria e prática, como explica Candau (2005).
Não é intenção do presente trabalho inferir se o docente da disciplina de
Didática da instituição pesquisada possui uma concepção tão instrumental a ponto de ter
exercido influência nos graduandos, até porque, embora contida em uma disciplina
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específica, a Didática transita por outras disciplinas, por variados textos, de modo que
os graduandos não limitaram o contato com este campo de estudo somente na disciplina
voltada a ele. Cruz e André (2014) realizaram pesquisa exclusivamente com professores
de Didática em instituições públicas e privadas e constataram que a maioria dos
docentes tem dificuldade em definir conceitualmente a Didática e quando o fazem,
majoritariamente caminham para uma concepção instrumental.
Então, o fundamental é problematizar que consequências uma noção
instrumental de Didática acarreta aos futuros profissionais da educação. Carregando
uma visão tão voltada ao "como fazer" limitado aos conjuntos de regras e normas do
fazer docente, os graduandos deixam de perceber a potencialidade da Didática em seu
sentido mais amplo. Desconsideram que a Didática não se limita apenas a um conjunto
de orientações mecânicas e não a encaram de modo crítico, pois não percebem que a
Didática diz respeito a um fazer docente que carrega em si um projeto de sociedade, que
não se faz somente pelo educador e sim na relação deste com as demais dimensões que
envolvem a relação ensino e aprendizagem, dentro e para além do espaço de sala de
aula.
É importante destacar que a concepção de Didática fundamental proposta
por Candau (2005), não nega a dimensão técnica, porém a ressignifica do ponto de vista
político. Para a autora, a prática pedagógica, objeto da Didática, por ser política, exige
também a competência técnica. Assim é necessário que haja uma conexão entre as
esferas humana, técnica, política e social, que dizem da multidimensionalidade do
processo de ensinar e aprender, objeto central à Didática.
Cruz e André (2014, p.184) chamam a atenção de que nos cursos de
formação de professores, "o ensino da Didática parece querer superar a tendência
instrumental, mas sem conseguir definir o foco do que seria o fundamental". Tal visão é
semelhante ao que aponta

Libâneo (2008a), ao defender que a Didática tem

enfraquecido o seu objeto, visto que há uma dispersão que tem se consolidado no campo
nos últimos anos. Segundo Libâneo (2008a, p.237), o objeto da Didática não tem
recebido o tratamento devido nos cursos de formação docente: “por que hoje os
programas de didática tratam de todos os temas, menos daqueles que ajudam os
professores a atuarem eficazmente nos processos de aprendizagem dos alunos?”
Libâneo (2011, p.29) ao realizar pesquisa sobre o ensino de Didática no
Estado de Goiás, percebeu na análise dos planos de ensino das disciplinas “que ao
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menos 70% delas expressam uma didática instrumental (...)”. No entanto, Cruz e André
(2014, p.192) possuem visão diferente. A partir de suas experiências como docentes da
disciplina de Didática e no contato com demais colegas, as pesquisadoras defendem
"que parece predominar uma abordagem de Didática que tende a ignorar o ensino de
conteúdos ligados ao foco instrumental e priorizar diversos assuntos que envolvem a
formação docente". Alertam ainda que, o ensino e a aprendizagem não são afirmados
como o núcleo central da discussão. Mas alegam que as discussões são distanciadas das
escolas, "sem trabalhar com os licenciandos, futuros professores, o que e como ensinar"
(CRUZ, ANDRÉ, 2014, p.192).
Candau (2005, p. 38), ao analisar o campo da Didática, defende que
“mais do que uma questão de dispersão é possível interpretar esta realidade como um
momento de desestabilização e diversificação, em que emerge uma pluralidade de
enfoques, temáticas e problemáticas”. Para Cruz e André (2014), o ensino de Didática
se beneficia da diversificação, porém enfrenta o desafio de não perder o foco em face à
pluralidade de temáticas e abordagens confluentes à área. As autoras concluem:

Nossas observações apontam que a proposta de uma
Didática que ajude o professor a entender o processo de ensino e
aprendizagem para delineá-lo a partir de um contexto situado
não tem sido assumida pelos cursos de formação inicial, ainda
que o caráter prescritivo, próprio da Didática instrumental,
pareça superado. Se o prescritivo não prevalece, mas o
fundamental da Didática também não se estabelece, o que conta
como Didática nos cursos de formação de professores? (CRUZ,
ANDRÉ, 2014, p.192, grifo nosso).

As discussões travadas nos grupos focais com os discentes mostram
resultado diferente desta conclusão defendida pelas autoras. Como se evidenciou, a
noção instrumental foi consensual entre os graduandos, que se revezaram, ora
enfatizando a questão das normas e regras de como se dar a aula, ora ressaltaram as
formas mais adequadas de se selecionar os conhecimentos. Assim, a pesquisa aqui
relatada se aproxima mais das conclusões tiradas por Libâneo (2008a, 2011).
A partir de uma concepção instrumental da Didática, a temática do
conhecimento foi evidenciada pelos graduandos. Importante para a Didática, o
conhecimento é uma dimensão central também ao campo do Currículo. Desse modo, os
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discentes ressaltaram suas concepções também instrumentais, despolitizadas e
pretensamente neutras acerca do conhecimento. Percebe-se, através dessa temática, um
hibridismo entre Didática e Currículo na própria compreensão dos graduandos. Não são
muito claras as fronteiras entre esses campos, visto que nas discussões se evidenciou
que ambos ressaltam o conhecimento, os seus modos mais "adequados" de seleção e
distribuição e a centralidade do professor nessas escolhas. Foi recorrente nos grupos
focais, a reclamação por parte dos discentes de que se viu a mesma coisa na disciplina
de Didática e de Currículo, ainda que, na disciplina de Didática, os discentes relataram:
"aprendemos mais regras e dicas e como o professor organiza os conteúdos que ele vai
ensinar" (Roberta, Jiraíldo), enquanto na disciplina de Currículo, discutiu-se "que
conhecimentos que entram nos diversos anos de ensino, quais são adequados" (Velise).
É interessante notar que, mesmo a disciplina de Didática sendo o objeto de estudo dos
grupos focais, vários discentes tenham resgatado conteúdos que estudaram na disciplina
de Currículo, pois viram semelhanças entre os campos. Ainda assim, a percepção
instrumental continuou consolidada.
Sob uma perspectiva instrumental de Didática, não é surpresa que as
percepções sobre o conhecimento tenham também perpassado por tais assertivas.
Também não surpreende tal temática ser enfatizada pelos graduandos, na medida em
que a Didática é um campo cuja questão do conhecimento lhe diz respeito de modo
significativo. De uma maneira geral, os discentes conceberem que o papel da Didática é
auxiliar o professor a escolher os conhecimentos/conteúdos mais adequados aos alunos
e demonstraram acolher sem grandes problematizações a ideia de um conhecimento
legítimo, adequado. Esse papel do docente como aquele que seleciona os "adequados"
conhecimentos também foi mencionado pelos graduandos ao relatarem a importância da
teoria curricular aos professores.
Tais falas evidenciam essa dimensão: "A Didática é fundamental por que
ela ajuda o professor na hora de montar seu plano de ensino e determinar quais
conteúdos ele vai abordar em sala" (Dila, Dilena,Veluma); "A Didática, o Currículo, são
matérias que ajudam a definir que conteúdos são mais adequados aos alunos, pela idade
deles, pelo ano em que estão, essas coisas". (Solange, Jessé, Roberta); "aprendemos
muito sobre os conteúdos nas aulas de Didática. Como passar para os alunos, como
escolher os conteúdos mais importantes" (Jiraíldo, Telmo); "A Didática permite ao
professor saber quais conhecimentos ele tem que passar para os alunos e ajuda também
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e dar aula com mais qualidade" (Regiane). Dois depoimentos chamam a atenção no que
diz respeito a uma tendência a não se problematizar o conhecimento, aceitando-o de
forma naturalizada:

Tem aqueles conhecimentos que qualquer escola transmite aos
alunos. Os mesmos de sempre. Então o professor deve saber transmitir
pois o conhecimento é o mesmo, os conteúdos são os mesmos mas a
forma que o professor passa muda de cada professor. Acho que é isso
é que é o desafio da Didática, o que ela pode ajudar o pedagogo.
(Jessé)
Toda escola vai falar de adição, de subtração, de plantas, de
história do Brasil, de solos, essas coisas. Mas cada professor deve
fazer isso adaptando ao seu jeito com técnicas que conseguem fazer o
aluno aprender aqueles conteúdos. Conhecer a Didática é importante
para saber como o professor vai transmitir esses conteúdos. (Velise)

Tais assertivas centralizam o conhecimento como temática central à
Didática. Porém, concebem-no de um modo despolitizado, ingênuo e instrumental no
que diz respeito à ênfase na seleção de uma maneira meramente técnica, ancorada em
percepções de "mais adequado", "melhor", "mais importantes", "os mesmos de sempre";
sem se darem conta de questões importantes que permeiam tais conceitos: adequado
para quem? Melhor para que e para quem? Quem determina quais são os mais
importantes? Tais questionamentos têm sido amplamente enfatizados por teóricos
críticos do currículo como Apple (2006), Giroux (1997) e também por Paulo Freire
(1986, 1992).
Defende-se que a teoria crítica curricular amparada pode contribuir para
que se problematize a questão do conhecimento, colaborando assim para a
desconstrução da visão instrumental da Didática. Integrar as concepções de Candau
(2005) e Libâneo (2008) às contribuições dos teóricos críticos do currículo que
problematizam o conhecimento, é fundamental na busca por uma visão mais política da
Educação, como um todo, em superação do instrumentalismo.
Os graduandos, ao conceber que existem os conhecimentos que as
escolas transmitem aos alunos, sem problematizar quais outros não se transmite, acabam
por priorizar o aspecto técnico do fazer docente e negligenciar o político. Problematizar
o conhecimento tanto no viés curricular, como na Didática, e, sobretudo no híbrido entre
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os dois campos, é fundamental caso se procure a construção de uma concepção de
educação crítica e transformadora.
O conhecimento neutro, ilusão pretensamente buscada por algumas
concepções tradicionais de educação, não se sustenta a partir da constatação de que todo
conhecimento carrega em si interesses ideológicos que por sua vez estão em constante
conflito com demais interesses. De modo que toda seleção de conhecimento diz de uma
concepção de educação ali embutida e inevitavelmente ocasiona em exclusões e
silenciamentos. Historicamente, o dito conhecimento universal-legítimo, na percepção
de Paraíso (2015), Giroux (1997), Mclaren (1997) e Apple (2006) nada mais é do que o
conhecimento universalizado por determinados grupos, geralmente vencedores e
dominantes, que legitimam e tornam hegemônicas determinados saberes em detrimentos
de outros; determinadas culturas em detrimento de outras.
[...]a partir do momento em que preservam e distribuem o que
é considerado como o “conhecimento legítimo” – o conhecimento que
“todos devemos ter” – as escolas conferem legitimação cultural ao
conhecimento de grupos específicos. Todavia, isso não é tudo, uma
vez que a capacidade de um determinado grupo tornar seu
conhecimento em “conhecimento para todos” encontra-se relacionada
com poder que esse mesmo grupo detém no campo político e
econômico. Assim, poder e cultura devem ser vistos, não como
entidades estáticas sem relação entre si, mas como atributos das
relações econômicas existentes numa sociedade.(APPLE,2006, p. 138)

Os questionamentos de Giroux (1997) são cruciais na direção de uma
noção problematizadora do conhecimento a ser ensinado nas escolas:
[...] 2. Como tal conhecimento é produzido? 3. Como tal
conhecimento é transmitido em sala de aula? 4. Que tipos de
relacionamentos sociais em sala de aula servem para espelhar e
reproduzir os valores e normas incorporados nas relações sociais
aceitas de outros lugares sociais dominantes? 5. Quem tem acesso a
formas legítimas de conhecimento? 6. Aos interesses de quem este
conhecimento está a serviço? 7. Como são mediadas as contradições e
tensões políticas e sociais através de formas aceitáveis de
conhecimento escolar e relacionamentos sociais? (GIROUX, 1997,
p.45).

Paraíso (2015) chama a atenção para a necessidade de se questionar a
pretenda universalização do conhecimento que legitima determinados saberes,
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fornecendo uma impressão ilusória de que abarcam, no geral os saberes acumulados
historicamente pela humanidade.

Vale destacar que o conhecimento nomeado universal é aqui
compreendido como resultado das escolhas de um grupo, do mesmo
modo que o conhecimento nomeado particular também é
conhecimento de um grupo. O conhecimento universal é produzido
em meio a relações de poder-saber. Logo, ele não tem nada de geral,
não abrange todas as coisas, não atende a todas as culturas, não possui
um caráter geral, absoluto e neutro. Ele nada mais é que o resultado de
escolhas e exercícios de poder, assim como qualquer outro
conhecimento. Os conhecimentos chamados universais são, portanto,
também particulares, e só são considerados universais porque em meio
a relações de poder conseguiram se impor como universais
(PARAÍSO, 2015, p. 789).

Não significa que o docente em sua prática, deve sonegar aos educandos
o conhecimento tido como historicamente acumulado pela sociedade, ou conhecimento
padrão na acepção de Freire (1992). Não se trata também de substituir o conhecimento
legitimado pelos dominantes, por outro conhecimento calcado na lógica somente dos
oprimidos. A saída freireana para essa questão, que diz tanto para o Currículo quanto
para a Didática, consiste na transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados
de maneira problematizada.
O chamado “padrão” é um conceito profundamente
ideológico, mas é necessário ensinar a sua utilização enquanto se
criticam, também, suas implicações políticas.Agora, a questão é a
seguinte: sabendo de tudo isso, terá o professor libertador o direito de
não ensinar as formas padronizadas? Terá o direito de dizer: “Sou um
revolucionário, portanto, eu não ensino o „bom‟ inglês?” Não. Do meu
ponto de vista, o educador deverá tornar possível o domínio, pelos
estudantes, do inglês padrão, mas – e aqui está a grande diferença
entre ele e outro professor reacionário – enquanto o professor
tradicional ensina as regras do inglês de primeira (risadas), ele acentua
a dominação dos estudantes pela ideologia elitista, que está inserida
nessas regras. O professor libertador lhes ensina a forma padronizada,
para que possam sobreviver, discutindo com eles todos os ingredientes
ideológicos dessa ingrata tarefa. Você está vendo? Acho que é dessa
forma que os professores podem refletir sobre o medo que eles têm da
rejeição dos estudantes e também sobre o medo que têm das formas
padronizadas (FREIRE; SHOR, 1986, p.49).

O conhecimento é uma temática fundamental para os campos da Didática
e do Currículo. Problematizá-lo no intuito de questionar sua pretensa neutralidade e
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desconfiar de sua universalidade que visa garantir um determinado conhecimento
legítimo, são tarefas importantes que compreendem concepções críticas de Didática e de
Currículo. Os discentes do curso de Pedagogia em questão, ao encararem a Didática de
modo instrumental, acabaram por dar um olhar ingênuo e despolitizado ao
conhecimento, embora o percebem como temática central ao campo da Didática.

3. Considerações finais
Buscou-se no presente trabalho argumentar que um noção instrumental
de Didática, observada nas argumentações dos graduandos de um curso privado de
Pedagogia, ocasionou em compreensões despolitizadas acerca do conhecimento escolar.
Reitera-se uma preocupação com tais conclusões na medida em que os sujeitos da
pesquisa foram graduandos que finalizavam o curso de Pedagogia e portanto, estavam
prestes a se efetivarem como pedagogos.
É salutar que tenham percebido a importância do conhecimento escolar
para o campo da Didática e interessante que tenham compreendido que tal temática é
cara também ao campo do Currículo. De fato, o conhecimento é um elo que hibridiza os
dois campos, dificultando o estabelecimento de suas fronteiras, contribuindo para a
noção de que Currículo e Didática são campos intrinsecamente complementares.
No entanto, o desafio de se superar a noção instrumental e despolitizada
da Didática, do Currículo, sob a luz do conhecimento escolar, permanece premente. Por
mais que se tenha décadas de produções acadêmicas na direção da superação do
instrumentalismo, ainda assim pode-se perceber tais compreensões na formação de
professores. Assim, é necessário que se revigore a luta em busca da politização da
Educação, desmascarando a sua pretensa neutralidade.
O presente trabalho não adota um tom de culpabilização dos graduandos,
afirmando com total certeza de que serão docentes instrumentais no decorrer de suas
carreiras e sim, reflete e problematiza a manutenção de concepções instrumentais de
Didática que ainda não foram superadas, e das consequências que tais noções acarretam
em outras temáticas cruciais para a prática pedagógica. Permanece desafiador o cenário
da formação de professores em busca de uma formação problematizadora que não se
resuma ao "como fazer" docente.
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CURRÍCULO E DOCÊNCIA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO CONTEXTO
DAS POLÍTICAS E PRÁTICAS

O painel articula diferentes pesquisas que dialogam a respeito de análises de políticas
curriculares como temática central, relacionadas à formação de professores, aos
processos de constituição de identidade docente e às políticas de avaliação em larga
escala. As pesquisas também se aproximam por analisarem discursos de documentos
curriculares bem como questionarem e problematizarem a defesa do discurso
hegemônico de padronização curricular. Por meio de diferentes metodologias e aportes
teóricos, destaca-se a impossibilidade de padronização curricular na formação docente,
tendo em vista que esse campo é marcado pela negociação de sentidos, de diferentes
contextos culturais e de pluralidade nas práticas pedagógicas. Nesse sentido, entende-se
que currículo é uma produção cultural, em constante recontextualização e
ressignificação na prática escolar. Buscando contribuir com outras pesquisas no campo
curricular, este painel busca discutir uma panorâmica de políticas curriculares de
formação de professores através da metodologia do Estado da Arte privilegiando a
análise discursiva de documentos curriculares da Educação Básica e da modalidade da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) com o texto: Questões Curriculares: Olhar
Panorâmico sobre a Docência, uma pesquisa bibliográfica e análise documental de
cursos de Licenciatura em Pedagogia e de Instituições de Ensino Superior (IES) com: A
Tradução das Diretrizes Curriculares Nacionais de Pedagogia (DCNP) em MT: Entre
Dissensos e Acordos Provisórios e, entrevistas com professores produzidas no âmbito
do Observatório de Educação financiado pela CAPES/INEP com: Diferença Cultural e
Currículo: O que Dizem os Professores Enredados na Avaliação em Larga Escala. Em
síntese, os três textos trazem para o centro da discussão a problematização do currículo
hegemônico e possibilidades de subversão e transgressão.

Palavras-chave: Currículo, Formação Docente. Formação Docente. Padronização
Curricular.
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A TRADUÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DE
PEDAGOGIA (DCNP) EM MT: ENTRE DISSENSOS E ACORDOS
PROVISÓRIOS
Silvana de Alencar Silva- IFMT/UFMT/
Ozerina Victor de Oliveira-UFMT
Resumo: Esta pesquisa problematiza a tradução das DCNP instituídas pelo Parecer
CNE/CN nº. 05/2005 e pela Resolução CNE/CP nº. 1, de 15 de maio de 2006 realizada
em seis cursos de Licenciatura em Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior (IES)
do estado de Mato Grosso. O objetivo é compreender o processo de tradução produzido
nestes cursos, os sentidos e significados dados ao elaborarem seus próprios projetos de
currículo a partir das DCNP. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que
decide pela pesquisa bibliográfica (OLIVEIRA, 2007) e pela análise documental
(CELLARD, 2008; SANTIAGO, 2008) dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) no
que diz respeito em especial a sua organização curricular. Os aportes teóricometodológicos que lhe dão sustentação se pautam na noção de tradução da Teoria do
Discurso de Laclau (2011), nas contribuições de Hall (1997; 2003) e em apropriações
desta noção para o campo do currículo (Lopes, Cunha e Costa, 2013). Da análise
conclui-se que a tradução das DCNP nos cursos de Licenciatura em Pedagogia em MT
se caracteriza como um processo de negociação, marcado por dissensos e acordos
provisórios, pois, os cursos estabelecem diálogo entre sua identidade originária e a
identidade proposta para a pedagogia nas DCNP. Esse processo de tradução indica que
os dissensos e a instabilidade de sentidos que o configuram dão corpo ao caráter híbrido
dos PPCs. A tradução constrói a identidade profissional num movimento agonístico, na
medida em que nunca se completa, pois sua característica é a indecidibilidade, a sempre
impossibilidade de acessar o “real” significado das DCNP.
Palavras-chave: Pedagogia; Diretrizes Curriculares; Tradução.
Desde a sua criação em 1939 o curso de Pedagogia vem sofrendo mudanças e
reformulações. Além disso, segundo Beraldo e Oliveira (2010), a polêmica acerca da
identidade da Pedagogia e do pedagogo tem influenciado diretamente a organização dos
seus currículos. Entre mudanças e polêmicas, as DCNP constituem a última legislação
vigente voltada a normatizar os cursos de Pedagogia em âmbito nacional (PARECER
CNE/CN nº. 05/2005 e RESOLUÇÃO CNE/CP nº. 1, de 15 de maio de 2006). Um dos
desdobramentos dessa legislação é a reelaboração do PPC dos cursos, por parte das
Instituições de Ensino Superior (IES).
A respeito das DCNP, muito se tem produzido acerca dos embates travados,
desde a sua concepção até sua promulgação (MAZZOTTI, 1996; PIMENTA, 1997;
AGUIAR; MELO, 2005; LIBÂNEO, 20006; AGUIAR et al., 2006; FRANCO et al.,
2007; SAVIANI, 2007; 2008; SHEIBE, 2007; BERALDO; OLIVEIRA, 2010;
SHEIBE; DURLI, 2011; DOURADO, 2013, entre outros).
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A inserção nesse debate requer ir além da discussão da promulgação de
diretrizes nacionais, abordando seus desdobramentos nos cursos de Pedagogia.
Conforme simpósios realizados em eventos nacionais, encontram-se em processo
pesquisas de âmbito nacional, mas constata-se a carência em se destacar os
desdobramentos das DCNP em realidades específicas como a do estado de Mato
Grosso. Tendo isso em vista, esta pesquisa problematiza o processo de tradução das
DCNP em IES localizadas em Mato Grosso. O objetivo foi compreender esse processo
de tradução, acessando os sentidos e significados nele produzidos.
Em termos teóricos, a pesquisa que ora se apresenta encontra-se orientada pela
compreensão do currículo como prática de significação e da política de currículo como
um discurso, este sendo entendido a partir da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau.
A análise do processo de tradução das DCNP a partir dessa Teoria do Discurso
pressupõe uma perspectiva de acesso restrito e precário a significados e sentidos que
constituem os discursos. O acesso restrito, por sua vez, é compreendido como a
impossibilidade de acessar o „real‟ na medida em que ele é sempre construído e
reconstituído a partir de múltiplos olhares e interpretações. Portanto, esse acesso é
sempre precário, é constantemente “passível de resistência, deslocamento e contestação
por outras lógicas e discursos.” (OLIVEIRA; OLIVEIRA; MESQUITA, 2013 p.19)
Reitera-se que investigar uma política de currículo a partir da noção de tradução
implica “[...] metaforicamente, lidar com uma „fotografia‟, um quadro discursivo
(texto/contexto de significação) delimitado por antagonismo e exclusão.” (LACLAU,
2011 apud LOPES; CUNHA; COSTA, 2013, p. 400). Sob esse aspecto, o quadro
discursivo não se compõe por sentidos e significados unívocos, mas por uma
multiplicidade destes, configurado por hibridismo, que expressa, ao mesmo tempo,
negação e afirmação. O entendimento de que os textos são híbridos implica em
compreender a não possibilidade de uma única leitura. Por essa via, Hall (2003) afirma
que: “O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser contrastados com
os "tradicionais" e "modernos" como sujeitos plenamente formados” (p.74)
Mesmo envolto por restrições, precariedades e hibridismos, o processo de
tradução implica hegemonia de sentidos e significados. Nessa perspectiva, a hegemonia
é “uma relação em que um conteúdo particular assume, num certo contexto, a função de
encarnar uma plenitude ausente” (LACLAU, 2002 p. 122 apud MENDONÇA, 2007, p.
76).
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Para a coleta de dados, a opção na pesquisa é pela análise documental dos
PPCs dos cursos. A escolha pelo PPC se justifica por ser este um documento que
organiza pedagogicamente o funcionamento do curso e, sobretudo, materializa
processos de significação de um currículo.
Dos PPCs disponibilizados, organizam-se as informações de modo que
nenhuma IES fosse identificada, pois a intenção é compreender as particularidades do
processo de tradução das DCNP de cada curso e não estabelecer comparações entre eles,
muito menos entre as IES. Na organização dos dados e exposição da análise, atribui-se
aleatoriamente sigla alfabética a IES e aos cursos e numérica aos seus respectivos PPCs.
Sendo assim, tem-se: IES Y, curso de Pedagogia A- PPC1 e curso de Pedagogia BPPC2; IES W, curso de Pedagogia C- PPC3, curso de Pedagogia D- PPC4 e curso de
Pedagogia F- PPC6; e IES Z: curso de Pedagogia E- PPC5.

Aspectos da tradução
A análise do conjunto dos seis cursos identificou que cinco PPCs se vinculam a
IES pública e um a IES privada. Em relação à nomenclatura dos PPCs, dois o
nomearam de Projeto Pedagógico de Curso (PPCs 2 e 3), dois de Projeto Político
Pedagógico de Curso (PPCs 1 e 5), outro de Projeto Político Pedagógico curricular do
curso de licenciatura em Pedagogia (PPC6). Por sua vez, o PPC4 não nomeou o referido
documento. No que tange à denominação do curso, quatro o definiram como
Licenciatura em Pedagogia (PPCs 3, 4, 5 e 6) e os outros dois (PPCs 1 e 2) como
graduação em Pedagogia. Além disso, o prazo mínimo e máximo para integralização
curricular dos cursos em análise está entre quatro e sete anos.
O diploma conferido aos egressos em todos os seis PPCs é o de Licenciatura em
Pedagogia, inclusive por parte daqueles PPCs que denominam o curso de graduação em
Pedagogia conferiram o mesmo diploma. Essa uniformidade pode indicar o atendimento
à determinação das DCNP.
Segundo o documento, o egresso do curso faz jus ao diploma de Licenciatura
em Pedagogia, podendo atuar no magistério, no planejamento, execução de programas e
projetos pedagógicos em ambientes escolares e não escolares. De acordo com as DCNP:
[...] os seus egressos recebem o grau de Licenciados (as) em Pedagogia, com
o qual fazem jus a atuar como docentes na Educação Infantil, nos anos
iniciais do Ensino Fundamental e em disciplinas pedagógicas dos cursos de
nível médio, na modalidade Normal e de Educação Profissional na área de
serviços e apoio escolar e em outras em que disciplinas pedagógicas estejam
previstas, no planejamento, execução e avaliação de programas e projetos
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pedagógicos em sistemas e unidades de ensino, e em ambientes nãoescolares. (BRASIL, 2005).

No que diz respeito ao turno de funcionamento, as IES públicas ofertam o
curso nos turnos matutino, vespertino e noturno, ao passo que a IES privada optou pelos
períodos matutino e noturno, ou seja, dos seis cursos investigados, quatro são ofertados
no período noturno.
Em relação a isso, Scheibe (2010) identificou não haver diferenças em relação
às características e condições dos cursos de Pedagogia ofertados no período diurno
(matutino/vespertino) e o noturno. Essa realidade é constatada, por exemplo, no
momento da realização dos estágios na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental realizados no período diurno, uma vez que essas etapas de ensino da
educação básica somente são ofertadas no referido período. A referida autora considera
isso preocupante uma vez que as DCNP priorizam a formação de professores para a
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Diante dessa problemática,
como possibilitar a real participação dos estudantes, futuros professores, nos estágios e
nas práticas de ensino?
No que se refere à nota do ENADE, numa escala de 01 a 05, dois cursos (PPCs
1 e 2) apresentam a nota quatro, e quatro cursos (PPCs 3, 4, 5 e 6), respectivamente, a
nota três. Segundo o MEC, a nota quatro indica uma boa qualidade do curso. A nota três
indica que o curso atendeu minimamente a qualidade estipulada pelo MEC, não
havendo por isso a necessidade de intervenção no curso. Para o MEC a análise do
ENADE é um importante aspecto a ser considerado, porque ele avalia o conhecimento
do aluno em relação às diretrizes dos cursos de graduação, servindo de parâmetro de
escolha para os futuros acadêmicos. (MEC, 2012)
A carga horária total do curso nos PPCs 1 e 4 é das maiores, compreendendo
3.545h, seguido do PPC3, com 3.460h. Em seguida, tem-se o PPC6, com 3.400 h, e,
posteriormente, os PPCs 2 e 5, com 3.200h. Em relação à distribuição da carga horária
total do curso entre as disciplinas obrigatórias e optativas, o PPC4 aparece com sessenta
e três disciplinas, seguido do PPC3 com cinquenta e quatro disciplinas. Posteriormente
desponta o PPC6 com cinquenta e três, o PPC5 com quarenta e sete, o PPC1 com
quarenta e seis, e em menor quantidade, o PPC2 com trinta e cinco disciplinas.
No que se refere à carga horária do estágio supervisionado, os PPCs 1, 2 e 5
apresentam as mesmas e as menores carga horária (300h), seguido pelos PPCs 3 e 6,
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com 480h, finalizando com o PPC4 com 570h. Conforme determinam as DCNP, a carga
horária do estágio supervisionado compreende 300h de Estágio Supervisionado
[...] prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental [...] b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio,
na modalidade Normal; c) na Educação Profissional na área de serviços e de
apoio escolar; d) na Educação de Jovens e Adultos; e) na participação em
atividades da gestão de processos educativos, no planejamento,
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e
projetos educativos; f) em reuniões de formação pedagógica. (BRASIL,
2006)

Segundo Alarcão (1996), o estágio deve ser considerado tão importante quanto
os outros conteúdos curriculares do curso. Para Pimenta (2010) “Aprender a profissão
docente no decorrer do estágio supõe estarem atentos às particularidades e as interfaces
da realidade escolar em sua contextualização na sociedade” (p.111).
Para Barreiro e Gebran (2006), o estágio supervisionado é um dos elementos
da política de formação do pedagogo de cada curso. Ademais, o estágio “[...] pode se
construir no lócus de reflexão e formação da identidade ao propiciar embates no
decorrer das ações vivenciadas pelos alunos, desde que efetivado com essa finalidade”.
(BARREIRO e GEBRAN, 2006, p. 20)
Para Pimenta e Lima (2004) o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, a
teoria é indissociável da prática. Para isso, é preciso entender o conceito de prática e de
teoria a partir do conceito de práxis, “que aponta para o desenvolvimento do estágio
com uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola,
dos professores, dos alunos e da sociedade” (p. 34).
Portanto, a importância do estágio profissional na formação do pedagogo é
inegável. Contudo, empiricamente observa-se que o grande desafio tem sido o processo
de desenvolvimento desse componente curricular pelas IES formadoras com vistas a
superar a lacuna entre teoria e prática. A respeito da prática de ensino, o PPC1 considera
que os Projetos Integradores de Prática Docente através dos componentes curriculares
“Prática de Ensino I, II, III e IV” compõe a prática. Segundo o PPC1:
Os Projetos Integradores de Prática Docente têm por finalidade o
desenvolvimento de habilidades e competências coletivas, necessárias à
atuação profissional na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e na gestão de processos educativos [...] (p. 29).

A carga horária de 400 horas dos Projetos Integradores de Prática Docente está
distribuída ao longo dos quatro anos do curso. No primeiro ano, estão destinadas 90h,
no segundo, 110h e nos terceiro e quarto anos, 100h cada. Segundo o PPC1, os Projetos
Integradores pretendem articular os dois núcleos propostos (Núcleos de Estudos Básicos
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e o Núcleo de Estudos Específicos) (PPC1, 2007). Portanto, a carga horária da prática
de ensino não está contabilizada na CH das disciplinas.
No PPC2, a prática de ensino está „dissolvida‟ entre as disciplinas do curso.
Desse modo, “nas disciplinas de 128 horas far-se-á uma carga-horária prática de 10% e
para as disciplinas de 64 horas far-se-á uma carga-horária prática de 12,5%.” (PPC2, p.
32). Sendo assim, a carga horária de todas as disciplinas compreende uma parte teórica
e outra prática. O PPC3 não contempla em específico a prática de ensino, pois segundo
o documento as próprias disciplinas juntamente com o estágio propiciam a relação
teoria e prática. No PPC4 a prática de ensino está distribuída nas diferentes áreas de
conhecimento ao longo do curso: I – na disciplina de Língua Portuguesa e nas
disciplinas de Metodologia de Ensino a carga horária de cada uma é de 30 horas; II –
nas demais disciplinas a carga horária é de 15 horas (PPC4, 2007). Nesse sentido, no
PPC4 a prática de ensino faz parte da CH das disciplinas, ou seja, cada disciplina conta
com uma parte teórica e outra prática.
O PPC5 compreende, ao contrário dos outros PPCs, que as atividades
complementares constituem o elemento que contribui para a articulação da teoria com a
prática. “Aqui, reconhece-se o importante papel das Atividades Complementares, [...],
pois contribui na articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e
coletiva.” (PPC5, 2015, p. 6). No PPC6 a prática de ensino está distribuída no interior
das disciplinas. Portanto, ela não compreende um componente curricular em específico.
Em relação à prática de ensino, as DCNP não estipulam uma carga horária
específica para esse componente curricular. Segundo o Art. 8º do Parecer nº 01 de 2006
consta que a integralização curricular compreende:
[...] II-Práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos
licenciandos a observação e acompanhamento, a participação no
planejamento, na execução e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de
projetos pedagógicos, tanto em escolas como em outros ambientes
educativos; (BRASIL, 2006)

Prosseguindo a análise em relação à carga horária reservada ao TCC, no PPC5
estão destinadas 195h. Em seguida os PPCs 1, 3 e 6 com 120h, posteriormente o PPC 2
com 112h e, por fim, o PPC 5 com apenas 60h.
As análises assinalaram ainda que cinco PPCs (1, 2, 3, 4 e 6) organizam o
currículo em III núcleos e somente o PPC5 em III eixos. Desses, os PPCs 2 e 4 não
materializam a distribuição das disciplinas por núcleos. Os referidos PPCs descrevem
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ao longo do texto sobre os núcleos, mas organizaram a matriz curricular em series
anuais.
No que diz respeito ao PPC5, a justificativa em organiza-lo por eixos conforme
consta no PPC partiu de uma tentativa de se diferenciar de outros projetos organizados
em núcleo pela IES. Quanto às DCNP, estas não fazem referência a eixos, mas, sim a
núcleos de formação. A diferença entre núcleo e eixo é que o primeiro agrupa o
conhecimento da matriz curricular em torno de um centro definidor. No caso das
DCNP, existem três núcleos: o de estudos básicos, o de aprofundamento e
diversificação de estudos e um terceiro, de estudos integradores. O segundo (o eixo) é
compreendido como um elemento que perpassa toda a organização curricular. Segundo
as DCNP, a estrutura curricular por núcleos de formação:
[...] deverão proporcionar aos estudantes, concomitantemente, experiências
cada vez mais complexas e abrangentes de construção de referências teóricometodológicas próprias da docência, além de oportunizar a inserção na
realidade social e laboral de sua área de formação [...]. (BRASIL, 2005).

De qualquer modo, a organização curricular por núcleos ou eixos, expressas
em uma matriz curricular disciplinar, não pode, necessariamente, impedir a integração
curricular. Segundo Lopes e Macedo (2002), a organização curricular não é por si só
“[...] impedimento à busca de mecanismo de integração, tanto por disciplinas integradas
quanto pela articulação entre as diversas disciplinas de que faz parte esta estrutura” (p.
74).
Nessa direção, Lopes (2002), ao realizar a análise da organização do
conhecimento escolar nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino
médio, alerta que:
A defesa do currículo integrado ao longo da história do pensamento
curricular não se desenvolveu em sentido contrário à organização das
disciplinas na escola. O foco de confronto dos defensores do currículo
integrado é com a reprodução das especializações da ciência no contexto
escolar, derivada das disciplinas científicas. (p. 149).

A problemática, segundo Lopes (1999), é que ao organizar o conhecimento
escolar por disciplinas, há uma propensão de que estas se configurem enquanto
disciplinas isoladas no contexto educacional. Para a referida autora:
[...] a especialização redimensiona, mas não exclui a disciplinarização. Ou
melhor, exclui a noção de disciplina como controle do conhecimento, limites
rígidos e atemporais, e passa a estruturar a noção de disciplina como campos
de saberes, áreas de estudos e conjuntos de problemas a serem investigados,
que inter-relacionam aspectos das disciplinas tradicionais e outros sequer
pensados tradicionalmente. (LOPES, 1999, p.196)
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Nesse entendimento, não é a organização por núcleo, eixo ou mesmo o
disciplinar que dá conta ou não de responder, de resolver as questões sociais mais
amplas. Tais questões precisam ser analisadas “[...] a partir do foco nas relações de
poder que constituem a (e são constituídas na) organização do conhecimento escolar
[...]” (LOPES, 2008, p. 46). Parafraseando esse entendimento para o campo da
formação de professores, a adoção de uma determinada forma de organização curricular
não garante que os problemas relacionados à formação sejam resolvidos, na medida em
que eles precisam ser situados nas relações de poder que o constituem e que são
constituídos.
Em relação à CH dos núcleos/eixos. No núcleo/eixo I o PPC2 apresenta
1.460h; o PPC 1 -1350h; os PPCs 4 e 5-1.120h cada; e os PPC s 3 e 6- 960h cada. No
núcleo/eixo II os PPCs 3 e 6 conferem 1.560h; no PPC4- 1350h; no PPC5- 1.320h, no
PPC1- 1.095h e no PPC2- 972h. No núcleo/eixo III consta no PPC1- 920h; nos PPCs 3
e 6- 840h; no PPC4 -795h, no PPC5- 720h e no PPC2- 532h.
Nesses pressupostos, os PPCs 1, 3, 4, 5, 6 destinam a maior parte de sua carga
horária para o núcleo/eixo II voltado para o desenvolvimento do perfil profissional,
enquanto que o PPC2 destinou a maior parte da CH para o núcleo de I destinado ao
estudo dos fundamentos da Educação.
A nomenclatura dos núcleos/eixos é diversificada. Desse modo, os PPCs 3, 4 e
6 apresentam a mesma terminologia tal qual está disposta nas DCNP. As diferenças
estão nas nomenclaturas atribuídas pelos PPCs 1, 2 e 5.
A análise desses dados indica diferenças em relação à categoria administrativa
das IES, à nomenclatura atribuída aos seus respectivos PPCs, à denominação do curso,
ao prazo mínimo e máximo para a integralização curricular do curso, ao número de
vagas ofertadas/ano, à nota do curso no ENADE (2012), à distribuição da carga horária
total entre as disciplinas das matrizes curriculares dos cursos, entre outras. Há, ainda,
diferenças em relação à organização curricular, pois no universo dos seis PPCs
analisados, um optou pela organização em eixos.
A uniformidade encontrada referiu-se tão somente ao diploma conferido aos
egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia. Nesse contexto, compreende-se que as
diferenças são características próprias do processo de tradução das DCNP. Sendo assim,
as diferenças não representam contradições e nem oposições. Para Lopes (2005) as
diferenças são discursos ambíguos em que as marcas originais permanecem, mas são
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simultaneamente apagadas pelas interconexões estabelecidas em uma bricolagem,
visando sua legitimação. (p.9). Nessa direção, Burity (2008) compreende que tais
diferenças não são simplesmente gráficas, elas trazem consigo discursos: “A diferença
conflita, a diferença brilha, a diferença pulsa, a diferença é irredutível nome que damos
a forma como essas diferenças aparecem socialmente.” (p.14).

Algumas considerações
A análise de cada curso de Pedagogia indica contingencialmente, em seus
vários aspectos, a existência de tensões políticas configuradas nas traduções das DCNP,
ou seja, as DCNP não produziram nos cursos de Pedagogia o mesmo efeito, na medida
em que discursos foram hibridizados.
Assim sendo, o que se observa do processo de tradução das DCNP pelos cursos
de Pedagogia de MT é que os dissensos observados nos PCCs demonstram a
instabilidade de sentidos, o que enfatiza o caráter híbrido desse documento.
A partir desse processo de tradução, os sentidos e significados estabilizados em
cada curso/instituição são implicados em desestabilizações com efeitos híbridos na
medida em que mantêm marcas tanto da identidade originária quanto incorporam a
identidade proposta pelas DCNP. O que faz reverberar o caráter relacional da produção
de identidade profissional nos cursos de Pedagogia.
Trazendo essa perspectiva para a presente pesquisa, durante o processo de
tradução das DCNP, os cursos de Pedagogia têm, diante de si, uma „nova‟ cultura, uma
„nova‟ identidade que precisa dialogar com a sua identidade originária. No percurso da
tradução, os cursos não abandonam completamente sua identidade originária e nem
„absorvem‟ completamente a nova identidade proposta.
A particularidade da configuração de cada curso quanto à nomenclatura
atribuída ao mesmo e aos seus núcleos/eixos, o prazo de integralização curricular, entre
outras diferenças, sugerem que as instituições traduziam as DCNP cumprindo
contingencialmente suas exigências, ao mesmo tempo em que, precariamente,
ressignificavam sua identidade. Isso indica que, identidades plurais foram hibridizadas
para compor o PPC de cada curso. Por essa via, sinaliza-se que a construção de políticas
para a formação de professores e, em especial, do Pedagogo, requer o reconhecimento
de sua condição precária e contingente, pois só a partir desse entendimento vislumbra-se
a possibilidade de uma formação com possibilidades de materializar um projeto de
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formação de professores que implique as diferenças como uma questão ontológica do
social.
Portanto, a tradução das DCNP nos cursos de Pedagogia em IES de Mato
Grosso configura uma construção da identidade profissional num movimento que é
agonístico, na medida em que nunca se completa, pois sua característica é a
indecidibilidade, ou seja, a sempre impossibilidade de acessar o “real” significado das
DCNP, da identidade profissional e da tradução.
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Resumo: Apresentamos recortes de duas pesquisas desenvolvidas no Grupo de
Pesquisas Curriculares (GPeC- UFF/IEAR) envolvendo a docência, sua formação e
atuação em diferentes modalidades do campo curricular, tendo como um dos objetivos
centrais a apresentação de olhar panorâmico sobre a área da educação. Para isso, a
metodologia utilizada em ambas foi o estado da arte. A primeira destaca sentidos da
formação docente a partir de análises de projetos políticos curriculares que tem sido
utilizados para o crescente processo de legitimação dos discursos em prol de avaliações
institucionais externas no contexto político de 1995 a 2011, privilegia a Teoria do
Discurso e os aportes de Lopes e Hall. A segunda envolve a formação, atuação e
avaliação do docente que atua na Educação de Jovens e Adultos, a partir de pesquisas
publicadas no período de 2000 a 2011, tendo por suporte a Análise Textual Discursiva.
A duas pesquisas se aproximam ao questionarem a padronização das propostas
curriculares de formação docente da Educação Básica por desconsiderarem as
especificidades dos contextos em que essa formação é desenvolvida, bem como as
diferenças dos processos de constituição da identidade docente e repercussão desse
desenvolvimento nas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: currículo, docência, estado da arte.
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Considerações iniciais
Neste artigo apresentamos recortes de duas pesquisas desenvolvidas no Grupo
de Pesquisas Curriculares (GPeC- UFF/IEAR) na busca de contribuir para o melhor
conhecimento a respeito da avaliação da docência, sua formação e atuação em
diferentes modalidades do campo curricular. Embora estas pesquisas possuam aspectos
distintos em sua construção, destacam como um dos objetivos centrais a apresentação
de um olhar panorâmico sobre a área da educação, com foco sobre a docência. Para isso,
foi privilegiada a metodologia do estado da arte.
Enquanto a primeira pesquisa destaca sentidos da formação docente a partir de
análises de projetos políticos curriculares que tem sido utilizados para o crescente
processo de legitimação dos discursos em prol de avaliações institucionais externas, a
segunda destaca a avaliação sobre a formação e atuação do docente que atua em uma
modalidade de ensino ainda entendida como inferior às demais, a Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
No que diz respeito à formação de professores, as duas pesquisas se aproximam
ao questionarem a padronização das propostas curriculares de formação docente da
Educação Básica e da modalidade da EJA por desconsiderarem as especificidades dos
contextos em que essa formação é desenvolvida, bem como as diferenças dos processos
de constituição da identidade docente e repercussão desse desenvolvimento nas práticas
pedagógicas.

Visão panorâmica dos sentidos de docência
Partimos das discussões e pesquisas realizadas no campo das políticas
curriculares brasileiras tomando por base análises dos projetos políticos desde o período
Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva por terem influenciado o campo
das políticas curriculares e da formação de professores com ênfase nos índices nacionais
e internacionais como padrão de qualidade escolar ou justificadores para novas
propostas curriculares.
Apesar de defenderem diferentes discursos de formação de professores e
buscarem marcar a diferença entre as propostas curriculares aprovadas nos contextos
desses projetos políticos, destacamos que há uma grande aproximação na forma de
concretizar e aferir aprendizagem dos alunos e/ou a formação continuada dos
professores nesses períodos. Podemos afirmar que a diferença defendida nos discursos
desses projetos políticos perde força na medida em que os discursos se aproximam a
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partir das demandas das avaliações, dos padrões internacionais e dos índices de
qualidade para a formação docente. Esse discurso que legitima as avaliações
institucionais externas para sinalizar para a sociedade como a Educação Básica está,
serve também para certificar a formação profissional dos professores e conta com o
respaldo de organismos como OCDE, FMI e UNESCO.
Sob esse olhar desenvolvemos análises em um processo metodológico de estado
da arte que, teve como objetivo analisar a flutuação de sentidos dos processos de
identificação docente, aproximações e distanciamentos nos discursos produzidos nas
políticas curriculares para a formação de professores da Educação Básica no contexto
FHC (1995 a 2002) e Lula (2003 a 2011). Para a análise dos dados optamos pela
abordagem discursiva da teoria do discurso de Laclau (2009). E, no que diz respeito às
políticas curriculares Lopes (2011) e Ball (1994).
Para isso, organizamos os documentos curriculares dos contextos FHC e Lula, a
partir de buscas e releitura de textos curriculares que dizem respeito à formação de
professores, no intuito de um refinamento na constituição dos corpora de documentos
da Educação Básica. Em pesquisas anteriores (Craveiro, 2014), o contexto FHC contava
com 13 documentos curriculares e, passou a contar com 41. O contexto Lula, antes com
22 documentos curriculares, foi ampliado para 62.
A pesquisa foi realizada no Portal MEC1 e a página do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas. Ampliando a base documental de análise, decidimos revisitar
também a pesquisa bibliográfica já realizada em Craveiro (2014), iniciando então, uma
busca de trabalhos publicados entre 2009 e 2015 em revistas pertencentes à Listagem
Qualis/CAPES, qualificadas com pelo menos B1. No site da Anped, consultamos os
GTs 8 e 12, de Currículo e Formação de Professores, respectivamente, a partir da 32ª
Reunião anual, realizada em 2009, à 36ª Reunião anual, realizada em 20132.
Foram selecionados ao todo 97 artigos com a temática Formação de Professores
e 63 artigos com a temática de Currículo e Políticas Curriculares. Desses, mantivemos
36 que trazem questões a respeito da Formação de Professores, que tangenciavam a
educação básica e sentidos para a identificação docente e 15 artigos com questões
curriculares de formação de professores por estarem relacionados ao foco desta
temática.

1
2

Endereço da página na internet: http://portal.mec.gov.br. Acesso em setembro de 2015.
Desde 2013 a Anped é bienal.
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A partir dos artigos selecionados, destacamos que o discurso pedagógico nesses
últimos cinco anos mantém-se de acordo com a pesquisa inicial: “o foco na formação de
professores é marcado pelo protagonismo docente, na medida em que esse agente é
significado como “a peça-chave” nas mudanças políticas curriculares” (Craveiro,
2014b, p.2). Todavia, é possível identificar nuances e modificações com relação à
“temática das políticas de formação”, que “é destacada como emergente (André, 2009),
tendo em vista a força do discurso pedagógico nas políticas curriculares e dos enfoques
voltados para a formação docente da sala de aula” (Craveiro, 2014b, p.2). Isso se dá
pelo movimento questionador desses trabalhos com relação às políticas públicas.
Vários são os textos que questionam políticas públicas e documentos
curriculares diversos. Além dessa temática, encontramos também destaque para os
seguintes temas: a culpabilização dos professores, gerada pelas avaliações centralizadas,
e a problematização das funções do professor e do perfil docente trazendo novos
entendimentos a respeito da formação de professores (em alguns casos trazendo à tona a
discussão da formação do pedagogo).
Com base nesta coleta de dados nos é possível dizer que há um deslocamento do
discurso pedagógico do espaço da sala de aula para outros campos que envolvem a
formação de professores. Se mantém a importância da formação inicial e continuada,
com destaque para um aspecto até então pouco mencionado: a formação identitária.
Os artigos selecionados no campo do currículo trazem à tona a importância das
culturas e práticas do cotidiano que significam o “ser professor”, bem como propostas
de formação continuada no currículo praticado, a relação das mudanças curriculares na
rede estadual do Rio de Janeiro e modificações no perfil docente, a formação de
professores como espaço da diferença e construção da subjetividade. A grande maioria
dos textos focaliza políticas curriculares de formação de professores, no que diz respeito
à profissionalização docente, a cursos de Pedagogia em vários estados, a índices que
qualificam a educação básica, questões sobre a performatividade e a formação inicial
em serviço. Essas temáticas e questões de identidade caminham em consonância com o
discurso pedagógico, apontando para diálogos com políticas públicas curriculares que,
por meio de diferentes abordagens, buscam significar processos de constituição
identitária docente. Em linhas gerais, operamos buscando desconstruir projetos
naturalizados e estabilizações de sentidos que nos impedem de compreender diferentes
formas de identificação docente.

ISSN 2177-336X

6406

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Por mais que os apoios internacionais e investimentos em avaliações em prol de
um discurso da qualidade da formação de professores vinculem essa formação a
controles externos e estejam presentes nos contextos discursivos de FHC e de Lula,
minimizando o antagonismo defendido entre as duas propostas, há outras articulações
relacionadas às diferentes propostas de governo nesse jogo discursivo envolvendo um
antagonismo político de sentido mais amplo nesses contextos. Essas articulações são
representadas pelos sentidos para a qualificação docente como projeção de mudança
política e educacional e emancipação do sujeito na sociedade brasileira (discurso Lula)
ou como estratégia das reformas educativas de cunho neoliberal com vistas à superação
da crise do desenvolvimento capitalista dos anos 1970 (discurso FHC).
O antagonismo político entre os dois contextos é significado por meio de
projetos de governo com propostas muito distantes, ainda que nas negociações locais e
globais haja interferências de interesses e jogos de poder, modificando em dado período
as demandas defendidas. Nesse sentido, conforme a constituição dos discursos
defendidos nessa análise é possível significar o contexto FHC, em sentido amplo, como
voltado para os interesses do “mundo globalizado” e que entende os padrões de
qualidade associados ao mundo do trabalho. A atuação profissional docente é
compreendida em uma lógica da formação que deve atender “às transformações em
curso e incorporar-se na vida produtiva e sócio-política” do país (BRASIL, 2001).
Sendo assim, o discurso defendido expressa os interesses em atender à demanda social
significada como “nova” cultura necessária aos interesses do mercado, ao
desenvolvimento do país. Dessa forma, é justificada uma modificação na identidade
docente para atender às finalidades do mundo global.
Em contrapartida, os sentidos defendidos no contexto Lula apontam para uma
busca pela construção da Nação, tentando marcar um sentido social nesse discurso.
Busca articular demandas relacionadas aos espaços de participação, inclusão e debate,
tentando representar um contexto político de abertura dos espaços de democratização.
Os projetos coletivos são compreendidos como lócus de ação de mudança.
Dessa maneira, é possível afirmar que, ainda que haja aproximação entre os
sentidos de avaliação, padrões de qualidade ditados por organismos internacionais e até
a presença dos mesmos organismos internacionais nos dois contextos, os sentidos não
são os mesmos. Algumas demandas podem articular-se nos discursos, como a
qualificação pautada nos índices nacionais e internacionais, padrão nacional para a
aprendizagem dos alunos e avaliações como material de estudo e aferição da
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aprendizagem nacional, mas não igualam os sentidos endereçados nas duas cadeias
discursivas. Há aproximação de certos sentidos que não os torna iguais. Há uma
capilaridade de discursos pedagógicos que faz com que demandas sejam incorporadas
às cadeias articulatórias investigadas (FHC e Lula) tornando as políticas de formação de
professores semelhantes, com algumas finalidades comuns. Isso desfaz o antagonismo
entre os projetos de formação de professores. É possível ter em vista o que Hall (1997)
denomina “fenômeno discursivo”, constantes identificações locais e globais em que
esses discursos estão imersos, contribuindo com a provisoriedade e a fluidez das
posições assumidas nos processos de identificação docente. Esses processos de
identificação por meio dos discursos pedagógicos são sempre contingentes e são
instituídos por relações de poder.
Contudo, a força do antagonismo entre os projetos políticos mais amplos
FHC/Lula introduz demandas diferenciadas, força a constituição também de diferenças,
fazendo com que o antagonismo, mesmo que menos visível, nos projetos de formação
de professores se mantenha.
As demandas diferenciadas das cadeias discursivas desses projetos de governo,
na luta por defenderem suas posições particulares como possibilidade de constituição de
sentidos hegemônicos, contribuem para a manutenção do antagonismo mais amplo entre
os dois projetos. Por isso, a ênfase ao longo do período do contexto Lula em naturalizar
determinados discursos no ambiente escolar representa a defesa de um projeto maior, de
Nação, que também assume posições na construção do projeto político pedagógico
coletivo, participação da comunidade escolar e diversos processos de eleição no
cotidiano escolar que não garantem de fato que esses sejam espaços de vivência
democrática, todavia facilitam o processo, na medida em que esses espaços estão
abertos. Esse endereçamento de sentidos traz modificações na constituição da
identidade docente com relação aos sentidos endereçados no contexto FHC voltados
para o mercado de trabalho.
Defendemos que é possível haver deslizamentos de sentidos nas fronteiras
antagônicas desses discursos, mas esse movimento não iguala os discursos, apenas os
aproxima. Os discursos mais amplos dos diferentes projetos de governo continuam
oportunizando processos de identificação docente antagônicos.

Visão panorâmica da formação docente na EJA
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Neste tópico apresentamos recorte de nossa segunda pesquisa desenvolvida,
assim como a anterior, sob a metodologia de estado da arte. Nesta, buscamos analisar o
que tem sido produzido a respeito da formação docente, tendo como foco a modalidade
de ensino voltada para jovens, adultos e idosos. A proposta emergiu da verificação da
necessidade de pesquisas que ajudem a melhorar esta formação, da busca por caminhos
para a ampliação da qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes
dessa modalidade e da percepção da importância de mapear as produções existentes e
identificar possíveis lacunas que orientem a comunidade de educadores em suas
investigações sobre o tema. Para isto nos propusemos a elaborar uma visão
panorâmica sobre o estado atual da formação docente com foco na Educação de Jovens
e Adultos (EJA), tomando como base para coleta de dados os artigos publicados nos
periódicos da Qualis (CAPES/MEC), na área de Ensino de Ciências e Matemática, no
período compreendido entre 2000 a 2011.
Nosso foco na EJA visa lançar luz sobre estes estudantes que, ao retornarem aos
bancos escolares, têm por hábito se diferenciar dos demais grupos por apresentarem de
forma mais acentuada um comprometimento com a sua aprendizagem, e maiores
necessidades de conhecer os motivos pelos quais devem aprender este ou aquele
conteúdo. Este comportamento faz parte de uma conscientização forjada mediante a sua
experiência cotidiana em que diversas pressões ou motivações intrínsecas e extrínsecas
o levaram a encarar novamente, ou pela primeira vez, um processo de aprendizagem
formal oferecida pelas instituições de ensino.
A escolha pelo foco em matemática deve-se ao fato de ter sido esta área a
destacada por diversos docentes como a que se sentem menos preparados para
desenvolver atividades nas propostas educacionais na EJA. Constatamos essas
percepções por meio dos resultados da pesquisa organizada pelo MEC (BRASIL, 2000),
como forma de delinear as características dos professores dessa modalidade, tais como o
fato de que, entre os professores consultados, 60% terem indicado a disciplina de
matemática como a mais difícil de lecionar. Com relação à identidade da formação do
educador que atuará na EJA, esse documento destaca que deve envolver a sensibilização
para a o cumprimento das funções atribuídas a essa modalidade de ensino. Embora os
objetivos educacionais sejam os mesmo dos Ensino Fundamental e Médio, a EJA
apresenta algumas “especificidades marcantes que precisam ser identificadas,
particularmente quando a tarefa é construir uma proposta curricular” (p.87). Por isso, os
autores indicam a importância em determinar de forma clara a identidade de um curso
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de EJA, o que pode significa promover a formulação de propostas flexíveis e adaptáveis
às realidades de seus estudantes, contemplando temas como cultura e sua diversidade,
relações sociais, necessidades dos alunos e da comunidade, meio ambiente, cidadania,
trabalho e exercício da autonomia.
Sob tais considerações nos movemos à seleção dos dados. Selecionamos 147
artigos, provenientes de Grupos de Pesquisa do Brasil e de diversos outros países. Estas
produções foram divididas em temas que consideramos complementares entre si, e,
neste recorte apresentamos resultados do tema “formação docente”. A Análise Textual
Discursiva nos propiciou uma pesquisa qualitativa envolvendo leituras criteriosas de
textos diversos, uma melhor compreensão dos fenômenos investigados, para em seguida
construirmos um metatexto representativo desse movimento (Moraes e Galiazzi, 2011).
Destacamos como pontos comuns básicos dos estudos analisados, a defesa da
necessidade de uma formação continuada específica para o professor que atua em EJA,
independente de sua área de formação. A relação entre a teoria e prática, nessa formação
deve incentivar o diálogo como forma de proporcionar ao educador da EJA discutir suas
atitudes e atos pedagógicos, reformulá-los e redirecioná-los para as complexidades,
especificidades e desejos de seus alunos. Dessa forma, o professor torna-se agente de
sua própria formação e amplia sua consciência crítica de seu papel social.
Rosa e Prado (2008) investigam os princípios norteadores de uma formação que
possibilite a esse educador desenvolver um trabalho que seja coerente com as
necessidades dos educandos, construindo na prática o processo educacional
transformador e voltado para a sua autonomização. Deve-se estimular no educador a
capacidade de solidarizar-se com os educandos, ter disposição de encarar dificuldades
como desafios estimulantes e a confiança na capacidade de aprender e ensinar. Assim, a
formação inicial e continuada do professor deveria envolver três dimensões
indissociáveis e essenciais: a política, a profissional e a pessoal. A primeira relaciona-se
à percepção da não neutralidade da educação, e de sua importância para a construção de
uma sociedade mais equalitária. A segunda volta-se para a reflexão permanente sobre a
prática educativa em favor da autonomia dos educandos. A terceira dimensão envolve a
percepção de que a formação pessoal é particular a cada indivíduo e está diretamente
ligada às relações pessoais/interpessoais e sociais.
Entretanto, atividades que envolvam a formação do professor, na modalidade de
EJA, realizadas no espaço das universidades brasileiras, ainda ocupa pouco espaço na
política educacional brasileira. Como relatam Moraes, Christofoli, Vitória, Loch e
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Huerga (2007), raramente as questões envolvendo EJA fazem parte da estrutura
curricular dos cursos de graduação e se tornam núcleos de pesquisa e de formação
continuada de educadores. A falta de metodologias pedagógicas específicas
direcionadas para essa parcela de indivíduos é destacada também por Puig (2007) ao
analisar os programas que visam diminuir os índices de analfabetismo na Espanha. Em
ideias próximas, Di Pierro (2000) analisa que, enquanto na América Latina a EJA
continua ocupando um lugar marginal nas políticas educacionais, a relevância dada ao
tema e os empreendimentos implementados em Portugal e em outros países europeus os
habilita a serem tomados como exemplos para a melhoria da qualidade da educação
nessa área. Castro, Guimarães e Sancho (2007) analisam que a União Europeia passou a
focar a atenção sobre a formação e aprendizagem ao longo da vida, o que fez despontar
a necessidade de que a formação de educadores de adultos envolvesse práticas
formativas e investigativas, com o objetivo de induzir transformações sociais e
estabelecer estreitas relações entre a educação formal e a informal.
Percepções semelhantes ocorreram no interior de instituições universitárias
situadas em Córdoba (Argentina), destacadas no estudo de Lorenzatti (2007). Analisa a
ausência de formação específica para os professores que atuam nessa modalidade de
ensino e a falta de textos didáticos específicos a esses alunos. A implementação de
oficinas surge como possibilidade de: formação continuada, criação de espaços de
diálogo e debates, onde estes profissionais são levados a analisar o contexto
sociopolítico das comunidades em que estão situadas suas escolas e construção social de
conhecimentos realizada na mediação entre estudantes e os próprios professores.
Buscando comparar as realidades relacionadas a EJA no Brasil e na Argentina,
as pesquisas de Pereira e Fare (2011), diagnosticaram problemas semelhantes aos
relatados no estudo anterior. Em ambos os países um ponto similar paradoxal: a
verificação de um considerável número de produções sobre a formação de professores,
mas não especificamente sobre a formação de professores de EJA.
No Brasil, Cunha, Albuquerque, Noronha e Santos (2009) analisam a
necessidade do alto grau de conscientização do significado da EJA: a percepção da
necessidade de que as políticas públicas se consolidem neste ensino para a ampliação de
possibilidades e melhorias para o público a que se destina.
Fartes e Gonçalves (2010) nos relata algumas dificuldades verificadas tanto na
formação quanto na prática dos professores de EJA. Destacando a percepção da
existência de um grande preconceito em nosso país sobre esse campo de trabalho,
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considerado como de “segunda linha”. As autoras analisam os currículos dos Projetos
Políticos Pedagógicos de cursos de Formação de Docentes para a EJA, para
compreender a ideia de formação e os princípios a ela subjacentes. Verificam que não
há a explicitação da abordagem da formação do professor, embora sugira a ideia do
“professor pesquisador” (p.52). Não existem também menções quanto à necessidade dos
saberes docentes a serem desvelados em relação às ideologias subjacentes, o que leva as
autoras a analisar que essa falta abre possibilidades “para que os valores que se opõem à
emancipação venham a fazer parte das representações dos professores” (p. 53). Foi
verificado a prevalência de um modelo curricular acadêmico comprometido com a
hierarquização e linearidade dos conteúdos, não apresentando relações abertas entre as
formas de organização do conhecimento, não possibilitando articulações desses
conhecimentos com os saberes da experiência e ocasionando uma perceptível separação
entre a teoria e a prática do professor.
Estas problemáticas são destacadas na produção de Di Pierro (2005) que mapeia
as principais polêmicas relacionadas às políticas públicas que regem esta modalidade de
ensino. Argumenta que a cultura escolar brasileira encontra-se ainda impregnada pela
concepção compensatória na EJA, levando a escola a moldar suas práticas tendo por
base currículos, metodologias, tempos e espaços voltados para crianças, subestimando
os alunos adultos e dificultando que os professores valorizem a cultura popular e
reconheçam os conhecimentos primeiros desses estudantes. Diversas políticas
contribuíram para a manutenção de seu menor status diante das outras modalidades
educacionais, pois por muitas vezes “as demandas e necessidades educativas dos jovens
e adultos, quando consideradas, foram abordadas com políticas marginais, de caráter
emergencial e transitório, subsidiárias a programas de alívio da pobreza” (p.1123).
Vale destacar a defesa contundente que encontramos em diversas produções, de
que a tendência predominante de formações modeladas em propostas curriculares
fragmentadas é inadequada à EJA, dificultando o estabelecimento de diálogos entre as
experiências de vida, seus saberes anteriores e os conhecimentos das diferentes áreas.
Ao considerar tais individualidades, o professor perceberá que não fará sentido
pressupor “um trajeto único e obrigatório para todos os sujeitos em seus processos de
aprendizagem” (OLIVEIRA, 2007, p. 87). Propõe- se que busque desenvolver um
currículo que não negligencie a vida real dos alunos de EJA, e tudo que a envolve. Um
desenvolvimento contínuo efetuado pelos próprios sujeitos das práticas pedagógicas,
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não mais seguindo modelos pré-estabelecidos, mas que se apresentem como resultado
de ampla discussão e análise crítica dos envolvidos diretamente na sua implementação.

Considerações finais
Os recortes das pesquisas apresentadas compõem partes de estados da arte, com
foco em questões curriculares, que visam contribuir para ampliar o conhecimento a
respeito da formação, atuação e avaliação da docência, em diferentes modalidades de
ensino. Dessa forma, a construção de um olhar panorâmico sobre tais temas resultou em
diversos pontos que envolveram a docência, destacando distâncias entre o prescrito em
documentos oficiais e as práticas realmente efetuadas em investimentos e ações, além
de sinalizar fragilidades em discursos, concepções e formações voltadas para
professores, das mais distintas áreas de conhecimento.
Verificamos, dentre outros diversos importantes pontos, que os sentidos da
formação direcionada à docência, de uma forma geral, tem sido utilizados para o
processo de legitimação dos discursos em prol de amplas avaliações institucionais
externas, que buscam direcionar determinadas identidades docentes, e que, ao focarmos
em especial a EJA, o quadro se agrava, e emergem diversos outras problemáticas,
inclusive relacionados à preconceitos que permeiam currículos, a formação e atuação do
professor nesta modalidade.
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DIFERENÇA CULTURAL E CURRÍCULO: O QUE DIZEM OS
PROFESSORES ENREDADOS NA AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA
Ruth Pavan
Universidade Católica Dom Bosco - UCDB
Resumo:
O artigo é fruto das discussões produzidas no âmbito do Observatório de Educação
financiado pela CAPES/INEP. O objetivo é mostrar como as diferenças presentes no
currículo são vistas pelos professores que estão enredados na avaliação em larga escala.
O currículo é visto como profundamente articulado com a cultura. Todos os seres
humanos são produtores, criadores e recriadores de cultura. Ela não é privilégio de um
pequeno grupo de homens, mas um processo dinâmico, plural, heterogêneo do qual
todos os homens e mulheres participam. O currículo nunca é neutro, nem um campo
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desinteressado de circulação de conhecimentos. Ele é um campo de disputa, uma arena
que
autoriza/desautoriza,
legitima/deslegitima,
que
visibiliza/invisibiliza,
conhecimentos, sujeitos, identidades e diferenças. Os professores no contexto atual,
estão enredados nas avaliações em larga escola. Essas avaliações, mais do que
produzirem rankings, que por si só já são um equívoco na perspectiva de um currículo
preocupado com as diferenças culturais, produzem/reforçam uma determinada forma de
entender a diferença cultural no currículo. Para recolher os dados foram realizadas
entrevistas com professores do nono ano de uma escola pública estadual de uma capital
de um estado do centro-oeste do Brasil que em 2011 e 2013 obteve um alto IDEB. A
análise mostrou que os professores são afetados pelo contexto da avaliação em larga
escala, produzindo/reforçando a ideia de que seria melhor que todos os alunos
partilhassem da mesma cultura, ou que houvesse uma seleção no ato da matrícula, ou
ainda, que convém formar turmas mais homogêneas possíveis, separando os “bons” dos
“maus” alunos, caso os últimos não “decidam” sair da escola.
Palavras-chave: Currículo, diferença cultural, avaliação em larga escala.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este artigo é fruto das discussões produzidas pelas pesquisas no âmbito do
Observatório de Educação financiado pela CAPES/INEP. O Observatório já resultou em
várias pesquisas de mestrado, doutorado, iniciação científica e pesquisas docentes,
mostrando, entre outras coisas, que a forma como os professores lidam com as
diferenças étnico-raciais e de gênero e com a desigualdade social vem sendo afetada
pela avaliação em larga escala. Mais especificamente, no caso de nossas pesquisas, por
centrarem-se em escolas do sexto ao nono ano do ensino fundamental, a forma de lidar
com essas questões vem sendo afetada pela Prova Brasil, um dos elementos que compõe
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Cabe registar que apesar do Observatório da Educação desenvolver pesquisas
em quatro escolas de uma capital de um estado da região centro-oeste do Brasil que
obtiveram um alto IDEB em 2011 e em 2013, nesse artigo utilizaremos as falas de
professores do nono ano de uma dessas escolas. Escolhemos o nono ano pois é nesse
ano que a Prova Brasil é aplicada. Mas ressaltamos que as falas dos professores das
outras escolas e demais anos (sexto, sétimo, oitavo) também apontam que a avaliação
em larga escola tem contribuído para que a questão da diferença cultural continue sendo
negligenciada, somando-se aos argumentos recorrentes (necessidade de tratar todos
como iguais, normais, negação da existência do racismo e da discriminação, não ter
relação com sua disciplina) o argumento que a preocupação com a avaliação faz com
que ao projeto pedagógico
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necessidade de trabalhar os conteúdos que serão cobrados, faz com que haja pouco
tempo ou não haja tempo para que as diferenças sejam vistas como importantes no
processo educativo.
Nesse, sentido, o objetivo desse artigo é mostrar como as diferenças presentes no
currículo são vistas pelos professores que estão enredados na avaliação em larga escala.
Para tanto, entendemos ser necessário, trazer o que estamos entendendo por currículo,
cultura, diferença cultural e avaliação em larga escala, para em seguida trazer a fala dos
professores, analisando-as com base em autores que compartilham com a ideia de que
há uma pluralidade cultural que não deve ser hierarquizada, que devemos construir um
currículo multi/intercultural, que todas as diferenças são legítimas e devem ser
contempladas e que a avaliação em larga escala é homogeneizadora, pois privilegia
apenas a cultura hegemônica (branca, heterossexual, classe média/alta). O contexto da
avaliação em larga escala, contribui para que a diferença seja vista como algo que
atrapalha a aprendizagem dos alunos, e em última instância, como algo que prejudica a
avaliação e diminui o IDEB da escola.

O LUGAR DA ANÁLISE

Situamos nossa análise, salientando que noções de alta e baixa cultura, cultura
superior e cultura inferior, erudita e popular, entre outras, são estratégias de poder por
meio das quais

a cultura hegemônica tem mantido seu lugar privilegiado,

autoproclamando-se como detentora da cultura em oposição aos que não a possuem.
Essas noções, segundo nossa perspectiva teórica devem ser desconstruídas,
reconhecendo todos os seres humanos como criadores de cultura. É no campo da cultura
que os significados são atribuídos e alguns são vistos como legítimos e outros como
ilegítimos, por meio das relações de poder. Via de regra, os grupos hegemônicos
tendem a impor seus significados como válidos para os demais. Nesse processo de
imposição, por não reconhecer a multiplicidade cultural como legítima, determinadas
culturas e seus sujeitos são vistos como

inferiores, “sem cultura”. Entendemos a

cultura, não como uma mera decorrência da base material da sociedade, mas como
central e constitutiva dos modos de ser e estar no mundo, isto é, como central no
processo de construção daquilo que nos tornamos. Ela é um “[...] campo de luta entre os
diferentes grupos sociais em torno da significação” (SILVA, 2000, p. 32). Com essa
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noção de cultura, todos os seres humanos são produtores, criadores e recriadores de
cultura. Ela não é privilégio de um pequeno grupo de homens, mas um processo
dinâmico, plural, heterogêneo do qual todos os homens e mulheres participam.

Cultura pode então ser entendida como tudo aquilo que é produzido
pelo ser humano. Assim sendo, toda pessoa humana é produtora de
cultura. Não é apenas privilégio de certos grupos sociais nem pode ser
apenas atribuída à escolarização formal. A cultura é um fenômeno
plural multiforme, heterogêneo, dinâmico. Envolve criação e
recriação, é atividade, ação. É considerada também como um sistema
de símbolos que fornece as indicações e contornos de grupos sociais e
sociedades específicas. Podemos, então, entendê-la como código,
como sistema de comunicação [...]. (CANDAU et al, 2002, p.72).

Reconhecer que todos os homens e mulheres são criadores, recriadores,
produtores de cultura é fundamental para reconhecer a legitimidade de todas as formas
culturais existentes, sem pretensões de hierarquizá-las. A tomarmos como base essa
caracterização, torna-se central atentar para as relações de poder, pois é por meio delas
que as culturas são posicionadas umas em relação às outras. As relações de poder
tendem a fixar uma cultura como hegemônica e as demais como marginais e inferiores.
No contexto brasileiro, nunca é demais lembrar, as relações de poder marcadas pelo
processo de colonização instituíram os negros e indígenas como inferiores e os brancos
como superiores, como a norma a ser seguida (CANDAU, 2011). Da mesma forma, em
relação a identidade de gênero, a cultura heterossexual, por meio das relações de poder,
produziu as identidades de gênero não heterossexuais como desviantes e patológicas:
“A luta no terreno cultural mostrava-se (e se mostra), fundamentalmente, como uma luta
em torno da atribuição de significados, significados produzidos em meio a relações de
poder” (LOURO, 2008, p.21).
Articulada com esta compreensão de cultura trazemos a caracterização de
currículo concebendo-o como profundamente articulado com a cultura. O currículo
historicamente tem sido a expressão da cultura hegemônica, não só no que se refere aos
conhecimentos que veicula, mas também em relação aos sujeitos que privilegia e quais
deseja fabricar e efetivamente fabrica. Nesse sentido, importa olhar para o currículo
para “[...] ver que histórias estão sendo produzidas aí e como se constroem os sentidos
de pertencimento e exclusão, bem como as fronteiras raciais e étnicas entre os diferentes
grupos sociais que ali interagem e estão representados”

(MEYER, 1999, p.81).

Portanto, o currículo nunca é neutro, nem um campo desinteressado de circulação de
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conhecimentos, ele é um campo de disputa, uma arena que autoriza/desautoriza,
legitima/deslegitima, que visibiliza/invisibiliza, conhecimentos, sujeitos, identidades e
diferenças (SILVA, 2003; APPLE, 2000; MEYER, 1999; LOURO, 1999; ESTEBAN,
2012, 2015; CANDAU, 2011). O currículo “[...] é produzido pelos conflitos, tensões e
compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um
povo” (APPLE, 2000, p.53)
Considerar a cultura como elemento central no currículo é fundamental pois as
relações sociais sempre se dão num contexto cultural. O contexto cultural marca nosso
cotidiano, nossas relações com as outras pessoas, com os outros grupos. No currículo,
longe da ausência dessas relações, elas se intensificam, e não raras vezes, como
apontam as pesquisas, geram tensões, conflitos e dadas as assimetrias de poder, “[...]
provocam a construção de hierarquias, processos de subalternização, afirmam préconceitos, discriminações e violências em relação a determinados atores sociais.!”
(CANDAU, 2014, p.23-24). Mas esse processo não necessariamente é uniforme. Ao
mesmo tempo em que no currículo ocorrem processos de discriminação e preconceito, é
possível construir um currículo que coloque esse processos em xeque e seja construído
na perspectiva inter/multicultural (CANDAU, 2011, 2014) preocupado em empoderar
os grupos subalternizados.
Entretanto, uma das dificuldades adicionais da construção desse currículo
inter/multicultural tem sido a avaliação em larga escala, em muitos casos aplicada em
âmbito municipal, estadual e nacional: “A inserção das provas externas, acompanhada
da pressão pela competição na busca de um melhor IDEB para a escola, fortalece a ideia
de treinamento no trabalho com o conhecimento escolar.” (ESTEBAN e FETZNER,
2015, p.80). Esse treinamento, via de regra ignora as diferenças culturais, lida com os
conhecimentos como se não tivessem sexo, raça/etnia, crença, enfim, como se fossem
neutros e desinteressados. Santomé (2013) chama a atenção para a avaliação em larga
escala, vendo-a como um obstáculo para a construção de uma educação
antidiscriminatória, pois: “A existência de políticas de avaliação externa com base em
indicadores curriculares [...] costuma obrigar à existência exclusiva do que pode ser
objeto dos itens desses testes de avaliação” (p. 287). Para Esteban e Fetzner (2015), o
projeto cultural hegemônico recorre a avaliação em larga escala, supostamente objetiva,
como forma de uniformizar o currículo. Entretanto, ao proceder dessa forma, apesar da
apregoada objetividade e ser vista como avaliação técnica, reforça a cultura hegemônica
e seus sujeitos, contribuindo para rotular, subalternizar e estereotipar a diferença,
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sobretudo porque desconsidera “[...] a complexidade dos processos escolares cotidianos
e seus entrelaçamentos com a dinâmica sociocultural” (ESTEBAN e FETZNER, 2015,
p.82). Os professores no contexto atual, estão enredados nas avaliações em larga escola.
Essas avaliações, mais do que produzirem rankings, que por si só já são um equívoco na
perspectiva de um currículo inter/multicultural, produzem/reforçam uma determinada
forma de entender a diferença cultural no currículo.

O QUE DIZEM OS PROFESSORES SOBRE A DIFERENÇA CULTURAL

Nossas pesquisas no âmbito do Observatório da Educação têm mostrado que em
todas as quatro escolas que obtiveram um alto IDEB em 2011 e mantiveram um alto
índice na avaliação de 2013, várias medidas são tomadas por parte da direção,
coordenação pedagógica e professores, interferindo na organização do conteúdos, nas
metodologias e na forma como a avaliação é realizada nas escola. Também observamos
que nos momentos de formação também há uma preocupação em refletir sobre como os
professores podem atuar para melhorar a aprendizagem de seus alunos, tendo em vista a
avaliação externa. Entretanto, cabe destacar que em todas as escolas, os professores
frisam que a escola já tinha uma preocupação com a qualidade antes da existência do
IDEB, mas que de alguma forma esse índice veio premiar, deu reconhecimento,
visibilidade e aval ao trabalho que a escola vinha fazendo.
Mas isso não significa que as escolas continuaram fazendo o mesmo trabalho.
Percebemos que o trabalho dos professores têm sido afetado pelas avaliações externas, e
de alguma forma, essa avaliação acaba somando-se a outros argumentos para desejar,
almejar e intensificar a padronização e uniformização dos seus alunos, fazendo com que
a diferença seja vista como algo que atrapalha o processo educativo.
Como já destacamos, nesse artigo, faremos apenas menção a alguns professores
de uma das escolas. Muitas falas desses entrevistados se assemelham as presentes nas
demais entrevistas (mais de cinquenta entrevistas), mas outras são muito diferentes.
Como o uso das entrevistas semiestruturadas no campo da educação é algo já bastante
consolidado, entendemos não ser necessário discorrer sobre a pertinência desse
instrumento de recolha de dados em nossas pesquisas, mas obviamente elas foram
realizadas em conformidade com os princípios éticos e de rigor científico. Citaremos de
forma direta somente algumas falas, pois o que nos interessa é problematizar o que é
recorrentemente apontado pelos professores, e em função disso, não nos preocupamos
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em citar cada fala em separado, mas explicitar algumas falas dos professores,
articulando-as com nossas reflexões teóricas.
Como já destacamos, os professores ao falarem sobre a diferença de seus alunos,
recorrem a alguns argumentos que costumam aparecer em pesquisas com essa temática.
Referimo-nos ao fato de todos os professores entenderem que devem tratar seus alunos
como iguais, entendendo que tratá-los diferentes seria ser injusto, significaria
discriminar. A expressão “aqui todos são tratados iguais” assim como a expressão
“todos são tratados como normais” apareceu em vários momentos durante as
entrevistas, vindo ao encontro das pesquisas realizadas por Candau (2011, 2014), Louro
(2007), Esteban (2004), Backes e Pavan (2011). Esses autores lembram que a igualdade
tem sido vista como oposição à diferença, motivo pelo qual os professores tendem a
defender o tratamento igual e normal para com seus alunos e a ignorar a diferença. Mas
como apontam esse mesmos autores, tratar como normal e igual tem significado tratar
os alunos conforme a norma imposta pela cultura hegemônica branca e heterossexual:
“Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historicamente, remete ao homem
branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão e essa passa a ser a referência
que não precisa mais ser nomeada” (LOURO, 2007, p.16). Com Esteban (2004),
salientamos que a igualdade nos procedimentos costuma ignorar a desigualdade social e
as diferenças culturais: “A igualdade nos procedimentos não favorece a produção da
igualdade nos direitos por haver a busca do resultado comum como única expressão da
qualidade e da conquista do direito, o que atribui valor negativo à diferença, entendida
como ausência de qualidade” (ESTEBAN, 2004, p. 167).
A diferença como ausência de qualidade, se já estava presente nos professores
em outros tempos, parece ter ganho novo fôlego com a presença das avaliações em larga
escala. Porém, antes de trazermos essa problematização, cabe destacar que se a ideia de
que todos devem ser tratados como iguais e normais é algo presente na fala dos
professores de todas as escolas investigadas no âmbito do Observatório da Educação, a
diferença como ausência de qualidade foi mais visível em uma das escolas, cujas falas
passaremos a analisar.
Nesse sentido trazemos a fala de um dos professores que explica como a escola
foi “ferrada” com a adoção do sistema de matrícula on-line:

ISSN 2177-336X

6421

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Outra coisa que ferrou com o nosso sistema foi a matricula digital,
antigamente as escolas controlavam a matricula do aluno [...]. Aqui na
escola, por ser uma escola diferenciada, eles tinham o costume de
entrevistar os pais. Os pais não vinham aqui simplesmente para cuidar
de papel, assinar, pronto acabou, a gente nem sabe quem é. Não, então
entrevistava os pais, aqui a escola trabalha desse jeito assim, assim.
Hoje não, não existe controle nenhum, vem criança o tempo todo para
cá. [...] Então a nossa realidade, isso aqui é uma escola muito
tradicional, muito forte, os alunos que estudaram aqui, os filhos
vieram estudar, os netos os bisnetos vinham estudar aqui. Quando
entrou a central de matriculas eles expiraram daqui porque aquela
realidade feia de escola pública de periferia veio para dentro da escola,
que não tinha essa realidade e aí estragou (Professor de Língua
Estrangeira).

Cabe destacar que essa fala se deu dentro do contexto da entrevista em que se
perguntava sobre a avaliação externa e os motivos que levaram a escola a ter um bom
resultado. A escola foi “ferrada” porque não pode mais selecionar, não pode excluir os
alunos, não pode mais impedir que “a realidade feia de escola pública de periferia”
chegue na escola. A presença desses outros representou também a saída dos melhores.
Com a nova realidade, a escola “estragou”. Nesse sentido pode-se destacar que a frase
de Boaventura de Souza Santos “Temos o direito de ser iguais toda a vez que a
diferença nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes toda vez que a igualdade nos
descaracteriza” (SANTOS, 2008, p. 462), apesar de ser citada por inúmeros textos
ligados a educação, ainda precisa produzir efeitos nas escolas e no modo de pensar dos
professores. Pode-se dizer que os dados de nossa pesquisa aproximam-se das pesquisas
realizadas por Candau (2014), quando aponta:
De fato, nas narrativas dos professores e professoras, no contexto
das pesquisas realizadas, predominam depoimentos em que a
igualdade era concebida como um processo de uniformização,
homogeneização, padronização, orientado à afirmação de uma
cultura comum a que todos e todas têm direito a ter acesso. Desde o
uniforme até os processos de avaliação, tudo parece contribuir para
construir algo que seja „igual‟, isto é, o mesmo para todos os alunos
e alunas. Nessa perspectiva, certamente impossível de ser alcançada,
as diferenças são invisibilizadas, negadas e silenciadas (CANDAU,
2014, p. 29).

Se por um lado os alunos diferentes não podem mais ser impedidos de se
matricular na escola, parece que a escola de alguma forma faz com que eles voltem para
o seu lugar: “Aqui a maioria dos alunos mora na área central e são mais selecionados,
logo os que encontram dificuldades acabam voltando para a periferia” (Professor de
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Ensino Religioso). De modo semelhante o professor de Matemática ao descrever a
situação de uma aluna que estava causando problema na escola, não estudava, tinha
problema de relacionamento com os colegas, não era uma boa aluna, disse que tudo já
estava resolvido. Perguntado como estava a aluna hoje, o professor respondeu: “ela
pediu para sair da escola”. Candau (2011) lembra-nos que os que se identificam como
pertencentes ao grupo dos bons, tendem a subjugar e discriminar os que pertencem ao
grupo dos maus, isto é, os diferentes, os periféricos. Já se formos do grupo dos “maus”,
“[...] ou internalizamos a nossa 'maldade' e nos deixamos 'salvar', passando para o lado
dos 'bons' ou nos confrontamos violentamente com estes” (CANDAU, 2011, p.22). Ou
ainda, em alguns casos, conforme mostram as falas dos professores, os “maus” alunos
voltam para seu lugar de origem ou pedem para sair da escola.
A tentativa de homogeneizar e de expulsar os alunos que não se enquadram,
como sabemos não é nova na escola, pelo contrário, a origem da escola está ligada a
ideia de homogeneização e padronização cultural, motivo pelo qual, temos tanta
dificuldade para pensarmos a diferença como uma presença que qualifica o processo
educativo. Pode-se dizer que os professores ao temerem a diminuição da qualidade em
função da presença de sujeitos diferentes, acabam contribuindo para que os diferentes
sejam responsabilizados pela sua condição, atribuindo a diferença um valor negativo,
usando-a como justificativa de sua condição social. Os grupos sociais e culturais vistos
de forma negativa são responsabilizados pela sua situação de desvantagem. Eles são
“[...] os únicos responsáveis pelo seu destino e, consequentemente, seus problemas são
fruto de uma escolha própria. Assim, são os culpados „outros‟, „eles‟ que não querem se
integrar, „nós‟ não temos culpa da sua situação (SANTOMÉ, 2013, p.273).
Cabe destacar que entendemos que essas falas dos professores, segundo a
perspectiva teórica adotada, não podem ser dissociadas do contexto que a escola vive,
um contexto marcado fortemente pela avaliação em larga escala. Essa avaliação, como
aponta Esteban (2004) por ser homogeneizadora e padronizante, contribui para que a
escola e seus professores vejam a diferença como algo que prejudica a qualidade da
educação. Mas apesar desse contexto, com base nos teóricos que sustentam nossa
reflexão e nas próprias falas dos professores podemos afirmar que as posições em
relação as diferenças não são unívocas, apesar da tendência hegemônica em associá-las
a diminuição da qualidade.
Nesse sentido trazemos a fala do professor de Língua Estrangeira, o mesmo que
falou da impossibilidade de selecionar os alunos devido a matrícula ser atualmente on-
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line: “Na sala dos professores vejo algumas frases de discriminação em relação a alunos
gays” Embora o professor não chegue a trazer a questão para o debate em sala de aula,
o fato de reconhecer que ouve “frases de discriminação”, não deixa de ser algo
relevante, visto que muitas vezes, conforme as pesquisa apontam, o que é ouvido sobre
os sujeitos diferentes é visto como brincadeira ou apenas “piada”.
Nas escolas em que temos feito nossas pesquisas ligadas ao Observatório de
Educação, percebemos inúmeras ambiguidades em relação a forma de olhar, sentir,
acolher, lidar com as diferenças. Se por um lado, reconhecemos que a forma
hegemônica é discriminatória, por outro lado, as vezes na mesma escola, com o mesmo
professor, observamos fissuras e subversões da lógica hegemônica. O professor de
Artes Visuais, da mesma escola em que há uma tendência forte em associar a diferença
à diminuição de qualidade, explicita que além de perceber as diferenças elas são
consideradas no processo educativo: “Cada aluno possui outras aprendizagens [além
daquela oferecida pela escola] que muito acrescenta em sua participação. Relação com a
natureza, com o outro, consigo mesmo, crenças, ideologias”.
Ainda que num primeiro momento essas manifestações sobre a diferença
possam parecer insignificantes, se consideramos o patrulhamento diário que é feito em
torno da qualidade da educação associada ao aumento do IDEB, isto é, na “[...]
discussão educacional brasileira atual parece que tudo se reduz a exames nacionais e
internacionais e exames sobre a aprendizagem da matemática, da língua e das ciências”
(CANDAU, 2011, p. 281, ENTREVISTADA POR CARVALHO E PLETSCH, 2011),
podemos ver nelas um indício de que os professores não se dobraram totalmente à
lógica hegemônica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reiteramos que nossa discussão teórica vê as falas dos professores como
resultado dos contextos que os produzem, incluindo no contexto atual, a retórica da
avaliação em larga escala, que traz no seu bojo “[...] a obstinação em cobrir a qualquer
custo todos os tópicos do currículo obrigatório previsto em lei pelas administração
pública” (SANTOMÉ, 2013, 286). Nesse contexto, a preocupação com a diferença
tende a ser vista como não relevante para o processo educativo.
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Nossas pesquisas têm mostrado que os professores são afetados por esse
contexto, mais especificamente na escola em que os professores entrevistados atuam,
esse contexto tem tido uma influência maior, produzindo/reforçando a ideia de que seria
melhor que todos os alunos fossem os mesmos, ou que houvesse uma seleção no ato da
matrícula, ou ainda, que convém formar turmas mais homogêneas possíveis, separando
os “bons” dos “maus” alunos, caso os últimos não “decidam” sair da escola.
Finalizando queremos chamar a atenção que o alto IDEB pode ser conquistado
também por meio da seleção e expulsão de alunos. Se essa não é uma novidade da
escola, a avaliação em larga escala longe de combater esses processos, de alguma forma
os reforça e os induz. Felizmente, como vimos, mesmo que os professores estejam
enredados, há sempre momentos possíveis de escape, de fuga, de subversão, de criação
de outros modos de educar que não sejam apenas a reprodução do modelo hegemônico.

Referências:

APLLE, Michael W. Política Cultural e Educação. São Paulo: Cortez, 2000.
BACKES, José Licínio; PAVAN, Ruth. A desconstrução das representações coloniais
sobre a diferença cultural e a construção de representações interculturais: um desafio
para a formação de educadores. Currículo sem fronteiras, v. 11, n. 2, 2011, p. 108119.
CANDAU, Vera Maria, et al. Multiculturalismo e educação: a construção de uma
perspectiva. CANDAU, Vera Maria (Org.). Sociedade, educação e cultura(s):
questões e propostas. Petrópolis, RJ. Vozes, 2002. (p.52-80).
CANDAU, Vera Maria. Educação em direitos humanos e diferenças culturais: questões
e buscas. In. CANDAU, Vera Maria. Diferenças culturais e educação: construindo
caminhos. Rio de Janeiro: 7Letras, 2011. (p.13-33).
CANDAU, Vera Maria. Educação intercultural: entre afirmações e desafios. In.
MOREIRA, Antonio Flávio; CANDAU, Vera Maria. (Org.). Currículos, disciplinas
escolares e culturas. Petrópolis, RJ. Vozes, 2014. (p.23-41)
CARVALHO, Carlos Roberto de; PLETSCH, Márcia Denise. Entrevista por uma escola
que reconheça as diferentes culturas presentes em seu contexto. Revista Teias, Rio de
Janeiro, v. 12, n. 24, p. 279-284, jan./abr. 2011
ESTEBAN, M. T. Diferença e (des) igualdade no cotidiano escolar. In MOREIRA, A.
F. B.; PACHECO, J.; GARCIA, R. L.(orgs.). Currículo: pensar, sentir e diferir. Rio de
Janeiro: DP&A, 2004. ( p.159-177).

ISSN 2177-336X

6425

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

ESTEBAN, Maria Teresa. Considerações sobre a política de avaliação da alfabetização:
pensando a partir do cotidiano escolar. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro , v. 17, n.
51, p. 573-592, dez. 2012 .
ESTEBAN, Maria Teresa; FETZNER, Andréa Rosana. A redução da escola: a avaliação
externa e o aprisionamento curricular. Educ. rev., Curitiba , n. spe1, p. 75-92, 2015 .
ESTEBAN, Maria Teresa. Quem estamos formando da forma que avaliamos? In.
GARCIA, Regina Leite; ESTEBAN, Maria Teresa; SERPA, Andréa (org.) Saberes
cotidianos em Diálogo. Rio de Janeiro, DP et ali. 2015. (p.141-159).

LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, G. L. (Org.). O
corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 07-34.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. ProPosições, Campinas , v. 19, n. 2, p. 17-23, ago. 2008.
MEYER, Dagmar Estermann. Etnia, raça e nação: o currículo e a construção de
fronteiras e posições sociais. In. (orgs.) COSTA, Marisa Vorraber. O currículo nos
limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. (p.69-83).
SANTOMÉ, Jujo Torres. Currículo escolar e justiça social: o cavalo de Troia da
educação. Porto Alegre: Penso, 2013.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura
política. São Paulo: Cortez, 2008.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Teoria cultural e educação: um vocabulário crítico. Belo
Horizonte: Autêntica, 2000.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

ISSN 2177-336X

6426

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

DA ELABORAÇÃO A ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA:
INFLUÊNCIAS DA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL

Neste painel, pesquisadores do Ensino de Química convidam à discussão dos resultados
da análise de temas atuais sobre as influências da política pública educacional no âmbito
do processo realizado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); desde a
elaboração até a escolha dos livros didáticos de Química, pelos professores da educação
básica. Os pesquisadores evidenciam o livro didático como produto das políticas
públicas educacionais brasileiras e, ressaltam o importante papel desse material didático
nas salas de aula, na mediação durante o desenvolvimento da prática pedagógica do
professor, na formação do aluno e nas pesquisas na área de educação, entre as quais, a
de química. Com reflexões subsidiadas por teóricos que discutem as políticas públicas
educacionais (BALL, GOLD e BOWE, 1992; HOFLING, 2000; 2007), e sobre livro
didático e livro didático de Química (BITTENCOURT, 2004; MORTIMER e
SANTOS, 2008), com abordagens metodológicas qualitativas, recorrem a interpretações
de situações vividas por professores da educação básica e por autores das obras
didáticas selecionadas, apontando para limitações e avanços do Programa. As três
pesquisas encontram, respectivamente: a complexidade do Programa e as mudanças
contínuas que as obras didáticas sofrem no decorrer dos processos de seleção, e ainda a
presença das influências envolvidas nesse processo, que não se dá apenas por meio das
especificações do Edital; possíveis influências do mercado tecnológico, com a inclusão
das obras didáticas digitais no PNLD 2015 e as limitações na formação dos professores
para trabalharem com esses novos recursos; e no processo de escolha, como fatores de
influência tem-se a pouca utilização do Guia Didático, as interferências das editoras e,
novamente, os aspectos relacionados à formação docente. Concluem acreditando
potencializar importantes reflexões que transitam por questões culturais implicadas na
seleção das obras didáticas; na interpretação e ressignificação do texto político; e na
prática pedagógica do professor.
Palavras-chave: Livros Didáticos de Química. Livro Didático Digital. PNLD.
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CURRÍCULO E POLÍTICA PÚBLICA: O ENSINO DE QUÍMICA NO
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS
Gahelyka Aghta Pantano Souza – UFMT
Irene Cristina de Mello – UFMT
Resumo
Este trabalho consiste em um recorte de uma pesquisa maior, desenvolvida no âmbito
de um programa de mestrado. Nosso objetivo é apresentar as relações de influência que
se estabelecem entre Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), como política
pública educacional, e os processos de (re)elaboração de uma obra didática de Química.
Assim como Ball, Gold e Bowe (1992), compreendemos que a política pública se
desenvolve em ciclo, como é chamado pelos autores Ciclo de Políticas. Constituído de
três principais contextos, a saber: contexto de influência, contexto de produção de texto
e contexto da prática. Cada um deles apresentam arenas, lugares, e grupos de interesse
envolvendo disputas e embates. Por isso, toda a política pública que envolve a
(re)elaboração dos livros didáticos brasileiros refletem as características dos contextos
apresentados. Porém, esses três contextos encontram-se inter-relacionados, de maneira
não linear e não apresentam dimensão temporal ou sequencial. Nos moldes de uma
pesquisa de abordagem qualitativa, por meio da análise dos módulos e livros didáticos
que compõem a Coleção Química Cidadã, objeto deste estudo, descrevemos e
analisamos como os autores conduziram as mudanças sofridas na proposta didáticopedagógica e teórico-metodológica, no decorrer dos processos de seleção realizados
pelo PNLD. Além disso, apresentamos as Mônadas que demonstram a partir da fala dos
colaboradores da pesquisa, se houve ou não transformações nesse aspecto. Os resultados
apontam que apesar das orientações encontradas nos Editais de seleção, os autores
conservem a essência principal da obra, e continuam a propor um livro didático com
perspectiva à formação cidadã dos alunos do ensino médio regular no Brasil, contudo,
situações como a da experimentação investigativa que os autores afirmam existir, na
nossa compreensão não está presente na Coleção.
Palavras-Chave: Livros didáticos de Química. Formação Cidadã. PNLD
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INTRODUÇÃO

Objeto de múltiplas faces o livro didático pode vir a assumir diferentes funções,
de acordo com o lugar e o momento em que é elaborado e utilizado. É pesquisado como
produto cultural, como mercadoria (produto do mercado editorial), mas também como
um portador do conhecimento e dos métodos de ensino das diversas disciplinas do
currículo escolar. Assim, compreendemos que o livro didático atua como um dos
parâmetros que influência a formação do currículo escolar.
Para Quadros, Lélis e Freitas (2015), “o livro didático tem sido um dos recursos
mais utilizado pelos professores e também muito discutido na literatura. Em algumas
escolas, inclusive, ele é a base de toda a prática docente” (p. 105). Nesse sentido,
políticas públicas educacionais são continuamente (re)elaboradas, como o Programa
Nacional do Livro Didático, criado com o objetivo de subsidiar o trabalho pedagógico
do professor, selecionando e distribuído gratuitamente livros didáticos para as escolas
públicas brasileiras, atendendo atualmente todas as modalidades de ensino.
Por meio de um Edital especifico realizado para cada processo de seleção das
obras didáticas, o PNLD seleciona, compra e distribui gratuitamente livros didáticos a
estudantes e professores das escolas públicas de educação básica, além de garantir um
material didático nas salas de aula, o Programa proporciona uma melhor qualidade
desse material a professores e alunos.
Há alguns anos, professores universitários, principalmente aqueles dos cursos de
licenciatura, têm direcionado seus esforços para discutirem os currículos que estão em
vigor no país, para que além de compreendê-los eles possam ainda contribuir para sua
qualificação. Encontros, eventos e cursos de formação continuada proporcionam aos
professores de Química um espaço para que discussões que circundam por essa
perspectiva possa ser partilhada, neste momento de reflexão novas ideias e propostas
surgem dos diálogos e discussões coletivas, o que nos permite compreender que a
escolha de um currículo adequado à realidade escolar atual não é apenas decisão pessoal
e pedagógica do professor, mas é também uma decisão política e portanto, deve ser
compreendida como um processo coletivo (RAMOS, FANTINEL e RIBEIRO, 2012).
Para Lopes (1999) “a política curricular trata de um processo de seleção e de
produção de saberes, de visões de mundo, de habilidade, de valores, de símbolos e
significados, portanto, de culturas capazes de instituir formas de organizar o que é
selecionado, tornando-o apto a ser ensinado”. Compreendemos que a elaboração dos

ISSN 2177-336X

6429

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

livros didáticos de Química perpassa por discussões dessa natureza, dessa forma, o
currículo e a proposta do ensino de Química brasileiro se constitui a partir de discussões
realizadas entre os pares de uma mesma comunidade cientifica. Essa movimentação
entre o grupo ocorre de acordo com as necessidades formativas de cada região, bem
como de acordo com a política pública educacional em vigor.
Com base nas experiências adquiridas durante a vida professores, grupos
políticos, alunos e movimentos sociais passam a contribuir para a elaboração de um
livro didático de Química que atenda às necessidades da sociedade atual.

O LIVRO DIDÁTICO COMO PRODUTO DA POLÍTICA PÚBLICA

As pesquisas e grupos de estudos relacionados às políticas públicas educacionais
começaram a se intensificar no final do século XX. Culminando na promoção de um
campo distinto de investigação (BALL e MAINARDES, 2011). As pesquisas
pautavam-se nos Parâmetros e nas Diretrizes Curriculares Nacionais elaborados ao final
da década de 1990 (LOPES e MACEDO, 2011). Segundo Oliveira (2014), essas
pesquisas em sua maioria eram direcionadas à crítica dos documentos e dos resultados
por eles apresentados, em vez de se pautarem em investigações teóricas e empíricas
relacionadas às políticas de currículo da época.
Novas pesquisas têm procurado superar a distinção existente entre proposta e
implementação, dentre elas destaca-se a abordagem formulada pelo sociólogo inglês
Stephem Ball e seus colaboradores, por permitir uma análise crítica e contextualizada de
programas e políticas de educação, considerando os diversos contextos sociais que
envolvem sua elaboração seguindo até a sua implementação no contexto da prática, bem
como seus resultados correspondentes (MAINARDES, 2006).
Ball (1994) assume a política como:
[...] uma “economia de poder”, um conjunto de tecnologias e práticas as quais
são realizadas e disputadas em níveis locais. Política é texto e ação, palavras
e fatos, tanto o que é praticado, quanto o que é pretendido (BALL, 1994,
p.10) [Tradução nossa].

O autor nos direciona a compreensão da política como um processo de
intervenções textuais na prática, ao afirmar a existência de um terceiro espaço, “há
muito mais além da escola e da sala de aula, outras preocupações, demandas, pressões,
propósitos, desejos” (BALL, 1994, p.11) [Tradução nossa].
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Nesse sentido, Ball, Bowe e Gold (1992), propõe um ciclo de políticas, o termo
nada mais é que uma denominação atribuída pelos seus idealizadores, com o intuito de
melhor explicar as políticas educacionais, bem como os processos que envolvem os
profissionais que convivem com as políticas, desde a sua elaboração até a sua execução
na prática.
Para Mainardes (2006), ciclo de políticas é definido como uma abordagem, e:
Essa abordagem destaca a natureza complexa e controversa da política
educacional, enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais
que lidam com as políticas no nível local e indica a necessidade de se
articularem os processos macro e micro na análise de políticas educacionais
(p. 49).

Em entrevista concedida a Mainardes e Marcondes (2009), Ball, denomina o
ciclo de políticas como método e sua referência faz-se no que diz respeito a não
explicação das políticas, convertendo-se em um modo de pesquisar e teorizar as
políticas. De modo que, entende-se que as políticas não podem dizer o que deve ser
feito, mais podem proporcionar situações para serem analisadas e executadas. Por esse
motivo, o autor considera que a política não pode ser implementada de maneira linear,
ou seja, como se existisse alguém para planejar as políticas e alguém para executá-las,
sugerindo um processo linear onde a política segue em direção à prática de maneira
direta e perfeita.
Considerando os três contextos basilares do ciclo de políticas, toda a política
pública que envolve a (re)elaboração dos livros didáticos brasileiros refletem as
características dos contextos apresentados. O contexto de influência articula todas as
relações de poder e influência, posteriormente conjecturadas no contexto da produção
de textos, com a elaboração dos Editais específicos, documentos de cunho nacional que
norteia a realização de cada seleção de livros, e refletido também na elaboração dos
livros didáticos pelos autores, que a partir de suas experiências ressignificam sua prática
docente na elaboração de seus livros didáticos mediante as orientações dos documentos
oficiais.
Aos serem selecionados, os livros didáticos indicam estarem de acordo com as
orientações estabelecidas nos Editais de seleção, bem como com a legislação vigente
atendendo ao currículo estabelecido para cada período escolar. Considerando os livros
didáticos brasileiros como produtos de disputas pautadas nas decisões e ações
curriculares, um currículo escrito como é considerado por Goodson (1995).
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Não se pode negar que os livros didáticos sofrem transformações quando estão
inseridos no contexto da prática, no desenvolvimento da prática escolar, na sala de aula,
seus textos são interpretados e ressignificados com base nas histórias vividas que
acompanham a vida de cada professor, além de suas percepções curriculares e da cultura
escolar da qual fazem parte. Todo esse processo de recontextualização da política
exerce influência na elaboração desses materiais didáticos, como ressalta Abreu, Gomes
e Lopes (2005):
[...] salientamos que uma das ações das políticas de currículo é fazer desses
textos menos polissêmicos, menos abertos a serem reescritos, em virtude dos
discursos que os constituem e das condições de leitura. [...] em função do que
se supõe ser o controle de qualidade da prática curricular. Tal controle é
exercido não apenas pelo contexto de produção das definições curriculares,
mas também pelo mercado editorial, pelos grupos produtores dos Livros
Didáticos, por discursos de valorização do Livro Didático e por mecanismos
de avaliação centralizados dos livros (ABREU, GOMES e LOPES, 2005,
p.407).

Em acordo com os autores supra citados, defendemos que “os Livros Didáticos
são produções recontextualizadas por hibridismo em diferentes contextos e relações
sociais”(idem, p. 407). E assim, ao compreendermos como são elaborados os discursos
híbridos que envolvem esse processo de recontextualização, será possível identificarmos
as relações de poder instituídas pela política.
Como Ball, compreendemos que as políticas públicas educacionais não podem
ser implementadas de maneira linear, por serem produto de um amálgama de interesses
e proposições de organizações, grupos sociais e culturais, empreendimentos privados e
públicos, comunidade acadêmica e escolar, associações, partidos políticos, dentre
outros.

METODOLOGIA

Nessa perspectiva e com o intuito de compreender as mudanças provocadas na
proposta didático-pedagógica e teórico-metodológica da Coleção Química Cidadã, é que
descrevemos e analisamos as obras aprovadas mediante seleção realizada pelo PNLD, e
ainda uma coleção constituída por quatro Módulos Didáticos, elaboradas e impressas
antes do PNLEM 2007, quando surge o primeiro Edital para seleção de livros didáticos
de Química.
Realizamos entrevista com dois dos autores da Obra, depois de transcritas, elas
foram tomadas como narrativas, na perspectiva de Walter Benjamin (2012), para o autor
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“o narrador retira o que ele conta da experiência: de sua própria experiência ou da
relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as coisas narradas à experiência dos seus
ouvintes” (p. 217).
A partir das narrativas textualizadas, produziu-se um conjunto de mônadas. Elas
são compreendidas como pequenos fragmentos de história, que juntas conseguem contar
sobre o todo, ainda que esse todo possa ser contado por apenas um fragmento, pois, “em
cada mônada, estão presentes todas as outras”. (PETRUCCI-ROSA et al, 2011, p. 205).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta científico-pedagógica tem como base um conjunto de escolhas
teórico-metodológicas, as quais são responsáveis pela coerência interna da obra e por
sua posição relativa no confronto com outras propostas e/ou possibilidades, portanto,
são aqui definidos como elementos essenciais na instrumentalização do aluno.
De maneira geral a Obra apresenta uma proposta de trabalho associada aos
conceitos químicos e sua aplicação na sociedade, de forma que se bem conduzida pelo
professor, poderá oportunizar ao aluno o desenvolvimento de um pensamento crítico e
autônomo em relação às diversas questões sociais e ambientais apresentadas nos textos
das seções de cada um dos volumes do livro.
Os autores circundam ao redor do tema Meio Ambiente, desde que o livro
didático Química e Sociedade foi selecionado no PNLEM, nos Módulos Didáticos, os
autores transitavam por diferentes situações cotidianas que englobavam tanto os
cuidados com o meio ambiente como os cuidados com a saúde. Nas obras Química
Cidadã PNLD/2012 e Química Cidadã PNLD/2015 os autores enfatizaram mais a
temática Meio Ambiente, no entanto, eles a desenvolvem a partir de situações
coadjuvantes a temática, nesse processo temas como o cuidado com a saúde e a
alimentação, são trabalhados em segundo plano nos livros didáticos.
No decorrer da análise percebe-se que os autores atendem o que é orientado
pelos Editais, como no que se refere à linguagem e a organização do conteúdo Químico,
incentivando principalmente a formação de conceitos que se relacionam com as
vivencias dos alunos do ensino médio, por meio de textos, ilustrações e representações
conforme compreendido no texto da política pública.
Como na fala da professora Marie Curie:
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A linguagem do livro está perfeita, em todo o contexto, apesar de existir
alguns alunos que desconhecem muitas palavras, o interessante é que
dependendo do conteúdo que você está trabalhando e da sua experiência,
você pode trazer para sua aula situações que complemente o que é trabalhado
pelos autores no livro. Além disso, você pode também substituir uma
temática por outra (Marie Curie – Mônada 37)

Para Lopes (2007), o trabalho educativo consiste essencialmente em uma relação
dialógica, na qual não se desenvolvem apenas o intercâmbio de ideias, mas sua
construção (p.58). Em outros termos, o processo de ensino aprendizagem não se
desenvolve apenas pelo ver e ouvir nas aulas de Química, mas também pelas mudanças
que ocorrem nas concepções cidadãs dos alunos, dessa maneira “as informações só se
transformam em conhecimento à medida que modificam o espirito do aprendiz” (idem,
p.58).
Nesse contexto, o livro didático atua como um disseminador dos conceitos e da
linguagem química, por meio dos símbolos, códigos e expressões matemáticas próprias
desta ciência, uma vez que se consideram nessa elaboração os interesses e as
concepções dos autores e editoras. O fato de pouco alterarem a organização dos
conteúdos disciplinares, reforça a ideia da estrutura disciplinar já existente para o ensino
de química, comum no ensino médio.
A proposta de se desenvolver um trabalho por meio de temas principais iniciada
ainda na elaboração dos Módulos Didáticos vem posteriormente de encontro ao que é
solicitado nos Editais de seleção, para a Interdisciplinaridade e Contextualização, que é
prontamente atendido pelos autores, pois além de relacionarem os conteúdos e conceitos
químicos com situações cotidianas dos alunos eles procuram ainda relacionar os
conteúdos químicos entre si e também com aqueles conceitos aprendidos em outras
ciências, por exemplo, a Física, a Biologia e a Matemática.
Os autores tentam articular a interdisciplinaridade e a contextualização à
proposta didático-pedagógica da Coleção, à medida que buscam uma organização
diferenciada dos conteúdos disciplinares no interior das obras, como observado na fala
da professora Marie Curie na Mônada 26.

Eu trabalho com três terceiros anos, e não tem o livro para todos, só que eles
já foram meus alunos e não querem outros livros, mesmo porque, o livro do
terceiro ano trás conteúdos do primeiro ano, como o atomismo, as ligações
químicas e a tabela periódica. Trás, também, matéria do segundo ano. Então,
não tem como usar o livro anterior e ser a mesma coisa, será completamente
diferente. Por exemplo, eu achei melhor começar a trabalhar com os terceiros
anos, pelos últimos capítulos do livro. (Marie Curie – Mônada 26)
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Nela, a professora identifica conteúdos do primeiro ano, que comumente estão
no primeiro volume também são encontrados no terceiro volume onde se encontram os
conteúdos do terceiro ano para o Ensino Médio. Para os autores essa relação não
acontece apenas com os conteúdos e conceitos de outras áreas, mas com as atividades
de experimentação voltadas para o ensino de Química, que são propostas no decorrer
dos livros.
Por ser a proposta didático-pedagógica da obra, os autores em todo o momento
trabalham os conteúdos e conceitos químicos aglutinados a uma temática principal e na
sua maioria tratam do meio ambiente. Com isso a Coleção acaba por enfatizar
problemas reais, com foco principalmente nas questões ambientais, que são do cotidiano
dos alunos, isso favorece a formação da opinião crítica em relação à influência e
participação dos processos Químicos nessas situações. Procurando romper com
discursos maniqueístas da Química. Nesse caso os autores apresentam pontos de vista
divergente para essas situações como apresentado no Livro Química e Sociedade, onde
eles iniciam a obra exibindo situações para problemas ambientais, de saúde e na
produção de novos materiais, porém no decorrer do texto discutem situações
divergentes

a

essas,

demonstrando

tanto

benefícios

como

limitações

do

desenvolvimento da Química e como isso tem impactado o ser humano.
Compreendemos que esse posicionamento dos autores é resultado da
compreensão do texto do Edital, no entanto eles não direcionam os alunos para a
construção de uma única opinião a respeito dos benefícios ou malefícios ocasionados
pelo desenvolvimento da Química, mas sim para a existência de dois momentos que
precisam ser desenvolvidos de maneira equilibrada e consciente.
A experimentação tem sido outro item de discussão pois os Editais orientam o
favorecimento de propostas de experimentação que se alinha a perspectiva investigativa,
“que contribua para que os jovens pensem a ciência como campo de construção de
conhecimento permeado por teoria e observação, pensamento e linguagem” (BRASIL,
2015, p. 66).
Ao observarmos as Coleções, consideramos que os experimentos são em sua
maioria adequados à realidade escolar, com alerta aos riscos e cuidados específicos no
roteiro da atividade experimental quando necessário e ao final do livro. Contudo
discordamos dos autores, quando afirmam que os experimentos apresentados nas
Coleções são de caráter investigativo.
Para um dos autores a experimentação mudou:
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Algumas coisas mudaram, como é o caso da experimentação, que no início
estava bem mais presente. Na hora em que você propõe um material que não
é para uso no Distrito Federal, e, sim, a nível Brasil, você acaba por
considerar uma realidade mais diversificada, então algumas como a
experimentação foi diminuindo um pouco, porém, a identidade nós não
perdemos (Pierre Curie – Mônada 38).

Hodson (1994) compreende que as atividades experimentais devem estimular o
desenvolvimento conceitual dos alunos, fazendo com que os mesmos participem
ativamente desse processo. Por isso, compreendemos que a experimentação
investigativa deve permitir a participação ativa dos alunos durante as aulas, de forma
que eles possam propor discussões argumentando sobre a problemática proposta. Os
alunos são os responsáveis por formularem hipóteses, planejarem o experimento, coletar
e analisar os resultados obtidos bem como propor conclusões sobre o fenômeno
estudado.
Considerando a função da experimentação investigativa e analisando as
atividades experimentais dos livros didáticos do aluno, observamos que eles não
atendem aos critérios para o desenvolvimento de uma atividade experimental
investigativa, por orientarem os alunos durante o desenvolvimento da prática, não pelo
roteiro que é proporcionado ao aluno, mas durante o desenvolvimento da atividade,
direcionando os alunos a um resultado já esperado, desfavorecendo a discussão e a
posição de novas conclusões para o fenômeno estudado.
O meio acadêmico é um dos diversos grupos capaz de influenciar a criação das
políticas públicas, inclusive as que versam sobre a produção de livros didáticos de
Química. Nesse sentido, compreendemos que a obra didática Química Cidadã elaborada
no âmbito do PNLD ao ser reformulada assume em cada nova edição, percepções,
legendas, formatos e aspectos recomendados nos documentos oficiais, a fim de justificar
as novas elaborações impressas, evidenciando as características presentes nos contextos
que constituem o ciclo de políticas, essas assimilações se desenvolvem de diferentes
maneiras, de acordo com os atores envolvidos em cada contexto, bem como suas
vivências, o que contribui para uma ressignificação da prática docente em cada contexto
do ciclo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de não ser tão importante ou tão considerado nas salas de aula da
educação básica brasileira, o livro didático continua a ser um material importante na
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formação de estudantes em todo o país. Compreendemos que o processo de seleção
realizado pelo PNLD é complexo e que envolve inúmeros participantes, e entendemos
também que a (re)elaboração dos livros didáticos se constitui em um processo
complexo, envolvendo em alguns casos, um número menor de sujeitos por isso,
consideramos nesta investigação a essência subjetiva, histórica e social dos autores e de
seus conhecimentos. Ressaltamos que no decorrer da elaboração de cada coleção
Química Cidadã, houve mudanças continuas que não se deram apenas por meio das
especificações orientadas nos Editais do PNLEM/PNLD.
Os processos de seleção do PNLEM/PNLD orientam a avaliação dos livros
didáticos prezando principalmente pela qualidade das obras, estabelecendo padrões para
a seleção, compra e distribuição das coleções aos estados brasileiros. Por diversos
momentos os Editais não especificam a fundo alguns dos critérios estabelecidos para as
análises das coleções submetidas às seleções, isso faz com que as interpretações do
texto político pelos autores sejam realizadas conforme suas experiências e vivencias e
assim, a Coleção é elaborada também com traços das concepções desses autores, o que
acaba por caracterizar o livro didático como uma produção cultural (LOPES, 2007).
O Aspecto Teórico-Metodológicos está diretamente aglutinados à Proposta
Didático-Pedagógica que vem se mantendo o mesmo em meio as mudanças sofridas
pela Coleção. Os autores conservam os aspectos metodológicos e pedagógicos da Obra
Química Cidadã, a proposta de se desenvolver um material que trabalhe o ensino de
Química na perspectiva da formação cidadã está presente na Coleção, por meio dos
textos complementares (Tema em Foco) e das discussões que se seguem a partir da
leitura desse material, já situações como a da experimentação investigativa que os
autores afirmam existir, e que na, nossa compreensão não está presente na Coleção.
Esse aspecto é conservado e poucas são as mudanças pois os autores conseguem
manter a cada novo Edital de seleção a mesma proposta didático-pedagógica, de se
trabalhar o ensino de Química voltado a formação cidadã. Isso fica evidente na fala da
autora Irène Curie, para ela o livro possui uma identidade própria, eles apenas faziam as
adaptações “dentro da proposta metodológica desenhada por nós” (IRÈNE CURIE –
MÔNADA 33). A fala de Irène nos permite compreender que os autores conservam esse
aspecto na Coleção, mudando apenas a temática trabalhada de uma coleção para outra,
como diz o outro autor “nós fomos apenas fazendo ajustes” (PIERRE CURIE –
MÔNADA 34).
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DIGITAIS DE QUÍMICA E O PNLD 2015
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Resumo
Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa mais ampla relacionada com as políticas
públicas educacionais voltadas a universalização de livros didáticos para a escola
pública. Pesquisas apontam que é crescente os estudos sobre políticas educacionais no
Brasil, principalmente nas duas últimas décadas e, em se tratando de livros didáticos, os
mesmos podem ser entendidos como produtos dessas políticas educacionais sendo
destacadas nesse trabalho, a que resultou na aprovação de obras digitais de química no
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2015. Como as obras didáticas são
avaliadas a cada três anos pelo Ministério da Educação (MEC) e em cada período
ocorrem avanços nos critérios de avaliação, fazemos uma análise desse programa a
partir do método Ciclo de Políticas proposto por Stephen Ball e colaboradores. O
método descreve que ao analisar uma política educacional, é necessário entender as
diversas faces de três contextos, sendo eles, o da Influência, da Produção de Textos e o
da Prática. Esses contextos atuam de forma não linear e se inter-relacionam de tal modo,
que uma disputa onde envolve grupos diversos, entre eles, políticos, empresários e
pesquisadores, contribui para a reestruturação da política. Dessa forma, em nossa
análise sobre o PNLD 2015, fazemos uma discussão sobre como cada contexto pode ser
empregado para explicar as mudanças no programa, enfatizando a implementação de
recursos digitais nas obras didáticas conforme previsto em edital e que resultou na
aprovação dos livros didáticos digitais de química. Em seguida, fazemos uma síntese de
alguns dos Objetos Educacionais Digitais (OEDs) que acompanham as coleções de
química que foram avaliadas e aprovadas pelo PNLD em relação a proposta desses
objetos como alternativa para o ensino do assunto a que se destinam, abordando
questões de ordem didático-metodológica.
Palavras-chave: Livro didático digital. PNLD 2015. Ciclo de políticas.
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Introdução
O livro didático tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas na área de
ensino, sendo considerado o material didático mais utilizado por professores e alunos. É
tido como essencial nos processos de mediação pedagógica e ganharam destaque na
política educacional nos últimos dez anos devido, entre outros, a universalização do
acesso e sua inclusão no ensino médio por meio do Programa Nacional do Livro
Didático para o Ensino Médio (PNLEM).
A dinâmica de avaliação trienal de obras didáticas realizada pelo ministério da
educação (MEC), permite discussões constantes acerca da produção de livros didáticos,
levando em consideração todo o contexto que o permeia como, por exemplo, os
documentos curriculares, atualização de conceitos e linguagem e, inovações
tecnológicas.
De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a
utilização de novas tecnologias na educação escolar torna as aulas mais modernas e
atrativas, permitem a complementação dos estudos e auxiliam a aprendizagem e, assim,
uma questão nova e relevante passou a integrar os documentos oficiais sobre livros
didáticos: a inserção de obras digitais na escola pública brasileira por meio de um
programa oficial do Governo. Este processo teve início em 2012 quando foram lançados
Editais que permitiam a submissão de objetos educacionais digitais (OEDs) para as
obras impressas e, de convocação para a inscrição e avaliação dos livros didáticos
digitais para o Programa Nacional do Livro Didático de 2015 (PNLD 2015).
Diante do exposto, realizamos uma pesquisa documental no âmbito do PNLD
2015, onde analisamos o Edital, os livros didáticos e o Guia de Livros Didáticos (GLD),
tendo como suporte teórico, o Ciclo de Políticas proposto por Stephen Ball e
colaboradores com o objetivo de identificar possíveis influências de grupos diversos na
política pública educacional que inseriu os livros didáticos digitais na escola pública.
Por fim, apresentamos uma análise, ainda que sintética, de alguns OEDs
presentes nas coleções aprovadas referentes as possíveis contribuições didáticometodológicas.

O PNLD nos Contextos da Influência e Produção de Textos
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A digitalização de livros não é algo novo. Em 1971, o americano Michel Hart
desenvolveu um projeto cujo objetivo era digitalizar livros para a disponibilização ao
público (ALMEIDA e NICOLAU, 2013). Para Lévy (1993), a digitalização surge como
uma evolução da impressão e a disseminação do uso de computadores, permitiriam uma
nova forma de aprendizagem e conhecimento epistemológico. Vários pesquisadores da
área e ensino de química, dentre eles, Giordan (2008), Mello (2009) e Souza e Mol
(2013), apontam que o uso das TIC no ensino de química, podem contribuir de forma
ativa para a aprendizagem.
Por outro lado, Almeida (2009) apresentou um trabalho retrospectivo sobre a
apropriação do uso de TIC na educação brasileira contemporânea, onde esse processo é
impregnado de questões que colocam o uso das tecnologias como uma maneira de
resolver os problemas educacionais e que sua introdução nas escolas remete a situações
de obediência e subordinação ao mercado dominado por empresas estrangeiras em um
contexto político neoliberal, respaldadas por um discurso modernizante, porém,
tecnicista, onde a escola daria formação tecnológica aos alunos sem a devida
preocupação metodológica de construção de conhecimentos.
Ao incluir os livros didáticos digitais no PNLD, o MEC oferece novos meios
(atrativos, dinâmicos e moderno) para que alunos e professores possam desenvolver as
relações existentes no processo de ensino-aprendizagem e, em se tratando de química,
os materiais digitais permitem trabalhar de forma lúdica, questões intrínsecas “à
simulação de fenômenos, à linguagem química, à dinâmica de símbolos e imagens que
contribuem nos processos de construção de modelos e conceitos científicos” (BRASIL,
2014, p. 12).
Contudo, a importância pedagógica do livro didático no contexto da educação
pública brasileira, vai além da filosofia de um material pensado para auxiliar
professores e alunos em seus estudos. Conforme Echeverría, Mello e Gauche (2010), o
livro didático é um produto destinado ao consumo e “tem como finalidade apresentar
uma proposta pedagógica dos conteúdos selecionados no vasto campo do conhecimento
em que se insere a área do saber” (p.267).
Para Choppin (2008), o livro didático é um objeto destinado a atender um
segmento industrial e comercial. Percebemos que este objeto que por um lado atende a
demandas de ordem educacional, sendo um instrumento de alto valor pedagógico, tem
para outros, a finalidade de um produto destinado a gerar lucro e, dessa maneira, deve
ser elaborado considerando o contexto político, social, econômico, científico e
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tecnológico inseridos na realidade a qual ele se aplicará, entretanto, sem desconectá-lo
das propostas oficiais e de toda a história da ciência que ele representa. Portanto, os
livros didáticos são um produto da política educacional estabelecida ao longo de sua
história.
A complexidade que envolve a produção e utilização de livros didáticos, bem
como sua implementação por uma política pública, vai além de uma visão linear sobre
as benfeitorias no processo de ensino-aprendizagem proporcionados pelos livros que
estão disponíveis para os estudantes das escolas públicas. Se faz necessário entender, os
diversos contextos que resultam na política que os institui, na elaboração das obras
didáticas, considerando aspectos políticos curriculares e didático-metodológicos e,
ainda, nas relações de reestruturação tanto das políticas quanto dos próprios livros
didáticos.
Nessa conjuntura, o sociólogo inglês Stephen J. Ball e seus colaboradores
descreveram um método para pesquisar e avaliar políticas educacionais com o objetivo
de entender como essas são pensadas, construídas e executadas. Esse método,
denominado de Ciclo de Políticas (BALL, BOWE e GOLD, 1992), é atemporal, não
linear, de contextos inter-relacionados (MAINARDES, FERREIRA & TELLO, 2011;
OLIVEIRA, 2014) e descreve as relações existentes em três contextos assim
denominados: o Contexto da Influência, o Contexto da Produção de Textos e o
Contexto da Prática. Todos esses contextos constituem-se de um pluralismo de agentes
que sofrem influência de causas mais complexas do que apenas econômicas, em um
ciclo contínuo no qual as políticas são recriadas (MAINARDES, FERREIRA &
TELLO, 2011).
Ball e col. (1992) descrevem que o Contexto da Influência, em geral, é onde a
política se inicia, onde grupos com interesses distintos permeiam e direcionam o texto a
ser escrito. Neste Contexto, a preocupação com fundamentos teóricos, metodológicos e
pedagógicos toma voz por meio de grupos de pesquisa da área de ensino de química, e
de certa maneira, acabam influenciando nas políticas educacionais, atuando inclusive na
maneira de pensar e produzir os livros didáticos (LOPES, 2005) e, por consequência,
fazendo parte do Contexto da Produção de Textos.
Por outro lado, grupos empresariais brasileiros e estrangeiros, agências de
fomento internacionais, como o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), também atuam na produção dessa política, uma vez que são
financiadores de programas destinados a distribuição de livros didáticos não só no
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Brasil, mas também em ouros países da América Latina (CASSIANO, 2007;
ECHEVERRÍA, MELLO e GAUCHE, 2012; OLIVEIRA, 2014).
De acordo com Shiroma, Garcia e Campos (2011), grupos empresariais
ancorados em princípios do BM, tiveram influência na elaboração de uma agenda
política educacional, sobre tudo, no início da década de 1990 com o neoliberalismo em
alta. Echeverría, Mello e Gauche, (2012), descrevem que neste período, a política
neoliberal promoveu a implantação de um projeto liberal-conservador que resultou em
“mudanças profundas nas políticas educacionais” (p. 79) e, dessa forma, permitindo a
influência de grupos externos em todos os níveis políticos relacionados ao meio
educacional.
Esses grupos tinham como objetivo, direcionar os textos políticos de modo a
atender os “interesses privados do grande capital nacional e internacional” (SHIROMA,
GARCIA e CAMPOS, 2011, p. 226). Nesse aspecto, no governo de Fernando Henrique
Cardoso, o então Ministro da Educação Paulo Renato, transitava como membro do BID
e consultor do grupo Espanhol Santillana, que no início da década de 2000, viria a
adquirir a editora Moderna (OLIVEIRA, 2014), até então controlada por Ricardo Feltre,
um tradicional e renomado autor de livros didáticos de química.
O interesse capital pode estar associado aos recursos financeiros destinados aos
programas de livros didáticos. Somente para o PNLD 2015, foram gastos em torno de
R$ 1,33 bilhões (BRASIL, 2015). A editora SM de origem espanhola, por exemplo,
(CASSIANO, 2007) é uma das grandes fornecedoras de livros didáticos para o Governo
brasileiro e, no PNLD 2015, receberam recursos federais na ordem de R$ 95 milhões
(BRASIL, 2015).
A ruptura de fronteiras econômicas e mercantis, também colaboram com a
reestruturação das políticas educacionais. Rodrigues, Chimenti e Nogueira (2014)
descrevem a necessidade de um modelo de mercado para o processo de inovação que
atingiu as obras didáticas, sobretudo, a digitalização dos livros didáticos que concorrem
aos editais do FNDE para avaliação e aquisição pelo PNLD. Essa inovação promovida
não somente por questões pedagógicas, mas também por modelos de mercado
tecnológico fora da indústria editorial impressa, está sob forte influência de
conglomerados empresariais ligados a empresas de tecnologia da informação.
Empresas como a Google e a Apple, investem de forma maciça na produção de
materiais digitais que possam ser empregados na educação. Ainda conforme esses
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autores, editoras de didáticos norte-americanas gastaram bilhões de dólares na compra
de companhias de softwares com o intuito de produzir livros didáticos digitais.
Entretanto, no mercado brasileiro, editores questionam a inclusão de obras
digitais no PNLD, alegando que a estrutura das escolas brasileiras não suporta tais
tecnologias, que os professores não possuem formação para lidarem com esse tipo de
material e, que essa ação do governo, reduz os lucros e gera incertezas quanto ao futuro
da indústria de didáticos impressos (RODRIGUES, CHIMENTI e NOGUEIRA, 2014).
A empresa norte-americana Amazon, que atua no segmento de comércio
eletrônico e e-books, firmou acordos com o MEC para digitalização de obras a serem
distribuídas nas escolas públicas (GOMES et al., 2014) e de acordo com Pinsky (2013,
p. 43), a Amazon “vende mais livros digitais do que livros físicos”.
Observa-se uma disputa de mercado entre empresas ligadas ao desenvolvimento
de materiais digitais e a indústria de didáticos impressos. Essa disputa sob a ótica de
Ball (1992), promove embates na arena política e movimenta o ciclo político em torno
do PNLD.
Ao fazer essa análise, consideramos que não só a importância social que recai
sobre os livros didáticos contribuiu para as reformulações no PNLD, mas também,
contextos políticos (por exemplo, política externa e influências partidárias),
mercadológicos e econômicos. Esses fatores fazem parte de uma agenda política que
influencia diretamente a produção dos textos políticos, “envolve intenções e
negociações dentro do Estado” (MAINARDES, FERREIRA e TELLO, 2011, p. 157).
Esses cenários descritos, convergem para o Contexto da Influência descrito por
Ball, em relação a reelaboração de uma política, estabelecendo ligações com o Contexto
da Produção de Textos. É neste último que a política pensada se transforma em texto,
que nem sempre é consenso entre os grupos envolvidos. É onde surgem os documentos
oficiais que direcionarão por exemplo, o PNLD. Esses dois Contextos, segundo
Mainardes (2006), são simbióticos, um interfere no outro e, a política do PNLD, passa a
ser reescrita a cada Edital.
Dessa maneira, o poder econômico de grandes empresas, a oportunidade de
negócios existentes entre o mercado didático e a indústria tecnológica, as pesquisas que
apontam que o uso de TIC podem melhorar a aprendizagem e, em uma projeção futura,
a redução de custos para o Estado, são fatores que podem ter influenciado as
reestruturações nas políticas educacionais, resultando na inclusão dos livros didáticos
digitais no Edital referente ao PNLD 2015.
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O PNLD no Contexto da Prática: O livro didático digital de química como produto
dessa política

Consideramos aqui, o livro didático digital como produto da política educacional
e a comunidade escolar como agentes do Contexto da Prática, representada
principalmente pelos professores.
No Contexto da Prática, Ball coloca os sujeitos da ação, neste caso os
professores, como atores essenciais na implementação das políticas. Suas histórias e
experiências, sua identidade social e coletiva, seu conhecimento e capacidade crítica,
influenciam suas leituras e por consequência, na interpretação da política criada e
escrita nos outros dois Contextos (BALL, BOWE e GOLD, 1992; BALL, 2011).
Para Oliveira (2014, p. 46), “o cotidiano escolar, prenhe de invenções, carrega
também intensas potencialidades de produção de políticas que são mobilizadas não só
no contexto da prática, mas em outros também” e, assim, se estabelece relações entre os
três Contextos, conforme é mostrado na figura 1.

Figura 1: representação das inter-relações entre o Ciclo de Políticas proposto por Ball e colaboradores e a
política educacional direcionada aos livros didáticos digitais.

ISSN 2177-336X

6446

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

21
Fonte: Elaborado pelos autores.

Na prática, a adoção dos livros didáticos digitais dependerá da interpretação e
significação sobre os documentos oficiais a respeito do PNLD que será dada pelos
professores que trabalharão na escolha das obras didáticas e sua utilização nas aulas.
Echeverría, Mello e Gauche (2012), apontam que estas questões também se relacionam
com a formação docente. Há ainda que ser considerado, o suporte tecnológico
necessário para o funcionamento desses recursos e na disponibilidade dos alunos em
utilizá-los.
Discussões e Resultados

No PNLD 2015, a inclusão de livros didáticos digitais de química veio ao
encontro do que dizem diversas pesquisas, dentre as quais destacamos os trabalhos de
Giordan (2008), Mello (2009) e Souza e Mól (2013), com relação as potencialidades
que o uso de ferramentas tecnológicas no ensino de química podem agregar ao
conhecimento e, “nesse sentido, os objetos educacionais digitais servem não apenas
para acionar a dimensão lúdica da aprendizagem, mas também para apresentar situações
significativas de interação com vistas à reconstrução de conhecimentos científicos”
(BRASIL, 2014, p. 12), uma vez que estes recursos permitem simulações de fenômenos,
trabalhos interativos relacionados a linguagem química, que são questões primordiais
para o desenvolvimento de modelos e conceitos pertencentes a química.
De acordo com o edital de convocação 01/2013 (BRASIL, 2012) que trata sobre
o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o PNLD 2015, autores e
editoras poderiam concorrer com suas obras em duas categorias, a saber: Tipo 1 - Obra
Multimídia composta de livros digitais e livros impressos; Tipo 2 - Obra Impressa
composta de livros impressos e PDF.
A avaliação das obras inscritas, seguiram critérios estabelecidos pelo edital,
considerando aspectos curriculares contemporâneos condizentes a realidade do ensino e
da educação brasileira, sendo que havia uma ficha de avaliação para obra impressa e
outra para a digital, onde foi considerado, questões relacionadas a abordagem teóricometodológica, princípios éticos, atualização e contextualização de conceitos,
interdisciplinaridade, novas tecnologias, as orientações no manual do professor, entre
outros, além de critérios específicos do componente curricular Química (BRASIL,
2014).
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Assim, das quatro coleções aprovadas no PNLD 2015 (tabela 1), três possuem
obras do tipo 1 que apresentam o mesmo conteúdo da versão impressa, com a mesma
paginação e que incluem OEDs.
Tabela 1: Obras aprovadas pelo PNLD 2015
Coleção

Autores

Editora

Tipo

Química

Martha Reis Marques da Fonseca

Ática

1

Química

Eduardo Fleury Mortimer e Andréa Horta

Scipione

1

Eliane N. F. de Castro, Gentil de S. Silva
Química Cidadã

Gerson de S. Mól, Roseli T. Matsunaga, Sálvia B. Farias
Sandra M. de O. Santos, Siland M. França Dib.

AJS

2

Ser Protagonista

Murilo T. Antunes

SM

1

Fonte: Brasil, 2014. Química: Guia de livros didáticos, PNLD 2015.

De acordo com o Edital, “entende-se por objetos educacionais vídeos, imagens,
áudios, textos, gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações, mapas, jogos educacionais,
animações, infográficos, páginas web e outros elementos” (BRASIL, 2012, p. 3) e os
três volumes de cada coleção do tipo 1, possuem OEDs estando assim, de acordo com o
previsto em edital como um dos critérios para aprovação da obra.
A ideia de inovação, modernidade e dinamismo trazidas como avanço no PNLD
referente aos OEDs (representados pelas figuras 2 e 3) das obras digitais, pelo menos na
área de química, em nossa análise demonstrou-se pouco satisfatória considerando as
potencialidades que esses recursos podem oferecer.
Figura 2: OED sobre grandezas. O texto apresentado no material possui narração, entretanto, a
interatividade permitida ao usuário é restrita em clicar em „Avançar‟. Em caso de dúvida, não é possível
retornar a tela anterior.

Fonte: Coleção Ser protagonista. Química, volume 1.
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Para Giordan (2008), a simulação computacional é um meio distinto de
mediação que permite construir conceitos de modo a estabelecer relações entre os
mundos macro e microscópico do fenômeno observado. No entanto, o OED
representado na figura 2, apenas reproduz o que está no livro impresso, demonstrado o
mal aproveitamento da ferramenta para, pelo menos, amenizar um problema escolar que
é a falta de recursos laboratoriais e, ainda, a não linearidade na apresentação dos
conteúdos é um ponto forte para que o processo se torne dinâmico, característica que
não é permitida no material exposto pela figura.
Outro OED (Figura 3), traz o assunto chuva ácida apenas com a reprodução de
imagens estáticas e com texto sobre o assunto. O usuário interage apenas avançando ou
trocando a imagem apresentada. Essa característica apresentada de pouca interatividade
exemplificada aqui pelas figuras 2 e 3 aparece em diversos outros OEDs presentes nas
coleções.
Figura 3: A esquerda, a tela do livro digital que dá início ao assunto chuva ácida. No destaque, a seta
amarela indica o ícone que dá acesso ao OED. A direita, a tela do OED que demonstra efeitos da chuva
ácida em estátuas, reduzido apenas a reproduzir o que está descrito no livro impresso.

Fonte: Coleção Química, editora Ática, volume 1.

As obras também apresentam OEDs em formato de vídeo, simulações, links
para páginas de internet e infográficos. Ressaltamos que muitos desses recursos apenas
apresentam o conteúdo de maneira diferente ao que está proposto no livro impresso
devido a suas limitações didático-metodológicas.
Uma outra questão que merece atenção, é o fato de que os livros didáticos
digitais apresentam o mesmo layout de página em relação ao livro impresso. Esta
característica que está prevista no item 4.2.16 do Edital (BRASIL, 2012, p. 3) acaba
tornando a leitura do conteúdo no livro digital muito cansativa devido ao tamanho da
fonte utilizada. Ainda, conforme o Edital, o acesso ao conteúdo digital deve ser possível
em múltiplas plataformas e em diversos sistemas operacionais, inclusive Android e IOS,
que estão presentes em smartphones e tablets, logo, o tamanho da fonte e o layout
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dificultam a leitura e a navegação nesses equipamentos, podendo se tornar fatigante,
levando ao desinteresse pelo material.
Nos limitamos a esses exemplos de OEDs uma vez que a proposta central deste
trabalho é trazer para o debate as políticas públicas educacionais que incluíram as obras
digitais, sendo que as questões pedagógicas merecem uma análise mais detalhada e com
maior aprofundamento teórico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A breve análise de alguns itens dos livros didáticos digitais, direcionam para
uma arena repleta de complexidade em relação as políticas educacionais. O material que
chega nas escolas, muitas vezes não compreendidos pelos docentes devido a falhas em
sua formação, é produto de uma política ampla e complexa, elaborada em ocasiões onde
o interesse de grupos ligados ao mercado capital e político prevalece sobre aqueles que
enfatizam a importância social e democrática dos livros didáticos.
A inclusão de obras digitais no PNLD, demonstra que outras influencias, por
exemplo, a do mercado tecnológico, provavelmente interferiu nessa política, e,
consequentemente, na produção das obras didáticas, além do amparo de pesquisas que
apontam para possíveis melhoras na aprendizagem de conceitos científicos mediados
pelo uso de tecnologias digitais.
Dessa forma, a compreensão dos contextos que cercam a política educacional,
permite entender para além dos problemas e resultados de um programa tão essencial
para que o Estado brasileiro garanta o que está determinado na constituição. Permite
compreender que a política educacional deve ser pensada e reelaborada não só pela
figura do Governo, mas também por aqueles que irão colocá-la em prática.
Esses materiais como produtos dessa política, sob influência de diversos
contextos, ainda carecem de melhorias e, sob a ótica do Ciclo de Políticas, as
caracterizações aqui dadas para esses OEDs, mesmo que de forma sintética, permitem
novas ressignificações sobre como a política textualizada é compreendida na prática e,
dessa forma, como o PNLD pode ser reestruturado a cada ano.
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ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO DE QUÍMICA PELOS
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CURITIBA
Jussara Turin – UFPR
Joanez Aires – UFPR

Resumo

O Livro Didático continua sendo a principal referência para a prática pedagógica do
professor, conforme afirmam Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) e com este
mesmo argumento Selles e Ferreira (2004) observam que as concepções teóricas e
metodológicas presentes nos livros didáticos acabaram por condicioná-los na seleção e
organização, tanto dos conteúdos quanto das atividades e métodos de ensino. Tendo em
vista a importância do Livro Didático na educação brasileira e, os altos investimentos
do Governo Federal na operacionalização do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), esta pesquisa teve como objetivo conhecer e analisar os fatores que
influenciaram os professores da rede pública de ensino de Curitiba na escolha do Livro
Didático de Química (PNLD/2012). Os dados foram produzidos a partir de documentos
acerca do Livro Didático, aplicação de questionário para cento e trinta e dois
professores e entrevista com dez desses professores, docentes da disciplina escolar
Química da Educação Básica da rede estadual do Paraná. As reflexões foram
subsidiadas por teóricos que discutem o Livro Didático (FREITAG, 1997;
BITTENCOURT, 2004; MORTIMER E SANTOS, 2008), as Políticas Públicas
Educacionais (HOFLING, 2000, 2007; LAJOLO, 2006) e, particularmente a Política do
PNLD (TOLENTINO NETO, 2003; FRACALANZA E MEGID NETO, 2003). Os
resultados apontam como fatores de influência no processo de escolha, a pouca
utilização do Guia Didático, as interferências das editoras e aspectos relacionados à
formação do professor. Concluímos que o PNLD necessita de uma adequação no que se
refere à etapa final do Programa, o qual envolve justamente o processo de escolha nas
escolas.
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Programa Nacional do Livro Didático. Livro
Didático de Química.
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INTRODUÇÃO
O PNLD é uma política pública de avaliação, aquisição e distribuição de livros
didáticos que têm como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos
professores por meio da distribuição destas obras didáticas aos alunos da educação
básica (BRASIL, 2001). É um programa de grande porte no qual o Governo Federal
dispõe de um alto investimento financeiro, que envolve diferentes instâncias, tais como
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), Instituto Nacional de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), Secretaria da Educação Básica (SEB), escolas de
Educação Básica estaduais, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), e a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT).
Essas instâncias são responsáveis pelas várias etapas do PNLD, que se inicia
com a publicação do edital, inscrição e posterior seleção dos livros didáticos, avaliação
e elaboração do Guia PNLD pelos especialistas e, por fim, a compra dos livros, e o
envio destes para as escolas da Educação Básica do Brasil.
Dada a importância do Livro Didático no sistema educacional brasileiro pelo
exposto acima, este trabalho traz uma reflexão sobre o Livro Didático, no que se refere
à definição, funções, importância, seleção, uso e toda a complexidade que envolve o
tema e apresenta o processo de escolha do Livro Didático de Química, no âmbito do
PNLD/2012 na cidade de Curitiba e as reflexões obtidas em relação aos fatores que
influenciaram/interferiram na escolha desses livros pelos professores e o impacto do
PNLD 2012 na rede pública de ensino desta cidade.

LIVRO DIDÁTICO
Influências sobre produção do Livro Didático

Choppin (2004) concebe o livro didático como produto de relações pedagógicas,
sociais e políticas de um país ou região. Corroboram com esta afirmação Fracalanza e
Megid Netto (2003) que apontam para adequações realizadas sem aprofundamento
teórico, apenas para apresentarem esteticamente de acordo com os padrões oficiais
existentes naquele dado momento.
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Fracalanza e Megid Netto (2003) assinalam que no Brasil pelo menos quatro
Instituições influenciam o livro didático, sendo elas: as Instituições Públicas Executivas
e Legislativas, o Mercado Editorial, as Escolas e as Instituições de Pesquisa.
As Instituições Públicas são responsáveis pela elaboração e execução dos
programas que avaliam os livros didáticos, tendo como primazia uma educação de
qualidade.
O Mercado Editorial envolve autores e editores de livros didáticos. As editoras
inscrevem as obras didáticas no PNLD e atuam nas escolas promovendo suas
respectivas obras.
As Escolas constituem-se pelos professores, técnicos, alunos e pais e estes são
responsáveis pelas ações que tratam da escolha dos Livros Didáticos sua utilização e de
produzir propostas para o Livro Didático.
As Instituições de Pesquisa executam ações ligadas a novas metodologias e
materiais didáticos diferenciados, discussões curriculares, atualização dos professores e
divulgação de análises realizadas sobre o Livro Didático (FRACALANZA e MEGID
NETO, 2003). Entretanto, no que se refere especificamente às pesquisas:
(...) poucas das informações assentadas pelas investigações chegam aos
professores, pois muitos dos trabalhos circulam quase que exclusivamente na
própria academia ou, então, não são convenientemente divulgados
(FRACALANZA e MEDIG NETO, 2003, p.18).

O excerto acima permite uma reflexão acerca da relação entre as pesquisas
referentes ao Livro Didático, neste caso referindo-se especificamente ao PNLD e a
formação do professor. Tagliani (2009) corrobora esta afirmação quando se refere a
falta de embasamento teórico de muitos dos professores da Educação Básica,
decorrentes desse distanciamento entre a produção teórica da academia e os professores
da Educação Básica. O resultado desse distanciamento entre as pesquisas sobre livros
didáticos, bem como a falta desse tipo de reflexão durante a formação dos professores,
acaba contribuindo para que estes estejam mais vulneráveis ao marketing das editoras,
no processo de escolha dos livros. Por estas razões é que um dos aspectos que
defendemos é de que o PNLD precisa adequar o momento final do Programa, no sentido
de dar maior suporte aos professores para que possam realizar a escolha de modo mais
consciente e crítico, minimizando tais interferências.

As Políticas Educacionais e o Livro Didático de Química
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As Políticas Educacionais Brasileiras voltadas para a disciplina de Química são
delimitadas a partir da Reforma Francisco Campos (1931), implantado no currículo
escolar o qual visava despertar o interesse nas Ciências a partir da vida cotidiana
(LOPES e MACEDO, 2002).
Nos anos de 1950 a 1971, o ensino de Química/Ciências é determinado pelo
método científico positivista, pela descoberta e redescoberta, tendo por influencia os
programas norte-americanos para o ensino de Química (MORTIMER e SANTOS,
2008).
Após a LDB 5692/71 nos livros didáticos de Química os conteúdos pertinentes à
disciplina foram reduzidos drasticamente, pois a mesma tinha por pressuposto a
profissionalização obrigatória no ensino secundário, como uso da pedagogia tecnicista a
qual é fundamentada na aprendizagem por estímulo e resposta. Essa concepção
pedagógica é consolidada no Brasil, principalmente porque as instituições federais
passam a utilizar como método de admissão, o vestibular unificado, tendo por base as
questões de múltipla escolha (MORTIMER, 1988).
A partir dos anos de 1990 o Ensino de Química passa por um diferencial, pois se
incluem disciplinas específicas nos cursos de licenciatura em Química, apontando para
uma formação de professores qualificados (MORTIMER e SANTOS, 2008, p.99).
A partir de 1993 são disponibilizados recursos para o PNLD, programa este
responsável pela distribuição de livros didáticos para os alunos da rede pública de
ensino (BRASIL, 2007), porém somente para o ensino fundamental. Apenas no ano de
2004, os livros didáticos foram distribuídos para o Ensino Médio, todavia de forma
gradual, iniciando por Português e Matemática, sendo que em 2007 ocorre a
universalização do PNLD, a qual permite que toda a Educação Básica se beneficie com
os livros, com ampliação de distribuição de livros didáticos gratuitos para todas as
disciplinas (BRASIL, 2007).

METODOLOGIA

No questionário aplicado a 132 professores de Química da rede pública de
Curitiba, foram abordados aspectos relacionados à atuação profissional, conhecimento
sobre o PNLD, no que tange à estrutura do Programa, acesso ao Guia do Livro Didático
PNLD 2012 e às resenhas dos livros aprovados para a escolha; pressupostos teóricometodológicos do Livro Didático de Química e a influência do mercado editorial no
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processo de escolha do Livro Didático. Após a aplicação do questionário foram
selecionados 10 professores para serem entrevistados tendo como critérios para a
seleção, os professores deveriam pertencer ao quadro próprio do magistério (QPM) e
possuir mais de 5 anos de magistério na rede pública estadual, o que os classifica numa
situação estável no estabelecimento de ensino que trabalha, como também confirma sua
participação no programa anterior (PNLEM/2008).
Na análise dos dados foram utilizados elementos da metodologia da Análise
Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011), na qual o corpus da pesquisa
corresponde aos textos provenientes da transcrição das entrevistas com os professores, a
partir dos quais foram elencadas as categorias emergentes, seguida da elaboração de
metatextos, categorização e posterior construção de proposições que são “teses parciais”
para as categorias definidas, construídas a partir dos metatextos.
Serão apresentadas e discutidas a seguir as cinco categorias desenvolvidas na
dissertação, quais sejam: Processo de escolha do PNLD 2012; Critérios de seleção;
Uso do Livro Didático; Interferências no Processo de escolha do livro didático de
Química no âmbito do PNLD 2012 e Relevâncias do Manual do Professor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que diz respeito à categoria Processo de escolha do livro no PNLD 2012
na escola, foram construídas três preposições, tendo por base as questões do
questionário referentes ao conhecimento do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), tanto no que se refere a sua estrutura e meio de informação do professor da
existência do PNLD.
Proposição I: na maioria das escolas de Curitiba faltam informações sobre as etapas
do PNLD e, principalmente, faltam momentos específicos para que os professores
discutam, reflitam e realizem escolhas mais conscientes do Livro Didático de Química.
A partir dos depoimentos dos professores, foi possível observar que não houve
momentos destinados especificamente para a escolha do Livro Didático PNLD/2012.
Verificou-se que algumas escolas realizaram apenas uma reunião dos professores com a
equipe pedagógica e direção e, em outras escolas a direção fez contato com os
professores de modo individualizado, desta forma o professor não tem clareza do
processo de escolha.
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Conforme os dados obtidos pelo questionário aplicado aos professores, embora
nossa pesquisa aponte que 68% destes conheceram os livros aprovados pelo PNLD na
escola, consideramos que este conhecimento ocorreu de modo superficial, quando
observamos os depoimentos dos professores nas entrevistas:
“(…) já veio determinado opções e dentre as opções que foram
poucas do universo total de livros, só quatro opções e nós temos
várias e já veio meio direcionado (...)” (Professor Cláudio).

Outro problema relativo à escolha do Livro Didático nas escolas, diz respeito ao
fato de a maioria dos encontros entre os professores ocorreram na hora-atividade ou no
intervalo das aulas, como pode ser observado a seguir:
“(...) na hora atividade, ou na hora que a gente se encontrava na escola
conversava. - Você já viu tal livro eu gostei de tal coisa, (...) então o
outro dizia: - vou olhar” (Professora Soraia).

A partir das falas, foi possível observar que o processo de escolha do Livro
Didático nas escolas se caracteriza como apenas mais uma das muitas atividades que o
professor necessita desenvolver, não sendo promovidos pela escola momentos
específicos para a entrega do material para a escolha (Guia PNLD e livros selecionados)
e para a discussão entre os professores.
Em relação a esta questão, Miranda (2009) também aponta em seus trabalhos a
necessidade de maior envolvimento da escola no processo de escolha do Livro Didático,
em especial no que se refere à disponibilidade de tempo dos professores para realizar as
discussões e conhecer os livros e Guia.
A Proposição a seguir teve por base a pergunta do questionário referente ao
acesso ao Guia PNLD 2012. Primeiramente foi questionado se os professores tiveram
conhecimento do mesmo e em caso afirmativo, como foi tal acesso, se por iniciativa
própria, encaminhamento da Secretaria de Educação, encaminhamento da escola, outras
formas. Também foi questionado se os professores leram as resenhas dos livros,
presentes no Guia.
Na entrevista foi dada ênfase a primeira questão, ou seja, foi perguntado se o
professor entrevistado teve acesso ao Guia PNLD/2012 e como teve acesso a este.
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Proposição II: A falta de divulgação do Guia PNLD/2012, como material para a
escolha do Livro Didático de Química resulta no desconhecimento ou desinteresse de
consulta por parte dos professores.
Os dados obtidos pelos questionários indicam que 75% dos professores tiveram
acesso ao Guia PNLD/ 2012, sendo que a maioria teve acesso a este por intermédio da
escola. Entretanto, ao realizar o cruzamento de dados entre os resultados obtidos nos
questionários e nas entrevistas, grande número de professores que disseram conhecer o
Guia PNLD/2012 remetem a provável confusão entre o Guia e os catálogos
provenientes das editoras.
Dos 10 professores entrevistados, apenas 2 afirmaram que leram as resenhas do
Guia PNLD/2012. Inclusive quando da ocasião das entrevistas, foi mostrado pela
pesquisadora o Guia PNLD/2012 impresso e 3 dos 10 professores entrevistados
apresentaram total desconhecimento sobre o material, como pode ser verificado nos
depoimentos transcritos a seguir:
“(...) a única coisa que tinha eram os panfletos das editoras, mas esse
Guia de análise, não vi” (Professora Soraia).
“(...) o que veio foi o que as editoras mandaram livros para as escolas
(...) Guia PNLD? Não cheguei a ver isso” (Professora Rita).

Esta situação de desconhecimento do Guia PNLD, por grande parte dos
professores evidencia a necessidade da divulgação ampla deste, uma vez que o
conhecimento do conteúdo do Guia pelo professor é essencial para o bom
desenvolvimento do processo de escolha (TOLENTINO NETO, 2003).
As falas dos professores também apontaram atraso na chegada dos Guias PNLD
na escola. Este atraso é mais um fator que contribui para que os professores
desconheçam o material que foi cuidadosamente elaborado por uma equipe para ser
utilizado como instrumento para auxiliar na escolha do Livro Didático.
Para a Proposição III foram utilizados os dados obtidos a partir da pergunta do
questionário referente ao critério utilizado pelo professor para a escolha, se esta se deu a
partir da leitura das resenhas, da análise da obra ou do conhecimento do autor.
Proposição III: Os professores, em sua maioria, escolhem o Livro Didático de Química
utilizando como material para tal escolha apenas os exemplares das obras didáticas
enviadas pelas editoras, as quais realizam uma análise rápida, apenas folheando os
mesmos.
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A partir dos questionários aplicados aos professores, pode ser observado que a
maioria dos professores (79,2%) respondeu que o critério que utiliza para a escolha dos
Livros Didáticos, consiste em “folhear o livro”. Poucos (8,4%) leem as resenhas e
outros poucos (8,4%) escolhem livros de autores e/ou livros conhecidos.
Tais critérios apontados nos questionários pelos professores foram corroborados
nas entrevistas como observado no trecho a seguir:
“(...) recebemos os livros, cada um foi avaliando, olhando
particularmente um” (Professora Eloisa).

Estes dados corroboram o estudo de Miranda (2009), o qual também aponta que
dos professores participantes da sua pesquisa, 81% informou que apenas folheou o livro
e que somente 16% dos professores leu o Guia PNLD antes da escolha.
Conforme demonstrado, o critério mais utilizado pelos professores para a
escolha dos livros parece consistir em um “folhear” pouco crítico das obras que chegam
as escolas. Foi possível diagnosticar que alguns dos fatores que levam a esta situação
está relacionado tanto ao acesso ao Guia PNLD/2012, pelo atraso em chegar às escolas,
quanto pelo desconhecimento por parte dos professores desse material, bem como, e
talvez, principalmente, pela falta de um momento específico para as discussões,
análises, reflexões.
Com relação à categoria que corresponde aos critérios de seleção, foram
construídas três proposições:

Proposição I: Os professores em sua maioria escolhem livros que apresentam uma
concepção de ensino tradicional.

Pelos relatos apresentados pelos professores, 7 dos professores buscam uma
concepção conteudista, tradicional, conforme o exposto a seguir:

“(...) a concepção é a conteudista mesmo, que o livro traz de conteúdo
(...) gente olhou aquele que tinha mais conteúdo” (Professora Bianca).

Segundo Giani (2004), a escolha por um livro tradicional reflete a concepção
arraigada de um ensino tradicional, portanto o professor não se sente à vontade para
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escolher um Livro Didático que tenha uma abordagem inovadora, embora tenham
consciência de que é preciso modificar a sua prática pedagógica.

Proposição II: Os professores possuem critérios específicos individuais relevantes na
escolha do Livro Didático, muitos deles são semelhantes aos utilizados pelo MEC/SEB,
entretanto existem outros que não são levados em conta pelo professor.
A partir dos dados obtidos e que podem ser visualizados no Quadro 1, todos os
professores apontaram como concepção de conteúdo e apresentação os principais itens a
serem analisados, seguido do critério de maior importância para menor importância, o
aprofundamento teórico, exercícios, experimentação e diagramação.
Quadro 1 – Grau de relevância dos aspectos individuais de escolha
Concepção Apresentação Aprofundamen
Exercícios
de ensino
de conteúdos
to teórico
1º

2º

3º

4º e 5º

Experimentaçã
o

Diagramaçã
o

6º

7º

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tais critérios apontados como principais pelos professores apontam que a
maioria prefere um livro com características tradicionais, nas quais a disposição dos
conteúdos nos Livros Didáticos facilite os encaminhamentos metodológicos. SANTOS
(2007).
Proposição III: Os professores em sua maioria escolhem livros que apresentam
exercícios de vestibular e ENEM.
No que se referem aos Livros Didáticos que apresentam exercícios de vestibular
e ENEM, as falas dos professores remetem a preocupação com os estes exercícios,
“visando pré-vestibular, pra fazer o aluno ficar concorrente a uma
vaga numa universidade federal, estadual tem um nível bom, tem
textos, mas não sufoca o aluno. Não adianta colocar texto, texto, e não
se trabalha pra uma preparação futura para ENEM, vestibulares”
(professora Rita).

Os professores apontam que em sua maioria o vestibular está presente de modo
indireto nos seus encaminhamentos metodológicos (MIRANDA, 2009), porém estão
conscientes da importância de livros que contenham exercícios de vestibulares e ENEM.
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A categoria que corresponde às Interferências no Processo de escolha do livro
didático de Química no âmbito do PNLD/2012. Para a construção da proposição
referente a esta categoria, utilizou-se a pergunta do questionário relacionada ao contato
dos professores com as editoras, enquanto que na entrevista se a fato de alguns autores
de livros proferirem palestras, interferiu nas escolhas dos professores de modo geral e
na sua própria escolha.
Proposição Única: A presença das editoras dentro das escolas da cidade de Curitiba,
bem como as palestras proferidas pelos autores dos livros, tem interferido no processo
de escolha do Livro Didático pelos professores.
De acordo com os dados obtidos, referente ao contato da editora com a escola,
51% professores que responderam ao questionário, respondeu que esta presença
interferiu na suam escolha e 49% respondeu que não interferiu. Esses dados
representam que a metade dos professores que participou do processo de escolha do
PNLD teve contato direto com as editoras.
Segundo depoimento dos professores, o acesso das editoras nas escolas pode,
muitas vezes, induzi-los a optar por determinado Livro Didático, conforme as falas a
seguir:
“(...) algumas editoras vieram na escola, apresentaram os livros,
fizeram a propaganda (...) o que foi crucial mesmo pra despertar a
escolha foi a visita das editoras na escola” (Professor Pedro).

Esses resultados são corroborados em vários estudos entre eles o de Mantovani
(2009), nos quais também observaram a interferência das editoras.
Em relação à essa interferência das editoras e autores na escolha dos livros, se
faz necessário lembrar que este ato é proibido pela Portaria MEC nº 7 de 2007.
Portanto, editoras e autores que realizam tais ações devem ser punidos nos termos da
lei, cabendo a todos nós, envolvidos com educação denunciar os casos de que tivermos
conhecimento.
Também salientamos que se o professor tem como material para a escolha do
Livro Didático apenas os exemplares de livros encaminhados pelas editoras, e se os
Guias nem sempre chegam em tempo hábil em todas as escolas, é muito provável que as
editoras que estão cumprindo a lei, ou seja, aquelas que não fazendo este marketing
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forte nas escolas, não tenham seus livros escolhidos pelos professores, muito embora
possam, eventualmente, serem estes os melhores livros selecionados pelo PNLD.
CONCLUSÕES

O levantamento desses principais fatores serviu de base para se traçar um perfil
da escolha dos Livros Didáticos de Química na cidade de Curitiba. Tal perfil demonstra
que na maioria das escolas de Curitiba faltaram informações sobre as etapas do PNLD
e, principalmente momentos específicos para que os professores discutissem,
refletissem e realizassem escolhas mais conscientes do livro. Faltou divulgação do Guia
PNLD/2012, os professores, em sua maioria, escolheram o livro utilizando apenas os
exemplares das obras didáticas enviadas pelas editoras, realizando uma análise rápida,
apenas folheando os mesmos. E, finalmente, a presença das editoras nas escolas da
cidade de Curitiba, bem como as palestras proferidas pelos autores dos livros, tem
interferido no processo de escolha do Livro Didático de Química pelos professores
desta cidade.
Os professores não se sentem parte do processo, pois em geral ocorrem rápidas
reuniões e, quando estas acontecem, é somente para o repasse do material (entrega do
Guia PNLD e exemplares dos Livros Didáticos selecionados, enquanto que as
discussões sobre os livros entre os professores são normalmente realizadas em horaatividade ou nos intervalos das aulas).
As falas dos professores da cidade de Curitiba demonstraram que estes são
fortemente assediados pelas estratégias de marketing das editoras, por meio de
distribuição de brindes, palestras com autores dos livros selecionados, os quais têm seus
nomes conhecidos pelos professores, e acaba influenciando na decisão de escolha pelo
professor. Também foram distribuídos catálogos de propaganda de livros que não foram
selecionados pelo PNLD, o que pode confundir os professores com relação às obras
didáticas que efetivamente participaram do processo de seleção, além da presença dos
representantes das editoras visitarem as escolas e distribuírem livros, fato que, conforme
já foi salientado, é proibido pela Portaria MEC nº 7 de 5 de abril de 2007.
No que se refere às propostas de ensino/aprendizagem, os professores, na sua
maioria, optam por propostas mais tradicionais, em detrimento daquelas mais
inovadoras, pois se sentem mais seguros com metodologias tradicionais e sistemáticas.
Este fato pode se dar pela fragilidade na sua formação acadêmica e pela falta de
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investimentos em formação continuada. Os professores compreendem a importância de
escolherem o livro que será trabalhado na escola pelos próximos três anos, têm
seriedade, comprometimento, entretanto, é necessário que ocorra um processo de
escolha em que o professor se sinta também envolvido e realize uma escolha com olhar
crítico, que atenda ao projeto político pedagógico da escola.
Todos esses fatores têm grande influência/interferência no processo de escolha
dos livros, fazendo com que parte da operacionalização do PNLD seja prejudicada, o
que leva a consideração de que este Programa parece estar sendo eficaz no que diz
respeito à melhoria da qualidade dos livros, porém, ainda é preciso rever este momento
final e crucial que é a escolha dos livros pelos professores, fato este que aponta para o
baixo impacto do PNLD na rede escolar.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CARREIRA DOCENTE:
REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS, INQUIETAÇÕES PEDAGÓGICAS, E
COLABORAÇÃO ENTRE PARES

RESUMO
O desenvolvimento profissional é compreendido sob uma perspectiva evolutiva. Abrange a
busca identitária, a depreensão dos propósitos da educação, o domínio de estratégias de
socialização profissional e organizacional, a gestão da carreira, a internalização de valores
éticos e morais sobre a docência, o aprender a ensinar mediante a reflexão e renovação de
conhecimentos e competências essenciais à ação pedagógica e desenvolvimento do senso
profissional. Este painel encerra três pesquisas que envolvem elementos e aspectos
imanentes ao desenvolvimento profissional dos professores. A primeira, sob o marco
conceitual das representações sociais difundidas por Serge Moscovici, visa caracterizar a
representação do perfil identitáro de professores, associando-o às representações sobre as
suas características e competências técnicas necessárias ao exercício profissional. A
segunda, emprestando a contribuíção teórica de Fuller e Huberman, propõe a descrição das
preocupações pedagógicas dos professores em diferentes fases da carreira ou ciclo de vida
docente. Por fim, a terceira pesquisa, apoiada em bases teóricas Vigotskiana e Bakhtiniana,
apresenta ilações sobre as aprendizagens evidenciadas em uma proposta de formação
continuada desenvolvida na perspectiva colaborativa durante um ano letivo, com docentes
da SME-RJ. Os estudos permitem compreender o percurso e biografia pessoais, bem como
o espaço-tempo-oportunidade formativos e experienciais como determinantes de processos
diversificados de construção da identidade profissional docente; como a experiência e o
amadurecimento dos professores induzem a ação pedagógica comprometida com seu
impacto no processo de educação dos alunos; e, como a colaboração entre pares se
pronuncia como processo de formação continuada que, simultaneamente, atende as
necessidades de formação dos professores e precipita ações pedagógicas mais
contextualizadas à realidade escolar. Os estudos articulam conhecimentos que, embora
contextualizados no campo da educação física escolar, em face da universalidade dos
marcos conceituais em que se ancoram, constituem fontes de conhecimentos para a
compreensão do desenvolvimento profissional de professores em diferentes áreas
disciplinares. Palavras Chave: Formação profissional; Identidade; Preocupações
pedagógicas.
Palavras-chave: Formação profissional. Identidade. Preocupações pedagógicas.
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PREOCUPAÇÕES PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EM DIFERENTES ESTÁGIOS DA CARREIRA DOCENTE

Bruno de Oliveira Costa
Secretaria Municipal de Educação - RJ
José Henrique
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Resumo
O pensamento e a ação dos professores resultam da interação das distintas experiências
profissionais vivenciadas ao longo da carreira docente dos professores e o contexto em que
trabalham. Os conhecimentos e competências dos professores confrontados com as
demandas de contexto do ensino geram diferenciados níveis de preocupações. O objetivo
central deste estudo foi caracterizar as preocupações pedagógicas de professores de
educação física em distintas fases da carreira sob a perspectiva quantitativa. A pesquisa é
descritiva com uma amostra de 254 professores de educação física do município do Rio de
Janeiro. O instrumento utilizado na fase extensiva foi o Teachers Concerns Questionnaire –
Physical Educations (MCBRIDE, 1998), composto de 15 assertivas sobre as preocupações
dos professores categorizadas em consigo, com a tarefa e com o impacto. O tratamento dos
dados deu-se mediante estatística descritiva, destacando valores de média e desvio padrão
das preocupações dos professores de educação física. Os resultados apontam que, a maioria
dos professores que denotaram preocupações consigo, ou seja, em relação a insegurança e
auto sentimento de aceitação profissional foram os professores das fases de entrada na
carreira e estabilização, professores menos experientes que os demais. Observou-se
também que os escores das categorias de preocupações com a tarefa e com o impacto se
mantiveram estáveis entre as fases da carreira, enquanto as preocupações consigo tiveram
um leve decréscimo. As preocupações com o impacto foram predominantes em todas as
fases da carreira, tendo a maior incidência ficou por conta dos professores das fases de
estabilização, diversificação e serenidade. As preocupações pedagógicas tendem a se
modificar na medida em que os professores de educação física avançam na carreira.
Palavras-chave: desenvolvimento profissional; preocupações pedagógicas; professores de
educação física;

1. INTRODUÇÃO

A contribuição das investigações sobre a carreira docente está relacionada com a
trajetória profissional de professores, a qual envolve fases e ciclos constituindo uma série
de acontecimentos e sentimentos, expectativas e frustrações, comprometimento e desapego
com a ação docente devido aos inúmeros fatores que interferem na atividade profissional
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dos professores (ESTRELA, 1997; HUBERMAN, 2000; FARIAS, 2000; 2010;
MARCELO, 2009).
Como start para a discussão acerca do desenvolvimento profissional, a
conceitualização do termo proposta por Dias-da-Silva (1998) parece defini-lo de uma forma
mais abrangente. Segundo a autora, o conceito de desenvolvimento profissional docente
está baseado na proposta de um continuum de formação, em que a formação inicial é
apenas o início de um processo de trabalho docente que ocorrerá ao longo da carreira,
permeado por atitudes, conhecimentos e capacidades. Colaborando para a compreensão
deste processo, Huberman (2000, p.38) afirma que “para alguns, este processo pode
parecer linear, para outros, há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de
arranque, descontinuidades”.
A contribuição de Day (2001) para o estudo do desenvolvimento profissional
acontece ao afirmar que, a partir da interação das distintas experiências profissionais
vivenciadas ao longo do percurso de vida dos professores, juntamente com o contexto em
que trabalham, é que resultam o pensamento e a ação dos professores.
Baseados na perspectiva desenvolvimental de ciclos, estágios e fases na carreira, os
modelos de desenvolvimento profissional buscam representar o percurso docente que
abrange desde os estágios marcados por sentimentos de ansiedade frente à realidade do
meio escolar e do ensino, até a fase de desinvestimento na carreira que pode ocorrer de
forma serena ou amarga (HUBERMAN, 2000).
Segundo Huberman (2000), o desenvolvimento de uma carreira se caracteriza como
um processo e não uma série de acontecimentos. Pioneiro nas pesquisas sobre o estudo do
desenvolvimento profissional recorre à terminologia dos ciclos de vida profissional,
seccionando este processo em fases, a saber: fase de entrada na carreira, fase de
estabilização, fase de diversificação, fase de serenidade e fase de desinvestimento.
A primeira fase, denominada fase de entrada na carreira, caracterizada nos dois ou
três primeiros anos de docência, compreende o estágio de sobrevivência, em que o
professor relaciona a realidade do seu dia-a-dia com a fragmentação do trabalho; e o estágio
de descoberta, que caracteriza o seu entusiasmo inicial, momento em que o professor se
”veste” dessa responsabilidade, inserido no contexto escolar. Na fase de estabilização,
compreendida entre o quarto e o sexto ano de profissionalização, o professor desenvolve
3
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uma identidade profissional, o que reforça o seu “eu profissional”. A estabilização
caracteriza seu grau de liberdade e modo próprio de funcionamento. Na fase de
diversificação os professores lançam mão de experiências pessoais e diversificam suas
metodologias de ensino, alternando modos de avaliação e a sequência do programa. Na fase
de serenidade, o professor começa a questionar seu período de intensa atuação,
apresentando menos preocupações, nada mais tendo a provar aos outros ou a si próprio. A
última fase do ciclo, a fase de desinvestimento, os professores libertam-se do investimento
no trabalho para consagrar mais tempo a si próprios, aos seus interesses externos à escola.
Durante o percurso profissional docente, o professor vivência uma série de
sentimentos e sensações por conta da complexidade da ação docente. Os conhecimentos e
competências do professor em interação com as demandas do contexto educacional geram
níveis de preocupações relacionadas a sua atividade profissional.
Seguindo a linha das perspectivas desenvolvimentais, as preocupações dos
professores podem apresentar mudanças na medida em que avançam na carreira. Durante a
atuação profissional, tanto os formandos, quanto os professores no desenvolvimento de
suas funções, assumem distintas responsabilidades que, muitas vezes geram preocupações
pedagógicas (SHIGUNOV, FARIAS, NASCIMENTO, 2002).
As preocupações pedagógicas dos professores no início da carreira devem ser
compreendidas como resultantes de interações estabelecidas simultaneamente entre as
características do „eu‟ professor e os processos de aprendizagem, de ensino e do contexto
em que estão inseridos (SILVA, 1997). Segundo Farias, et al. (2008), as preocupações
representam situações que fragilizam os professores, tanto no início da carreira como nas
demais fases do desenvolvimento profissional.
Para Fuller (1969), as preocupações dos professores configuram a apreensão por
eles percebida, a angústia, ou interesse no que corresponde a si mesmo e aos elementos de
seu ambiente de trabalho. A autora, debruçada em analisar as preocupações de futuros
professores, propôs um modelo na formação inicial (preservice) no qual aborda algumas
fases de transição das preocupações que envolvem os futuros professores. De acordo com a
autora, as primeiras preocupações dos professores estão relacionadas consigo próprio.
Envolvem desde a expectativa e aceitação profissional, adequação pessoal ao ensino a
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relação/controle com/dos os alunos. Estas preocupações, segundo a autora, vão se
estabelecendo mesmo com o futuro professor (preservice), ainda durante a formação.
Esta teoria aponta que os futuros professores manifestam, antes de qualquer outra,
preocupações consigo próprio. Sob este ponto de vista, Fuller (1969) desenvolveu um
questionário para avaliar as preocupações dos professores (Teachers Concerns
Questionnaire - TCQ). No questionário proposto por Fuller (1969) três conjuntos de
assertivas caracterizam as preocupações dos professores em categorias: consigo próprio,
com a tarefa e com o impacto. As preocupações consigo próprio representam as
preocupações que focam o auto-sentimento de adequação e de sobrevivência como
professor, envolvendo questões como o controle de classe, atitudes em situações em que
considera estar sendo observado, o medo do fracasso, ações e posturas que conduzem a sua
aceitação no meio escolar, enfim, situações de quem está a se estabelecer e a vivenciar
novas experiências. As preocupações com a tarefa envolvem a atividade pedagógica em si
ou a relação que se estabelece com o processo de ensino, com as tarefas didáticopedagógicas associadas ao ensino, ao trabalho com demasiados alunos, a falta de materiais
de ensino, o trabalho sob pressão de tempo. Baseia-se mais na forma de ensinar do que
como os alunos aprendem. As preocupações com o impacto estão diretamente relacionadas
ao resultado de sua ação, isto é, relativas às necessidades dos alunos, consistindo em
reconhecer seus problemas sociais e emocionais, bem como o esforço em individualizar o
ensino de modo a atender as necessidades da maioria dos alunos.
É conhecida e debatida a complexidade do processo de ensino no contexto
educacional. Para tanto, importa conhecer como se dá o desenvolvimento das preocupações
do professor durante as fases da carreira a medida que os retrocessos e avanços
experimentados pelos professores desencadeiam tipos específicos de preocupações.
Nesse sentido a pesquisa visou caracterizar as preocupações pedagógicas de
professores de educação física em distintas fases da carreira sob a perspectiva quantitativa.
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa se caracteriza como descritiva na medida em que descreve-se as
preocupações pedagógicas dos professores durante a carreira docente, utilizando recursos
de natureza quantitativa. A amostra foi composta de 254 professores de educação física da
rede pública do Município do Rio de Janeiro (SME-RJ).
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O modelo de desenvolvimento profissional adotado para análise das fases da
carreira docente foi o modelo de Huberman (2000), o qual as distingue em ciclos de
carreira por tempo de atuação profissional, a saber: entrada na carreira, estabilização,
diversificação, serenidade e desinvestimento.
Como instrumento foi utilizado o Teacher Concerns Questionnaire- Physical
Education (TCQ-PE), instrumento de escala de preocupações de professores adaptado a
professores de educação física (MC BRIDE, 1993). Nele, os professores devem apontar seu
grau de preocupação em cada uma das assertivas, registrando as opções em uma escala de
Likert de 5 pontos que varia de 1 (não preocupado) a 5 (extremamente preocupado).
A aplicação do TCQ-PE ocorreu presencialmente por meio de instrumentos físicos.
A versão física do instrumento foi aplicada individualmente a alguns professores em suas
respectivas unidades escolares localizadas do município do Rio de Janeiro. Os dados foram
catalogados para fins de categorização das preocupações dos professores. O tratamento dos
dados da fase extensiva (validação do TCQ-PE) deu-se mediante estatística descritiva,
destacando valores de média e desvio padrão da escala de preocupações dos professores de
educação física envolvidos na pesquisa pelo programa SPSS.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 ilustra o perfil dos professores de educação física quanto ao ciclo de
carreira. Para caracterizar os ciclos, utilizou-se o modelo de desenvolvimento profissional
de Huberman (2000). Quanto à distribuição dos professores de educação física pelos ciclos
de carreira observa-se que a maioria absoluta encontra-se na fase de diversificação,
seguindo-se na fase de serenidade, de estabilização e por fim entrada na carreira.
Tabela 1: Distribuição dos professores por fases da carreira

Estatística

N

%

% acumulado

Fases da carreira
Entrada na Carreira

30

11,8

11,8

Estabilização
Diversificação

31
145

12,2
57,1

24,0
81,1

Serenidade
Desinvestimento
Total

45
3
254

17,7
1,2
100,0

98,8
100,0
Fonte: Costa, 2013.
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A maioria absoluta, 57,1% (n=145) dos professores encontram-se na fase de
diversificação, i.e., com tempo de atuação profissional entre o sétimo e o vigésimo quinto
ano de atuação (HUBERMAN, 2000). Na fase de serenidade encontram-se 17,7% (n=45)
dos professores, correspondendo ao intervalo entre o vigésimo quinto e trigésimo quinto
ano de atuação profissional docente (HUBERMAN, 2000).
Em relação às duas primeiras fases, há um equilíbrio. As fases de entrada na carreira
e estabilização apresentam proporções aproximadas, com 11,8% (n=30) e 12,2% (n=31),
respectivamente. Estes professores compunham os dois primeiros ciclos de carreira no que
diz respeito aos anos de atuação profissional, compreendendo do primeiro ao terceiro ano a
fase de entrada na carreira e do quarto ao sexto ano a fase de estabilização (HUBERMAN,
2000).
Apenas 1,2% (n=3) dos professores investigados encontravam-se em fase de
desinvestimento na carreira, ou seja, professores experientes com mais de trinta e cinco
anos de docência.
Os resultados da aplicação do instrumento aos 254 professores foram interpretados
recorrendo a abordagem adotada na tese de Hovatter (2009), em que caracterizou as
preocupações pedagógicas de professores de educação física, no estado de Ohio – EUA,
utilizando também o TCQ-PE.
A Tabela 2 sintetiza os escores médios de preocupações pedagógicas verificados na
totalidade da amostra.
Tabela 2: Média e desvio padrão amostrais nas categorias de preocupações pedagógicas

Estatística

(N) Válidos

Média

Desvio padrão

Categorias de preocupações
Preocupação Consigo (Com o Próprio)

254

2,6

,75

Preocupação com a Tarefa

254

3,6

,69

Preocupação com o Impacto

254

3,8

,73
Fonte: Costa, 2013.

A categoria de preocupações com impacto apresentou a maior média entre os 254
professores (3,8±0,73), sugerindo que, em termos globais, os entrevistados apresentaram
uma preocupação moderadamente forte com o impacto do ensino na aprendizagem dos
alunos, ou seja, preocupados em atender as necessidades individuais dos mesmos,
7
ISSN 2177-336X

6472

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

8

envolvendo os aspectos emocionais e sociais. Os itens 11 (Orientar os alunos para
alcançarem o crescimento intelectual e emocional) com 4,0± 0,95; 12 (Se os alunos estão
sendo atendidos nas suas necessidades) com 3,9±0,91; e 4 (Ir ao encontro das necessidades
dos diferentes tipos de alunos) com 3,8±1,00, foram os que apresentaram as maiores médias
da categoria. Os itens 6 (Identificar problemas de aprendizagem dos alunos) e 8 (Desafiar
os alunos desmotivados) com valores de (3,7±0,93) e (3,7±0,97), respectivamente, também
apresentaram valores médios moderadamente forte.
Quanto à categoria de preocupações com a tarefa, os valores encontrados foram os
segundo maiores e apresentou valores médios moderados (3,6±0,69). Nesta categoria, as
preocupações estão contextualizadas com as questões metodológicas e de gestão do ensino,
ou seja, associadas ao ambiente de ensino/escolar e às micropolíticas de gestão escolar
(problemas de políticas de avaliação da disciplina, turmas grandes, falta de apoio
administrativo, etc). Os itens que denotaram maiores preocupações nesta categoria foram os
itens 10 (trabalhar com turmas muito grandes) e 2 (Falta de apoio administrativo para
disciplina de educação física), com médias moderadamente fortes de (4,0±1,14) e
(3,7±1,14), respectivamente. Os itens 5 (Falta de uma política consistente de avaliação na
disciplina de educação física), 1 (A falta de continuidade no planejamento anual da
disciplina de educação física) e 14 (Com o reduzido numero de aulas no programa de
horários da escola) apresentaram médias mais baixas que os anteriores, sendo estas
preocupações

consideradas

moderadas:

(3,5±1,14),

(3,4±1,02)

e

(3,3±1,18),

respectivamente.
A categoria de preocupações consigo próprio apresentou a menor média dentre as
três categorias (2,6±0,75). Os professores apontaram em grau moderadamente fraco as
preocupações que envolvem sua aceitação entre os pares e as relações profissionais
estabelecidas no ambiente de trabalho, além da capacidade de sobreviver às exigências da
profissão docente. Ainda que apontados como as maiores médias na categoria, os itens 15
(Manter o nível apropriado de controle da turma), 13 (Obter uma avaliação
favorável/positiva sobre o meu ensino) e 7 (Sentir-me mais confortável como professor)
com

valores

médios

de

(3,5±1,14),

(3,1±1,13)

e

(2,7±1,32),

respectivamente,

corresponderam a preocupações classificadas como moderadas. Os itens 9 (Ser aceito e
respeitado por outros professores) e 3 (Ensinar bem quando estou sendo observado)
8
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apresentaram, em média, valores moderadamente fracos, sendo os que mais contribuíram
para o baixo valor apresentado na categoria, com (2,1±1,16) e (1,8±1,07), respectivamente.
Assim, a Tabela 3 ilustra as médias das preocupações pedagógicas verificadas nas
cinco fases de desenvolvimento na carreira apontadas pelos professores.
Tabela 3: Valores médios das preocupações pedagógicas por fases da carreira.

Preocupações

N

Impacto
M±DP

Tarefa
M±DP

Consigo
M±DP

Entrada na Carreira

30

3,7±0,51

3,5±0,54

2,9±0,62

Estabilização
Diversificação
Serenidade
Desinvestimento

31
145
45
3
254

3,9±0,60

3,6±0,53

3,0±0,68

3,8±0,80
3,7±0,72

3,6±0,73
3,6±0,72

2,6±0,77
2,5±0,72

3,6±0,52

3,7±0,94

2,2±1,00

3,8±0,73

3,6±0,69

Fases da carreira

Total

2,6±0,75
Fonte: Costa, 2013.

Os professores investigados mostraram estar mais preocupados com as necessidades
dos alunos, obtendo os maiores escores para na categoria de preocupações com o impacto,
exceto na fase de desinvestimento, que apresentou maiores escores na categoria de
preocupações com a tarefa. Considerando as preocupações com o impacto nas distintas
fases da carreira constatou-se, em geral, valores moderadamente fortes. Em relação à tarefa,
com exceção da fase de desinvestimento, as médias denotam valores moderados. As
preocupações consigo apresentam valores moderados para os professores nas fases de
entrada na carreira e estabilização, enquanto se mostram moderadamente fracos nas demais
fases da carreira.
Considerando exclusivamente a categoria de preocupações com o impacto,
verificou-se pouca diferenciação entre as médias, caracterizadas como moderadamente
forte em todas as fases da carreira (Tabela 4).
Tabela 4: Valores médios na categoria de preocupações com o impacto por fases da carreira

Estatística

N

Média

Desvio Padrão

Entrada na Carreira

30

3,7

,51

Estabilização

31

3,9

,60

Diversificação
Serenidade
Desinvestimento

145
45
3

3,8
3,7
3,6

,80
,72
,52

Fases da carreira
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254

Total

3,8

,73
Fonte: Costa, 2013.

Nesta categoria, as maiores médias foram conseguidas por professores nas fases de
estabilização (3,9±0,60), diversificação (3,8±0,80), serenidade (3,7±0,72) e entrada na
carreira (3,7±0,51), todas caracterizadas como moderadamente forte. Apenas na fase de
desinvestimento (3,6±0,73) a média se mostrou moderada.
Cabe a análise de que, os menores escores desta categoria foram apontados por
professores da última fase da carreira, fase de desinvestimento (3,6±0,52), contrariando a
teoria de Fuller (1969), em que se esperaria destes professores maiores preocupações com
as necessidades e com o desenvolvimento dos alunos, justamente pela correlação inversa
que se estabelece com as preocupações características dos professores em início de carreira,
Possivelmente pelo fato de na fase de desinvestimento os professores investirem mais na
vida pessoal que profissional (HUBERMAN, 2000).
Considerando exclusivamente a categoria de preocupações com a tarefa, verificouse pouca diferenciação entre as médias, obtendo valores moderados em todas as fases da
carreira (Tabela 5).
Tabela 5: Valores médios na categoria de preocupações com a tarefa por fases da carreira

Estatística

N

Média

Desvio Padrão

Entrada na Carreira

30

3,5

,54

Estabilização

31

3,6

,53

Diversificação
Serenidade
Desinvestimento

145
45
3

3,6
3,6
3,7

,73
,72
,94

Total

254

3,6

Fases da Carreira

,69
Fonte: Costa, 2013.

Nesta categoria, os valores quase não se diferenciaram, porém verifica-se o maior
escore médio entre os professores da fase de desinvestimento (3,7±0,94), classificado como
moderadamente forte, e o menor escore médio entre os professores na fase de entrada na
carreira (3,5±0,54), tido como moderado.
Quanto aos professores nas fases intermediárias da carreira – estabilização
(3,6±0,53), diversificação (3,6±0,73) e serenidade (3,6±0,72), as médias foram
discretamente menores, se caracterizando como moderadas.
10
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Na categoria de preocupações consigo os resultados mostram que a maioria das
médias verificadas caracterizam preocupações moderadamente fracas na maioria das fases
na carreira, com exceção das fases de entrada na carreira e estabilização, em que os valores
conotam preocupações moderadas.
A tabela 6 ilustra os valores médios desta categoria de preocupações em cada uma
das fases da carreira.
Tabela 6: Valores médios na categoria de preocupações consigo por fases da carreira

Estatística

N

Média

Desvio padrão

Fases da carreira
Entrada na Carreira

30

2,9

,62

Estabilização

31

3,0

,68

Diversificação

145

2,6

,77

45

2,5

,72

3

2,2

1,00

254

2,6

,75

Serenidade
Desinvestimento
Total

Fonte: Costa, 2013.

Neste estudo, observa-se que os maiores escores médios da categoria de
preocupações consigo foram apontados por professores das fases de estabilização e entrada
na carreira. O maior escore foi apontado por professores da fase de estabilização
(3,0±0,68), seguido dos professores da fase de entrada na carreira (2,9±0,63). Os
professores em fase de desinvestimento na carreira, ou seja, professores que se aproximam
de sua aposentadoria, apontaram os menores escores em preocupações desta categoria
(2,2±1,00).
As preocupações com o medo do fracasso, o controle de classe, ou seja, situações de
quem está a aprender uma nova experiência, estão inseridas na categoria de preocupações
consigo. Geralmente as preocupações relacionadas a esta categoria são apontadas por
professores inexperientes/iniciantes (MEEK, 1996; FARIAS, 2000; FULLER, 1969) sendo,
portanto, razoável os resultados evidenciados, na medida em que os professores em início
de carreira apresentam escores maiores, muito embora pouco diferenciadores dos
professores nas demais fases da carreira.
Este estudo corrobora a teoria de Fuller (1969) apenas na categoria de preocupações
consigo (com o próprio) na medida em que professores manifestam as preocupações mais
elementares em relação ao ensino nos primeiros anos de docência. Ao tempo que, com a
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evolução na carreira, estas preocupações tendem a diminuir e evoluir para preocupações
mais complexas (preocupações com a tarefa e o impacto).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo colabora para a compreensão do desenvolvimento profissional dos
professores de educação física ao longo da carreira no que corresponde às preocupações
sentidas pelos professores durante este percurso.
As evidências encontradas no presente estudo mostram que a maioria dos
professores de educação física, independente da fase da carreira em que se encontram,
relatam estar preocupados com as necessidades dos alunos quando são postos diante das
situações de ensino. A preocupação com o crescimento intelectual e emocional dos alunos
parece ser algo latente quando comparada a outras situações de ensino.
A maioria dos professores que denotaram preocupações em relação a insegurança e
auto sentimento de aceitação profissional foram os professores das fases de entrada na
carreira e estabilização, professores menos experientes que os demais. Porém, com o
avanço da carreira os professores tendem a se preocupar menos com situações que focam
no auto-sentimento de adequação no ambiente profissional, justamente pelas vivências
estabelecidas ao longo do percurso, apresentando uma diminuição das preocupações
consigo. Em relação às preocupações com a tarefa, observou-se uma leve estagnação dos
valores ao longo da carreira, ainda que os professores da fase de desinvestimento e de
estabilização tenham sido mais incidentes, ao ponto que, os menores valores apontados
nesta categoria de preocupações foram dos professores em entrada na carreira. Acredita-se
que as preocupações em relação a questões que envolvem a atividade pedagógica em si,
envolvendo infra estrutura, trabalho com demasiados alunos fazem parte do contexto
educacional brasileiro no âmbito da educação física e que estas preocupações perduram
durante toda a carreira do professor. Uma leve estagnação também foi observada quanto as
preocupações com o impacto, talvez pelo contexto social em nosso país. Contudo, a maior
incidência das preocupações com o impacto ficou por conta dos professores das fases de
estabilização, diversificação e serenidade.
Dessa forma, as preocupações dos professores tendem a se modificar a medida que
avançam na carreira docente, o que esta relacionado as vivencias dos professores ao longo
do seu desenvolvimento profissional. Futuros estudos com abordagens longitudinais podem
12
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contribuir na compreensão os processos de evolução na carreira e o desenvolvimento de
atitudes docentes que vão ao encontro das necessidades dos alunos.
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A FORMAÇÃO COLABORATIVA E O PROTAGONISMO DOCENTE
Fabio Bernardo Bastos
SME-11ª CRE/RJ/GPPEFE
Orientador: José Henrique dos Santos
Resumo
A formação continuada deve contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos
professores e seu aprimoramento profissional consoante os avanços e inovações em suas
áreas. Apesar dos esforços empenhados, as ações no âmbito federal sofrem por conta da
fragmentação e desarticulação das ações de formação organizadas por Estados e
Municípios, restringindo suas ações à utilização de instrumentos de gestão de processos,
prazos e metas desgarradas das necessidades do chão da escola. Diversos estudos
identificam que as ações de formação continuada ainda são realizadas mediante
modalidades clássicas e tradicionais. A introdução de modelos inovadores esbarra na
ausência de políticas formativas sistemáticas, intencionais, articuladas e contínuas. A
formação continuada deve permitir experiências prazerosas para o desvendar de novas
formas de ser, pensar e sentir, visando o desenvolvimento pessoal e profissional do
professor. O objetivo desta pesquisa foi descrever o desenvolvimento de um projeto de
formação colaborativa de professores de educação física, analisando a constituição coletiva
do processo, os efeitos produzidos na formação pessoal, bem como os impactos
metodológicos no ensino-aprendizagem. A pesquisa se caracteriza como descritiva, a partir
de um modelo de pesquisa-ação em contexto colaborativo. A formação colaborativa
configurou possibilidades e potencial baseados na animação de atitudes interacionistas e
dialógicas entre os professores; na articulação de conhecimentos teóricos e práticos
afirmantes da intencionalidade do ato educativo; no protagonismo de (re)criação e/ou
(re)construção de saberes e práticas pedagógicas; e em práticas de ensino que
sensibilizaram o professor em colocar o aluno como elemento central no ensinoaprendizagem. A perspectiva de formação colaborativa incita o debate sobre a necessidade
de escutar as necessidades cotidianas do professor, de permitir a livre expressão sobre seus
conhecimentos, medos, angústias, proporcionando novas aprendizagens através de
momentos de reflexão e de partilhas colaborativas e emancipadas e, consequentemente, seu
desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional, Colaboração; Educação física.
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1. INTRODUÇÃO

A formação continuada deve contribuir para a melhoria das condições de trabalho
dos professores e seu aprimoramento profissional consoante os avanços e inovações em
suas áreas. Diversos estudos identificam que as ações de formação continuada ainda são
realizadas mediante modalidades clássicas e tradicionais. A introdução de modelos
inovadores esbarra na ausência de políticas formativas sistemáticas, intencionais,
articuladas e contínuas. A formação continuada deve permitir experiências prazerosas para
o desvendar de novas formas de ser, pensar e sentir, visando o desenvolvimento pessoal e
profissional do professor. A formação colaborativa configura possibilidades e potencial
baseados na animação de atitudes interacionistas e dialógicas entre os professores; na
articulação de conhecimentos teóricos e práticos afirmantes da intencionalidade do ato
educativo; no protagonismo de (re)criação e/ou (re)construção de saberes e práticas
pedagógicas; e em práticas de ensino que sensibilizam o professor em colocar o aluno como
elemento central no ensino-aprendizagem.
A escola brasileira não favorece aos professores no sentido de transformem-se em
autores das suas próprias práticas, haja vista os modelos usuais de formação continuada
praticada frequentemente no país. Dessa forma, é latente que a formação continuada deve
permitir ao professor viver uma experiência prazerosa, valorizada por permitir desvendar
novas formas de ser, pensar e sentir e por direcionar a construção coletiva de projetos para
a escola de hoje. É importante frisar que tal situação implica no entendimento de que a
formação profissional não seja apenas um ato exclusivo do início da carreira, mas um ato
que defina uma formação contínua ao longo do percurso profissional (SILVA, 2011).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Formação Continuada
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Segundo a etimologia, o termo “formação” provém do latim formare, que significa
dar o ser e a forma, criar, organizar, estabelecer. A sinonímia descreve o termo como ato ou
efeito de formar ou formar-se. Para André (2009), formar significa desenvolver, no sentido
mais amplo da palavra. Portanto, o termo formação pressupõe continuidade.
A continuidade da formação docente deve considerar as experiências e trajetórias de
vida, construídas e conjugadas no trabalho cotidiano dos professores, desvelando a
existência de uma cultura profissional específica do magistério e a importância dos
professores na construção de saberes cotidianos.
Nóvoa (1995) considera que a formação continuada precisa encontrar processos que
valorizem a sistematização dos saberes próprios, a capacidade para transformar a
experiência em conhecimento e a formalização de um saber profissional de referência.
Enfim, construir lógicas de formação que valorizem a troca de experiências de forma
horizontal, permitindo que os participantes se vejam como aluno, como aluno-mestre, como
estagiário, como professor principiante, como professor titular e como professor experiente.
Segundo Machado (2005), um programa de formação continuada deve ser visto
como uma estratégia de longo prazo, exigindo esforços sistemáticos e sustentáveis e a
valorização da prática docente como um espaço privilegiado para a formação e reflexão
sobre os modos de aprender e de ensinar.
Diante destas afirmações podemos ressaltar a importância do processo de formação
continuada como um processo de (re)construção constante e permanente para o cotidiano
docente.
Esta pesquisa analisa a formação continuada, segundo a perspectiva colaborativa,
em que os professores envolvidos são concebidos como autores e protagonistas da
construção e reconstrução de suas práticas docentes cotidianas.

2.2. A Proposta Colaborativa
O isolamento docente desenvolvido pela cultura profissional pode gerar projetos
pedagógicos compartimentados, onde cada um desenvolve sua proposta num clima
competitivo e individualista, gerando situações competitivas que afastam ainda mais a
equipe docente. A rotina escolar também pode ser apontada como impeditiva para o
desenvolvimento de propostas coletivas, seja pela elevada carga horária de trabalho, que
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contrasta com o quase inexistente momento de planejamento coletivo ou pela real
necessidade do professorado em complementar o baixo salário em mais de uma escola, nem
sempre próximas.
É neste cenário que se tornam caras as propostas de formação continuada que
atendam aos anseios dos professores e dêem conta das demandas que a escola
contemporânea nos apresenta, respeitando a realidade docente, suas fases de
desenvolvimento profissional, necessidades formativas, experiências profissionais, dentre
outros elementos que associados representem um espaço democrático e emancipatório de
ensino e aprendizagem.
A proposta colaborativa está alicerçada na interdependência, corresponsabilidade,
partilha, confiança, negociação, abertura, instabilidade e segurança, de forma a se proceder
a mudanças, ajustes e desenvolvimentos necessários na prática docente. Em grupos de
colaboração, os professores debatem sobre o progresso do processo, refletem criticamente o
ensino, partilham uma linguagem para se referirem a conceitos, constroem e reconstroem
juntos conhecimentos acerca do ensino.
Os paradigmas clássicos não dão conta das reais necessidades e desafios enfrentados
pelos professores no interior da escola. Segundo Vigotski (1998) os ambientes de
aprendizagem de caráter individualizado não oferecem vantagens para a aprendizagem,
quando comparados às sessões de trabalho colaborativo. O autor chama a atenção para a
forma como o aprendizado e seus processos de pensamento transcorrem mediados pela
palavra e nas relações com outras pessoas, nos chamados processos interpsicológicos.
A proposta colaborativa de formação é uma poderosa fonte de desenvolvimento de
processos interpsicológicos, uma vez que expõe seus participantes a situações de
aprendizagem coletiva, valorizando as diferentes fases de desenvolvimento profissional
docente e a importância das diversas experiências cotidianas na (re) significação das
práticas dos envolvidos.
Sempre que desejarmos iniciar uma proposta de trabalho colaborativo precisamos
atentar para a importância de criarmos um ambiente que propicie aos participantes expor
suas ideias, dúvidas, pontos de vista, amarguras e insatisfações com o modelo institucional
vigente e/ou com a estrutura educacional que não atende suas reais necessidades
pedagógicas. Entretanto é importante o entendimento posterior de que se faz urgente uma
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mudança epistemológica das práticas docentes e que a colaboração é um caminho possível
e viável.
As

ações

colaborativas

precisam

estar

alicerçadas

na

interdependência,

corresponsabilidade, partilha, confiança, negociação, abertura, instabilidade e segurança, de
forma a se proceder a mudanças, ajustes e desenvolvimentos necessários na prática docente.
Em grupos de colaboração, os professores debatem sobre o progresso do processo, refletem
criticamente o ensino, partilham uma linguagem para se referirem a conceitos, constroem e
reconstroem juntos conhecimentos acerca do ensino, procedendo desta forma à
autorregulação da sua aprendizagem e das suas práticas.
Entretanto é importante alertar que o compartilhamento das experiências não
acontece da noite para o dia entre os professores que participam do processo de formação
continuada. Várias pesquisas realizadas sobre o tema indicam a importância e necessidade
de um período de tempo para que os professores aceitem falar sobre suas práticas e
colaborar com seus pares.
O processo de socialização entre os professores é importante para o sucesso de
intervenções de formação continuada colaborativa, pois é necessário que eles estejam
“desarmados” em relação aos seus pares e que tenham confiança neles e nas intenções do
processo formativo. A segurança necessária para o desenvolvimento da proposta tem
relação direta com o grau de emancipação docente e com o estágio de desenvolvimento
profissional em que ele se encontra. Daí a necessidade de dar voz aos diferentes sujeitos,
para favorecer o protagonismo docente e favorecer a (re)construção do conhecimento.
Neste sentido, para que os docentes se sintam à vontade e confiantes para colaborar
uns com os outros é necessário um período de ajustamento entre os envolvidos na atividade
formativa. Uma postura defensiva por parte dos professores pode impedir o
compartilhamento do objeto do discurso por parte dos interlocutores, gerando a omissão
das palavras e ideias, dificultando a fluidez das discussões, a complementação e adjetivação
das propostas por parte dos participantes na formação continuada colaborativa.
Podemos exemplificar este período de ajustamento, considerando as fases para o
desenvolvimento do ensino colaborativo, sendo: 1. Fase inicial, onde a comunicação entre
os pares ainda é cautelosa e as relações são baseadas nos preceitos profissionais; 2. Fase de
comprometimento, em que há um avanço nas relações, com os professores aceitando dar e
19
ISSN 2177-336X

6484

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

20

receber sugestões sobre as suas práticas; 3. Fase colaborativa, onde há comunicação e
interação aberta entre os docentes, que fazem uso da linguagem não verbal e parecem
complementarem-se (GATELY; GATELY, 2001).
A fase inicial representa o período mais delicado do processo colaborativo, pois o
professorado se apresenta desconfiado sobre a proposta formativa, seja por conta do
histórico de formações frequentadas ao longo dos anos, em que eles sempre foram
relegados a um papel de passividade, seja pela desesperança em relação as políticas
educacionais vigentes ou pelas condições de trabalho enfrentadas cotidianamente. É
importante que estes docentes tenham espaço para realizar suas catarses e imprescindível
que o mediador do processo respeite os pontos de vista dos participantes e exercite a escuta.
Na fase de comprometimento, os professores percebem que a proposta formativa
apresenta diferenças marcantes entre os modelos clássicos vigentes e passam a valorizar os
encontros, o grupo e a aceitar intervenções, críticas e sugestões sobre a sua prática
cotidiana. Os participantes se apropriam da metodologia da formação e percebem a
importância da conceitualização das suas práticas e do papel do outro na (re) construção do
conhecimento.
Já na fase colaborativa, há uma interação total do grupo e o sentimento de
pertencimento e de apoio são características marcantes. A valorização e o respeito pela
opinião do outro torna os debates intensos, mesmo nos momentos de discordância, criando
um ambiente dialógico, marcado pela diferentes vozes ali representadas, na construção
coletiva das propostas pedagógicas. As ideias e práticas compartilhadas na colaboração são
permeadas de alteridade entre os participantes, num processo de desenvolvimento
profissional que aproveita as experiências vividas em cada tempo/espaço praticado pelos
professores participantes.
Para pesquisar colaborativamente, estudiosos e professores precisam se reunir para
refletir sobre os conceitos que constituem as práticas adotadas pelos docentes e a teoria da
qual deriva a crença na eficácia de tal prática, a partir de espirais reflexivas que auxiliem a
análise, o diálogo e a colaboração entre pares com diferentes níveis de competência
profissional.

2.2.1. Dialogia e Alteridade: A importância do eu/outro/outros na colaboração
20
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A linguagem está associada a tudo que somos, ao que vestimos, a nossa idade, a
nossa língua; é uma construção coletiva que ocorre através de uma relação dialógica entre o
sujeito e os múltiplos atores que participam do processo formativo. Essa construção só é
possível graças à relação dialógica entre os signos que formam a consciência e aqueles
signos obtidos através do contato do indivíduo com o grupo social ao qual ele pertence.
Para Bakhtin (2010), o signo caracteriza-se como elemento essencialmente ideológico por
ser produto de embates e/ou consensos coletivos. Desta forma, esse sujeito está respaldado
na assimilação das aprendizagens pela sua consciência durante as interações realizadas com
os outros e passa a configurar-se como um potencial articulador de signos.
Os processos dialógicos permitem compreendermos melhor o outro. Neste sentido
argumenta-se a necessidade e importância do outro na emersão da reconstrução e
surgimento de novas práticas docentes, (re)construindo as intervenções pedagógicas a partir
das trocas dialógicas realizadas com os integrantes do seu grupo.
As falas dos professores durante o processo formativo colaborativo são compostas,
organizadas, formadas a partir da relação do eu/outro/outros, criando a possibilidade de
ampliar as perspectivas dos envolvidos na colaboração, ou como descreve Bakhtin e
Volochinov (1929) na configuração da polifonia entre o que é dito e o como se diz, em que
a palavra se dirige e nesse gesto o outro está posto.
A opção pela dialogia e alteridade na formação docente permite a gênese para o
desenvolvimento de grupos colaborativos, visto que o objetivo está centrado no
desenvolvimento de conceitos compartilhados e negociados pelos membros do grupo. Ao
partilhar dúvidas, experiências exitosas, erros, acertos e desafios construímos pontes para o
desenvolvimento pessoas e profissional dos professores.
Em várias situações durante o processo colaborativo existem disputas acerca de
pontos de vista e verdades que cada indivíduo traz consigo, levando o grupo a negociar
significados. Para Bakhtin (2010), a tensão é inerente ao dialogismo – ação entre duas
pessoas. Por mais que duas ou mais pessoas estejam negociando sentidos, tentando chegar a
acordos, por exemplo, sempre haverá uma tensão. As nossas falas são constituídas do eu e
do outro, do compartilhamento.
Podemos concluir que para a construção de um discurso o enunciador utiliza o
discurso de outra pessoa, incorporando-o ao seu, justificando o fato de que todo discurso é
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inevitavelmente ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo representa as
relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados
A colaboração edifica-se na perspectiva de uma ação relacional, que nasce da
alteridade, do coletivo, do embate das vozes dos professores que aderem ao processo
formativo. Para pesquisar colaborativamente, estudiosos e professores precisam se reunir
para refletir sobre os conceitos que constituem as práticas adotadas pelos docentes e a teoria
da qual deriva a crença na eficácia de tal prática, a partir de espirais reflexivas que auxiliem
a análise, o diálogo e a colaboração entre pares com diferentes níveis de competência
profissional.
É iminente a constituição de grupos colaborativos na escola como forma de se
proceder às mudanças profissionais necessárias, visando a organização de espaços de
debate e reflexão acerca dos desafios relacionados aos processos de ensino-aprendizagem e
apontar caminhos a uma série de contextos caracterizados pelas demandas educacionais.

3. OPÇÕES

METODOLÓGICAS:

A

PESQUISA-AÇÃO

EM

CONTEXTO

COLABORATIVO
A opção pela pesquisa-ação colaborativa se concretizou porque se pretendeu que, de
forma partilhada, os docentes se implicassem e compartilhassem experiências visando a
transformação das suas práticas educativas. A pesquisa-ação colaborativa foi a metodologia
que mais se adequou aos objetivos da investigação proposta, pois pretendeu-se verificar se
a formação continuada de docentes em contexto colaborativo contribuiria para a mudança
de concepções e práticas e seu contributo para essa formação. Pretendeu-se que os
professores, em contexto, planificassem, executassem, observassem e refletissem, em
permanente processo de investigação enquanto processo formativo e criativo produtor de
conhecimento.
As estratégias de pesquisa perpassam pela utilização do método qualitativo. A
pesquisa-ação desenvolvida possui cunho hermenêutico e fenomenológico, uma vez que os
dados coletados são predominantemente descritivos, ricos no relato de acontecimentos,
pessoas, depoimentos, entrevistas e demais documentos.
O procedimento para a realização do programa de formação continuada colaborativa
constituiu-se a partir de nove encontros mensais realizados pelos professores. Inicialmente
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a proposta de formação colaborativa foi apresentada aos professores, juntamente ao
levantamento de necessidades de formação e escolha da temática motivadora da formação.
Na sequência, tendo como base os resultados do encontro anterior, os professores
elencaram a prioridade pela temática que consideravam pertinentes e passíveis de utilização
nas suas aulas. Nos encontros seguintes a pesquisa-ação norteou o processo formativo,
estabelecendo-se a dinâmica que envolveu fundamentação teórica, discussões/debates e
sínteses, sempre considerando as necessidades docentes. Todos os encontros foram
registrados em gravações de áudio e vídeo para captar os debates entre os professores
organizados em grupos, bem como as apresentações realizadas pelos grupos em cada um
dos encontros, incluindo a apresentação final, no último evento formativo, dos projetos de
culminância realizados nas escolas a partir dos projetos construídos colaborativamente. Ao
final do processo de formação, foram realizadas entrevistas abertas com grupos de
professores, registro em áudio e vídeo de todos a formação e as entrevistas coletivas foram
transcritas no sentido de interpretar os sentidos e os significados da prática formativa e
pedagógica do professor em situação de colaboração.

4. RESULTADOS
É importante pensar uma formação continuada segundo a perspectiva críticareflexiva, em que os professores são convidados a participar das escolhas das temáticas, dos
seus encaminhamentos, sentindo-se valorizados e corresponsáveis pelo processo de
formação através do compartilhamento de experiências com seus pares. A formação
colaborativa possui o caráter emancipatório, reflexivo e de partilha entre os pares que
permite a (re) significação das práticas docentes ao longo do processo formativo.
Na perspectiva da proposta de trabalho utilizando colaboração, os professores
buscam melhorar suas ações ao investigar suas próprias práticas, diagnosticando problemas,
formulando hipóteses de trabalho, experimentando e avaliando suas hipóteses, elegendo
seus materiais, construindo e reconstruindo suas atividades, relacionando conhecimentos
diversos, enfim constituem-se em investigadores de suas práticas em aula e em produtores
de alternativas pedagógicas aplicáveis em seus cotidianos escolares. A formação
continuada deve ser um instrumento real de desenvolvimento profissional dos professores,
provocando uma reflexão sobre a prática e na prática docente, valorizando os saberes
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construídos cotidianamente. Uma formação que motive os professores a envolverem-se
desde a concepção, realização e avaliação dos programas, além de consolidar as redes de
colaboração.
A proposta de formação colaborativa que defendemos sugere uma formação teórica
docente sólida, que visa transformar a realidade na prática. Aponta para a necessidade de
um vasto conhecimento de mundo, para que o professor possa observar suas práticas de
forma crítica e assim relacioná-las com as teorias educacionais e a realidade concreta,
alcançando uma emancipação política capaz de transformar a sociedade.
Neste sentido, defendemos uma relação entre o conhecimento prático e o
conhecimento teórico, uma vez que a reflexão sobre o primeiro implica na revisão/suporte
do segundo, que acabam por desnudar algumas das incoerências da ação docente, por uma
valorização da prática e do empirismo com a qual é propagada, relegando a teoria a uma
condição de segundo plano, o que não condiz com o discurso educacional vigente,
relacionado a uma grande valorização das teorias educacionais. Sendo assim, a proposta de
formação continuada colaborativa deve apresentar teoria e prática como recursos
indissociáveis e, a todo o momento, reforçar a importância de relacionar estes elementos
durante a sua realização.
A formação colaborativa eleva os docentes ao posto de pesquisadores ativos, que
assumem suas práticas como objetos de investigação. Tais práticas, bem como sua
compreensão e as situações cotidianas da escola, são construídas socialmente e são
historicamente determinadas, cabendo à investigação a responsabilidade de transformá-los,
de analisar a existência ou ausência de correspondências que ocorrem entre eles e
consolidar-se como um processo social.
A formação colaborativa possui em sua metodologia as características que mais se
adéquam aos objetivos perseguidos pelos professores na atualidade, contribuindo para a
mudança de concepções e práticas escolares cotidianas, desenvolvendo as características de
planificação, execução, observação e reflexão em permanente processo de investigação
enquanto processo formativo, criativo e produtor de conhecimento.
A metodologia do trabalho colaborativo deve estar centrado na resolução dos
problemas coletivos, oferecendo respostas aos desafios educacionais descritos pelos
professores envolvidos no processo formativo, explorando, sempre que necessário, novos
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conceitos visando o desenvolvimento de habilidades coletivas, além de buscar ampliar o
debate acerca de temáticas e/ou conteúdos elencados pelos professores, buscando sempre
uma responsabilização e comprometimento dos envolvidos com a proposta formativa.
Neste contexto, é importante esclarecer os professores sobre a natureza da formação
continuada colaborativa, sua intenção em dar o protagonismo e poder de decisão nas mãos
da coletividade, suas características de permeabilidade na condução do processo e a
oportunidade de ressignificação das práticas cotidianas a partir das trocas de experiências
com os seus pares. Também destacar o funcionamento das sessões colaborativas para o
entendimento da importância de cada umas das fases, desde a conceitualização, passando
pelas discussões, experimentação e (re)planejamento individual e coletivo, explorando a
reflexão em todos as fases do processo.
Os docentes participantes de sessões colaborativas valorizam o compartilhamento
de experiências entre os pares proporcionadas pela formação. A oportunidade de debater
estratégias, (re) construir e modificar práticas pedagógicas com o apoio do outro é mais um
aspecto muito valorizado pelos participantes. O trabalho colaborativo possui potencial
enriquecedor na maneira do professor pensar, agir e resolver problemas, criando
perspectivas de experiências exitosas relacionadas ao cotidiano pedagógico. Professores
participantes de processos colaborativos relatam a importância de terem a oportunidade
escutar e de serem ouvidos, de serem provocados a refletir sobre possíveis caminhos para a
prática pedagógica.
Durante o (re) planejamento das sessões de trabalho colaborativo é importante
identificar os aspectos improdutivos e direcionar a proposta segundo os anseios dos
participantes, comprometendo-se com uma prática libertadora, emancipada e crítica que
invista o professor em seu caráter de pesquisador da sua prática e proporcione maior
segurança, satisfação pessoal, afetividade e comprometimento com uma educação de
qualidade.
O processo de estruturação de uma proposta de formação continuada colaborativa
precisa oportunizar a coautoria e a co-construção do conhecimento produzido na
investigação (IBIAPINA, 2008), considerando as expertises e necessidades dos professores
participantes. Um caminho de práticas dialógicas, em que a busca pela sua melhoria é um
processo social entre profissionais que se encontram em diferentes fases do
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desenvolvimento profissional e que enxergam os objetos de ensino de lados e formas
diferentes, colaborando para a reflexão crítica e emancipatória acerca das suas perspectivas
pedagógicas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao dar corpo à formação colaborativa identificamos o seu potencial no
desenvolvimento de propostas pedagógicas relacionadas às necessidades dos professores,
incluindo-os em todas as etapas de construção do processo. Entretanto, também
identificamos aspectos que devem ser levados em consideração por pesquisadores ou
órgãos envolvidos em ações de formação continuada que desejarem desenvolver propostas
colaborativas, tais quais aquelas relacionadas ao quantitativo de professores envolvidos nas
atividades, sob o risco de não vencer a etapa de socialização e confiança, tão importantes e
significativos para a troca entre pares; ao desenvolvimento de estratégias de continuidade e
sequenciamento da participação dos docentes que aderem voluntariamente aos encontros,
bem como a diversificação de estratégias para promover o domínio de fundamentos
teóricos no sentido de fortalecer, consubstanciar e tornar produtiva as contribuições dos
docentes não só durante as sessões colaborativas, mas também como um legado pessoal do
professor na busca intencional de caminhos e soluções para as questões que surgem
cotidianamente na sua prática pedagógica.
É imperioso que o professor seja considerado quando da escolha do caminho
formativo planejado. Um espaço onde ele seja protagonista do processo educacional, em
que se sinta apoiado pelos seus pares e encorajado a investir na mudança. Uma formação
que permita falar e escutar, propor e fazer junto, conceitualizar e praticar, criticar e refletir,
se emancipar e apoiar, ensinar e aprender, compartilhar e colaborar.
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REPRESENTAÇÕES SOBRE A IDENTIDADE E AS COMPETÊNCIAS
PRÁTICAS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Cláudio Castro de Jesus
Universidade Católica de Petrópolis
José Henrique
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo
Esta pesquisa objetivou investigar as representações dos professores de Educação Física escolar
sobre sua identidade profissional. O estudo desenvolveu-se com base nas identificações das
percepções dos próprios professores. Apoiou-se na teoria das Representações Sociais, proposta por
Moscovici, assim como em estudos de Identidade. A pesquisa de campo utilizou um questionário,
composto por técnicas de associação de palavras, em conjunto com perguntas abertas e fechadas.
Responderam ao questionário 23 professores de escolas municipais, estaduais e particulares além de
21 acadêmicos de Educação Física, cursando o quinto período de formação inicial. Os alunos da
graduação foram escolhidos por já estarem numa fase em que podiam estagiar, de acordo com a
legislação vigente. A pesquisa revelou que entre os professores predomina uma percepção de
profissão associada à dimensão educativa, enquanto entre os acadêmicos prevalece uma percepção
“professor-atleta”. Concluo afirmando a necessidade de se investir numa formação crítica, a fim de
se evitar o individualismo e a competição que caracterizam a visão neoliberal da Educação Física.

Palavras-chave: Educação Física; identidade profissional; professor.

1. INTRODUÇÃO
Esta pesquisa, tendo como objetivo identificar a dimensão educacional da Educação
Física escolar, buscou compreender o pensamento dos professores e acadêmicos de
educação básica de escolas públicas e particulares, no município de Petrópolis, procurando
analisar criticamente o sentido subjetivo e coletivo das práticas profissionais nesta área de
atuação educacional.
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A pesquisa procurou contribuir na formação de um referencial para a área de
Educação Física, que vislumbre uma cultura corporal que proporcione ao educando,
experiências que possibilitem e favoreçam a autonomia e a criatividade, sempre apontando
para a reflexão ou projetando significados desta prática. Para tanto, visou analisar o
pensamento dos atuais professores de Educação Física com base nas concepções que
orientam a sua prática pedagógica.
Na fundamentação teórica procurou-se abordar o conceito de cultura corporal
abordado por Daolio (2001), Gariglio (2002) e Medina (2002); a Teoria das Representações
Sociais proposta por Jodelet (2001) e Moscovici (2001, 2003); além de estudos sobre
identidade, propostos por Silva (2000) e Soares (2001).
Observando as práticas, pude perceber a prevalência do ambiente competitivo em
detrimento da cooperação e inclusão da maioria dos alunos nas práticas, o que pode
restringir a participação nas aulas e comprometer os propósitos da disciplina no currículo.
A Educação Física, como prática educativa é política, portanto as decisões tomadas pelos
professores se tratadas como neutras podem servir para perpetuar modelos de dominação.
Para a maior parcela da população, a primeira experiência formal com a atividade
física controlada dá-se no ambiente escolar. Daí a importância de se pensar a real
oportunidade de conscientizar nossos alunos quanto à importância desta prática, sendo ela
formal ou não, como meio favorável à socialização, e à promoção de saúde.
Fortalecendo este discurso podemos citar Gariglio (2002, p.47) quando afirma que o
esporte pode colaborar para atitudes solidárias e fraternas, porém sua prática tem servido,
em muitas ocasiões para o acirramento das desigualdades sociais e culturais.
Por esses motivos, a preocupação dessa pesquisa foi contribuir para uma maior
reflexão de nossa prática.
Na escola, a responsabilidade sobre a educação de outrem, é no mínimo
preocupante quando esta atividade não se baseia numa atitude reflexiva, já que numa
perspectiva deontólógica, este agente deve assumir ativamente a responsabilidade na
dinâmica de formação e transformação de identidades sociais em sua prática quotidiana.
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Para podermos colaborar com os estudos, devemos levar em conta como são
representadas as situações em grupos e a partir de quais símbolos refletir. Neste sentido,
para atingir o objetivo deste estudo que visou identificar o que pensa o professor de
Educação Física escolar de ensino básico e os acadêmicos de Educação Física no município
de Petrópolis sobre suas práticas, formulamos a seguintes questões: qual o perfil identitário
dos professores de Educação Física? Qual a percepção sobre as características pessoais e as
competências técnicas necessárias para o desempenho da profissão?
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para viabilizar essa pesquisa utilizei a Teoria das Representações Sociais, proposta
por Moscovici, de modo a analisar as atribuições de sentido ao objeto, onde se associam
conceitos, imagens, valores, normas, símbolos e crenças, sabendo-se que o objeto de
pesquisa indica o vetor a seguir a partir de experiências de sujeitos que interferiram no
próprio objeto ou a partir dele.
As representações sociais se caracterizam como um conjunto organizado de
opiniões, atitudes, crenças e informações referentes a um objeto ou a uma situação. O seu
estudo permite analisar os problemas de cognição e dos grupos, a difusão dos saberes, a
relação pensamento/comunicação e a gênese do senso comum (MOSCOVICI, 2001, 2003).
Refletem ao mesmo tempo, a história e vivência do sujeito e os vínculos estabelecidos com
os sistemas social e ideológico no qual está inserido. As representações permitem ao sujeito
compreender a realidade através de seu próprio sistema de referências e se adaptar a uma
realidade. Determinam os tipos de relações e subordinam as estratégias cognitivas de
convivência.
Jodelet (2001, p.38) discorre sobre a estruturação da teoria de Moscovici quando
esclarece que os processos de objetivação e ancoragem ao oportunizar a observação do
efeito da comunicação e das pressões ligadas à pertença social dos sujeitos, sobre a escolha
e a organização dos elementos constitutivos da representação asseguram sua incorporação
ao social.
O conhecimento das representações formuladas pelos professores se reveste de
importância, na medida em que se apresenta como prescritiva de comportamento. O estudo
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da dimensão psicológica e social pode melhorar a nossa compreensão sobre sua prática
docente e interações sociais.
A pesquisa se desenvolve numa perspectiva qualitativa de design descritivo.
Utilizamos como instrumento um questionário com questões, fechadas e abertas,
recorrendo às técnicas de associações de palavras e análise de conteúdos, propostas por
Bardin (1977).
2.1. AMOSTRA
2.1.1. Professores
Todos atuavam com Educação Física escolar em diferentes realidades profissionais,
como tempo de serviço, idade, gênero e tipos de instituições de ensino, porém, lecionando
em educação básica, em Petrópolis.
O grupo foi composto por 7 mulheres e 16 homens, entre 29 e 57 anos. Destes, 18%
encontravam-se na faixa entre 29 e 35 anos; entre 36 e 46 anos são 27%; entre 41 e 45 anos
encontra-se a maioria , com 32%; entre 46 e 50 anos são 14% e numa proporção menor os
professores entre 51 e 57 anos, com 9%.
A área de atuação escolar predominante é a particular. Entretanto, os professores,
encontravam-se distribuídos em instituições públicas, particulares ou ambas as situações,
numa proporção de 3, 7 e 13 respectivamente.
Quanto ao tempo de serviço, encontramos professores recém-formados até aqueles
em situação de iminente aposentadoria. Para efeito de análise, foram divididos em 0 a 10
anos, com 23%; de 11 a 15 anos, com 23%; de 16 a 20 com 18%; de 21 a 25, com 26%; e
de 26 a 30 anos de magistério, somente 5%, assim como os que se encontravam na faixa
que vai de 31 a 35 anos de trabalho.

2.1.2. Acadêmicos
Os graduandos cursavam o 5º período, portanto, legalmente qualificados para
estágios, sendo, à época os estudantes mais adiantados em Petrópolis, no que se refere a
tempo de estudo. Destes, 12 mulheres e 9 homens, numa faixa etária entre 20 e 32 anos.
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Neste grupo encontramos 66% dos estudantes em situação de estágio, sendo 60% dos
estágios em instituições particulares.
Quando perguntados se eram remunerados em outra atividade externa ao contexto
escolar, 52% responderam que sim, porém, em outros espaços de atuação com Educação
Física, em clubes, ONG e principalmente em academias.

2.1.3. Contexto da coleta de dados
A aplicação dos questionários deu-se individualmente com os professores e em
grupo com os acadêmicos.
O interesse no momento da aplicação dos questionários foi abranger um universo
mais significativo possível. A coleta ocorreu em período letivo, o que justificou a opção por
um professor de cada vez, em seus ambientes de trabalho, interferindo o mínimo nas rotinas
escolares.
O mesmo não foi necessário com os acadêmicos, sendo possível solicitar a
colaboração num momento de aula o que facilitou a verificação com todos de uma só vez.
2.1.4. O questionário
Quando da confecção do questionário teve-se a preocupação em garantir condições
de maior espontaneidade nas respostas. Buscou-se proporcionar aos professores um retorno
às experiências profissionais anteriores, numa sequência cronológica de lembranças de suas
ações pedagógicas. Do mesmo modo, buscou-se proporcionar reflexão aos estudantes
pesquisados, desde o tempo em que vislumbravam a possibilidade de cursar Educação
Física até sua vida acadêmica àquela data.
O questionário foi constituído tendo uma primeira parte com cinco questões
elaboradas segundo o Método de Associação de Palavras (principal instrumento de
investigação em representações sociais) e outra parte com questões com perguntas abertas e
fechadas.
No teste de associação de palavras utilizou-se como indutor o termo Professor de
Educação Física Escolar, solicitando, primeiro, a indicação de quatro palavras relacionadas
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ao termo e, após esta indicação, a solicitação para que destacassem aquela que
considerassem mais significativa dentre as quatro.
Na segunda parte, formulou-se questões para identificar os pesquisados, quanto a
tempo de serviço, idade, gênero, instituições de atuação e outras possíveis atividades
remuneradas.
A seguir, pediu-se cinco características pessoais e outras cinco competências
técnicas, com destaque para a mais importante dentre estas, questionando se os cursos de
graduação preparam os futuros professores com as competências apontadas.
O questionário apresentou ainda uma série de frases com valores veiculados no
ambiente escolar a respeito de aulas de Educação Física e solicitou a opinião dos
pesquisados, interpelando o que deveria mudar para melhor valorizar estes professores.
Além de outras três questões, específicas aos acadêmicos, que visaram conhecer o motivo
da escolha, suas expectativas e como acreditavam que a sociedade via este professor.
2.1.5. A metodologia de análise
Para interpretar os dados, recorreu-se à Análise de Conteúdo (Bardin, 1977),
particularmente no que se refere aos procedimentos que têm a palavra como unidade de
análise.
Segundo a autora, o objeto da Análise de Conteúdo é a palavra, isto é, o aspecto
individual e atual da linguagem, a prática da língua realizada por emissores identificados. A
Análise de Conteúdo tenta compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento
determinado, com o contributo das partes observadas.
2.1.5.1. Associação de Palavras
Ao surgir espontaneamente termos relativos às palavras exploradas no nível dos
estereótipos, pede-se aos sujeitos que associem livre e rapidamente, a partir da audição das
palavras indutoras (estímulos), outras palavras (respostas) ou palavras induzidas.
No caso específico desta pesquisa, a palavra indutora, na verdade, é uma sentença:
professor de Educação Física escolar, que no enunciado da questão solicita quatro palavras
induzidas. Face às diversas palavras induzidas nos questionários, parte-se para uma
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primeira aproximação que são as representações condensadas, que segundo Bardin (1977,
p.52) “devem ser estabelecidas por aproximações semânticas ligeiras, permitindo
representar a informação de maneira condensada”.
Mediante a tabulação e organização das respostas, surgiu a fase de condensação das
mesmas, objetivando formar categorias, que quando favorável, fez surgir então a chance de
se “conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados brutos” (BARDIN,1977, p.52).
Entretanto, é necessário informar sobre quais critérios deram-se as aproximações,
para que se explicite o percurso da análise efetuada.
3. DISCUSSÕES E RESULTADOS
3.1. Professores
O grupo pesquisado é composto por 23 professores e 21 graduandos.
Primeiramente serão apresentados os dados referentes aos professores, para em seguida se
apresentar os relativos aos acadêmicos.
A partir das quatro primeiras palavras evocadas pelos professores em relação ao
termo indutor “Professor de Educação Física escolar” foi possível criar as categorias para
efeito de análise, partindo do pressuposto de que as características pessoais ditam os
sentidos que orientam a utilização das competências técnicas estudadas na universidade e
nas trajetórias docentes.
Os professores ao responderem a questão nº 1 evocaram 85 palavras com diversas
conotações. Dentre elas, vale destacar o aspecto positivo como preponderante na visão dos
mesmos a respeito de suas práticas. Somente sacrifício (2), falta de estrutura (2), falta de
direcionamento (1), não valorizado (1) e vagabundo (1), têm um aspecto negativo dentro
da realidade de professor de Educação Física escolar, contra 78 aspectos positivos.
Apesar de haver consciência das dificuldades da função, quando estimulados a citar
as quatro primeiras palavras que surgissem no pensamento, os aspectos positivos/não
negativos surgiram espontaneamente em 91% das ocasiões.
Os grupos de palavras mais representativos apontam para amor e jogo (8), seguidos
de dedicação (7), educação (6), paciência, profissional e socialização (4).
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Analisando as mais citadas, não se percebeu aspectos negativos misturados às
evocações menos relevantes. Apesar de socialmente o professor ter perdido seu status, isto
não surgiu destacado no imaginário da maioria dos professores de Educação Física escolar.
Do conjunto dessas palavras, num segundo momento (questão 2) os professores
apontaram as seguintes palavras como as mais importantes: educação (5), dinâmico (2),
amor (2) e motivação (2), com outras doze categorias com apenas uma citação.
Percebe-se a diversidade de opiniões, mas a questão educacional é a que mais
sensibilizou esses atores nos espaços da educação escolar. Apesar da desvalorização dos
profissionais de educação, somente 8,6% das categorias formadas trazem um sentido
negativo/não positivo. O que realça o discurso de fortalecimento da profissão e denota uma
evolução da concepção sobre o papel profissional da Educação Física no meio escolar.
Na terceira questão encontram-se as respostas quanto às palavras que se associam às
características pessoais necessárias. Analisando o discurso dos professores quanto às suas
próprias características, nos deparamos com os termos dispostos na seguinte ordem
decrescente: paciência (10), amor (10), interesse (8), alegria (6), postura (5), educação
(5), estudioso (5), responsabilidade (5), flexibilidade (4), honestidade (4), pontualidade
(4), como as mais evocadas. Houve uma representação em comum com valores do
magistério de um modo geral, ao contrário do estereótipo, que lhes conferem ações
meramente práticas.
Em seguida, na questão 4, obtiveram-se as palavras consideradas como as mais
importantes do conjunto acima apresentado. A característica mais importante para que
professores exerçam suas funções no ensino básico são: responsabilidade (4), ética (3),
dedicação (3) e paciência (2). Vemos ainda palavras com apenas uma evocação.
Novamente surgira1qm questões do censo comum do magistério com referências aos
valores pessoais e éticos que devem nortear a prática docente.
Já em relação às competências técnicas, as palavras apresentadas também na
questão nº 3 foram conhecimento (18), domínio (10), formação (8), atualização (5) e
experiência profissional (5). Faz-se necessário informar que a construção da categoria
conhecimento foi composta também de evocações tais como: conhecimento básico,
conhecimento científico, conhecimento das fases do desenvolvimento, conhecimento
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técnico, conhecimento geral, conhecedor do assunto, conhecimento sobre psicologia e
conhecer o potencial do grupo. Na categoria formação, além do próprio termo, inseriu-se,
formação

multidisciplinar

e

cultura

geral.

Na

categoria

atualização,

também

aperfeiçoamento. Em experiência profissional apresentou-se o termo vivência.
É importante destacar a característica domínio que é evocada 10 vezes e composta
de domínio de conteúdos (5), de turmas (2), de conteúdo técnico-pedagógico, técnico do
que se pretende passar, bom domínio motor, domínio da disciplina, além de domínio (1).
Deste conjunto de palavras expressas na questão 3, foram identificadas as mais
importantes na questão 5: conhecimento (8), atualização (3), domínio (2) e ética (2).
É importante ressaltar nas categorias conhecimento e atualização, a preocupação
com a formação teórica mais consistente, rejeitando a representação de práticos, muitas
vezes atribuída a estes.

3.2. Acadêmicos
Utilizando o método de associação de palavras com estudantes de Educação Física,
cursando o quinto período da faculdade, percebemos como já era de se esperar, que suas
representações fossem positivas. Somente duas evocações aparecem de forma negativa,
mesmice (1) e discriminação (1).
Para estes sujeitos, as evocações condensadas mostraram jogos (16), educação (7),
amor (6), responsabilidade (6), esportes (5), competência (4) e socialização (4).
A categoria jogos incluiu também as evocações de ludicidade, recreação, recreio,
diversão, brincadeiras, lazer e prazer. Na categoria amor, tivemos carinho, amigo, amizade.
Na socialização agrupamos sociabilidade, sociedade e integração.
Além das categorias em comum com o magistério de modo geral, percebemos um
imaginário da Educação Física mais ligado ao desporto e à gestão lúdica e recreativa da
disciplina com a ocorrência das categorias jogo e esporte.
Apareceram evocações associadas a questões técnico-pedagógicas como, por exemplo,
carisma, educação e competência, parecendo refletir um forte efeito da formação
acadêmica.
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Quando se tratou dos sentidos que os acadêmicos imputaram aos professores de
Educação Física escolar, tivemos como os mais importantes: jogos (6), educação (4),
competência (2) e dedicação (2). Além de outras cinco categorias com somente uma
referência. Observamos mais uma vez que os estudantes não sinalizaram para sentidos
negativos, denotando um movimento na direção de uma competência.
Com relação às características pessoais, os acadêmicos responderam da seguinte
forma: carisma (11), responsabilidade (11), paciência (10), como as mais consideradas,
além de amor (7), extroversão (7), dinamismo (6), simpatia (6), competência (5),
seriedade (5) e honestidade (4).
A categoria responsabilidade englobou a evocação compromisso e interessado. Em
paciência foi incluída tolerância e compreensão. Em amor tivemos amizade, companheiro e
carinho. Na categoria extroversão, tivemos animação, espontâneo e lúdico. Em dinamismo
vimos iniciativa, dinâmica, disposição e ativo.
Destacaram-se, também, características de acordo com o magistério em geral,
acrescidas de sentidos ingênuos, despreocupados com a formação do ator social, levando
em consideração características de animadores ou recreadores preocupados em divertir os
alunos.
Quando solicitados a expressar qual a característica pessoal mais importante,
tivemos como resultado: responsabilidade (5), carisma (3), competência (2), dedicação (2)
e educação (2). Novamente características comuns ao magistério em geral.
A seguir, os resultados referentes às competências técnicas evocadas pelos
acadêmicos: didática (12), conhecimento (10), coordenação motora (8), afetividade,
atualização, autoridade, criatividade, ética, prática, socialização e teoria, todas com
quatro evocações.
No caso dos acadêmicos foi muito latente o sentido de professor-atleta, formador
de desportistas. O que apontou ainda para a proximidade com suas práticas pessoais, com
suas representações, naturalmente, ligadas às categorias da graduação. Isto é coerente, na
medida em que a formação inicial se coloca como principal parâmetro na definição das
competências necessárias ao desenvolvimento do ensino Indicando presença de categorias
mais teóricas.
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As competências técnicas consideradas mais importantes foram didática (4), ética
(2) e graduação (2). Percebeu-se a preocupação quanto à formação acadêmica e seus
ensinamentos, aliados a um sentimento de ética nas ações pedagógicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscou-se identificar os sentidos que professores e acadêmicos de
Educação Física atribuem às suas práticas com o objetivo de reflexão que possibilite pensálas no processo de educação escolar.
Nos capítulos anteriores, foram tratadas algumas questões de aplicações de modelos
mais próximos aos ideários competitivos ou cooperativos nas aulas, balizando as
possibilidades de inclusão de alunos, preocupando-se com a criação de hábitos de práticas
de atividades físicas regulares que propiciassem uma cultura corporal que apontasse no
sentido de ações socializadoras e de promoção de saúde, colaborando para autonomia dos
educandos.
Foi importante considerar as ações do professor de Educação Física escolar no
contexto social, analisando seu papel de agente transformador. Buscou-se analisar a
dimensão histórica, as tendências pedagógicas, utilizando a teoria das Representações
Sociais como apoio à pesquisa, levantando questões quanto às formações identitárias de
professores de Educação Física escolar.
Observou-se a dificuldade de reflexão sobre a formação do corpo cultural, quando
se deixa de considerar estruturas socioeconômicas e conteúdos culturais apreendidos
através do corpo.
Outra reflexão que pareceu fundamental surgiu da ocorrência da categoria
socialização que se apresenta nas representações dos acadêmicos pesquisados. A partir das
vivências práticas nesta área de atuação, pude perceber que o termo, muitas vezes, se
confunde com imposição de limites, resgatando um antigo estereótipo imputado aos
professores de Educação Física escolar, que nos “qualifica” como disciplinadores.
A maior frequência de evocações, entre os professores, associadas aos aspectos
educativos denotou uma evolução da concepção sobre o papel do profissional de Educação
Física no meio escolar. Embora os acadêmicos também tenham feito referências a estes
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aspectos, suas percepções mais frequentes apareceram associadas à desportivização, bem
como à gestão lúdica e recreativa da disciplina.
Com relação às características pessoais, para ambos os grupos predominaram
evocações indicativas de abnegação docente, característica associada ao magistério em
geral.
Entre os professores percebeu-se mais referências aos valores pessoais e éticos
norteando a prática docente e entre os acadêmicos, apesar da prevalência deste referencial,
apareceram evocações associadas às questões técnico pedagógicas como, por exemplo,
carisma, educação e competência, parecendo refletir um forte efeito da formação
acadêmica.
No que se refere às competências técnicas percebeu-se que entre os professores
aparecem de forma consistente a valorização do conhecimento, principalmente face às
evocações sobre a necessidade de conhecer as fases do desenvolvimento, o assunto
(conteúdo), a técnica, bem como a valorização da formação continuada (atualização e
conhecimento e da experiência profissional). Esta percepção pode mudar o enfoque
associado estritamente à formação acadêmica.
Entre os acadêmicos a maior frequência de evocações à didática e à graduação
denota a representação ainda associada à formação acadêmica. Isto é coerente, na medida
em que a formação inicial se coloca como principal parâmetro na definição das
competências necessárias ao desenvolvimento do ensino.
Apesar das representações mais proeminentes se diferenciarem, ambos os grupos
tenderam a referir aspectos associados à competência profissional.
Ainda que esta pesquisa não tenha elucidado os sentidos atribuídos à socialização,
estudos posteriores mais específicos poderão fazê-lo.
O dado que registrou especial atenção, foi a ínfima relevância da perspectiva do
corpo cultural nos discursos dos sujeitos, por isto a sugestão para que se adote uma postura
reflexiva quanto ao desenvolvimento do ensino de acordo com o contexto cultural dos
educandos e uma maior atenção a esta perspectiva no processo de formação inicial e
continuada dos professores de Educação Física escolar.
Em outros estudos que se ocupem do mesmo objeto desta investigação, recomendase a confrontação das percepções formuladas pelos professores com suas práticas docentes.
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DESVELANDO OS SENTIDOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NOS SEUS DIVERSOS
CONTEXTOS: DA FORMAÇÃO INICIAL À DOCÊNCIA NA UNIVERSIDADE

A formação é um processo contínuo e dinâmico, que dura toda a vida, e no caso da docência, os
saberes profissionais e pessoais, produzidos pelos professores em seus contextos cotidianos de
trabalho, vão sendo legitimados. Ao pensarmos na formação docente como uma formação humana,
com tempos variados, de acordo com os períodos de vida e necessidades individuais e grupais dos
sujeitos em formação, as formas de ser e estar desse ser humano vão também configurando-se,
entrelaçando-se e discernindo-se entre o que é social e histórico, constituindo o sujeito em suas
relações, com outros sujeitos de diferentes contextos. Assim, esse painel articula três estudos
decorrentes de pesquisas que objetiva discutir como é compreendida a formação nesses diversos
espaços e momentos, seja no aspecto da cultura profissional, das politicas de formação, na busca
por novos saberes, na elaboração e socialização de suas práticas, assim como, na perspectiva que
esta formação aconteça a partir do seu locus de trabalho. As metodologias propostas em cada estudo
aproximam-se no que se refere a importância dada a voz dos sujeitos colaboradores nas pesquisas,
todos professores em exercício, seja na Educação Básica, ou na Universidade. A formação acontece
para quem se abre para ela, para quem permite, para quem deseja, para quem reconhece o seu
porquê, o seu para quê, o seu para quem. Ela está estreitamente ligada à experiência pessoal do
sujeito, que se permite transformar pelo conhecimento. Transformar-se pelo conhecimento não é
reproduzir o aprendido. É dar a sua própria forma, é perceber-se como sujeito do processo.
Reconhecer-se como sujeito de possibilidades, e para isso, não existe um lugar específico para que
aconteça, pois, potencialmente, todos os espaços e tempos da vida são espaços e tempos de
formação, de transformação humana.
Palavras-chave: Formação de Professores, Desenvolvimento Profissional Docente, Cultura
Profissional.

ISSN 2177-336X

6506

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

A DOCÊNCIA NA UNIVERSIDADE: REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DE
PERCURSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO

Ana Carla Ramalho Evangelista Lima
UEFS/NEPPU

Resumo: Este artigo tem como objetivo principal compreender o percurso de desenvolvimento
profissional de professores universitários em uma universidade pública e as possíveis influências
sobre o seu processo formativo. A pesquisa de base qualitativa, natureza fenomenológica, teve a
abordagem (auto)biográfica como orientação teórico-metodológica e contou com a colaboração de
docentes universitários de uma universidade pública no interior do estado da Bahia. Os professores
colaboradores no estudo participaram de um curso de extensão voltado ao tema da Avaliação da
Aprendizagem na Universidade e neste percurso tiveram a oportunidade de discutir e refletir sobre
diversos aspectos que constituem seus processos formativos. Como dispositivos de pesquisa foram
realizadas as análises dos Diários Reflexivos escritos pelos professores cursistas. O texto sustentase numa base teórica que aborda o campo da pedagogia universitária, a formação e o
desenvolvimento profissional dos docentes universitários, em articulação com os estudos no campo
das histórias de vida e formação. A relevância centra-se nas discussões da ideia de que a formação é
inerente ao sentido de Ser, no que se refere aos docentes universitários, possibilita uma
desconstrução da ideia de que este é um processo externo. Na conclusão é reafirmado que a
formação ganha conotação mais ampla no campo da pedagogia universitária, por concebê-la
enquanto processo que envolve o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes
universitários. A formação do professor universitário precisa acontecer a partir do seu locus, do seu
espaço de trabalho. Uma formação que seja tematizada pelas exigências do espaço de sua prática,
não se esgotando, porém, nessa realidade imediata.
Palavras – chave: Formação – Desenvolvimento profissional docente – Docência universitária

Introdução
Este artigo é parte de uma tese de doutoramento que foi desenvolvida com a finalidade de
discutir como a experiência na docência universitária repercute na compreensão do seu processo de
desenvolvimento profissional e sua formação. Assim, esse artigo evidencia como objetivo
compreender o percurso de desenvolvimento profissional de professores universitários em uma
universidade pública e as possíveis influências sobre o seu processo formativo.
A pesquisa de base qualitativa, natureza fenomenológica, teve a abordagem (auto)biográfica
como orientação teórico-metodológica e contou com a colaboração de docentes universitários de
uma universidade pública no interior do estado da Bahia.
Os professores colaboradores desta pesquisa participaram de um curso de extensão ofertado
por um núcleo de estudos e pesquisas sobre a pedagogia universitária, voltado ao tema da Avaliação
da Aprendizagem na Universidade e neste percurso tiveram a oportunidade de discutir e refletir
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sobre diversos aspectos que constituem seus processos formativos. Como dispositivos de pesquisa
foram realizadas as análises dos Diários Reflexivos escritos pelos professores cursistas. Os registros
aqui apresentados como Memória Pedagógica I, referem-se aos diários produzidos pelos
colaboradores desta pesquisa. Não há indicação de nomes, apenas a referência de que são
professores cursistas. Os trechos dos diários, aparecem no decorrer deste artigo no entrelaçamento
com o referencial que subsidiou toda a pesquisa e as reflexões que emergiram desta.

Desenvolvimento profissional docente no contexto da universidade

O desenvolvimento profissional docente é a capacidade de autonomia profissional
compartilhada e de gestão no contexto das mudanças, baseado na reflexão, na pesquisa, na crítica
dentre os grupos de trabalho profissional (RAMALHO, NUÑEZ E GAUTHIER, 2004). Assim, é
político, cultural e localizado por sua vez num diálogo micro e macrossocial dentro e fora da
universidade. Isso quer dizer que tanto a política externa e interna institucional quanto as relações
interdepartamentais desempenham papéis importantes no que tange à promoção de condições
melhores de trabalho.
É importante, também, compreender que o desenvolvimento profissional está aliado a
dimensões maiores: as políticas públicas nacionais e as políticas institucionais que estão voltadas
(ou deveriam estar) para atender à demanda de formação para o professor universitário. A
universidade enquanto reguladora de sua condição social precisa ter como metas as políticas de
qualificação profissional e formação contínua, porque estas são questões que estão voltadas para as
políticas de desenvolvimento institucional (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2004).
Nessa perspectiva, o trabalho docente deve ser considerado em sua totalidade, pois não se
reduz à soma das partes, mas sim em suas relações essenciais, em seus elementos articulados,
responsáveis pela sua natureza, sua produção e seu desenvolvimento. A docência requer formação
profissional para seu exercício: conhecimentos específicos para exercê-lo adequadamente ou, no
mínimo, a aquisição dos conhecimentos e das habilidades vinculadas à atividade docente para
melhorar sua qualidade.
Compreender a atividade docente no ensino superior como uma profissão e a docência
como uma condição profissional, implica uma reflexão sobre profissionalidade docente. Sem
querer entrar na polêmica quanto ao seu caráter de profissão ou de semi-profissão, as dimensões
consensualmente atribuídas relacionam-se com o corpo de conhecimento especializado, produzido
e difundido pela universidade.
A história das preparações profissionais sempre esteve orientada para o domínio de um
campo de conhecimento, especialmente o científico, ou para o exercício de atividades profissionais
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vinculados a um conjunto de saberes e fazeres. No caso da docência no ensino superior, ainda
prevalece uma visão “não-profissional”, explicitada na afirmação de que “se aprende a ensinar
ensinando”, ou seja, a docência seria uma atividade prática, destituída de um corpo de
conhecimentos específicos (ZABALZA, 2004).
É a partir dessa ideia de destituição de saberes no exercício da docência universitária, que
surge a necessidade de compreendermos a profissionalidade, pois, sem considerarmos aspectos
referentes à formação, aos saberes, a identidade e a profissionalização docente, não
compreenderemos que a profissão docente exige um saber próprio.
Para uma melhor compreensão do que se considera como profissionalidade, Roldão (2005)
parte do conceito de ensinar como “o ato de fazer aprender alguma coisa a alguém”, e a partir deste
define profissionalidade como “aquele conjunto de atributos, socialmente construídos, que
permitem distinguir uma profissão de outros tipos de atividades” (ROLDÃO, 2005, p. 108).
A profissionalidade é compreendida como aquilo que é específico da profissão, que é
essencial para o exercício desta e que se delineia no seu percurso do ser-sendo. Enfim, algo que não
se pode impor, visto que, resulta de uma construção no exercício profissional, ou seja, da/na ação
docente. Mas será que os docentes universitários, sabem reconhecer o que é específico dessa
profissão?
Os professores colaboradores da pesquisa, tiveram o diário reflexivo como ferramenta para
sistematização dos estudos, e relato das inquietações geradas a partir das discussões fomentadas.
Em uma das etapas do trabalho, registraram em seus Diários o que precisavam 'aprender”, 'rever',
'compreender', na medida em que refletiam e compartilhavam iam percebendo que se aproximavam
daquilo que define esse 'ser professor'. A profissionalidade se constitui em cada uma destas
reflexões.
As discussões nos conduzem a reflexões sobre a nossa atuação docente, o processo
de aprendizagem do nosso aluno e a construção do conhecimento nos espaços
de sala de aula e espaços sociais e institucionais onde desenvolvemos nossa
prática/estágio. Identificamos que temos utilizado, mesmo sem consciência, uma
metodologia atual, problematizadora, e que nossos alunos veem construindo o
conhecimento necessário para a sua formação profissional.
Sendo a primeira semana, poderei rever toda a programação de aulas
“desconfiando” da reprodução mecanizada dos procedimentos nos semestres
anteriores.
A discussão está sendo útil a medida que tomo consciência de que estou
implementando com os alunos uma metodologia ativa.
Já comecei a mudar o tipo de prova e a devolutiva das provas.
Podemos utilizar “antigas” metodologias com novos objetivos.
A cada discurso sempre tiro algo importante e fácil de ser experimentado. Estamos
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iniciando o semestre essa semana e já consegui inserir conteúdo e técnicas
abordadas no curso.
(MEMÓRIA PEDAGÓGICA I - Diário Reflexivo - Professor cursista)

Quando falamos do ensino superior, esta profissionalidade docente envolve, não somente
aquilo que é de domínio dos saberes científicos disciplinares, mas, inclusive, o reconhecimento de
outros saberes, em especial, o saber pedagógico (TARDIF, 2002), de modo a permitir ao professor
assumir-se no papel de “responsável pela mediação entre o saber e o aluno” (ROLDÃO, 2005, p.
117).
Em geral, a formação exigida ao professor do ensino superior tem sido restrita ao
conhecimento da disciplina a ser ensinada, sendo este conhecimento prático (decorrente do
exercício profissional) ou teórico/epistemológico (decorrente do exercício acadêmico).
Os conhecimentos de um professor fazem parte de uma realidade social materializada pelos
processos de formação inicial e continuada, práticas coletivas, exercício profissional e experiências
pessoais (TARDIF, 2002).
Nessa perspectiva, o saber docente vem sendo reconhecido como importante categoria de
análise, que busca desvelar o entendimento da cultura escolar, da prática pedagógica, enfim, dos
saberes que se utilizam os professores em seu cotidiano (MUSSI, 2007).
Como afirma Cunha (1997), os parâmetros que norteiam essa compreensão ainda não
ganharam a visibilidade necessária, pois, a preparação especifica para o magistério superior é algo
que é, ainda, muito discutido nas pesquisas e estudos que abordam essa questão.
Masetto (2006), sinaliza que o perfil do docente como profissional da educação é bem
abrangente. Conforme o autor, seus compromissos são com a formação de uma nova geração de
cidadãos e de profissionais, com o desenvolvimento pessoal e social das pessoas com quem se
relaciona, com o processo de aprendizagem ao longo da vida de seus interlocutores, em qualquer
nível de escolaridade em que se encontrem, inclusive na pós-graduação, porque sempre são pessoas
em desenvolvimento, o que significa uma atuação crítica para a conciliação do técnico com o ético
na vida profissional.
A docência requer formação profissional para seu exercício, e isso vale principalmente para
a docência no ensino superior. Entendendo a formação como um processo inerente à condição
humana, assume-se que ela se constitui durante toda a vida e é afetada pelas ocorrências das
itinerâncias, em um caminho orientado por princípios que organizam a prática que se renova a cada
novo momento de tomada de decisão.
Tal formação ocorre em consonância com a visão que o professor tem da sua profissão.
Nóvoa (1995) deixa bem clara esta questão quando acrescenta que "os professores têm de se
assumir como produtores de sua profissão" (p.25). Para o autor, a identidade profissional “é um
espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em
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processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente
e se diz professor” (p.16).
Ainda para Nóvoa (1995), o processo identitário “é um processo que necessita de um tempo.
Um tempo para refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças". Este
processo leva um tempo distinto para cada indivíduo, pois as transformações vão sendo
incorporadas, processadas e internalizadas levando em conta o ritmo, história de vida e pessoal.
As profissões diferenciam-se entre si pelos conhecimentos que lhes são específicos e pela
configuração de uma prática consequente com as exigências e demandas de um dado ofício. Dessa
forma, os profissionais de cada área desenvolvem determinados padrões de comportamento,
habilidades e destrezas, assim como adquirem valores que se materializam em atitudes mais ou
menos homogêneas ao seu grupo.
Os docentes cursistas tem uma característica muito peculiar: buscaram o curso por uma
necessidade própria, não houve nenhum tipo de solicitação externa para que participassem e, ainda
assim, estavam lá, em busca de novos conhecimentos, movidos pela profissionalidade, em busca de
profissionalização, o que nos faz perceber que essa atitude de se reconhecer como sujeito em
formação denota, também, o seu profissionalismo.
O momento de troca de experiência tem sido significativo – possibilita um espaço
de (re)conhecimento do outro, de contato com as verdades e vivências de cada
um, tantas vezes tão diversas das nossas – momento de (outro) aprendizado!
(...)
O levantamento e reflexão a respeito das estratégias utilizadas na leitura e na
aprendizagem. Reflexão sobre, escolha de material a ser trabalhado com o
aluno, não passar textos marcados com grifos ou observações.
(...)
Os encontros suscitaram discussões relevantes para a minha atuação docente e a
diversidade dos componentes do grupo tornou o espaço bastante
enriquecedor. Outro destaque são os textos utilizados no curso, que possuem uma
boa linguagem e abordam temas sequenciais que nos conduzem a reflexões
articuladas com nossa atuação docente.
A exposição das estratégias de cada colega em reprogramar suas aulas em
função de atividades que apropriem o modelo construtivista.
Perceber a mudança através dos relatos das experiências a partir do curso tanto
dos colegas quanto a minha.
As trocas de experiência de como este curso está mobilizando novas práticas,
como tem enriquecido a ensinagem/aprendizagem.
(MEMÓRIA PEDAGÓGICA I - Diário Reflexivo - Professores cursistas)

Ao mesmo tempo, nesse processo, apropriam-se e produzem conhecimentos que constituem
o que é próprio à sua profissão. A profissionalidade é isso, a condição que impulsiona o exercício de
uma dada profissão, isto é, representa um estado anterior à ação. Assim, se associarmos o adjetivo
'docente', à profissionalidade, esta, poderá ser entendida como: a expressão da potencialidade de
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atuação desses profissionais na especificidade de sua prática.
A articulação entre os saberes da profissão e a sua ética, é que vai fazer emergir o conceito
de profissionalismo, que é a busca de reconhecimento social e legal de um status e de uma ética
(VEIGA, 2005). Vale ressaltar que profissionalismo estabelece uma estreita ligação com a
profissionalização. A autora sinaliza, ainda, que algumas características relevantes do
profissionalismo merecem ser consideradas: formação em nível superior, conhecimentos
teoricamente fundamentados, reserva de mercado de trabalho, dedicação em tempo integral,
remuneração condizente com a função, código de ética, associativismo, além de outras.
Os dilemas que envolvem a profissionalização docente e seu profissionalismo, segundo
Zabalza (2004) geram muitos antagonismos no que tange a base de formação que o professor do
ensino superior deve ter, no sentido de se definir quais são os conhecimentos necessários ao
desempenho de suas atividades nas instituições de ensino superior no que diz respeito a formar
futuros profissionais e a continuar investindo no seu desenvolvimento profissional.
A profissionalização exprime a ideia do desenvolvimento e da construção de competências
necessárias ao exercício de uma profissão e é considerada também como processo de construção e
desenvolvimento crescente da identidade de uma profissão baseada na profissionalidade (processo
interno) e no profissionalismo (processo externo), levando a ampliar e a superar estágios da
identidade – da sua construção social.
Alguns autores como Nóvoa (2002) e Marcelo García (1999/2013) vêm centrando há algum
tempo suas discussões no conceito de desenvolvimento profissional docente, em substituição ao de
formação inicial e continuada, e, em contraposição aos 'modelos' de formação continuada bem
conhecido por cada um de nós. Os autores fazem referência a uma formação continuada como
prática reflexiva e para além da prática reflexiva, centrada no desenvolvimento pessoal, profissional
e organizacional (NÓVOA, 2002), que implica em um reposicionamento ante a autonomia do
professor, capaz de pensar a própria formação.
Estas são algumas perspectivas que temos para nos direcionar no âmbito das discussões que
envolvem o processo formativo do professor universitário, mas nesse ínterim é importante salietar
que a profissionalidade, o profissionalismo e a profissionalização formam a tríade do
desenvolvimento profissional docente no sentido de construção do seu processo identitário.
Desta maneira, o desenvolvimento profissional só acontece na medida em que este professor
possua um espaço para articular seu trabalho, os dilemas, os saberes, dentro de condições
institucionais favoráveis à reflexão acerca de tais demandas, em torno da atividade que exerce. O
caminho que transversaliza todo esse movimento é a formação.
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A formação dos docentes universitários

A reforma universitária de 1968 estabeleceu como princípio norteador, para o
desenvolvimento da universidade brasileira, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa (CUNHA,
2005). A implantação dos cursos de pós-graduação foi um dos pontos mais importantes da nova
política para o ensino superior. Estes cursos foram considerados condição básica para transformar a
universidade em centro criador de ciências, de cultura e de novas técnicas. Ao longo desse tempo,
mais precisamente nas últimas quatro décadas estudos diversos vieram sendo desenvolvidos no
sentido de discutir o lugar da formação do professor universitário.
Cunha (2006) e Fernandes (1998), em suas pesquisas, verificaram, também, que os
programas de doutorado e mestrado organizam-se de modo a privilegiar a especialização numa
ênfase de conhecimento e na perspectiva da preparação para a pesquisa.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES vem, desde
2000, exigindo que seus bolsistas se envolvam com a docência durante no mínimo um semestre, por
entender que o estágio docente é parte da formação de mestres e doutores e que deve ser
supervisionado pelo orientador do bolsista. As instituições que têm estudantes com bolsas
oferecidas pela CAPES têm a liberdade de organizar seus próprios projetos, criando disciplinas
pedagógicas voltadas ao magistério superior ou um estágio de monitoria.
A formação pedagógica do professor universitário é questão muito complexa e que extrapola
a formação via estágio de docência. O estágio é um espaço propício e potencializador, porém há que
se questionar uma prática arraigada e que nega a importância da docência e da formação pedagógica
dos professores formadores de futuros professores. Quais princípios

respaldam a prática dos

estudantes estagiários? Em que medida serão assistidos pelo seu Programa de Graduação no que se
refere aos saberes necessário à docência?
As pesquisas (MARCELO GARCIA, 1999/2013) revelam que as dificuldades dos
professores iniciantes estavam relacionadas: às normas informais da universidade, à convivência
com os colegas; ao comportamento esperado pela instituição; à cultura institucional, seus valores, à
história não escrita. Os docentes, segundo o autor, ainda reclamavam da sobrecarga de trabalho, da
carga horária excessiva, da pressão por publicações e da dificuldade em conseguir financiamento
para pesquisas. Essa realidade foi evidenciada nos registros dos professores cursistas,
(…) eu tentei me aproximar da universidade mesmo ainda não sendo convocado,
nomeado pro cargo (…) “como é isso aí?” “poxa eu passei no concurso da UEFS,
mas como é que o pessoal trabalha lá?”... “como é que é feito o debate?”... “e as
estratégias de ensino, como é que o pessoal utiliza?”... Eu lembro que eu fui em
vários eventos aqui pra tentar ver (...) como é que se procedia. Mas, mesmo assim
não tive muitos êxitos não. Depois da nomeação você cai aqui de paraquedas e

ISSN 2177-336X

6513

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

não te apresentam o projeto político pedagógico do curso, não te apresentam o
plano institucional. Te enchem de siglas e coisas (PIT, PAT, RIT) e você fica
confuso com tudo isso, mas como lhe é dado uma responsabilidade você tenta dar
conta disso. (MEMÓRIA PEDAGÓGICA I - Diário Reflexivo - Professor Cursista)

Marcelo Garcia (1999/2013) ao tratar dos professores iniciantes, ressalta que estes tem uma
grande necessidade de aprender. Aprender como administrar a classe, como organizar o currículo,
como avaliar os estudantes, como gerenciar grupos... “Em geral estão muito preocupados com os
“como” e menos com os porquês e os quando”. Essa é uma característica muito comum e
importante pra afimarmos o quanto o desenvolvimento profissional com ênfase no processo
formativo do professor precisa ser foco da atenção da instituição. Em qualquer área ou nível de
conhecimento, os professores que iniciam as atividades em uma determinada instituição, querem
instruções para compreender a dinâmica das coisas de forma eficiente. Essa dimensão, eficiência,
segundo o autor, desempenha um papel psicológico importante.
Além disso, o registro do Diário do professor só reforça a inexistência de algum suporte de
inserção institucional ao professor, como acompanhamento de apoio ou de avaliação do seu
desempenho e alguma proposta de formação inicial.
Assim na falta deste amparo pedagógico institucional, o docente vai construindo sua vida
profissional na base do acerto e do erro, num processo, muitas vezes, solitário e individual,
rememorando sua própria experiência enquanto aluno e, algumas vezes, com a ajuda e boa vontade
de colegas mais experientes (MARCELO GARCIA, 1999/2013).
Cunha (1988) critica o caráter individualista e solitário assumido pela profissão docente,
segundo a autora, qualquer mudança no ensino superior depende de um projeto coletivo.
Apesar de não haver ainda um consenso sobre a necessidade e o perfil da formação
pedagógica para a docência no magistério superior, os estudos e as iniciativas que ocorrem com este
propósito apontam para a perspectiva do desenvolvimento profissional. Isto porque, segundo
Pimenta e Anastasiou (2010), as transformações nas práticas docentes só ocorrem na medida em
que o professor amplia sua consciência sobre sua própria prática.
A concepção de que as transformações nas práticas docentes só ocorrerão na medida em que
o professor ampliar sua consciência sobre sua própria prática e este movimento for impulsionado no
interior da instituição de ensino, no diálogo entre pares, no acesso a estudos e pesquisas, tem
favorecido a criação de espaços para discussões sobre a preparação dos professores universitários.
Conforme Pimenta e Anastasiou (2010), embora os professores da educação superior
possuam experiências significativas e muitos anos de pesquisa e estudo em suas áreas específicas,
predomina, entre eles, por vezes o desconhecimento científico do que seja, por exemplo, o processo
de ensino e de aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis.
Eu não sei distinguir a aprendizagem da avaliação. A relação docente-discente é
algo que eu tento fazer da forma mais harmoniosa possível. Não consigo
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mensurar, visualizar a aprendizagem, quais são os métodos que podem ser
usados a avaliação. (MEMÓRIA PEDAGÓGICA I - Diário Reflexivo - Professor
cursista)

A realidade é que os professores, quando passam a atuar na docência do ensino superior,
fazem-no sem qualquer habilitação própria para ensinar. Se for oriundo das áreas da educação ou
licenciatura, teve chances de discutir elementos teóricos e práticos relativos à questão do ensinoaprendizagem, ainda que direcionados a outra faixa etária de estudante. Porém, se ele for de outra
área acaba, algumas vezes, indo em busca de outra formação, o mestrado ou o doutorado, por
exemplo, mas a lacuna permanece na maioria das vezes. Por isso uma boa iniciativa para pensar os
processos formativos na universidade é a ênfase no trabalho coletivo, na criação de redes de
relações e de solidariedade como propõe Nóvoa (2002) e se evidenciou na proposta do Curso de
Avaliação e Aprendizagem.
Outro aspecto que não pode-se perder de vista, é o fato de atualmente, as universidades
receberem alunos que estão mudando o perfil do ensino superior. Os impactos da expansão da
educação superior podem ser observados a partir das características de escolaridade entre as
gerações mais recentes no Brasil. “(...) expressivos avanços entre gerações, considerando diferentes
dimensões (renda, cor ou raça, sexo e região geográfica), (…) as políticas de inclusão em curso vem
(...) garantir igualdade de oportunidades educacionais para todos os brasileiros” (MEC/INEP,
CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2013).
E essas mudanças devem ser levadas em conta pelos docentes para saber a quais alunos
estamos nos dirigindo. Esse novo perfil estudantil tem provocado mudanças em ações, posições,
olhares e gerado novos objetos de estudo e debate.
Hoje cada vez mais, me incomoda a atitude dos alunos em relação à universidade.
Acho que nesses anos que eu ensino, eu tenho visto uma mudança pra pior. Está
todo mundo muito preocupado com o que vai vir depois e as pessoas não vivem o
agora. Ninguém quer estudar. “eu quero passar no concurso”. (...) Frequentam
muito pouco a aula, porque você vai ficar em casa vendo vídeo na internet pra
provas de concurso, coisas assim. É um pouco angustiante. Como é que você atrai
essas pessoas pra sala de aula? (...) aquela história de que o que serviu pra você
naquele ponto, cada vez serve menos pros meninos que estão entrando hoje (...).
São cidadãos diferentes de nós. Eles são inquietos. Eles não conseguem se
concentrar. Eles tem dificuldade de ler grandes volumes de texto. De uma
maneira geral, eles tem dificuldade de viver o aqui e o agora. (MEMÓRIA
PEDAGÓGICA I - Diário Reflexivo - Professor Cursista)

As observações narradas pela professora, ressaltam uma preocupação que é recorrente nos
dias atuais por todos nós, docentes. Como atrair a atenção deste aluno para a sala de aula?
Passamos em poucas décadas de um contexto de escassez de informação e saberes inertes,
para um cenário marcado pela abundância e pelo dinamismo dos conhecimentos, mas também pela
caducidade e incerteza dos mesmos (POZO, 2002). Sem contar que a formação pedagógica do
professor universitário é uma questão que só recentemente começa a ser objeto de estudo e debate,

ISSN 2177-336X

6515

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

no país, podendo mesmo ser considerada uma questão ainda em aberto.
Segundo Charlot (2002, p.60), o homem, ao se relacionar com o saber, “se confronta à
pluralidade das relações que ele mantém com o mundo”. A universidade, assim como a escola, tem
papel fundamental na relação do homem com o saber. Sendo assim, este espaço deveria assegurar o
acesso aos conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade, na intenção de que no
processo da relação do estudante com o saber, este se constituísse criticamente e fosse capaz de
atuar ética e politicamente nas transformações da sociedade na qual está inserido.
Assim, é possível afirmar que a formação pedagógica é um hiato na formação e na
profissionalização do professor universitário, o que aponta que há uma fragilidade na construção e
constituição do processo identitário do docente no ensino superior.
Os sentidos e os significados atribuídos à profissão e à formação docente do ensino superior,
não podem ser construídos sem que os professores que atuam nesse nível de ensino reflitam sobre o
seu próprio processo de inserção profissional nesse contexto, a partir da compreensão das
experiências que os constituem nesse caminho de fazer-se professor do ensino superior. Neste
sentido, a instituição tem papel primordial.
Uma das características da nossa sociedade é a exigência de qualidade: qualidade de
serviços, qualidade de produtos, qualidade de vida. Para isso, exigem-se novos profissionais. A
educação também se vê compromissada a pensar no seu profissional: o professor. Mas que
professor? Quais saberes deverá ter? Como possibilitar que essa formação aconteça, de fato?
Seria querer além do possível que enquanto professores fossemos capazes de aprender e
ensinar-a-aprender, ter auto desenvolvimento e potencialização de nossas faculdades, flexibilizar a
nossa capacidade intelectual, enfrentar o desconhecido e criar a partir do conhecido, gestar e
gerenciar o processo educativo, trabalhar em parcerias com propostas que extrapolem os limites de
nossa 'disciplina', do espaço da sala de aula e outros espaços utilizados, produzir conhecimentos
científicos e técnicos, assim como compreender e explorar novas ferramentas de ensino?
Em uma reflexão registrada em seu diário, o docente demonstra compreender um dos mais
importantes aspectos que marcam a docência: criar as condições para que a aprendizagem ocorra,
dar possibilidades ao estudante de vivenciar o conhecimento e ter a certeza de que está sendo
acompanhado no seu processo de aprendizagem.
Ao pensar sobre o deixar aprender quero descrever aqui algumas atividades que
acredito que podem ser consideradas como deixar aprender. Quando estou fazendo
prática no hospital com os discentes cada um é escalado para prestar cuidado a uma
pessoa que está hospitalizada e eu vou observando a maneira como o aluno está
desenvolvendo o cuidado. O cuidado que não é invasivo deixo que o aluno faça
de acordo com seus estudos e discussões em sala de aula e depois em um
segundo momento nos reunimos para conversar acerca do que foi desenvolvido
por ele. Vejo o deixar aprender como uma condição que envolve possibilidades
e limites.
(MEMÓRIA PEDAGÓGICA I - Diário Reflexivo - Professor Cursista)
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É através do conhecimento da ação, reflexão na ação e sobre a ação que se manifesta o saber
fazer. (SCHÖN, 1992). Essa reflexão pressupõe uma interação com a situação vivida, no caso, as
experiências, que foram geradoras de aprendizagens e exigem intervenção efetiva.

Considerações finais

A formação do professor universitário precisa acontecer a partir do seu locus, do seu
espaço de trabalho. Uma formação que seja tematizada pelas exigências do espaço de sua prática,
não se esgotando, porém, nessa realidade imediata, pois é um fenômeno complexo no qual há
poucas concordâncias no que se refere tanto às teorias quanto às dimensões mais relevantes para sua
análise, pois esta envolve o desenvolvimento humano global, ou seja, a proporção pessoal de cada
indivíduo que a recebe.
Estar em formação implica em um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre
os percursos e os próprios projetos, com vista à construção de uma identidade, que é também uma
identidade profissional (NÓVOA, 1995). Esta se constrói com base no sentido que o profissional
confere ao seu trabalho ao seu itinerário de vida, definindo o que se quer e o que não se quer e o
que se pode como professor.
Veiga (2006), refletindo sobre a docência e seus desdobramentos na formação, na
identidade e na inovação didática, afirma que a formação, por estar vinculada à história de vida dos
sujeitos, está em permanente processo de construção, de transformação; portanto, jamais estará
pronta, concluída. Ela não se constrói pelo acúmulo de cursos, de técnicas, de conhecimentos, mas,
por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de
uma identidade pessoal.
Ou seja, a reafirmação de que a formação passa pela experiência do sujeito e por isso não
pode ser um processo imposto, externo, impessoal. A formação é um processo de construção de
conhecimentos,

competências

e

saberes

docentes.

É

um

processo

permanente

de

autodesenvolvimento que não começa nem acaba na escola, e tem o ato de ensinar e de aprender,
como um auxiliar na busca do conhecimento e da competência pedagógica. Numa perspectiva
crítico-reflexiva, esta deve garantir aos professores os meios de um pensamento autônomo.
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(PARFOR): OLHARES SOBRE NARRATIVAS DE PROFESSORAS-ESTUDANTES
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Resumo
Diante das exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9.394/96, no
que concerne à formação em Ensino Superior para a atuação na educação Básica, os docentes
brasileiros precisam voltar às Universidades. Com efeito, este estudo objetivou explicitar as
narrativas de professoras estudantes que participam da formação no Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (PARFOR). Propôs-se investigar como as colaboradoras da
pesquisa dialogam com as demandas endógenas e exógenas, concernentes às dimensões do público
e do privado, diante da formação em primeira Licenciatura do Curso de Pedagogia no PARFOR no
município de Serrinha-Bahia. As participantes do estudo, em número de dez colaboradoras, são
professoras da rede pública municipal. A investigação encontra-se ancorada no referencial teóricometodológico do self dialógico de Hermans et al (1992); Hermans e Hermans Konopka(2010);
Bakhtin (2010); Salgado et al (2007); Valsiner (2012). Constitui-se em uma pesquisa qualitativa do
tipo estudo de casos múltiplos, tendo como instrumento de coleta de informações a entrevista
semiestruturada e o diagrama de I-positions. A discussão das informações indica que as políticas
públicas do PARFOR promovem o acesso de professores à formação específica de qualidade, mas é
imprescindível que a proposta curricular seja contextualizada e considere as condições reais dos
sujeitos professores que se disponibilizam para esta formação. Conclui-se que marcas foram
impressas nos selves das professoras-estudantes gerando a percepção de incompletude, a busca por
novos saberes, e o necessário investimento em novas formações com vistas a dar conta da
metamorfose que envolve o conhecimento na trajetória de vida das colaboradoras da pesquisa.
Palavras-chave: PARFOR - Narrativas - professoras-estudantes.
Considerações Iniciais
Criado pelo Ministério da Educação, o PARFOR é um programa do Governo Federal, que
representa uma oportunidade para que docentes, no exercício do magistério público, possam,
através de cursos de licenciaturas em Instituições Públicas de Ensino Superior, melhor capacitar-se.
Essa ação está vinculada ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(PARFOR) e significa uma necessidade de atender às demandas de formação docente em território
nacional.
Desde que foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº
9.394/96 (BRASIL, 1996) e entraram em vigor as prerrogativas do PARFOR, surgiram, nos
diversos estados brasileiros, ações articuladas entre o governo municipal, estadual e federal, tendo
como foco viabilizar a concretização de formações emergenciais de professores da rede pública que
não possuem formação adequada. Para participar desta formação, o docente deve ser professor da
rede pública de ensino.
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Reconhece-se que a prática docente exige atitudes de envolvimento com a pesquisa, com o
estudo e com a autonomia diante do conhecimento. Contudo, essas iniciativas advêm de um querer,
de um desejo e de uma necessidade concernente ao investimento na profissão. Vale salientar que
ainda é grande o déficit da formação de professor para a educação básica e que esses profissionais
atuam na rede pública sem deter formação inicial adequada.
Com efeito, o objetivo deste estudo é conhecer as narrativas de professoras-estudantes que
fazem parte da formação promovida pelo PARFOR através do diagrama de I-positions. Ademais, a
metodologia utilizada neste artigo consiste em uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de casos
múltiplos, vinculada às narrativas de formação, tendo como universo dez professoras-estudantes,
mas neste estudo são explicitadas as narrativas de duas colaboradoras.
Ressalta-se que esta investigação encontra-se ancorada na pesquisa de doutoramento
intitulada “Entre Casulo e Asa: Diálogos e Movimentos do Selves de Professoras-Estudantes no
Contexto da Formação no PARFOR”. Neste artigo, o olhar migra sobre esse contexto formativo de
docentes para a educação básica, destacando que o PARFOR consiste em uma experiência atrelada
à coordenação efetivada pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que é acompanhada e
avaliada pela Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Já que a
formação dos professores nesse programa acontece em universidades públicas – sejam estas
estaduais ou federais - ou ainda em institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que
oferecem graduação e a CAPES, com aval do Ministério de Educação, coordena as atividades de
formação do magistério da educação básica pública.
O artigo está estruturado em quatro seções: considerações iniciais, pluralidade do self e
alteridade, narrativas de formação do PARFOR e as considerações finais.

Pluralidade do self e alteridade
Nos últimos anos, os teóricos da pluralidade do self Cooper e Hermans, (2007); Hermans e
Dimaggio, (2004); Raggatt (2007); dentre outros vêm argumentando que a existência de múltiplos
selves ou identidades dentro de um indivíduo não se limitam a casos de distúrbios psicológicos
severos. A partir de uma perspectiva fenomenológica, Cooper(1999) afirma que o ser humano,
quando experimenta emoções ou pensamentos que são inconsistentes com um senso do self préestabelecido, pode mudar para um conceito alternativo de quem ele é: uma pessoa que se considera
calma, por exemplo, ao experienciar raiva, pode se sentir “sacudida” em um senso do self como
justo ou ofendido, resultando em uma identidade alternativa que é incompatível com a anterior.
Nesse sentido, a trajetória do self não é somente relativa à mesmice e identidade. Ao lado
dela, e talvez no lugar dela em alguns momentos, está um movimento em torno da diferença e
diversidade. Embora tal entendimento do self não seja inquestionável, o grau de dissociação e
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desidentificação que pode ser experimentado entre os diferentes “estados da personalidade”
sugerem que, no mínimo, a diferença “dentro” do self está em uma continuidade com a diferença de
“fora”.
Depreende-se, com Hermans e Hermans-Konopka (2010), que para descrever diferença no
self e alteridade no self não é sugerido que esta diferença exista dentro do conteúdo do self, nômade
solitário. Mais propriamente em termos da teoria de self dialógico, isto sugere que essa alteridade
penetra o self desde o domínio externo mais explícito até o mais interno. Em outras palavras, a
alteridade está em todos os lugares (COOPER E HERMANS, 2007).
Parece existir uma similaridade básica entre uma cultura “estranha” (diferente da “minha
cultura”), uma pessoa “estranha” (diferente de “mim mesmo”), e um “estranho” aspecto do self
(diferente do que “pertence a mim”). A semelhança é que eles são sujeitos ao processo de
alterização, resultando em uma divisão ou separação que previne ou enfraquece qualquer relação
dialógica. Um desafio principal para qualquer concepção dialógica do self é a consideração de que o
self é profundamente penetrado pela “alteridade no self,” enquanto que, ao mesmo tempo, ele quer
confirmar sua própria identidade pelo processo de “alterização”.
Com efeito, é inevitável em um processo de formação encetado pelo PARFOR que
professoras-estudantes não estabeleçam diálogos internos e externos dos seus selves diante da
relação consigo, com o outro, com as experiências e com as ressignificações de conhecimentos
da/na práxis. Aspectos que serão evidenciados nos diagramas da seção a seguir.

Narrativa sobre a formação do PARFOR
Ao considerar que este estudo lida diretamente com os olhares de professoras que são
estudantes na formação do PARFOR, a escolha da pesquisa qualitativa ocorre devido à natureza do
objeto que demanda a interlocução com as subjetividades das entrevistadas, através do diagrama de
I-positions.
A noção de voz, que é central no self dialógico, está vinculada a uma posição do Eu (Iposition), a qual tem um contexto espacial e temporal específico. Hermans e Hermans-Konopka
(2010) afirmam que existem quatro conceitos centrais na teoria do self dialógico pelos quais
podemos discutir a unidade do self: (i) o conceito de I-position, que liga o processo de
posicionamento e reposicionamento para a continuidade do eu; (ii) a possibilidade de tomar uma
“metaposição”, que permite uma visão global de uma diversidade de outras posições, (iii) a
possibilidade de se engajar em uma “aliança” de posições, na qual diferentes posições andam
juntas; (iv) a construção de uma “terceira posição”, na qual duas outras posições desaparecem ou
fundem-se. Por conseguinte, o Eu está sempre entrelaçado num processo dinâmico de
posicionamento e reposicionamento. A figura 1, a seguir, mostra esses diferentes posicionamentos
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do self dialógico.
Figura 1 - Posições internas e externas em um self multivocalizado.

Posições Externas
Mundo
Externo

Posições Internas

Fonte: Adaptado de Hermans & Hermans-Jansen (2004).

É explicitada na figura anterior uma representação do self dialógico como um campo com
fronteiras permeáveis com o exterior. Por exterior, é entendido o mundo e os outros, os quais
também estão dentro do self, distinguindo-se posições internas (como diferentes partes do Eu) e
externas (como partes do mundo que são trazidas para dentro) (HERMANS, 2001).
Em Salgado et al (2007), a figura 1 é concebida como a estrutura triádica composta pelo Eu,
o Outro e as Audiências Internas. Neste contexto, o Eu é referendado como o centro do presente,
subjetiva e emocionalmente engendrado no contínuo processo de endereçamento a um Outro. Já a
Audiência interna é a mediadora no processo de interação Eu-Outro. Com isso, o processo dialógico
é definido não somente pela troca intersubjetiva, como pelo diálogo interno e a audiência interna
vincada na cultura que o sujeito traz. De acordo com essa reflexão, a tríade revelada por Salgado et
al (2007) modela e organiza o espaço intra e interpessoal, nos quais o Self dialógico está em um
constante processo dinâmico sem término.
As narrativas oriundas das dez entrevistas das professoras-estudantes foram norteadoras para
elaboração dos diagramas de I-positions individuais. Por conseguinte, elaboramos um diagrama de
I-positions síntese, o qual pretendeu indicar os principais posicionamentos de eu-mãe, euprofessora, eu-esposa, eu-estudante diante da formação no PARFOR, das expectativas, das relações
de apoio e não apoio, do reconhecimento da escola e do currículo explícito e vivido.
É importante destacar que neste artigo serão apresentados apenas dois diagramas individuais
(caso 1 e 7) e o diagrama síntese, que contempla a narrativa dos dez casos.
Figura 2 - Diagrama de I-positions da professora-estudante Patrícia- Caso 1, Serrinha
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Mundo Externo
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+ Filhos
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Eu-professora +
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Professora
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+
-

Positivo
Negativo
Diálogo
Posição

+

Colegas

Pais de alunos

Currículo
Vivenciado
Universidade
Currículo
Explícito

Fonte: Amorim (2013), baseado em Hermans & Hermans-Jansen (2003).

Os diálogos representados no diagrama anterior remetem à reorganização (presente) dos
eventos passados, através de narrativas pessoais explicitados pela professora-estudante Patrícia. É
dessa forma que, ao se mover retrospectiva e prospectivamente ao longo de diálogos entre as
diversas I-positions, o self dialógico se constitui narrativamente, como fica evidenciado nas
reflexões construídas por teóricos da natureza narrativa do self, dentre os quais se destaca Hermans
et al (1992).
Ressaltamos que quando o Eu narra um episódio, ele encarrega às outras posições vozes, as
quais viabilizam o diálogo entre as mesmas e entre elas e o Eu-autor. Essa compreensão para
Hermans et al. (1992), faz com que as diferentes personagens dentro do espaço do self tenham uma
relativa autonomia ao participarem de uma história, expressando-se também narrativamente. Com
efeito, como “são vozes diferentes, essas personagens trocam informações sobre seus respectivos
Mim’s [Mes] e seus mundos, resultando em um self complexo e estruturado narrativamente”
(HERMANS et al, 1992, p. 29). Dessa forma, a ilustração do diagrama da professora-estudante
Patrícia não se constitui em uma movimentação fácil, mas em um diálogo complexo, em face dessa
multiciplicidade de posições que são estabelecidas.
Com base nessas premissas o diagrama da professora-estudante Patrícia indica uma relação
dialógica entre o eu-mãe e eu esposa; e eu-estudante e eu-professora, salientando através do círculo
maior que a posição de mãe é dominante em relação às demais. Este eu-mãe predominante se
mostra como força motriz e grande incentivador das posições de eu-estudante e eu-professora,
estando em constante diálogo, o qual delineia um potencial crescimento destas outras posições
atrelado a uma complementação da posição de eu-mãe que visa à melhor condição de vida para seus
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filhos e se mostrar como exemplo para os mesmos. Não obstante os filhos aparecem como uma
posição em constante diálogo com as posições internas, tanto na forma de vozes de apoio quanto
sujeitos que representam a extensão da professora estudante Patrícia, por meio das trocas de carinho
na relação mãe-filhos e nas trocas de incentivo para a superação dos problemas vividos no âmbito
familiar (relação com o cônjuge, filha com problemas psicológicos).
Vale ressaltar, que a posição de eu-esposa encontra-se em constante tensão com as demais
posições internas, devido à sua forte relação com a posição externa do cônjuge, a qual se mostra
tendendo ao mundo externo. Contudo, dadas as informações expostas na entrevista, apresenta-se
como uma fonte de vozes de não incentivo aos sonhos nutridos pelo eu-professora, eu-mãe e euestudante. O eu-esposa encontra-se, então, sustentado pelo eu-mãe, em face do rompimento de uma
relação saudável entre os cônjuges.
Em contraponto, a posição externa dos alunos mostra-se favorável ao crescimento do euprofessora, eu-estudante, pois estes a incentivam o investimento de novos estudos e crescimento
profissional, tendo em vista a sua implicação com a causa de estudantes com necessidades
especiais. Atrelado a isto é destacado pela professora-estudante o reconhecimento por parte da
escola diante do seu crescimento profissional, crédito que ela atribui a possibilidade de articulação
teoria-prática que faz com as aprendizagens construídas a partir das disciplinas do currículo do
PARFOR. Dessa forma, as vozes geradas pela relação vivencial com esta posição apresentam-se
como alicerces de atitudes resilientes.
Figura 3- Diagrama de I-positions da professora-estudante Silvia- Caso 7, Serrinha
Currículo
Explícito
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Fonte: Amorim (2013), baseado em Hermans & Hermans-Jansen (2003).

As posições internas são marcadas por diálogos com a família, a qual é de suma importância
nos processos dialógicos da colaboradora e no enfrentamento da tripla jornada. Este movimento das
interações advém de uma rede de apoio formada por membros familiares que estabelecem uma
relação de família companheira, capaz de fornecer um acolhimento de compartilhamento das
demandas do eu-esposa e eu-mãe, gerando uma tranquilidade para exercer os papéis de euprofessora e eu-estudante.
Neste sentido, a família representa uma força motriz para que a professora possa investir na
sua trajetória docente e se implicar na formação. É importante destacar que a cunhada, os filhos, os
pais e o cônjuge parecem mobilizados em minimizar as atribuições domésticas da colaboradora com
vistas a aproveitar alguns momentos junto com a família, considerando que a cada quinzena Silvia
não está disponível nos fins de semana devido ao curso.
Em consonância, a posição das professoras do PARFOR apresenta uma grande mobilidade,
capacidade de interagir e complementar as vozes de incentivo e expectativa da família, além de
muitas vezes, ser fonte de inspiração para o eu-professora.
A Universidade através da formação apresenta-se como fonte de retroalimentação da prática
docente, sobretudo, pelas relações e interlocuções que consegue fazer entre o que aprende e o que
ensina.
As narrativas expressas nas entrevistas geraram os diagramas das I-positons individuais e
destes sistematizamos o diagrama síntese, com vistas a percebermos as proximidades e
distanciamentos dos diálogos entre as I-positions das dez professoras-estudantes, assim como as
tensões que permeiam essas relações.
Figura 4- Diagrama síntese das I-positions das professoras-estudantes
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Fonte: Amorim (2013), baseado em Hermans & Hermans-Jansen (2003).

O diagrama síntese evidencia a permeabilidade dos selves das professoras-estudantes,
participantes dessa pesquisa, desvelando a unidade e continuidade do self. Para Hermans e
Hermans-Konopka (2010), a vantagem teórica da noção de I-position é que ela traz unidade e
continuidade no self, enquanto preserva sua multiplicidade. O Eu é contínuo todo o tempo: no
processo de apropriação e rejeição, ele é um e o mesmo Eu que está fazendo isso. Ao mesmo tempo,
o eu, localizado no tempo e espaço e intrinsecamente envolvido no processo de posicionamento, é
confrontado com uma grande variedade de novas e possíveis posições. Como uma reação, o Eu
apropria-se de algumas delas e rejeita outras. Aquelas de que ele se apropria são experienciadas
como suas e como pertencentes a ele mesmo e, como consequência, elas são adicionadas à unidade
e continuidade.
Um dos fenômenos fascinantes no estudo do self é o fato dos seres humanos desenvolverem
relacionamentos, não somente com outras pessoas, mas também com eles mesmos.
Relacionamentos particulares que emergem entre pessoas também podem surgir dentro do self
(Hermans e Hermans-Konopka, 2010, tradução nossa). Neste sentido, a configuração da identidade
ocorre como um processo dinâmico e contínuo com o outro social efetivado durante as experiências
e trajetórias de vida. Para Hermans (2010), essa interação ocorre tanto com as vozes reais, quanto
com as imaginárias, que são realizadas através de processos dialógicos de reposicionamento do self.
Considerações Finais
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As percepções, interpretações e análises expostas no bojo deste estudo foram efetivadas
tendo como referência a teoria do self dialógico, o qual permitiu descrever os movimentos e
diálogos que emergiram das entrevistas, os quais foram representadas nos diagramas de I-positions
possibilitando compreender como a política de formação de professores é sentida pelas
colaboradoras da pesquisa. Assim, os estudos de casos múltiplos ilustraram um importante
dialogismo entre a posição do eu-mãe, eu-professora, eu-estudante, eu-esposa que se concretiza em
uma inversão do padrão de vozes dominantes com a adoção de posicionamentos e
reposicionamentos constantes para manter-se na formação. Salienta-se, ainda, que embora tenham
sido sinalizados neste trabalho diálogos, eles não acontecem de forma isolada ou dualizadas, mas
existe uma permeabilidade entre essas posições internas e as demais vozes que são construídas e
internalizadas no self.
Neste ponto, reside um diferencial desta pesquisa, pois não teve como objetivo ressaltar a
política pública de formação de professores vista pela política, ou seja, não foi a intenção
limitarmos a análise ao aligeiramento e flexibilidade que são criticados nos programas especiais de
formação e ao não cumprimento dos prazos de três anos, determinado no projeto inicial. Pretendeu,
sim, revelar os olhares das professoras-estudantes que vivem, sentem, agem, operam e cooperam
para que a política pública, a partir dos movimentos e diálogos dos seus selves, possa tornar-se
realidade contextualizada, nos documentos oficiais, com a possibilidade de descobrir com essas
narrativas novas maneiras de caminhar, a ponto de alcançar a qualidade na formação e, por
conseguinte, na educação básica, pois “eu penso renovar o homem usando borboletas” (BARROS),
qual seja, asas.
Ademais, salienta-se que ao referendar as narrativas como ponto fundante deste estudo para
compreender como a formação no PARFOR é sentida e compreendida por estas mulheres,
professoras, estudantes, não exclui da discussão que, além da formação, fazem-se necessários
investimentos das políticas públicas acerca da valorização social do magistério, através de salários
dignos, plano de carreira, condições de trabalho, investimento nas estruturas das escolas, dentre
outros, sobretudo da zona rural, condições essas que emergiram nas vozes das colaboradoras da
pesquisa. Assim, é preciso conhecer para intervir, pois, com efeito, as dificuldades explicitadas nas
narrativas podem indicar outros olhares na implementação da política de formação para que a
qualidade seja alcançada e a professora não seja sinalizada como única responsável pelas
aprendizagens de estudantes da educação básica.
Nesse sentido, essas mulheres, mães, professoras, podem, nessa formação inicial, não ter
logrado saberes a ponto de transformar a sua práxis em todas as dimensões que visa ampliação da
qualidade do ensino, pois, como afirma Gatti (2011, p. 15), “as pesquisas não podem correr o risco
de reforçar uma ideia, corrente no senso comum, de que o(a) professor(a) é o único elemento no
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qual se deve investir para melhorar a qualidade da educação”. Contudo as marcas que foram
impressas em seus selves, como a percepção de incompletude, busca por novos saberes, necessário
investimento em novas formações com vistas a dar conta da metamorfose que envolve o
conhecimento na trajetória de vida das colaboradoras da pesquisa que ao mesmo tempo ensinam e
aprendem a alcançar voos antes inimagináveis, percebendo a necessidade de ser ao mesmo tempo
casulo e asa.
Dessa experiência de formação, nasce a certeza da necessidade da formação específica
(inicial e continuada) dos docentes da educação básica na perspectiva da sua profissionalização,
criando um sentido de coletividade, de saberes comuns, que orientem práticas solidárias e capazes
de engendrar a autonomia dos docentes. Autonomia, não como sinônimo de “fazer o que quer na
sala de aula”, mas, de desenvolver um trabalho responsável, ético, comprometido com o
desenvolvimento dos estudantes e com o seu próprio, no sentido da transformação da sociedade.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: SEUS SABERES E SUA PRÁTICA SOB O OLHAR DA
CULTURA PROFISSIONAL DOCENTE

Cenilza Pereira dos Santos - UNEB

Resumo: este trabalho analisa a cultura profissional de professores da Educação Básica de uma
escola pública da região metropolitana da Bahia a partir de sua organização enquanto grupo
profissional. Constitui-se de um recorte de uma tese de doutoramento e reflete sobre a organização
do grupo de professores e sua cultura, com o objetivo de compreender as relações existentes entre a
formação, a prática pedagógica e a socialização da profissão. A discussão centra-se no campo da
Sociologia das Profissões e baseia-se nos estudos de Caria (2012; 2009; 2008; 2006; 2005); e Dubar
(2005). Destaca a importância da compreensão da cultura profissional dos professores, ou seja,
como a socialização da profissão acontece nas instituições de ensino e como contribui na
constituição de novos profissionais. Além disso, possibilita o entendimento de como os professores
elaboram e socializam sua prática. Foi uma pesquisa de inspiração etnográfica e ancorada na Teoria
Fundamentada em Dados – TFD (STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009), que prioriza os
dados empíricos como construtores de uma teoria. A partir dos dados conclui-se que esse grupo
profissional apresenta diferentes identificações com a profissão. O discurso dos sujeitos implica
dois sentimentos que definem também o trabalho: o sentimento de prazer ao mesmo tempo de
insatisfação com a sua desvalorização. Porém, apesar das reflexões situar nessas duas dimensões há
uma característica que se destaca e imprime uma identidade singular ao grupo: a disposição em
fazer reflexões coletivas de suas práticas sobre a relação entre conhecimento, prática didáticopedagógica e aprendizagem, o que possibilita estar sempre revisando suas ações. Enfim, o grupo dá
ênfase ao compromisso com a aprendizagem, ao conhecimento dos princípios pedagógicos que
regem a instituição de ensino como fundantes da prática pedagógica.
Palavras-chave: Formação de Professores. Cultura Profissional. Saberes Pedagógicos.

Introdução
Este texto é parte de uma tese de doutoramentoi sobre a cultura profissional de docentes de
uma escola de Educação Básica – anos iniciais –, localizada no campus de uma Universidade
situada no Estado da Bahiaii. Teve como problema a análise da cultura profissional dos professores
do Centro de Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, a partir de
sua organização enquanto grupo profissional, tomei como recorte a ser aqui apresentado, o processo
de construção da cultura profissional docente naquele grupo e a relação dos profissionais com os
saberes didático-pedagógicos e a ação docente.
Trata-se de uma pesquisa de inspiração etnográfica ancorada na Teoria Fundamentada em
Dados (TFD), que dá ênfase aos dados empíricos como construtores de uma teoria que toma forma
a partir dos dados coletados ao tempo em que orientam o caminho a ser trilhado pelo pesquisador
(STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009).
Os professores, sua cultura e sua prática docente
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A cultura profissional é um conceito construído no campo da Sociologia das Profissões, com
o objetivo de compreender os processos de profissionalização a partir da organização da sociedade.
Neste trabalho, o conceito de cultura profissional está baseado nos estudos e pesquisas de Telmo
Caria (2012; 2009; 2008; 2006; 2005), que a discute e enfoca principalmente elementos
constitutivos da cultura profissional no contexto dos grupos de trabalho.
Nesse sentido, Caria (2007) esclarece que a cultura profissional diz respeito aos
[...] grupos ocupacionais cujo trabalho e emprego têm um estatuto e prestígio social
elevados, baseado na posse de um título e de uma qualificação escolar de nível superior que
permite o uso e aplicação de conhecimento abstrato e científico em acções que são tidas
como de competência exclusiva de profissionais, e não de amadores. (CARIA, 2007, p.
126)

É a partir dessa definição que defendo que os professores se constituem um grupo
profissional que, apesar de trabalhar com o conhecimento abstrato e científico, não necessariamente
gozam de prestígio social elevado ou são reconhecidos como profissionais.
A compreensão da cultura profissional parte primeiramente do processo de socialização do
sujeito e da profissão, ou seja, uma construção ao longo da vida social do indivíduo, relacionada ao
contexto em que este está inserido e ampliando para o contexto de formação. No caso da profissão
docente, o contexto vivenciado pelos indivíduos ao longo dos anos que passam na instituição
escolar enquanto estudante diz muito da aprendizagem da profissão e dos saberes construídos. A
nossa escola sempre primou pela observação como princípio educativo e como tal aprende-se a ser
professor, muitas vezes, considerando as experiências acumuladas ao longo dos anos enquanto
estudante. São essas experiências que vão construindo os sentidos e os significados sobre a prática
profissional.
E são esses sentidos e significados que vão contribuindo para a socialização dos professores
no meio profissional. Nesta pesquisa, o conceito de socialização está fundamentado em Dubar
(2005), que o trata como o processo de identificação do sujeito com a profissão. A identificação
parte de dois polos que se complementam, o individual e o social, esses irão determinar a
construção da identidade social do indivíduo que, por sua vez, fará parte de sua constituição
identitária enquanto sujeito. Como o próprio autor diz, “A divisão do Eu como expressão subjetiva
da dualidade social aparece claramente através dos mecanismos de identificação” (DUBAR, 2005,
p. 137), portanto, traz em si dois processos que se complementam: os atos de atribuição e os atos de
pertencimento na conjunção de um único: a construção da identidade.
Para o autor, a identidade é o resultado de “um processo que depende da trajetória individual
e das relações sociais que vão sendo vivenciadas pelos sujeitos” (SANTOS, 2011, p. 6). Sendo
assim, a identificação se constrói a partir de duas formas: a identidade para si e a identidade para o
outro, que se constituem nos atos de pertencimento e nos atos de atribuição, importantes na
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construção social da profissão. Esses atos estão relacionados às dimensões pessoais e profissionais,
uma vez que na socialização profissional dos professores esses aspectos são indissociáveis. A partir
desse princípio, a construção identitária e a socialização são realizadas a partir de representações,
práticas e sistemas simbólicos.
Nesse sentido, a construção identitária é social e simbólica. Contudo, a complexidade da
vida contemporânea exige que o profissional docente assuma várias identidades, que nem sempre
convivem em harmonia. De acordo com Woodward (2000, p. 33), “as identidades são diversas e
cambiantes, tanto nos contextos sociais nos quais elas são vividas quanto nos sistemas simbólicos
por meio dos quais damos sentido as nossas próprias posições”.
Compreender esse processo é fundamental para entender a profissionalização como um
aspecto que irá reconhecer a docência como uma atividade profissional das mais complexas. É
nesse contexto que a construção da identidade docente passa pelas discussões acerca de que seu
fortalecimento precisa de uma afirmação de si para si mesmo e para o outro.
Assim, a construção da identidade profissional torna-se um processo dialético que, ao
mesmo tempo em que é determinante para a construção social da profissão, pode não ser mais por
considerar a interferência de outros fatores igualmente importantes tais como valorização social e
financeira, condições de trabalho. Ou seja, a construção da identidade profissional deve passar pelos
dois processos: o de pertencimento, identidade para o outro; e o de atribuição, identidade para si, o
que implica um fortalecimento e reconhecimento da identidade profissional na relação com a
comunidade e com o contexto. Porém, o autorreconhecimento e o empoderamento do sujeito com
relação a sua identidade profissional e, consequentemente, de suas ações profissionais, implicam
também no processo de socialização profissional mais consciente.
Ao tratar aqui da necessidade de uma construção identitária profissional, procurar-se-á
defender a necessidade de um reconhecimento do profissional, enfocando principalmente a
valorização social, política e econômica, uma vez que a sociedade impõe ao professor várias
demandas sociais que vão além do ensino e da aprendizagem. Nessa esfera, deve-se compreender
que, historicamente, a formação do professor sempre esteve voltada para a reprodução de saberes e,
de repente, ele se vê questionado a assumir novas posturas para a realização de seu trabalho. É
assim que a formação de professores tem concebido o processo formativo e de construção da
identidade docente nas últimas décadas. Porém, a sociedade evoluiu para uma dimensão mais
complexa e passa a cobrar mais ação do professor.
Essas questões se apresentam como importantes na identificação da cultura profissional dos
professores que compuseram os sujeitos dessa pesquisa porque refletem seus desejos, suas
angústias, seus prazeres. Nesse sentido, os dados mostraram uma polarização desses sentimentos,
apontando que esses estão para além de suas próprias aspirações profissionais.
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Na inserção ao campo, realizei uma atividade com o objetivo de levantar o que essas
professoras pensavam sobre a profissão e o qual o sentimento que tinham ao falar sobre ela. E o que
se apresenta é um misto de emoções que vai desde o desânimo com a desvalorização ao
encantamento com o trabalho.

[...] pensei em alguns momentos que me marcaram e eu comecei lá bem pequenininha
enquanto estudante de magistério. Tinha uma visão de escola e um bocado de sonho de
como seria essa escola. Acho que foi lá que eu comecei a me tornar professora quando eu
era aluna de magistério. E nesse caminho, foi enquanto estudante, estudante universitária e
profissional, que minha visão de escola se ampliou e eu tinha muito mais sonho de ganhar
muito dinheiro. Eu me decepcionei bastante. (Profª Beija-Flor)
[...] quando eu me dediquei aos estudos da pedagogia eu tinha uma perspectiva diferente em
relação à profissão. Não com relação a ser professor e lidar com os alunos que é uma área
que me encanta, mas eu acho a área muito ingrata. Por conta de que não existe o
reconhecimento do professor, e isso me desencanta. [...] (Profª Bel)
[...] apesar das dificuldades que enfrentamos nessa profissão, seja pela falta de
reconhecimento, seja o desânimo pela questão do baixo salário, para mim, de fato, o mais
importante é essa relação humana de aluno-professor e fazer, de fato, o aluno aprender.
(Profª Borboleta)iii

Essa mistura de sentimentos pode implicar em um possível desejo de abandono da profissão
que, na maioria das vezes, não acontece, ficando a busca por outras ocupações no sentido de
ampliar o ganho financeiro, constitutivo da desprofissionalização da profissão, uma vez que a
docência já não pode ser compreendida como um trabalho secundário, devido a suas demandas
pedagógicas.
A identificação com a profissão no discurso dessas professoras implica dois sentimentos que
definem também o trabalho: o sentimento de prazer ao mesmo tempo de insatisfação. São eles que
orientam uma socialização profissional das professoras que estão iniciando na profissão, ao mesmo
tempo em que há uma necessidade em reafirmar que nenhum desses pode interferir no exercício
profissional, já que a aprendizagem das crianças não pode ser comprometida. Há o desejo de fazer o
melhor em nome da profissão, apesar da falta de reconhecimento social e financeiro.
Por outro lado, há uma parte considerável do grupo que, ao falar da profissão, busca outros
elementos que se distanciam da desvalorização e se aproximam das questões pessoais, envolvendo
valores que representam a própria história de vida e de formação.
[...] eu sinto em relação a minha profissão que é um movimento mesmo de idas e vindas, e
que o ser professor se faz no processo. Então, por mais que a gente saia da universidade
com todo o conhecimento que a gente precisa ter para estar em sala de aula, é no fazer, na
interação com as crianças, no momento que você está elaborando o planejamento, que você
está mexendo com o livro, que a gente se constrói professor. (Profª Nanda)
[...] o professor que eu era lá na minha primeira turma é diferente do professor que eu sou
hoje. Certamente, a turma do ano que vem vai receber uma professora diferente da turma
desse ano. Somos resultados das influências. (ProfªAntonia)
[...] desafios, reflexões, saberes, pessoas, dúvidas. Isso tudo foi a minha formação. Foi uma
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trajetória. Eu não aprendi no dia em que eu saí da universidade. Aprendi mesmo
trabalhando e convivendo em diferentes realidades. Para mim, a profissão do educador é
assim: você se forma no dia a dia e você não está acabado. Os desafios vão e voltam para a
gente. (Profª Adi)
Eu acho que o conhecimento é à base da formação do professor. Desde o período que a
gente está na universidade, o conhecimento é uma busca incessante e fundamental. (...) É
preciso estar preparado, refletir. Eu acho que reflexão faz parte do dia a dia da gente, da
nossa prática. Estar sempre refletindo. Conhecimento e reflexão eu acho que é à base da
nossa profissão. (Profª Esperança)

Esse grupo apresenta uma reflexão a partir da sua formação, identificando-se mais enquanto
profissionais. Essa compreensão ainda está muito centrada na atividade pedagógica, mas sem uma
reflexão social e política sobre a profissão. Ao falar do trabalho focam em questões mais centradas
no aluno e na sua aprendizagem, que é a razão da docência, mas que deveria ser complementada
pela dimensão política que estrutura e define as condições para exercê-la. Expressam palavras muito
significativas para a cultura da instituição, como: conhecimento, interação, reflexão, saberes. Estes
são conceitos que retratam uma compreensão da atividade pedagógica, mas que também apresentam
uma sistematização do contexto diário do trabalho.
Uma cultura profissional começa a ser instituída quando o grupo apresenta um discurso mais
ou menos homogêneo sobre o trabalho, e na medida em que outros profissionais vão chegando e se
apropriando dessa linguagem e agregando a seus próprios discursos, incorporando conceitos e
afirmações já construídas no grupo, demonstrando uma apropriação do mesmo. Nesse caso
específico, a cultura profissional é concebida a partir dos conceitos de prática, identidade e
reflexividade que estão presentes na relação que o professor estabelece com o conhecimento, com o
seu trabalho e com seus pares. De acordo com Caria (2008, p. 769), é “uma forma identitária [...] e
uma experiência” compartilhadas através de uma prática social na atividade socio-cognitiva.
Sob esse princípio, podemos afirmar que a cultura profissional dos professores dos Anos
Iniciais da Educação Básica que compõe o Centro de Educação Básica da UEFS está estruturada em
um processo identitário em que a pertença e a atribuição (DUBAR, 2005) são incorporadas no
próprio ato de educar e de constituir-se um profissional do segmento de ensino em que atua
(Educação Infantil ou Séries Iniciais do Ensino Fundamental). Processo articulado a partir de uma
reflexão teórico-prática do trabalho desenvolvido, mas a preocupação está centrada na própria ação.
Portanto, a cultura profissional presente nessa instituição não envolve só prática ou
identidade ou reflexividade, apresenta-se como uma tríade em que um conceito está imbricado em
outro, em uma articulação que, muitas vezes, convergem em outro conceito mais amplo, como a
interação, que se torna a base de todo o processo presente na cultura profissional docente.
Pontuar a especificidade da atividade profissional docente é reconhecer a necessidade de
entender os sentidos e significados da profissão na interação entre os pares em momentos de
trabalho, momentos em que discutem suas intervenções didáticas com o objetivo de compreender a
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ação do outro e possibilitar trocas didático-pedagógicas que representem a proposta pedagógica da
instituição. Isso permitiu compreender o valor que é dado ao ensino e ao próprio conhecimento
profissional, pois, em alguns momentos, se estabelece tanto um diálogo de troca de conhecimento e
sentido acerca do trabalho, quanto de resistência e demarcação de um espaço de poder no próprio
grupo ou de fortalecimento e coesão entre elasiv.
Porém, está presente também na cultura desse grupo uma linguagem da profissão muito
centrada na prática. Evidenciando que o conhecimento tem um valor essencial para fundamentação
da prática pedagógica. Não percebi, durante o tempo que estive em observação nem nas entrevistas,
a concepção da prática como produtora de um conhecimento pedagógico. Isso passa pela própria
concepção dos professores do significado da prática enquanto fazer cotidiano e do conhecimento
como o saber que possibilita esse fazer.
Há uma concepção de saber, um saber em construção, tematizado como saberes
profissionais, saberes da experiência, saberes da prática. Essa concepção de saber está muito
relacionada com a conquista da autonomia através do empoderamento da prática em busca de um
poder social validado pelo conhecimento de sua atividade profissional, esse é um lado positivo do
trabalho centralizado na prática, porém, a aspecto negativo faz relação à apropriação teórica do
trabalho, um dos elementos constitutivos da cultura profissional.
Além destes aspectos, é preciso ressaltar que esses são essencialmente subjetivos e implicam
na constituição de cada sujeito a partir de suas histórias de vida, da sua construção identitária da
profissão. É nessa relação que a contextualização de saberes individualiza aspectos que compõem a
cultura profissional docente, tornando cada grupo vinculado a cada instituição como único. Essa
subjetividade se concretiza a partir dos sentidos construídos na interação com os pares daquele
lugar.
Uma das ações que caracteriza essa subjetividade acontece a partir da escolha do que é
realmente importante na realização do seu trabalho, independente das regulamentações normativas
dos órgãos superiores. Isso implica várias questões, sendo a principal delas a visão de mundo que
não é única para todos. É essa visão do todo, do que está em volta, do implícito e do explícito, das
interações entre os pares, das relações estabelecidas com as instituições regulamentadoras, da forma
como utilizam o conhecimento nas situações de trabalho, as especificidades do contexto que
podemos denominar de cultura profissional. É esse olhar para o entorno da profissão que vai
determinar o quê os profissionais utilizarão no desenvolvimento do seu trabalho.
Nesse sentido, a cultura profissional irá articular diversas dimensões da atividade laboral. É
essa compreensão que pode evidenciar o que pensam e o que querem esses profissionais no seu
processo de formação. Essa construção aponta para um fortalecimento do professor enquanto
profissional que necessita de uma valorização para além do ganho financeiro. A necessidade do
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reconhecimento do profissionalismo se constitui como uma luta a ser assumida pelos próprios
profissionais. Está evidente nos depoimentos citados que a profissão ainda está muito centrada na
visão pragmática, sem refletir na sua construção social, ou seja, na profissionalização.
Sobre isso, Nóvoa (2008) pontua uma questão pertinente que precisa ser assumida pela
categoria, uma vez que a valorização ou a proletarização é um movimento que atinge a todos e não
a um grupo em uma determinada instituição. De acordo com o autor,
Os professores são os protagonistas no terreno da grande operação histórica da
escolarização, assumindo a tarefa de promover o valor educação: ao fazê-lo criam as
condições para a valorização das suas funções e, portanto, para a melhoria de seu estatuto
sócio profissional. (NÓVOA, 2008, p. 18)

Está claro que o autor defende um movimento no interior da própria categoria. Ao afirmar
que os professores são protagonistas de sua ação, diz que está em suas mãos a necessidade de
buscar tanto uma formação de qualidade que atenda as necessidades reais do cotidiano profissional
quanto a um comprometimento com a sócio profissionalização através de um trabalho que reflita
eficiência e competência. Isso aponta para uma valorização da atividade docente.
Essa valorização está vinculada a uma formação profissional que possibilite uma ampla
visão da profissão e articule desde um conhecimento teórico das ciências da educação, que dará
suporte ao trabalho docente, até a compreensão da pesquisa na docência como o eixo estruturador
do trabalho pedagógico ao possibilitar o entendimento de uma realidade e seus obstáculos, mas que
também aponte elementos para superá-los.
Assim, quando o grupo de professores desse campo empírico pontua que a universidade não
dá elementos para o desenvolvimento da atividade prática, que ainda é preciso investimento, uma
continuidade na formação no âmbito da prática, alguns aspectos precisam ser refletidos. O primeiro
deles é a compreensão que a formação inicial não dá conta de uma atividade tão complexa quanto à
docência, porém, deve dar pistas da complexidade do trabalho docente, sendo necessário um
investimento no processo de socialização que vai desde a interação com os pares na busca de uma
formação profissional aos constantes estudos para apropriação da atividade pedagógica ao
entendimento que esta é uma profissão para além de manuais descritivos de como organizar o
trabalho pedagógico.
O segundo faz referência ao processo de identificação com a profissão. Há uma queixa geral
no grupo da falta de reconhecimento social e financeiro da profissão que é combatido por uma de
suas integrantes quando afirma,
[...] o próprio profissional não se valoriza quando ele não faz um trabalho de qualidade.
Porque não é porque eu ganho mal, porque eu acho que eu ganho mal, porque o pai não me
valoriza que eu vou fazer um trabalho medíocre. [...] a gente tem que ter cuidado para não
se apegar nessas justificativas “ah, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, chego em casa
de noite, tenho a família”, porque aí você não faz mesmo. Porque algumas pessoas usam
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essa desculpa [...] Ganhar mal eu nem digo mais porque isso aí já virou moda, né, professor
nem ganha tão mal assim [...] já foi pior e se for observar outras formações, né, a gente tá
tudo igual, todo mundo ganhando mal [...] se talvez ele ganhasse 11 mil, ele ainda ia achar
que ganhava mal. [...] Eu vejo as pessoas se distanciando muito da profissão professor por
causa da desvalorização que a gente usa como desculpa. (Profª Adi)

Apesar dessa reflexão realizada na entrevista, não há uma afirmação desse discurso no
coletivo, quando o grupo se reúne e surge alguma conversa nessa ordem. No entanto, a reflexão
feita por aquela professora está implicada no processo de identificação com a profissão, articulando
muito bem com o que Nóvoa (2008) afirma sobre o processo de valorização socio-profissional.
Cada um valorizando a educação através do trabalho desenvolvido eficientemente implica na
valorização social e, consequentemente, com o respaldo social um reconhecimento financeiro fica
mais acessível.
Além da identificação e da consciência da insuficiência da formação inicial, está o
compromisso social. A docência é uma atividade essencialmente social, pois está associada ao
desenvolvimento do sujeito e da sua comunidade. Esse conjunto de aspectos sinaliza que a
socialização profissional não está associada apenas ao fazer profissional nem a sua valorização, que
pode estar relacionada aos processos de identificação, como afirma Dubar (2005), ultrapassa o
profissional. Dessa forma, o ser professor está implicado em um processo de identificação pessoal
no âmbito de sua história de vida.
Essa análise da conquista profissional levantada a partir dos dados coletados através das
entrevistas e das observações intensas em campo sinaliza a necessidade de sistematização quanto à
cultura profissional desse grupo.
Considerações finais
A primeira questão a ser pontuada aqui é que a análise da cultura profissional de um grupo
professores não pode ser parâmetro de generalizações acerca da cultura de uma categoria
profissional, uma vez que, cada grupo mesmo em comunidades próximas, pode apresentar culturas
diferentes. Assim, seria necessário um estudo mais amplo agregando um grande número de
profissionais que representassem diversas instituições do sistema de ensino para fazer tais
generalizações.
A segunda questão é sobre a importância desse estudo ao analisar a cultura profissional dos
professores do Centro de Educação Básica da UEFS a partir de sua organização enquanto grupo
profissional. Este serviu para demonstrar o quanto ainda é necessário desenvolver processos
direcionados a formação de professores e sua prática. Compreender o quanto é importante que os
cursos de licenciatura se aproximem da escola básica para entenderem a construção da prática
docente que vai além das teorias apresentadas a futuros profissionais, promovendo uma
reflexividade da própria ação. Este foi o aspecto mais relevante apontado pelos sujeitos da pesquisa,
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o distanciamento da Universidade da escola básica, pois a teoria não forma para o trabalho docente.
Ficou evidente que, independente das relações instituídas, o compromisso com a
aprendizagem é o principal objetivo desse grupo profissional, é o conhecimento e o compromisso
com uma proposta pedagógica que une esses profissionais. Portanto, é fundamental entender que
cada instituição escolar tem um grupo de professores que pensa e desenvolve seu trabalho a partir
das interações com o próprio grupo e que as relações ali presentes são definidoras do trabalho
organizado e construído naquele contexto, o que implica reconhecer que cada instituição com seu
grupo profissional desenvolve uma cultura profissional que é contextualizada.
Dessa forma, não há como formar professores para desempenhar um papel específico,
porque o papel a ser desempenhado dependerá do contexto social e cultural que o sujeito irá atuar.
No entanto, cabe refletir numa formação mais articulada com a realidade em que a teoria
pedagógica, a didática e a construção de saberes pedagógicos estejam muito mais próximos da uma
realidade objetiva, ou seja, a formação deve favorecer a reflexão como elemento construtor dos
saberes profissionais.
Enfim, não podemos formar professores para uma escola fictícia, dessa forma, formar para a
realidade é formar o profissional para ser autônomo com toda a responsabilidade e compromisso
que caracteriza esse processo.
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A cultura profissional dos professores do Centro de Educação Básica da UEFS: saberes, poderes e autonomia (2015).
É uma das escolas mais bem conceituadas na rede municipal de ensino, com um IDEB de 6,5.
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Todos os nomes dos participantes são fictícios, determinados pelos próprios sujeitos.
iv
Todos os sujeitos eram do gênero feminino.
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DIALOGICIDADE PARA QUE TE QUERO? DO PENSADO AO REALIZADO

Apresentam-se três pesquisas que, mantendo dialogicidade na formação do pedagogo
como traço comum em cada uma das propostas didáticas inovadoras, mostraram ótimos
resultados, mesmo adotando ambiências e objetos de estudo diferenciados e
complementares. A) Em universidade, investigou-se didática pautada na dinâmica dos
Círculos de Cultura freirianos amalgamada à aula invertida e aspectos do ensino
híbrido, para favorecer a aprendizagem consciente e solidária dos conteúdos teóricos e
práticos planejados institucionalmente. Teorias de aprendizagem e demandas
contemporâneas salientam papel da pessoa ativa, capaz de rapidamente situar-se,
assumir responsabilidades. Implica, então, desenvolver potencial para análise,
conhecimento dos limites e possibilidades pessoais, dos outros e ambientais. Traços não
vivenciados academicamente pelo usual aluno da pedagogia que, dicotomicamente,
deverá desenvolvê-los em seus futuros alunos. Suprir tal lacuna justificou criação da
didática pesquisada. B) Também espaços se constituem como componentes intrínsecos
do desenvolvimento curricular. A crescente permanência temporal, de alunos e
profissionais, nas escolas impacta o uso dos espaços que continuam os mesmos. Buscar
solução didática que conciliasse tempo e espaço destinados à formação profissional e à
alimentação foi desafio assumido por escola de educação infantil paulistana.
Equipamento inadequado à criança, a “Casa da Girafa”, restava mal aproveitada. A
reorganização do espaço, voltando-o às especificidades do adulto, permitiu
disponibilizar local acolhedor aos momentos da alimentação, viabilizando destinação de
ambiente interno para a formação. C) Em outra escola, entende-se a instituição como
primeira estrutura externa à família em que a criança pequena é inserida. Implica,
portanto, profissionais hábeis tanto no acolhimento dos pequenos como no trato com os
arranjos familiares que, muitas vezes, ainda estão se adequando à cultura escolar, cheia
de datas, regras e horários, diferentes dos seus. São diversos atores a inserirem-se,
simultaneamente, em novas relações. A proposta foi adotar, didaticamente, uma gestão
participativa, transformadora dos envolvidos.
Palavras-chave: Formação Dialógica. Espaço Didático. Escola-Família.
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MARCOS DIDÁTICOS DA DIALOGICIDADE NA FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CASINHA DA GIRAFA
Rivania Kalil Duartei
Prefeitura do Município de São Paulo
O presente trabalho reporta-se a alguns dos resultados da pesquisa de doutorado
realizada pela autora, entre 2011 e 2015, na qual foram investigados os projetos, usos e
as transformações nos espaços de três Escolas Municipais de Educação Infantil de São
Paulo - EMEIs, inauguradas em período anterior a 1975. Teve como objetivo conhecer
concepções, significados, interesses e parâmetros que orientam processos decisórios
sobre as intervenções nos espaços escolares, para adaptá-los, para ampliá-los ou
segmentá-los. As questões que instigaram este trabalho voltaram-se aos segmentos
envolvidos nesses processos: quem demanda as intervenções, quem define e efetiva sua
execução, quais elementos mobilizam educadores e a população usuária a buscar essas
transformações, que têm desdobramentos no currículo e no trabalho pedagógico
desenvolvido na escola. Como motivadores das intervenções destacaram-se: o
atendimento ao projeto pedagógico da escola; a funcionalidade dos espaços; a segurança
dos usuários e do prédio público, o bem-estar e saúde dos que nele convivem. O
enfoque no conforto, ludicidade, bem-estar necessários aos processos pedagógicos, que
envolvem os aspectos cognitivos, físicos, imagéticos, expressivos e relacionais para as
crianças de 4 e 5 anos e para os usuários orientou a escolha do espaço: “casinha da
girafa” –área construída, para brincadeiras de faz de conta e para compor espaços
lúdicos da escola. O teto muito alto em relação à área construída fez com que fosse
nomeada “casinha da girafa” e acabou por transformar-se em depósito de materiais
inservíveis. Mais tarde, atendendo ás reivindicações de professores e funcionários,
transformou-se em refeitório para os adultos da escola.
Palavras-chave: Arquitetura e Educação. Projeto Pedagógico. Educação Infantil

Algumas reflexões sobre Arquitetura e Educação
Usamos e vivemos no espaço, como se ele fosse um
simples pano de fundo, de cor neutra, sem
compromisso. No entanto, o espaço é elemento cheio
de significado, que reflete sempre a história e a
cultura de um povo; que revela no seu uso e na sua
disposição, a relação efetiva que está estabelecida
entre
as
pessoas
que
nele
convivem.
(Mayumi Watanabe de Souza Lima)

A arquitetura escolar será abordada neste trabalho como a define Agustín
Escolano, não apenas como um programa de ensino “silencioso”, mas lugar onde
acontecerão as primeiras experiências espaciais das
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desdobramentos na percepção e desenvolvimento de seu esquema corporal e de suas
estruturas cognitivas. (FRAGO e ESCOLANO, 1998, p.27). Os autores consideram o
espaço escolar como uma construção social, uma relação sensível de uma realidade
percebida, que pode ser percebida e também modificada, segundo os critérios de quem o
ocupa, transformando-o, a um só tempo em limite e possibilidade. Devido à sua
materialidade, afeta seus usuários em aspectos relacionados ao corporal, material e
relacional, que podem ser diferenciados, mas que sempre se traduz em significados
relacionados e que interagem em conjunto, nas dinâmicas do cotidiano escolar.
A concepção de edificação escolar utiliza como ferramenta a sistematização dos
conceitos e estratégias do projeto arquitetônico, apoiadas nas vivências e usos dos
espaços escolares. Outros parâmetros devem ser considerados, tais como, o
dimensionamento (tamanho), padrões de habitabilidade do espaço físico edificado,
racionalização dos processos de construção respeitadas as condições e especificidades
locais, funcionalidade e identidades com a pedagogia, em seus aspectos teóricos e
práticos, a cultura, conforto ambiental, equipamentos, mobiliário e características
construtivas: de implantação, instalações e infraestrutura. A localização do edifício
escolar e a disposição física ou organização das dependências ou espaços, refletem as
diferentes concepções que se tem sobre sua natureza, papel e funções.
Como os diferentes agentes decisórios: gestores municipais, técnicos das
Secretarias de obras, responsáveis pelas edificações, técnicos das Secretarias de
Educação e MEC,

gestores educacionais, professores, funcionários, alunos e

comunidade usuária da escola não discutem, ou ao menos não discutiram em muitos
momentos históricos da educação infantil

municipal paulistana, concepções

educacionais, interesses e desejos da população usuária, atendimento à demanda, com
qualidade social, de equipamentos e materiais construtivos e mobiliários, ocorrem, por
vezes distorções que acabam por limitar áreas livres para brincadeiras, atividades livres
e/ou orientadas, reuniões, alimentação e convívio de adultos e crianças.
Procedimentos metodológicos
Foi realizada uma ampla pesquisa, em documentos elaborados pelo MEC, e
Secretarias da Educação de São Paulo, para localizar as principais especificações
normativas vigentes para as edificações escolares, que embasam e orientam os projetos
arquitetônicos para as EMEIs.
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Os documentos destacados foram os que vigem atualmente, como orientadores
para as políticas públicas voltadas à educação infantil, afetos às orientações curriculares,
parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil e parâmetros
nacionais de qualidade, resultantes de um trabalho coletivo que envolveu educadores,
arquitetos, engenheiros, com a finalidade de planejar, refletir, construir, reformar,
adaptar espaços destinados à pequena infância – crianças de 0 a 5 anos.
A partir dos documentos organizados pelo MEC e enviados às prefeituras, a
PMSP também organizou seus orientadores, por meio da SMESP, que tem servido para
o acompanhamento das diretorias de educação, em relação às instituições públicas e
privadas de educação infantil e para a autorização de funcionamento de novas unidades
educacionais.
Houve um levantamento de obras em livrarias especializadas em educação e em
arquitetura, para que esta pesquisa contasse com contribuições atualizadas de autores
que discutem questões sobre o espaço escolar. Também foi feito um levantamento de
teses e dissertações, na área da educação e da arquitetura.
Esta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, pois: selecionou uma amostra
pequena; coletou dados descritivos, como notas de campo, fotografias, documentos
oficiais, depoimentos, registros de entrevistas; a relação com os sujeitos foi de empatia,
relativa igualdade e baseada na confiança; seguiu um plano progressivo e flexível.
(Bogdan e Biklen, 1994).
O termo qualitativo, segundo Chizzotti (2011) refere-se a um contato “denso”
com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, com a finalidade de
extrair significados apenas perceptíveis por meio de atenção sensível por parte do
pesquisador. Esses significados, atribuídos às coisas e às pessoas, nas interações sociais
e com os objetos podem ser descritos e analisados, não tomando a quantificação
estatística como a única via para se assegurar a validade de generalização.
A opção por realizar entrevistas com educadores e arquitetos deveu-se à
constatação, por parte de todos os autores que pesquisam a dimensão espacial da ação
educativa e daqueles que vivenciam os problemas que se originam da falta de diálogo
entre as áreas, de que a falta de diálogo, a ausência de disciplinas tanto na formação
inicial de arquitetos como de educadores, que ampliem e construam novos
conhecimentos na área de Arquitetura e Educação, tem ocasionado muitos
impedimentos para o desenvolvimentos de projetos pedagógicos libertários e
humanistas, que visem ao bem estar, ao não confinamento, à integração das áreas
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internas e externas da escola e, por fim , à apropriação desse espação como lugar de
convívio saudável, de novas aprendizagens, de experiências significativas e prazerosas
para todos os que compartilham desses espaços.

Todos os segmentos têm que ser comtemplados: é preciso ouvir educadores e
arquitetos
Para a composição do trabalho de doutorado, foi necessário abrir espaço para dar
voz aos arquitetos. Nas escolas, atribuem-se os problemas advindos de materiais e
construções malfeitas, aos técnicos da área de edificações. Mas ouvindo quatro
arquitetos, que tiveram significativa experiência no departamento de edificações
escolares – EDIF, em especial até o início dos anos 2000, em entrevista coletiva, foi
possível constatar que o mesmo desejo de diálogo para aperfeiçoar processos
construtivos e evitar tantos gastos e desgastes com a manutenção dos prédios, estava
presente entre os arquitetos e educadores. Ambos os segmentos detinham o
entendimento de que as modificações em relação às concepções curriculares, à faixa
etária atendida pelas EMEIs, o período de permanência de crianças e professores na
escola, que se ampliou, as ampliações no quadro de funcionários e docentes e as novas
jornadas contemplando horários coletivos de estudo, exigiam novos espaços para novas
e para as antigas escolas também.
É consenso também entre todos: quando a realidade exige, a escola busca e
encontra caminhos. Como os caminhos legais por vezes são morosos e ineficazes, as
escolas acabem por dar os seus “jeitinhos”, como disseram algumas das gestoras
entrevistadas. Esses “jeitinhos”: intervenções nos prédios feitas, por vezes, sem
assessoria, sem critérios nítidos dos desdobramentos em relação à iluminação,
ventilação, metragem de área por ocupantes, interferências físicas que têm impactos
diretos no currículo escolar: cimentar áreas verdes, para facilitar a limpeza e diminuir
possibilidades de contaminação nos tanques de areia, construção de divisórias de
madeira, que não impedem o barulho, mas dificultam a ventilação, a iluminação natural
e mesmo comprometem a estética e a beleza da arquitetura dos prédios.
Entre os espaços mais solicitados entre os educadores entrevistados, destacaramse espaços de convívio e de alimentação. Com a ampliação da jornada docente e com
muitos funcionários das áreas de limpeza e merenda, sem opções para se alimentarem
fora da escola, foi levantada, com especial ênfase a necessidade da construção de
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refeitórios para os adultos. Sendo este espaço fundamental para o bom desempenho das
funções pedagógicas e outras correlatas dentro da escola, esses refeitórios foram
criados, sob forma de espaços adaptados e, em geral são demarcados por divisórias de
madeira, dentro do refeitório das crianças.
Na escola selecionada para este artigo, a solução foi diferente das demais. A
escola dispunha de um espaço, construído para a brincadeira das crianças e que se
encontrava inutilizado para a sua finalidade original. Esse espaço vinha sendo utilizado
como depósito de materiais e equipamentos dos quais a escola não poderia se desfazer
sem um processo que confirmasse que já não se encontravam mais em condições de
uso. Como os processos para a “baixa de bens patrimoniais” são complexos e morosos –
e já o foram muito mais, segundo as educadoras informaram, a casinha seguia sem
função para a utilização dos usuários, como local de convívio. Partiu dos funcionários a
solicitação para que a diretora aproveitasse a construção e transformasse a antiga
casinha, em refeitório para professores e funcionários. Havia o argumento da
localização: ficava num espaço contíguo à cozinha, com pouco trânsito de crianças e
com capacidade para abrigar utensílios e equipamentos necessários a um refeitório,
acomodando de quatro a seis funcionários por vez.
Os aspectos destacados pelos entrevistados como relevantes a serem
considerados para a elaboração de projetos arquitetônicos de escolas municipais de
educação infantil resultaram das solicitações das escolas por reformas, ampliações e
adequações nos prédios e, portanto, apresentam itens coincidentes com os levantados
pelas equipes escolares entrevistadas.

Breve relato da pesquisa de campo realizada em três EMEIs de São Paulo
A pesquisa realizada nas escolas possibilitou o confronto do ideal – o que consta
dos documentos legais e orientadores curriculares - e o real, que resulta da ação dos
profissionais que ali trabalham e que precisam resolver questões relativas aos espaços
escolares para dar respostas às dinâmicas do cotidiano, que exigem adequações/
intervenções nos prédios para atender às demandas dos ao projeto político- pedagógicos
das escolas, que devem orientar a ação educativa, no cotidiano da escola.
Mudanças nas políticas educacionais também exigem mudanças, ampliações ou
adaptações nos espaços, como por exemplo, em relação aos profissionais, para atender à
jornada mais ampliada dos professores, seus momentos de estudo e trabalho coletivo,
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suas reuniões com os coordenadores pedagógicos, o maior número de funcionários de
limpeza e merenda, com seus pertences e exigência de maior número de banheiros e
armários. Além dessas adequações, há as exigências legais para que os prédios em
relação às normas para deslocamentos seguros e banheiros para cadeirantes, pessoas
com mobilidade reduzida e baixa visão, entre outras.
As escolas pesquisadas, por contarem com mais de 35 anos de funcionamento, já
se ressentiam de muitos espaços a serem repensados e reorganiz\ados, e outros
construídos.

Participantes da pesquisa
Na visita inicial a cada escola, foi solicitado à equipe gestora que convidasse três
professoras e um funcionário com muitos anos de casa, que tivessem vivenciado um
tempo de experiência espacial direta com a escola e possivelmente, testemunhado algum
tipo de intervenção no prédio escolar.
Também foi indicado que os professores atuassem preferencialmente em cada
um dos turnos da jornada docente: 1º turno: 7h às 11h; 2º turno 11h às 15h; 3º turno:
15h às 19h, pois, como cada turno tem uma dinâmica própria, poderia haver algum
direcionamento do olhar do professor para os espaços mais utilizados durante seu
período de trabalho.
Nas três escolas foram indicadas professoras, uma vez que representam a
maioria, especialmente entre as mais antigas em exercício na RME. Quanto aos
funcionários, nas três EMEIs foram indicadas Agentes Escolares – as mais antigas das
UEs e que, de acordo com as gestoras, acompanhavam de perto as intervenções nos
prédios.
A qualidade deste atendimento vincula-se também ao desempenho dos
profissionais de educação, que precisam ser considerados, assim como as crianças, nas
avaliações que fazem dos espaços nos quais chegam a passar dez horas de seu dia.

Como se estruturou o trabalho de campo
Após a autorização de SME para a realização da pesquisa nas três escolas, que
seria composta por entrevistas, registros fotográficos dos espaços, documentos das
escolas, desenhos dos alunos, teve início a etapa de visitas às escolas. Em cada uma das
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unidades, a pesquisa teve início com uma conversa com a diretora, durante a qual a
proposta de pesquisa foi apresentada e, a permissão para fotografar os espaços foi
obtida.
Em todas as Unidades, as gestoras apresentaram os espaços, destacando seus
problemas, como acústica, iluminação, ventilação, área inadequada para os fins a que se
destina, como espaço pequeno, sem visibilidade para a área externa. Foi programado um
contato com o grupo de professoras e a coordenadora pedagógica, no horário coletivo,
dos professores que cumprem JEIF – Jornada Especial Integral de Formação e
permanece maior tempo na escola, podendo adequar seus horários para a realização das
entrevistas. Após a visita inicial, organizamos um cronograma de encontros para a
realização das entrevistas, para fotografar os espaços, para análise dos projetos
pedagógicos e das plantas das escolas.
Foram entrevistadas sete profissionais de cada unidade, sendo: três integrantes
da equipe gestora, três professoras e uma funcionária em cada EMEI. As entrevistas
seguiram um roteiro e as respostas foram anotadas na hora pela pesquisadora, em todas
as UEs, que contavam com a avaliação dos espaços de espaços destacados para as três
escolas e realizados registros fotográficos sobre os prédios, instalações e equipamentos.
A escola como lugar onde se aprende e se ensina, onde se vive e se estreitam
laços de convivência, tem natureza própria, ou seja, é concebida, projetada, construída,
utilizada e constantemente reorganizada em função dessa finalidade.
Na análise dos espaços transformados, o refeitório para os adultos emergiu como
uma das principais indicações, inclusive para a construção de novas Unidades
Educacionais. Uma das carências do prédio, como as das outras escolas, era um espaço
para as refeições dos adultos. Muitas EMEIs antigas localizam-se distantes de
restaurantes e centros comerciais.
Assim foi adaptado um espaço, o único na escola aqui apresentada, que foi uma
construção transformada. A equipe escolar envolveu-se na adaptação de uma casinha
feita de alvenaria, que deveria ser de uso para as crianças no parque.
A pessoa que respondia pela gestão na época de sua construção ocupou-se de
providenciar iluminação e construiu esta casinha num espaço contíguo à área de serviço.
Como o telhado acompanhou a altura do prédio escolar, a casinha ficou muito alta em
relação ao tamanho das crianças e recebeu o apelido de “casinha da girafa”.
As discussões presentes nesta pesquisa poderão favorecer reflexões sobre a
estruturação de novos projetos arquitetônicos e intervenções nas escolas de educação
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infantil, que priorizem a qualidade pedagógica do atendimento, o bem-estar e segurança
dos usuários e o conforto e ludicidade necessários ao desenvolvimento saudável, em
relação aos aspectos cognitivos, relacionais e físicos paras as crianças e todos aqueles
que convivem nesses espaços.
A “Casinha da Girafa”: atual refeitório, que os funcionários consideram
uma conquista coletiva.
– “Casinha da Girafa” Refeitório de professores e funcionários (à esquerda da foto)

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora Rivania Kalil Duarte. 2014

A localização era ruim para a visualização das professoras e a casinha passou a
ser cada vez menos utilizada, até que se transformou em depósito de bens inservíveis e,
em seguida, foi adaptada para transformar-se em um refeitório, que ficou bem
localizado, pois ficou próximo aos banheiros dos funcionários.
Com mobiliários e equipamentos como geladeira, fogão e forno micro-ondas
doados pelos professores e funcionários e um armário de materiais reformado, foi
constituído um local, cuidado com apreço e zelo por todos os funcionários, onde podem,
além de alimentar-se, compartilhar momentos de descanso e, até mesmo festejar
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aniversários, ou tomar um cafezinho e conversar num intervalo entre seus afazeres.
No caso desta escola, a solução não inviabilizou espaços para as crianças,
garantiu privacidade aos adultos, que têm uma alimentação diferenciada do cardápio
infantil e possibilitou a otimização de uma área que estava sendo mal ocupada, como foi
assinalado por todos.
A disposição e uso do espaço, apropriada por todos na escola, favoreceu a
configuração do espaço do refeitório como lugar. O salto qualitativo do espaço ao lugar
é sua construção coletiva.
O espaço se projeta ou se imagina, o lugar se constrói. Constrói-se
“a partir do fluir da vida e a partir do espaço como suporte; o espaço,
portanto, está sempre disponível e disposto para converter-se em
lugar, para ser construído”. (Viñao Frago e Escolano, 1998:61)

Como lugar, situado em espaço específico, possui uma dimensão espacial que,
ao mesmo tempo, educa.

Considerações Finais
A análise de papéis e competências de educadores, comunidade, gestores
municipais e arquitetos, nas decisões sobre as intervenções nos espaços escolares
destaca elementos que se revelaram como motivadores dessas intervenções: o
atendimento ao projeto pedagógico da escola; a funcionalidade; a segurança, o bemestar e saúde dos usuários. Estes elementos foram levantados a partir da análise e
interlocução entre as entrevistas realizadas com os arquitetos e os profissionais das
escolas, com o subsídio do referencial teórico que embasa este trabalho.
A funcionária Dina disse gostar muito de mudar os espaços e gosta de ver a
escola bonita e bem cuidada, mas acha que alguns colegas não respeitam os lugares de
uso coletivo, como a brinquedoteca, que é o lugar que ela mais gosta de arrumar, porque
gosta muito de ver as crianças brincando naquele espaço.
As educadoras disseram saber que, devido ao uso intenso, os espaços demandam
reformas e adaptações periodicamente, em suas áreas internas e externas.
Para a diretora Marta, a forma como os espaços são organizados, a localização e
disposição de equipamentos e mobiliários, os cuidados com os espaços de circulação e
convívio interferem diretamente nas relações, no bem-estar dos usuários e na disposição
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para aprendizagem. Yara, coordenadora pedagógica da escola, considera que, os setores
da prefeitura trabalham sem comunicação e é preciso trocar informações e
conhecimentos para a escola funcionar bem. Os profissionais da escola não entendemos
nada de arquitetura nem de engenharia, mas, às vezes, acabam complicando os espaços,
para fazer com que eles se tornem mais seguros e funcionais.
Kowaltowski (2011) considera que , quando se trata de espaços coletivos, como
é o caso das edificações escolares, a humanização desses espaços, não diz respeito
apenas a padrões objetivos, como: edifícios com muita vegetação, harmonia de cores e
ornamentação, variações de ordem espacial, manutenção e cuidados adequados, mas
focalizam a construção de uma imagem do edifício, associada à cultura local e aos
moradores do entorno, que devem envolver-se com projetos de arquitetura da nova
escola ou de intervenções que se fazem necessárias com o passar do tempo, devido aos
desgastes de uso e às modificações propostas pela educação.
Daí a importância de todos serem ouvidos nos processos de projetos, usos e
intervenções nos espaços escolares. Assim como para que se produzam constantes
avaliações pós-uso, que concorram para a correção e orientação de futuros projetos e
subsidiem as reformas necessárias nos prédios.
Para Escolano (2000), a organização espacial é ferramenta do ofício docente e
contribui para a composição de modelos pedagógicos mais humanistas, configurando
sistemas de preservação e proteção para a infância.
Assim, projetar o espaço de uma escola, que se traduza como um ambiente da
infância, supõe considerá-lo de forma ampla, para que atenda a demandas pela
qualidade pedagógica, arquitetônica, mas também social, cultural e política, utilizando
novos parâmetros, que possibilitem projetar o novo, qualificar as relações, provocar e
promover novas formas de ver, conceber e interpretar a realidade e representá-la com
consciência crítica.
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SOBRE VIVÊNCIAS E SOBREVIVÊNCIAS FREIRIANAS NA EDUCAÇÃO:
POSSIBILIDADES E LIMITES NA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS
Sylvia Paula de Almeida Torres Vilhenaii
Universidade Nove de Julho- Uninove- São Paulo
Neste trabalho evidenciam-se os resultados de uma pesquisa em que se investigam
dimensões vivenciais das relações pedagógicas na formação do pedagogo, com ênfase
em epistemologia que favoreça o desenvolvimento da conscientização do estudante,
tendo como parâmetro o alcance da construção de conhecimentos indicados nos planos
de ensino de disciplinas semestrais e, correlatamente, a apropriação de fundamentos
teóricos e práticos que viabilizem a opção por uma prática pedagógica construtivista,
preconizada nacionalmente desde finais da década de noventa do século passado. A
experiência didática pesquisada foi desenvolvida nos últimos três anos e resulta em
amálgama de uma releitura dos Círculos de Cultura freirianos associada a alguns
aspectos do ensino híbrido e da aula invertida. Nesta proposta a perspectiva adotada se
ancora em arcabouço teórico de desenvolvimento do conhecimento lastreado em
concepções interacionistas. Utilizou-se metodologia qualiquantitativa para a
sistematização dos dados auferidos nas discussões sobre as percepções dos formandos
quanto à sua própria participação na dinâmica da classe, suas possiblidades de
superação das condições presentes e a sua colaboração ativa tanto na construção do
conhecimento, como na elaboração de material didático a ser compartilhado por todos,
até em regências futuras. As reflexões avaliativas, críticas, foram realizadas
quinzenalmente, no bojo das aulas de metodologias de ensino de ciências e de
matemática. O trabalho, envolveu 348 alunos de seis classes de pedagogia de
universidade particular paulistana e, até o momento, evidencia resultados bastante
positivos, em especial, a partir do segundo mês de implementação de cada disciplina.
Palavras-chave: Formação de pedagogos. Círculo de Cultura. Formação construtivista.
A percepção de um problema
A reorganização da política educacional brasileira e os sucessivos dispositivos
legais, e a divulgação de documentos orientadores das questões curriculares registrados,
principalmente, a partir da última década do século passado, refletem as perspectivas e
anseios por uma educação contemporânea que faça frente à dinâmica inerente a um
planeta interconectado, com amplo trânsito de pessoas, valores, culturas e toda a sorte
de informações, problemas e soluções que passam a ter alcance planetário e quase que
simultâneo. Bobbio (1999, p. 19) chama a atenção para o fato de que “as normas
jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com
relações particulares entre si”. Isso implica entender textos em contextos e, na
contemporaneidade, contextos esses que se configuram e reconfiguram em velocidades,
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cada vez mais céleres, e que demandam muita atenção e acompanhamento.
Em âmbito nacional, as sucessivas retomadas das matrizes dos cursos superiores,
e pedagogia é um dos últimos (Resolução CNE/CP 1/2006), também evidenciam a
continuidade das mudanças neste campo. Transformações pautam cursos presenciais,
outros se realizam em ambientes virtuais e, cada vez mais, se faz a inserção de novas
tecnologias no mundo acadêmico como

algo inerente ao modus faciendi

contemporâneo. As reconfigurações do perfil do aluno de curso superior também se
aceleraram nas últimas décadas. Já em 2011, era a instrução dos mais jovens que
registrava os maiores índices. Na ocasião, dentre a população do país, 49,3% dos
adultos de 25 anos, ou mais, ainda não detinha o ensino fundamental completo e apenas
11,3% havia concluído o curso superior. No entanto, na faixa de 25 a 29 anos,
evidenciando acentuada queda, registrava o índice de 28,2% como os daqueles que não
contavam com ensino fundamental completo e, também se elevava o registro dos com
superior completo, 13% (IBGE, 2011).
Ainda, a despeito das recentes políticas de cotas adotadas pelas universidades
públicas, são as instituições superiores privadas aquelas que respondem pelo grande
volume de universitários: 73%, segundo o Censo da Educação Superior, de 2013.
Promovem, assim, “uma verdadeira inclusão social educacional” (VILHENA, 2014,
p1), corroboradas pelo Programa Universidade para Todos- Prouni e FIES.
Em pesquisa de âmbito nacional, Gatti (2011) ao investigar quem opta por
pedagogia, identifica alguém que advém dos estratos mais populares, frequentou a
escola pública, e cujos progenitores apresentam baixo nível de escolaridade. Torna-se
explícito que “a professora das crianças” não mais corresponde à ideia da normalista de
meados do século passado.
Paralelamente, tanto o bojo de constituição da matriz do curso de pedagogia,
como a própria distribuição e organização das disciplinas que o constitui, e que busca
formar o pedagogo, cunha discursos que preconizam o estudante ativo, construtor de
seu conhecimento, socialmente participativo, crítico, transformador das condições que
se apresentam injustas, díspares, não inclusivas. Reitera-se, assim, o que evidenciam os
documentos nacionais de orientação curricular da educação básica e os voltados para a
formação do professor, amplamente divulgados desde 1997. E aí se apresenta o desafio.
Conta-se com um pedagogo que promova, desde os primeiros passos da criança, uma
educação construtivista, interativa. Algo que, ele mesmo, não teve a oportunidade de
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vivenciar (GATTI, 2009). Em sua escolaridade básica esteve afeto a instituições
educativas marcadas, até materialmente, por organizações tradicionais. Com cadeiras
dispostas em fileiras, mantendo alunos uns atrás dos outros, todos voltados para o
mesmo ponto central e à frente, desvelam-se as condições para relações pedagógicas
ainda centradas no professor, mesmo em tempos ditos pós-modernos. Implica refletir
sobre a dicotomia que se apresenta: a demanda por inovação a partir de alguém que não
a vivenciou, mesmo que dela se aproprie, discursivamente. Como superar esse limite?
O que pode ser criado, didaticamente, para suprir a lacuna deste formando? Vale reiterar
a lembrança de Vitor Paro (2008) quando destaca ensinamento de Paulo Freire para
dizer que o óbvio é bom ponto de partida para um pensamento pedagógico libertador.
A busca por favorecer a ultrapassagem de tal impasse levou à criação e
experimentação de didática diferenciada, deflagrada a partir de proposta de ensino
híbrido articulada aos fundamentos da pedagogia dialógica freriana. Vivenciada em
classes da disciplina de gestão escolar, desde 2013, tal didática foi substrato de pesquisa
cujos resultados (VILHENA, 2014; VILHENA e DUARTE, 2014; SABBA e
VILHENA, 2014), mostrando-se promissores, deram origem às novas articulações.
Assim, prosseguindo e integrando essa primeira pesquisa, deflagrou-se outra a
partir da construção de uma reformulação didática com vistas a contemplar as
especificidades de metodologias do ensino de ciências e de matemática, tanto para a
graduação como para a pós-graduação de pedagogos. Na reestruturação, foram
adicionados aos princípios da aula invertida associada à dinâmica dos Círculos de
Cultura, uma das bases da pedagogia de Paulo Freire (2013), a construção solidária de
fichas de sistematização de estudo e a elaboração de acervo de material didático,
material este a ser utilizado pedagogicamente em futuras regência desses estudantes.
Na proposta ora pesquisada, o trabalho coletivo e compartilhado do material
pedagógico se dá como exercício de aproximação e de amálgama entre os formandos;
ocorre no reconhecimento do outro como alguém complementar, produtor de cultura.
No atual levantamento sobre a constituição do perfil dos alunos das classes
envolvidas, foco desta investigação, confirma-se similitude entre os indicadores
apontados por Gatti (2011, op. cit.), e também os já registrados na etapa inicial desta
proposta didática ao, assim, delinear o universo experimental: 98,5% advêm de escolas
públicas; 36,5% representarão o primeiro diploma universitário em suas famílias; 99%
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contam com computador em casa; e 96% usam Wathsapp. Ainda, 98% são do sexo
feminino. Em relação ao trabalho, 82% estão empregados, sendo que 39% nunca
trabalharam na área da educação. Por fim, 19% contam com algum financiamento
estudantil.
Como dito em trabalho anterior (VILHENA, 2014, p.3):
Articular esses aspectos: um universitário formado em escola pública a quem
se propõe a apropriação de um currículo de maneira reflexiva e crítica, com
vistas a formar um profissional que saiba atuar de maneira construtiva junto a
seus alunos, tem suas implicações. Demanda que o formando seja alguém
capaz de situar e analisar as informações sob perspectivas sociais, históricas,
políticas, culturais e econômicas, e que, diferentemente dos moldes em que
estudou, torne-se um profissional que promova, construtivamente a educação
libertadora de seus futuros alunos.

Ponderações iniciais
Sem desconhecer dinâmicas que permeiam as instituições educativas e que possibilitam,
de alguma maneira, reprodução de diferenças sociais já existentes, denuncia efetivada
em 1970 por Bourdieu e Passeron, como fruto de pesquisa realizada no sistema de
educação francês e com especial foco na universidade, adotou-se aqui, justamente ao
invés: a ambiência educacional como oportunidade de transformação. Penin, em 2006,
já destacava o alinhamento de alguns intelectuais com a conveniência de se atuar
intencional e didaticamente nas brechas de textos e contextos. Assim, reiteramos nós,
pode-se agir também em tempos e espaços, favorecendo, pelo diálogo, de início, a
tomada de ciência das diferenças culturais que carreiam diferenças de oportunidades
(FREIRE 2003, 2013).
Isso implica identificar e reconhecer aquilo que é valorizado por alguns em
detrimento de outros aspectos. Ora, muita vez, são esses aspectos pouco apreciados os
que estão ancorados nas condições de partida dos alunos advindos das camadas mais
pobres, o que acaba por desmascarar o discurso sobre a suposta igualdade de
oportunidades e facilidades que, usualmente, pauta a ascensão social em seus diversos
domínios, inclusive escolar (DUBET, 2004).
Conquanto se reconheça desigualdades, as adversas condições histórico-sociais,
materiais, culturais do sujeito, não se as acata como determinantes de sua vida,
definidoras do porvir. O ser humano é um ser em construção, em contínua
transformação, indeterminado, aberto a possiblidades que podem libertá-lo. Posição esta
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defendida tanto por Piaget, na perspectiva epistemológica genética, como por Paulo
Freire, inclusive nas dimensões social e política.
Em todo seu arcabouço teórico Piaget (FLAVEL, 1975, passim) reitera que o
sujeito se constrói na interação com o meio ao apreender aquilo que suas condições, de
momento, possibilitam e, também, que irá assimilar aquilo que o interessa, uma vez que
é o que corresponde às demandas de necessidade ou prazer e que, dessa maneira, se
transforma, integrando o novo a si próprio, transformado o ambiente. E isso pode ser
entendido, a priori, como coalescente ao que os teóricos da reprodução alegam.
Enquanto essas ideias nada trazem de esperança, Piaget e Freire advogam a contínua
construção e reconstrução do sujeito. Bourdieu e Passeron (1975) ponderam que até os
que conseguiram alcançar nível mais alto de escolaridade, porém passaram ou advieram
de situações apenas básicas de sobrevivência ou, ainda, por elas passaram, são pessoas
que têm menores chances de êxito quando atingem os tais patamares superiores porque
tendem a reproduzir tudo aquilo que aprenderam no sistema social em que estiveram
inseridos. E, dessa maneira, distanciam-se do que, formalmente, se estabelece como um
padrão ótimo de qualidade, mesmo quando detém diploma de valor igual ao de outros.
Piaget ao afirmar sobre o fato de que nenhuma interação se dá fora do meio em
que se encontra e que este é pleno de valores culturais e que, certamente, esses podem
funcionar como filtros, assim, explicita: a “cada momento histórico e em cada
sociedade, predomina determinado quadro epistémico, produto de paradigmas sociais e
que é a origem de um novo paradigma epistémico”.

Esse quadro, em que não é

possível dissociar o que é contributo de componente social daquilo constitutivo
intrínseco do próprio sistema cognitivo, condiciona o desenvolvimento posterior. E o
epistemólogo prossegue indicando que a libertação dessas amarras, ou seja, as rupturas
ocorrem em situações “de crise”, quando “se passa a um estado diferente com um novo
quadro espistémico distinto do precedente” (PIAGET, 1987,234).
A didática como uma possibilidade de superação
Em ensaio filosófico educacional, Severino (2013, p.14).), fala da necessidade
da formação integral do profissional da educação, uma vez que o que está em pauta não
é só a habilitação técnica, mas, sobretudo, a formação de uma personalidade integral.
[...] eis que a finalidade central de sua atuação é a de “construir” pessoas. Este
profissional deverá corroborar para o desenvolvimento de um sujeito que vive em um
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mundo interconectado, virtual, ubíquo, em que as demandas e oportunidades surgem e
eclipsam a velocidades cada vez mais rápidas.
Nesse viés, vale observar que a educação se ajusta à sociedade, tanto
reproduzindo suas desigualdades como possibilitando transformações o que requer
refletir sobre as condições efetivas para tal empreitada. Há que se indagar das
possibilidades de inovações que tragam mudanças na composição dessa sociedade. Do
mesmo, o mesmo. Dito de outra maneira: não se alteram as respostas com as mesmas
perguntas. O que pode ser aportado, no ambiente de aprendizagem, que corrobore,
factualmente, para a melhoria da qualidade de vida de todos? As informações, um dos
elementos da construção do conhecimento, hoje proliferam e demandam tirocínio para
sua seleção, classificação e utilização racionalizada. Recursos tecnológicos tornam-se,
paulatinamente, acessíveis e já integram as malhas neuronais dos nativos digitais.
A construção do conhecimento e mesmo o funcionamento de uma escola
assentam-se, enfim, em processos e pessoas em interação. É a didática, por onde se faz a
pedagogia, por onde transita o currículo, que viabiliza a possibilidade da criação
docente e que permite aproximar tempos e espaços, obras e autores, aproximando do
contemporâneo uma educação diferenciada. É pela criação pedagógica que se facilita o
penetrar em brechas que ultrapassam as condições matérias cotidianas de cursos de
graduação e pós-graduação, mesmo situados em construções prediais modernas,
apresentam-se com salas plenas de carteiras enfileiradas e justapostas, dispondo,
basicamente, de giz e lousa e algum recurso audiovisual, e onde se articulam saberes
docentes com as propostas registradas em planos de ensino.
Nessa perspectiva, a primeira opção que se empreendeu foi dispor o mobiliário
em roda, ou “Círculo”, como referia Paulo Freire para que os participantes das aulas
tomassem lugar como nas bordas da figura geométrica do círculo. Nesta configuração,
todos podem se olhar de frente e se ver, horizontalizando as relações intraclasse. A partir
da disposição em círculo, o foco da estruturação do correr curricular nas aulas se
estabelece, incialmente, nas manifestações culturais individuais. “Cultura” sempre
cultura porque nela se desvelam valores, saberes, modos de ver e viver a vida. Nessa
horizontalidade, inserem-se professores e alunos para dialogar sobre suas próprias
culturas que, verbalizadas e refletidas, destacam as realidades sócio-histórico-culturais
de cada um, o que abre caminho para a busca das intervenções no mundo, com vistas às
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transformações libertadoras.
No Círculo de Cultura, em lugar do professor doador, o promotor de debates; em
lugar da tradição discursiva, o diálogo; em lugar do aluno passivo, o partícipe de um
grupo que se reconhece com identidade (FREIRE, 2003, p. 111).
Considerando o panorama contemporâneo, a recriação tão preconizada por
Freire dá-se considerando a democratização do acesso ao mundo virtual. Rotineiramente
é no ciberespaço que os jovens se comunicam, mas dele se utilizam academicamente
apenas para atender tarefas. O sucesso, internacional, de Salman Khan deu-se por
elaborar e disponibilizar vídeos de fácil compreensão que, assistidos fora das aulas,
permitem uso do tempo em classe para resolução de dúvidas, foco no aluno.
Dessa experiência, alguns aspectos da metodologia nos pareceram muito
factíveis de serem combinados à organização em Círculo de Cultura para discussões.
Das propostas desse educador adaptaram-se alguns aspectos. Assim, inicialmente,
optou-se pela apropriação estudantil dos conteúdos a partir de suporte de vídeos e
textos, em momento prévio às aulas. Vídeos e textos esses, de livre escolha, abertos,
porém vinculados aos conteúdos institucionalmente indicados. Então, ao aportar à sala
de aula, há a subsequente destinação do tempo, majoritariamente, para exposição do
entendimento que os alunos alcançaram e, por fim, aos debates envolvendo todos da
sala. Dinâmica pautada em fundamentos piagetianos e freireanos que permite, sempre,
balizar-se pelas possibilidades de momento do aluno o que, em última análise, implica
reconhecer que manifestações e entendimentos estão embebidos em traços culturais.
O andamento das manifestações que se faz, inicialmente, tímido, devido aos
anos de “cultura do silêncio”, do calar para não destoar, do medo de errar, pouco a
pouco é superado com demonstrações de empatia, do genuíno interesse pelo outro.
Afigurou-se como acertada a didática de buscar aliar a fácil disponibilidade da
geração de moços para o uso da internet e a apropriação de textos, valendo-se de vídeos
que facilitam uma primeira compreensão. Ainda, ao inverter o momento costumeiro das
discussões em sala de aula, incrementam-se oportunidades de progressão do movimento
de emancipação do estudante na construção de seu conhecimento.
Os debates, as comparações e as interpretações apoiaram-se tanto nos textos
previamente indicados para uso na disciplina, que também deveriam ser lidos em

ISSN 2177-336X

6558

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

20
ambientes extra universitários, como nos selecionados livremente pelos estudantes. O
mesmo procedimento pautou os vídeos de autores entendidos, pelo docente, como
interessantes para abordar perspectivas e conceitos diferentes e complementares.
Além disso, entrou-se em acordo para produção de material que o grupo
entendeu como pedagogicamente interessante, favorecedor de uma regência com marcas
construtivistas. Assim, os estudantes organizaram-se e distribuíram, entre si tarefas,
aprimoraram conhecimentos; produziram o que almejaram, com apoio do docente.
Nessa perspectiva, o tempo em sala destina-se fundamentalmente, não à
explanação de conteúdos pelo professor, prática a que esses alunos estão submetidos
desde crianças. Ao invés, o momento inicial é voltado à exposição do entendimento
pessoal dos alunos sobre o tema selecionado e apropriado fora do âmbito da
universidade. Ultrapassa-se, assim, a ênfase no conteúdo programático, e mira-se
primeiro na forma de participação de cada um, naquilo que é verbalizado, ou não, por
cada um. Ainda, em classe, ao retomar as técnicas indicadas para anotações de estudo e
confrontar perspectivas, se explicitam aspectos que haviam sido pouco abordados. Na
interação, aumenta-se, gradativamente, a sensibilidade e atenção de um para com o
outro e alargam-se os horizontes. E é assim que se constituiu essa experiência- pesquisa,
uma vertente da chamada “flipped classroom”, ou, sala de aula invertida, originalmente,
proposta por Jonathan Bergmann e Aaron Sams.
Vale dizer que a prática dialogal melhora as condições para que o estudante
assuma as suas escolhas na solução de problemas, exercite ponderações sobre os
diferentes pontos de vista, até por versarem sobre um mesmo tema. Cria, assim,
melhores condições de análise crítica. Encaminha a atenção para notar quem fala, de
que posição o faz, dizendo o quê, o que acaba por favorecer muito o desempenho
acadêmico. Como bem o destaca notório freireano:
Cada vez que se fala de um mesmo tema, ele não é repetitivo, mas expresso
de um modo singular em cada situação, porque, quando o retomamos,
fazemo-lo com nossas disposições do momento, com as aquisições de
leituras, com o saber de experiência feito, com as projeções, aspirações e
ideais incorporados desde sua última apresentação (ROMÃO, 2005, p. 20).

Procedimentos metodológicos
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Nesta pesquisa adotaram-se procedimentos similares aos da investigação
científica matriz desta (VILHENA, 2014), qual seja: os formandos em pedagogia
tomam ciência e são partícipes ativos da proposta didática e da pesquisa correlata.
Nas situações didáticas que envolvem as duas disciplinas semestrais
(Metodologia do Ensino de Ciências e Metodologia do Ensino de Matemática) tem-se
por objetivo, primeiro, conhecer e registrar fenômenos do ensino em curso de pedagogia
com vistas a construir quadro delineado, cientificamente, da prática docente frente às
aproximações que procede ao buscar atender, dentro de nova didática, ao planejado
institucionalmente para a disciplina, tanto no âmbito teórico como no prático.
No processo, viabilizam-se, sistematicamente, as reflexões entre alunos e
professor, em contexto dialogal e investigativo de ensino-aprendizagem.
Discutem-se, a priori, a dinâmica que se pretende implementar no Círculo de
Cultura; estabelecem-se os pontos balizadores como: necessidade da participação de
todos na discussão; rodízio na incumbência dos registros; na captação de materiais...
Dessa maneira, a cada aula, um dos estudantes toma para si o papel de registrar o que
entendeu como manifestações mais significativas nos debates em Círculo. Esses
registros são retomados em reuniões de reflexão, quinzenais e, após novo debate, são
lançados em dimensão escalar na planilha já examinada pelo grupo. Tem-se por
objetivo, com essas notações, a verificação da evolução da quantidade de participações,
de iniciativas e de argumentações. Nesta estratégia os estudantes exercitam a execução
dos registros que balizam uma pesquisa e, também, observam com mais facilidade a
natureza das manifestações, caminhando, paulatinamente, da tomada de consciência
piagetiana para a conscientização freiriana (BECKER,2003).
Na quinzena oposta à reunião de reflexão, há a oficina de elaboração de material
didático. Novamente, objeto de anotações lançadas, complementarmente, na planilha.
Ao final do semestre letivo, apresentam-se os dados e compartilham-se impressões,
além da produção didática.
Discussões: debates internos e resultados
Como já citado, num processo dialogal que percorre a tomada de consciência
rumo à conscientização (BECKER, 2003) o estudante, progressivamente se faz falante,
afigura como um aluno ativo, daqueles preconizados discursivamente. Talvez não o fora
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antes porque, até então, pouca oportunidade tivera. Nessa didática, a docência abdica de
sua tradicional investidura. Nesse padrão de relações, o professor se expõe
horizontalmente, constrói estratégias solidárias, aproveita dinâmicas que permitam
transformações pessoais, e abre espaço para uma educação liberta de amarras.
Assim, as discussões em classe que, no primeiro mês tem, usualmente,
participação tímida, detectada na tateante busca pela afirmação do professor, paulatina e
rapidamente são substituídas por questionamentos, propostas criativas, relatos de
saberes e fazeres até então ocultos. A genuína valorização da curiosidade e do cabedal
cultural, de cada um, fomenta a expansão da participação e do compartilhamento.
A aberta tratativa para a adoção de planilha, de uso comum, em que se registra,
a cada sessão de avaliação reflexiva, o desempenho do próprio grupo, acaba se
configurando não só como instrumento de registro dos dados, mas também como base
para análises e redirecionamentos dos próprios partícipes do círculo de cultura.
Dos 348 alunos envolvidos nesta ação, ao longo do semestre letivo,
aproximadamente 14% ainda apresentam dificuldades no trabalho de construção
coletiva e no compartilhamento espontâneo de materiais de estudo. No entanto, nota-se
que por volta de 18% estabelecem maior proximidade com determinados outros com o
fito de prosseguir em parcerias laborativas, mesmo ao final do período letivo.
Descobrem-se, reconhecem-se e complementam-se habilidades e talentos. Os demais
formandos manifestam notório progresso em sua exposição pessoal, na capacidade
argumentativa, na defesa de perspectivas diferenciadas, mesmo quando em minoria.
Nota-se melhora na oralidade que se dá numa fala mais clara, mais intencional.
Há, por fim, praticamente, consenso quanto às vantagens do uso compartilhado
do quadro organizador de estudos. Também há plena aceitação do material produzido
coletivamente, até porque este passa, ao final do processo, por uma revisão geral.
Ainda, últimas ponderações
Mais que disponibilizar informações, cumprir etapas de um planejamento o que,
inegavelmente, deve ser motivo de empenho, há que se fazer a educação como um
processo criativo tanto do professor-pesquisador como do aluno, igualmente
pesquisador. Na relação dialógica de ambos se situa a didática, cerne da vida docente.
Reconhece-se que o desenvolvimento das aulas pautadas nesta experiência

ISSN 2177-336X

6561

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

23
didática, certamente demandou reconstruções e permitiu vivenciar o que Freire
denomina de dodiscência (FREIRE, 2002, p.31); a docência-discência e a pesquisa,
polos de um mesmo fazer já que são indicotomizáveis, como bem defendem Piaget e
Freire. Enfim, ao se considerar o outro em sua inteireza, a prática se insere num
contexto gnosiológico que suscita a curiosidade, móvel básico do conhecimento.
Assim, nesta investigação, a didática que se pretendeu emancipadora, envolveu
professora e alunos, todos aprendendo e ensinado uns com os outros, pesquisando e
produzindo solidariamente.
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POR QUE AQUI TEM FESTA PARA A FAMÍLIA E NÃO SÓ PARA AS MÃES?

Noeli Talebi Gomes

Este trabalho pretende investigar a importância da atuação das equipes das unidades
escolares, através do estabelecimento de práticas de incentivo à inclusão e participação
de seus usuários independentemente de suas características de gênero, idade, condição
sócio-econômica, etnia etc. A partir da pesquisa no mestrado realizada pela PUC-SP
houve a continuidade do trabalho participativo e comunitário em uma escola municipal
de Educação Infantil da cidade de São Paulo. Os novos arranjos familiares são elementos
em que se assenta o processo educacional. Foco de pesquisa quantiqualitativa demonstra
a viabilidade da gestão participativa, quando se estabelece uma cultura transformadora,
corresponsável entre os envolvidos. Como primeira estrutura externa à família em que a
criança é inserida, a escola de educação infantil, que não dá conta sozinha do processo,
demanda profissionais hábeis tanto no acolhimento dos pequenos como no trato com
esses arranjos familiares que ainda estão se adequando à cultura escolar, cheia de datas,
regras e horários, diferentes dos seus. São diversos atores a inserirem-se,
simultaneamente, em novas relações. É necessário rever os conceitos, mudar a
concepção nas festas e reuniões pedagógicas, romper modelos que privilegiem apenas
um modelo de arranjo familiar. A escola pode propiciar momentos de encontros
intergeracionais, trocas de experiências para assim se tornar um local privilegiado de
convivência e pertencimento. Quanto maior e mais profícuo for o intercâmbio entre
escola e comunidade, mais leve será a carga para a equipe escolar. As rodas de conversa,
círculos de cultura e reuniões de membros da comunidade, propiciam uma melhor
exposição de conflitos para uma possível mediação.
Palavras chave: Escola-família. Convivência. Pertencimento.
Considerações sobre o tema
Vivemos em uma época de desenvolvimento tecnológico avançado, grandes descobertas
cientificas e discursos inovadores sobre a complexidade e a aceitação das diferenças
sociais existentes nos usuários das Instituições de ensino. Estas instituições, entretanto,
são paradoxalmente reguladas por diretrizes arcaicas e conservadoras, resultando em
mecanismos de diferenciação, exclusão e até invisibilizaçãoiii de seus usuários. Muitas
vezes são verificadas atitudes de julgamento até mesmo por parte dos próprios
educadores.
A pergunta utilizada no título foi realizada por uma mãe de criança em uma escola
municipal de Educação Infantil da cidade de São Paulo, que ficou surpresa ao ser
convidada para uma festa da família, com tios, avós e não só mães e ilustra o modelo de
pensamento presente no senso comum. Ela esperava uma homenagem, a preparação de
um número a ser apresentado por seu filho, mas na verdade a escola realizou uma oficina
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coletiva sem nenhuma ênfase à figura materna, já que muitas crianças não possuem esta
figura, sendo criadas por avós, tias, amigas, apenas pelo pai, outros adultos ou em
orfanatos.
É primordial o investimento em uma cultura de gestão transformadora, que considere as
diferenças e dê respaldo aos diferentes e plurais. Assumir o desafio de perpetuar uma
cultura de gestão que respeite e incentive os indivíduos e seus arranjos familiares e
incentivar tais práticas a partir dos próprios educadores como ferramenta de
transformação.
Esta situação se agrava em muitas instituições privadas, onde com freqüência são
priorizadas

festas

comemorativas,

transformando-as

em

grandes

eventos.

Independentemente da escola ser estatal ou privada, os usuários que vivem em arranjos
familiares distintos, como núcleos expandidos, arranjos monoparentais ou reconstituídos
e agrupamentos por amizade, entre outros, podem se sentir excluídos e acabam por
introjetar a culpabilização que lhes é freqüentemente imposta pela equipe escolar ou pela
mídia.
No sentido de se aproximar do verdadeiro significado do termo, a instituição
escolar, com seu corpo de profissionais, precisa se apropriar das estratégias possíveis
para se aproximar de seus usuários externos e, consequentemente, buscar que estes
conheçam, participem e valorizem o trabalho desenvolvido em seu interior e se tornem,
eles também, parceiros e sujeitos no fazer educacional que ocorre no espaço
institucional. Para isso, é preciso colocar os recursos culturais, sociais, educativos da
comunidade ao serviço de todos os usuários, estabelecendo com eles ligações
continuadas, criando redes de apoio ao desenvolvimento e à aprendizagem. É preciso
criar programas escolares com objetivo de promover o relacionamento com a
comunidade. Mas “esses programas necessitam de financiamento e não podem viver sem
profissionais que os coordenem. O amadorismo e o missionarismo podem ajudar a criar
um programa, mas não a dar-lhe continuidade.” (Marques,1997:60)
É necessário que a instituição escolar reconheça os limites e potencialidades de
seus usuários. Vale lembrar que o modelo tradicional de família ainda persiste também
no imaginário das equipes escolares, o que inibe uma ação mais pró ativa e diferenciada
destas para envolver arranjos familiares que não se perfilam mais no modelo tradicional.
A noção de democracia é baseada nos princípios de liberdade e igualdade. Mas,
reconhecer a idéia de igualdade incomoda, pois pode levar à perda de privilégios. Lutar
pelos direitos humanos não é lutar pelos direitos individuais, de um grupo ou até de uma
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categoria, com proposições “particularistas, fatalistas, multifacetárias referenciadas em
micro-discursos locais, étnicos, de gênero” (Carvalho, 1998: 2). É lutar pelos direitos dos
outros, de todos. É lutar para a solidariedade, justiça, paz e tolerância. E nesse sentido,
deve-se ter a capacidade de se indignar com princípios cotidianos, de não se contentar
com o fatalismo.
Não se construirá uma sociedade melhor somente através das ciências políticas e
econômicas. É necessário que se construa uma nova forma de relações sociais. Daí
decorrerão as modificações humanas na economia e na sociedade global.
Para uma efetiva possibilidade de participação nos colegiados e na tomada de
decisões, pequenas intervenções na estrutura física podem ser necessárias para tornar a
escola mais acolhedora. Mas o primordial é a cultura do diálogo.
“Junto com o respeito e os direitos e deveres que encarnam os direitos humanos, o diálogo é
outro dos conteúdos essenciais da Pedagogia da convivência. Não há possibilidade de
convivência sem diálogo. As pessoas crescem e se humanizam graças à linguagem e ao
diálogo. Conviver uns com os outros é um contínuo exercício de diálogo. O diálogo também é
um fator essencial para dar e melhorar a qualidade de vida das relações humanas. Quando se
rompe o diálogo, se está inviabilizando a possibilidade da convivência em geral e de poder
resolver os conflitos, em particular. E não há possibilidade de resolver os conflitos senão por
meio do diálogo, seja diretamente entre as partes que se enfrentam ou através de terceiros que
se coloquem como mediadores ou, ao menos, intermediários. “ Jares, Xesus. 2013.

As rodas de conversa, círculos de cultura, reuniões de membros da comunidade,
propiciam uma melhor exposição de conflitos para uma possível mediação.
Ainda persiste no Brasil uma educação voltada aos valores tradicionais e
consequentemente ao modelo nuclear de família. As crianças provenientes de
agrupamentos diferenciados são por muitas vezes prejudicadas e discriminadas.
Consequentemente ainda se manifesta uma grande resistência para a abertura da
instituição aos seus usuários e à aceitação, até pelos próprios pares, da tentativa de
rompimento do modelo tradicional de família e de sua participação nas instâncias de
poder presentes no cotidiano.
Vale lembrar que o perfil da família, como nomeada na legislação brasileira já
não é mais o mesmo. A “família” nuclear tradicional, tal como considerada na
Constituição Federal, vem sendo substituída por novos arranjos familiares: arranjos
monoparentais, expandidos, sem filhos etc. O número de casamentos legais diminuiu, ao
passo que as uniões não-legais aumentaram. O número de moças casadas ou unidas
decresce à medida que aumenta seu grau de escolaridade (Berquó,1998). Em termos de
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poder aquisitivo, a média é de uma queda de 20% no caso das mulheres (dados do
Instituto do Trabalho e Sociedade- Iets), mas a tendência é que as relações se tornem
mais horizontais, igualitárias e transparentes.
No artigo “De que famílias vêm nossos alunos”, Heloísa Szymanski (1997)
investiga os significados de família na população de moradores de subúrbio de baixa
renda na cidade de São Paulo, verificando que, no universo então pesquisado, havia duas
“famílias” em questão: a família pensada e a família vivida. A família pensada mostrouse como uma união exclusiva de um homem e uma mulher que se inicia por amor, com a
esperança de que o destino lhe seja favorável e que ela seja definitiva. Um compromisso
de acolhimento das pessoas envolvidas, com promessa de cuidados e expectativa de dar e
receber afeto, principalmente em relação aos filhos. Isto dentro de uma ordem e
hierarquia estabelecidas num contexto patriarcal de autoridade máxima e que deve ser
obedecida com base no modelo pai-mãe-filhos estável. Na relação vivida, no cotidiano,
surge uma gama de variações com base no modelo nuclear pai-mãe-filho estável : uniões
anteriores, famílias monoparentais chefiadas pela mãe, núcleo de famílias em torno da
mãe mais velha, núcleo em torno de uma parente ou madrinha e, até mesmo, uma
organização tipo “poligâmica informal”. Trata-se de um conjunto de relações que fogem
às definições formais que geralmente incluem a consangüinidade, casamento civil,
comunidade de nome com condições constitutivas de família. Mesmo sem preencher as
condições formais ou jurídicas de família, aquelas pessoas consideram-se vivendo assim.
Além disso, a instituição escolar muitas vezes é para essas pessoas um mundo
desconhecido, um território que não dominam, um espaço físico que não reconhecem, o
que, associado muitas vezes a uma escolaridade reduzida, quando não mesmo a uma
experiência negativa desta, contribuirá decisivamente para não se sentirem à vontade
neste tal „outro mundo‟. Além disso, normalmente são chamados à instituição por razões
que lhe são desagradáveis. Segundo Szymanski (1997:221) “para essas famílias, as
escolas são ambientes novos e até hostis. As famílias precisam aprender a linguagem da
escola, principalmente a burocrática. Datas e prazos, o próprio tempo é diferente para
elas. O imediatismo da miséria traz seu futuro para hoje à noite ou amanhã”.
Segundo Cunha, 1980,
“quando as professoras, oriundas dessas camadas (não populares), defrontamse com crianças que não são portadoras desses padrões culturais, tendem a
discriminá-las (…) os alunos portadores dos padrões culturais “adequados”
vão progredir no sistema escolar (…) e acreditarão que o seu esforço
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individual foi o responsável pelo sucesso; os demais, que não possuem aquele
padrão, fracassarão (…) e interiorizarão as razões da culpa como devidas à sua
própria incapacidade e falta de motivação”.

Para Brougere (2006) a instituição de Educação Infantil causa ainda maior
estranhamento, pois é a primeira estrutura externa à família, o primeiro espaço fora de
casa para a criança; estar em um espaço público requer uma cultura diferente da familiar
e acontece um choque. E como crianças marcadas pela diversidade se adequam a essa
estranha cultura? Como desenvolver uma modalidade para acolhimento das crianças
provenientes de locais e culturas diferentes?
A estrutura escolar, burocrática e formalista, também contribui para o isolamento
dos seus usuários, por vezes utilizando uma linguagem demasiado técnica e muitas vezes
incompreensível para os usuários com baixo nível de escolaridade. “A rede escolar se
comporta como uma rede para si e não para seus usuários, o que produz perversamente
um processo de exclusão de sua clientela” (Instituto Estudos Especiais PUC/SP-1995).
A participação dos usuários da escola em sua gestão parece ser decisiva no
sentido de valorizar e respeitar o Projeto Pedagógico. Mas não se pode esperar plena
participação logo no início. O processo de participação vai lentamente se construindo e
consolidando pelo próprio grupo e requer mudanças culturais e políticas naturalmente
lentas, devido à histórica subordinação.
A gestão participativa é potencializada na medida em que a instituição escolar
possa ser vista como um espaço de pertencimentoiv, publicização e diálogo, assumindo
um compromisso público. Isso envolve a mudança postural e atitudinal de toda a equipe.
Mesmo assim, algumas pessoas ainda se ressentem de um poder mais autoritário, na
figura do gestor. Práticas participativas são entendidas como permissivas ou
desinteressadas. Segundo Júlio Gomes Almeida ( 2005:46)
....” a escola não conta apenas com um espaço de poder. O poder está em vários
lugares da organização, sendo a sala do diretor apenas mais um desses lugares”.
....

“ reclamava-se a presença de um diretor que centralizasse o poder ,

estabelecesse a ordem antiga.”.... “ O imaginário que privilegia a centralização
do poder, como forma de garantir a ordem, encontra-se presente no cotidiano da
escola”.

O incentivo à participação toca inevitavelmente na questão da liderança e da
criação de interlocução com a comunidade educativa. Torna-se de fundamental
importância o tipo de liderança exercida pela equipe técnica da escola, no sentido de
fazer parcerias com seus usuários. O tipo de liderança educativa impulsionada pela
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equipe gestora vai dizer até que ponto se está perante um verdadeiro modelo de parceria,
com uma distribuição de poderes pela comunidade educativa, ou apenas uma nova
versão, mais profissional, do modelo de delegação de poderes. Se o modelo de escola for
de uma organização burocrática, agência do poder central; se o gestor se colocar na
posição de funcionário do poder, assistir-se-á não só a uma diminuição da autonomia dos
professores, como a um esvaziar das possibilidades de construção de uma real cidadania
dos alunos, dos pais e dos outros membros (vizinhos e colaboradores) representantes nos
órgãos colegiados que a escola possa possuir (Conselho de Escola, Associação de Pais e
Mestres, Grêmio Estudantil), através da “pseudo-participação”. Por outro lado, “se o
diretor defender um modelo de escola de parcerias, não burocrático, baseado no princípio
de que o sucesso para todos só é possível com a participação de todos, iremos assistir a
uma verdadeira partilha de poderes que tornará a escola mais ligada à comunidade e
menos dependente das burocracias do Ministério da Educação” (Marques,1996: 42-44).
O despojamento e mudança de mentalidade envolvem inclusive o
reconhecimento das lideranças não institucionalizadas (líderes comunitários, alunos que
se sobressaem) como membros tão importantes no processo como os líderes
institucionais.
“Os líderes locais, por terem acesso a ambientes diferentes,
podem contribuir muito como mediadores entre as famílias e os
educadores das escolas e das ONGs de desenvolvimento infantojuvenil, para deixar a família mais à vontade no desenvolvimento
escolar” (UNICEF/CENPEC- 1999:49).
A transformação atitudinal passa pela oferta combinada de outras políticas sociais
que complementem o processo educacional, pela formação contínua dos professores e
pela mudança na forma de lidar com o envolvimento escola-famílias. Seria necessário
flexibilizar os rituais e as normas administrativas das escolas, acreditando nos benefícios
do envolvimento dos usuários.
Pedro Pontual (2000:3) ressalta a necessidade de um processo educativo para a
efetiva participação, cujo alcance vai depender da inserção das pessoas no conjunto do
processo e da “extensão e profundidade das ações formativas/ capacitação que
possibilitem o acesso a um maior nível de conhecimentos” sobre a participação. É
ilusório acreditar que a escola conseguiria sozinha, com equipes geralmente reduzidas e
todo o seu trabalho cotidiano, dar conta de todo esse conjunto de ações. Faz- se
necessária a busca de saídas emancipatórias, como a criação de colegiados ou sub-
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comissões entre os usuários da escola e da comunidade. (Pontual, 2000:7). Os “clubes de
mães”, comuns nas décadas de 60/70 tiveram, em sua maioria, uma avaliação positiva
“no sentido de vincular as mulheres às políticas públicas, ao trabalho, à convivência com
outras mulheres de sua comunidade”, ampliando seu universo de relações, informação e
cultura, aumentando o engajamento dessas mulheres em outros movimentos de
reivindicação e melhorias para o bairro e refletindo sobremaneira na melhoria do
desempenho escolar de seus filhos (Carvalho,1998 b).
Evidenciam-se aqui algumas dificuldades na implementação de um sistema
democrático de educação em uma sociedade em que o modelo participativo preconizado
ainda não se incorporou às instâncias decisórias. Por vezes não basta querer acertar, é
necessário um respaldo legal, moral e psicológico para se lidar com as necessárias
situações de conflito geradas pelos fóruns de interlocução (necessárias porque o
consenso é sempre precedido do conflito). E as equipes escolares das escolas estatais,
frequentemente incompletas e sem a necessária formação para a hierarquia
horizontalizada, se ressentem também de acompanhamento especializado por
profissionais inexistentes nos quadros das escolas, absolutamente necessários para um
efetivo trabalho profissional de qualidade.
Outra dificuldade é a questão da descontinuidade administrativa e até das
lideranças (casos em que a continuidade do trabalho depende da permanência de
determinada pessoa no grupo e cujo trabalho se dissolve após a saída desta pessoa ou
grupo de determinada instituição escolar). Nenhum trabalho participativo se concretiza
em pouco tempo: só a coesão do grupo faz o trabalho participativo sobreviver às
mudanças de governo, chefia, membros do grupo e às tempestades de modo geral.
Quanto maior e mais profícuo for o intercâmbio entre escola e comunidade, mais leve
será a carga para a equipe escolar. Podemos contar hoje com verdadeiras redes de
solidariedade que se formam ao redor da escola que, se bem aproveitadas, trarão
inúmeros benefícios à comunidade escolar. Pais, mães, avós, vizinhos, empresários,
profissionais autônomos do bairro têm sempre alguma colaboração. Para ajudar a escola
ou até como canal de divulgação de suas próprias atividades podem ser mobilizados a
colaborar. Cabe à equipe criar canais de fluxo de comunicação para que isso aconteça:
murais, jornal, subcomissões, redes de apoio aos alunos etc. Isso requer habilidade e um
certo despojamento de todos os participantes da escola, no sentido de perceber que a
instituição escolar não é hoje a única fonte de informação e, portanto não está acima de
qualquer outra instituição fora de seu patamar. Perante este novo cenário, as famílias se
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apresentam revestidas de novas responsabilidades e poderes, sendo-lhes possível
participar na tomada de decisões.
A participação em colegiados é o momento privilegiado de trazer à ação os
usuários que ainda permaneciam alheios ao processo e mostrar-lhes o trabalho escolar;
“arrebanhar” mais membros requer paciência, resignação, atitude de escuta e
reconhecimento de que essa é uma necessária fase do processo. Segundo evidenciado na
dissertação de mestrado desta pesquisadora, a migração crescente de alunos das escolas
privadas para a escola pública tem trazido questionamentos e críticas que acabam
pressionando a melhoria da qualidade.
As crianças e jovens só poderão compreender o mundo e atribuir-lhe algum
sentido quando a escola atravessar seus próprios muros e se abrir para os usuários, reais
ou potenciais. Enquanto isso, a comunidade poderá procurar a escola para conhecer suas
dificuldades e atuar em conjunto com sua equipe para a resolução de problemas comuns.
A escola precisa investir nas relações com sua comunidade para conquistar sua
legitimidade e força, tornando-se um espaço de pertencimento enraizado nessa
comunidade, transformando as “reuniões de pais” em espaços de reflexão, para que os
membros da comunidade possam recuperar a autoconfiança em sua capacidade de educar
e interferir positivamente. Também é necessário que os professores incentivem a
participação de alunos e pais nos órgãos colegiados da escola, tendo o cuidado de não
expor os que participam. A educação nos apresenta a possibilidade da construção de um
sujeito coletivov, que não exclui a ascensão social individual, mas visa a melhoria da
qualidade de vida para todos. Relações baseadas na confiança mútua, cooperação, ações
afirmativas e parceria trazem ganhos de legitimidade no próprio fórum de interlocução.
A transformação atitudinal passa pela oferta combinada de outras políticas sociais
que complementem o processo educacional, pela formação contínua dos educadores e
pela mudança na forma de lidar com o envolvimento escola-usuários.
Note-se que as políticas públicas brasileiras ainda preconizam freqüentemente o
ideal da “família estruturada”; assim como muitos educadores e autores atuais e ainda
vêem a pobreza e modelos diferenciados de família como um sério problema:
“Os problemas sociais sintetizam-se e sincretizam-se na família; por isso cresce e
agrava-se o problema dos „meninos de rua‟ ou da favela: problema que se
acentua pela falta ou degradação da família.”....” Sem condições dignas de vida,
a família se desestrutura.” ( Rangel, 2005, p.140
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Mas ainda é muito presente a fórmula de sucesso ligada aos arranjos
estruturados! Nesse sentido, é

essencial analisar a temática educacional da gestão

participativa e comunitária sob a ótica da diversidade cultural e dos novos arranjos
familiares.
No trabalho de conscientização dos usuários da escola, deve-se começar sempre
pela prática e nunca pela teoria. Atividades de socialização, lazer e cultura, leituras,
debates servem como motivação à busca de conhecimentos. O aprendizado se faz
quando um grupo se propõe a analisar e refletir sobre sua vida cotidiana. E nesse
sentido, os programas emancipatórios de fortalecimento de arranjos familiares são
“elementos energizadores” que permitem um distanciamento das pessoas participantes
por algumas horas da dura realidade que as circunda, “para que, fortalecidas e
renovadas, possam voltar a confrontá-la”. (CENPEC, 1999: 53). As famílias estariam se
conhecendo de maneira agradável e informal e poderiam interagir numa perspectiva de
descontração, lazer e troca, com o principal objetivo de educar os filhos. É importante
que se estude o cotidiano, o que iluminará a reflexão de problemas de conhecimento.

Conclusão:
A participação dos usuários implica necessariamente em seu envolvimento na
tomada de decisões da escola, através de um contínuo fluxo de informações que possa
reduzir possíveis incertezas. E o direito à informação é um dos direitos fundamentais do
Homem. Relações baseadas na confiança mútua, cooperação, ações afirmativas e
parceria trazem ganhos de legitimidade no próprio fórum de interlocução.
É necessário rever os conceitos, mudar a concepção nas festas e reuniões
pedagógicas, romper modelos que privilegiem apenas um modelo de arranjo familiar. A
escola pode propiciar momentos de encontros intergeracionais, trocas de experiencias
para assim se tornar um local privilegiado de convivencia e pertencimento.
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É aqui adotado o conceito dado por J. Brougere, em sua atual pesquisa sobre a invisibilidade das
crianças estrangeiras na educação francesa. Considera-se, nessa ótica, que todas as crianças são iguais
e têm de ter a mesma educação, independentemente de seus antecedentes e culturas completamente
diferentes.

iv

Como define Carvalho, 1998: “Um espaço de pertencimento é sempre um espaço de referência, de
criação de vínculos e inclusão em redes de sociabilidade que se tecem na escola e se expandem
articulando-se a outras redes relacionais no meio circundante: dão ancoragem ao processo de ser, fazer,
conviver, aprender na e para além da escola”.
v

Entende-se por sujeito [coletivo] popular uma agregação humana que compartilha condições semelhantes
de vida, acredita e faz experiências dos mesmos valores a partir dos quais constrói a sua unidade e a sua
atuação na sociedade, um conjunto de pessoas que reconhece ter raízes culturais e religiosas comuns e uma
meta política e social comum a ser alcançada. O sujeito [coletivo] popular qualifica uma agregação de
pessoas e enquanto não absorvidas no anonimato da massa mas formam uma realidade social que vive uma
experiência de unidade e solidariedade, dotada de identidade própria e capaz de iniciativa no seio da
sociedade civil, no interior da qual vai elaborando as etapas sucessivas do projeto comum para uma nova
convivência social.” (Petrini 1984:90 apud Silva, 1998: 93).
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DIÁLOGOS SOBRE LEITURA E A FORMAÇÃO DO LEITOR: POLÍTICAS
PÚBLICAS EM ANÁLISE

Ao propormos a realização deste painel com as discussões constantes nos textos:
―Políticas públicas e a formação de professores leitores: um diálogo possível e
necessário‖, ―A perspectiva política sobre a leitura do texto literário e as concepções dos
professores‖, e ―A formação do professor leitor na licenciatura: um desafio educativo‖,
temos a intenção de estabelecer um diálogo entre diferentes instituições e grupos de
pesquisa, que têm tomado como objeto de estudo, tanto a área de política de leitura,
como a de política educacional no Brasil. Além de buscar uma abordagem
interdisciplinar, as pesquisas destes grupos constituem-se a partir de propostas de
estudos qualitativos e quantiqualitativos e lançam mão de múltiplos métodos de
produção e análise de dados, correlacionando fontes materiais plurais (escritas, orais,
visuais e sincréticas). Neste sentido, os lugares de onde nos posicionamos implica que
todo trabalho de investigação é colaborativo e dialógico e se desdobra com a
expectativa de um tratamento ético (responsável e responsivo dos dados): requer-se,
pois, um olhar generoso para os envolvidos, para o tema, para as fontes, para os
interlocutores, que não tome os sujeitos das pesquisas apenas como ―informantes‖, mas
como parceiros fundamentais do processo de constituição do ser-pesquisador e da
história das instituições em que o trabalho se realiza. Ao estabelecer o diálogo entre
estes textos e seus autores, procuramos ampliar os conhecimentos sobre os efeitos de
diversas políticas públicas nas áreas do ensino da leitura e da formação de professores
leitores. A perspectiva que orienta esse trabalho é que o diálogo entre diferentes pontos
de vista auxilia a ampliar os conhecimentos sobre os seus objetos de pesquisa.

Palavras-chave: Ensino da Leitura. Formação do Leitor. Políticas Públicas.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR LEITOR NA LICENCIATURA: UM
DESAFIO EDUCATIVO
Elianeth Dias Kanthack Hernandes – FFC/UNESP – Marília – CAPES.
Renata Junqueira de Souza – FCT/ UNESP – Presidente Prudente –
CAPES/FAPESP/CNPq

Resumo
Este trabalho tem como tema a formação do professor leitor e decorre de uma pesquisa
mais ampla, que em sua versão final pretende proceder a análise da formação leitora e
da prática decorrente dessa formação, no que diz respeito aos professores
alfabetizadores e os professores de Língua, egressos de cursos presenciais de Pedagogia
e Letras. A pesquisa que dá origem ao trabalho foi realizada numa abordagem
qualiquantitativa, com análise bibliográfica e documental, tendo a finalidade de articular
os conhecimentos teóricos já produzidos na área da leitura, da formação do professor e
das suas contribuições para a prática no ensino da leitura. Tendo a finalidade de
identificar como se dá a formação do professor leitor no Curso de Pedagogia usamos
como procedimentos de pesquisa, além do levantamento bibliográfico e referencial, a
coleta de dados por meio da aplicação de questionários para os alunos ingressantes e
concluintes do Curso de Pedagogia em 2015 e análise documental dos Planos de Ensino
dos docentes. Os dados levantados foram analisados de acordo com fundamentos
teóricos que dão sustentação ao projeto: concepções sobre a leitura e maneiras de ler
como prática cultural (CHARTIER), a linguagem como instrumento de mediação
(VIGOTSKY) e como processo de enunciação (BAKHTIN). Ao concluirmos as
primeiras fases da pesquisa já fica evidente que a formação de professores, naquela
licenciatura, por si só, não tem oportunizado a constituição de leitores plenos, apesar da
priorização que é dada para a importância da leitura na aquisição dos saberes
relacionados à prática da profissão docente, em todas as disciplinas do currículo do
curso.
Palavras-chave: Política Educacional. Formação de professores leitores. Ensino da
leitura.

Introdução
Com o entendimento que para estudar o tema da formação inicial do professor
como leitor no curso de licenciatura de Pedagogia, seria interessante pesquisar
previamente se isso já não teria sido investigado, de maneira suficiente, por outros
pesquisadores, resolvemos realizar uma consulta no banco de teses e dissertações da
CAPES, na intenção de identificar os trabalhos que tivessem como foco esta temática.
Dos trabalhos encontrados tendo como referência a categoria ―a formação do professor
leitor no curso de Pedagogia‖, não obtivemos nenhum resultado que indicasse que já
havia sido realizada uma pesquisa com este foco. Daí, resolvemos ampliar a consulta,
tendo agora como eixo da análise, de forma mais ampla, a categoria ―Formação do
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professor leitor‖. Com essa proposta, identificamos 44 registros, sendo que em apenas 2
deles havia uma preocupação explícita em articular a formação do professor leitor e a
sua prática docente que objetiva a formação de novos leitores. Sendo assim, resolvemos
dar continuidade ao estudo, em sua totalidade, com o objetivo de dar visibilidade aos
aspectos relativos à formação do professor leitor e as suas possíveis consequências para
o ensino da leitura, com as experiências de leituras vivenciadas no curso de Pedagogia
de uma universidade pública do Estado de São Paulo.
Para esclarecer as intenções e os limites dessa pesquisa, é preciso informar que o
interesse pelo tema acompanhou a carreira profissional das pesquisadoras e se
manifestou desde a trajetória como professoras da educação básica, e ganhou força nos
espaços acadêmicos, no exercício da docência nos cursos de formação de professores,
na mesma universidade que é objeto deste trabalho investigativo. O interesse em
abordar e discutir sobre essa temática, a constituição do leitor, foi ganhando destaque
também, por considerarmos que este é um assunto de extrema importância na formação
que é oferecida em todos os níveis de escolarização. Esta consciência de que a escola
necessita investir na formação de um leitor proficiente, que tenha comportamento e
procedimentos leitores compatíveis com a sua situação de imersão em uma cultura
grafocêntrica, estimulou nosso interesse no desenvolvimento dessa pesquisa.

A Leitura nas licenciaturas: a formação do leitor em análise
Fizemos então, a opção por tomar como objeto de pesquisa tanto a leitura,
como a formação e a prática do professor leitor, porque temos a concepção de que a
leitura é prática social essencial à vida contemporânea e meio fundamental de acesso à
cultura letrada e aos conhecimentos produzidos pela humanidade.

Este trabalho

científico registra uma parte de uma pesquisa mais ampla denominada Leitura nas
licenciaturas: espaços, materialidades e contextos na formação docente, cuja finalidade
é analisar o perfil leitor de universitários nas licenciaturas de Letras e Pedagogia, de
quatro universidades brasileiras, apontando princípios, conhecimentos e ações
pedagógicas para a formação de leitores na universidade como espaço privilegiado de
mediação da leitura e de circulação de práticas de leitura. Na versão total do projeto,
serão sujeitos da pesquisa alunos ingressantes e egressos de ambas licenciaturas, em
razão de constituírem-se professores da Educação Básica, que ensinam a leitura e suas
práticas.
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Buscamos abordar, em um primeiro momento, as concepções referentes à
leitura e formação de professores leitores que são incorporadas às práticas dos
professores. Fizemos esta abordagem por entendermos que isso ajudaria a orientar as
etapas posteriores, onde as concepções sobre leitura e o trabalho de análise dos dados
coletados serão expostos. A prioridade que demos às concepções que embasam as
práticas, neste registro, foi orientada pela intenção de desde o início colocar a prática do
ensino da leitura como objeto e conteúdo de estudo.
A partir dos resultados das entrevistas semiestruturadas que realizamos com
os alunos concluintes do curso de Pedagogia, dos questionários aplicados para alunos
ingressantes e concluintes e demais procedimentos utilizados durante a coleta de dados,
pudemos então traçar o perfil leitor dos licenciandos que participaram como sujeitos da
pesquisa, bem como, analisarmos como o curso de formação de futuros docentes investe
na formação inicial do professor leitor. Os dados levantados foram analisados de
acordo com fundamentos teóricos que dão sustentação ao projeto: concepções sobre a
leitura e maneiras de ler como prática cultural (CHARTIER, 1995), a linguagem como
instrumento de mediação (VIGOTSKY, 1989) e como processo de enunciação
(BAKHTIN, 2003).
A importância desse estudo se traduz no fato de que o repertório cultural
construído (ou não) nos quatro anos de licenciatura, com certeza provocará efeitos nas
suas práticas profissionais, que deverá ser exercida em um futuro próximo. Sendo
assim, partimos da concepção de que o tema do ensino da leitura pressupõe pensar na
formação do professor leitor, pois, a leitura é fator essencial no desenvolvimento da
identidade profissional do docente e constitui um instrumento fundamental de sua
prática. A expectativa é a de que o professor seja um mediador no desenvolvimento de
capacidades leitoras, no processo de aprendizagem do aluno, como está explicito nos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCNLP - para o ensino
fundamental:
É tarefa de todo professor, portanto, independentemente da área, ensinar,
também, os procedimentos de que o aluno precisa dispor para acessar os
conteúdos da disciplina que estuda. [...] Muito do fracasso dos objetivos
relacionados à formação de leitores e usuários competentes da escrita é
atribuído à omissão da escola e da sociedade diante de questão tão sensível à
cidadania. (BRASIL, 1998. p. 32) (Grifo nosso)

Para melhor dimensionarmos o alcance da formação do leitor no curso de
licenciatura, no início do ano letivo de 2015, um grupo de pesquisadores do Programa
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Nacional de Cooperação Acadêmica interinstitucional - PROCAD, vinculado à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. CAPES, elaborou um
questionário piloto para ser aplicado aos alunos dos cursos de Pedagogia e Letras
(ingressantes), que tinha a finalidade de servir como referência para a formatação de
outro questionário a ser aplicado também aos concluintes desses cursos, em algumas
universidades parceiras no PROCAD, para o desenvolvimento desta pesquisa.
Concordando com os teóricos que têm defendido a necessidade de focar os
aspectos que estão relacionados com a formação de professores para buscar alternativas
de qualificação docente (TARDIF, 2014; FREIRE, 2001; GUIMARÃES, 2004: GATTI,
2010), defendemos a ideia de que a formação plena como leitor é um dos aspectos
fundamentais para se obter a qualificação docente solicitada por esses e outros teóricos,
a fim de combater a falta de oportunidade em ampliar a cultura letrada por intermédio
de mediações que deveriam ser proporcionadas nos espaços escolares.
Na busca de darmos corpo à investigação, realizamos também uma análise
documental, com o estudo dos Planos de Ensino dos professores do curso de Pedagogia
- para dar visibilidade ao que está proposto nestes documentos, com relação à intenção
de oferecer a oportunidade de ampliação da competência leitora ao futuro professor.
Com os dados em mãos, procedemos à análise, onde ficou evidenciado que a maioria
dos futuros professores ainda não tem clareza quanto a importância da sua formação
como leitor, como procuramos demonstrar a seguir.
Assim como Silva (1999), entendemos que existe um reducionismo na
compreensão do que é o ato de ler, e isso tem como causa principal o desprezo pelos
elementos fundamentais da leitura, e como consequência a diminuição de seu caráter
complexo e processual. No texto ―O diálogo entre o ensino e a aprendizagem‖, Weisz
(1999) esclarece que existem ideias, concepções e teorias sustentando as práticas dos
professores, mesmo quando eles não têm consciência delas. Daí, optarmos por explicitar
nesse primeiro momento aquelas ideias e concepções que, no nosso entender, têm
direcionado as práticas pedagógicas destinadas ao ensino da leitura desde o início da
escolarização básica.
A primeira concepção que queremos destacar como desfavorável â
formação do leitor pleno é aquela que acredita que ―Ler é decodificar‖. Ao assumir que
o ato de ler corresponde ao ato de decodificar a escrita, o professor vai conceber um
aluno passivo, que não exerce nenhum outro papel frente ao texto, que não seja o de
receptor do que outro sujeito quis transmitir.
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A segunda concepção que tem estado presente nas práticas de ensino da
leitura é a de que ―Ler é dar resposta a um estímulo‖. Desde que a teoria da
aprendizagem foi influenciada pelas pesquisas de Ivan Pavlov (1849-1936), o esquema
―estímulo (S) - resposta (R)‖ tem ocupado lugar em algumas ideias que sustentam
práticas de ensino de leitura na escola.
Outra concepção equivocada está ligada à crença de que ―Ler é oralizar o
escrito‖. Com esta ideia os professores muitas vezes reduzem o ato de ler à ação de falar
em voz alta o texto grafado. Assim, a leitura fica centrada na entonação das palavras e
das frases, na expressividade e clareza da pronúncia e no tom da voz. A compreensão e
sentido do texto perdem lugar para a eloquência e postura vocal.
Uma quarta concepção a ser destacada é a de que ―Ler é localizar a ideia
central do texto‖. Os professores que assumem esta concepção entendem que a principal
competência leitora a ser desenvolvida por seus alunos é a de localizar informações em
um texto. Os exercícios de leitura que propõem aos aprendizes é que busquem achar no
texto lido um trecho que consideram essencial para sua compreensão.
A concepção de que ―Quem aprendeu a ler um tipo de texto, lê qualquer
texto‖ também tem tido um lugar de destaque nas práticas de ensino da leitura. Aqueles
que assumem esta concepção entendem que a leitura é uma técnica, que uma vez
apropriada, pode ser replicada em qualquer outra situação, com o mesmo grau de
eficiência. Os textos trabalhados para a aquisição desta técnica não demandam
qualidade, complexidade e nem conteúdo ou estilos composicionais variados.
Podemos entender que essas concepções equivocadas sejam um dos fatores
do processo de desqualificação da escolarização como elemento propiciador da má
formação leitores como demonstram os dados disponibilizados no sitio oficial do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2011).
De acordo com esse órgão do Ministério da Educação, a maioria dos alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental ainda não estabelecem relação causa/consequência entre partes
e elementos do texto; não inferem informações; não distinguem fato de opinião; não
diferenciam partes principais de secundárias; não localizam a informação principal do
texto; não identificam efeito de sentido; não identificam tese e argumentos presentes em
um texto; não reconhecem posições distintas em relação a um tema; e não compararam
textos que tratem do mesmo tema.
Na busca de ampliar o conceitos sobre o que é leitura em seu texto
―Círculos de leitura e letramento literário‖ Rildo Cosson assim se manifesta:
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[...] ler consiste em produzir sentidos por meio de um diálogo, um diálogo que
travamos com o passado enquanto experiência do outro, experiência que
compartilhamos e pela qual nos inserimos em determinada comunidade de
leitores. Entendida dessa forma, a leitura é uma competência individual e
social, um processo de produção de sentidos que envolve quatro elementos: o
leitor, o autor, o texto e o contexto. (COSSON, 2014, p. 36).

Para Silva (1999, p. 16) ―ler é sempre uma prática social de interação com
signos, permitindo a produção de sentido(s) através da compreensão-interpretação
desses signos.‖. Já Soares (1988, p. 28) vê a leitura como um ato político, em que os
mediadores que formam os leitores, como é o caso dos professores, desempenham um
papel político e que a ação deles poderá ou não ser um instrumento de transformação
social.
Como Souza (2004), entendemos o papel do professor como mediador nas
aprendizagens das competências leitoras, na perspectiva defendida por Vigostky (1989),
ou seja, a mediação como um processo sócio histórico, em que na interação com o outro
o homem se constitui como tal e constrói seus conhecimentos. Assim sendo, a
participação dos professores (mediadores) é fundamental para aquisição das
competências leitoras, porque esse processo de mediação se dá a partir das relações
interpessoais entre os sujeitos (experientes e aprendizes). Nesta mesma direção,
Magnani (1989, p. 94) afirma que ―o professor é concomitantemente, alguém que
participa ativamente desse processo, alguém que estuda, que lê e expõe sua leitura e
seu gosto, tendo para com o texto a mesma sensibilidade e atitude crítica que
espera de seus alunos‖ (grifo nosso). Nesta lógica, o professor mediador teria que ser
ele mesmo, um leitor proficiente e assíduo.
Diante do volume de dados coletados (os questionários aplicados tinham
respectivamente, 86 e 78 questões, para ingressantes e concluintes), optamos, nos
limites deste trabalho, por fazer alguns recortes que estão mais voltados para as
preocupações assumidas por nós, na realização deste trabalho de pesquisa. Com esta
intenção, selecionamos como categoria de análise o item o ―papel da instituição
formadora na constituição de mediadores no ensino da leitura‖, que, no nosso entender,
ajuda a pensar a temática sobre a qual nos dedicamos neste estudo.
Em um primeiro momento podemos acreditar que a responsabilidade de
formar o aluno leitor é da educação básica e que não caberia, ao nível de ensino
universitário, porque nesta etapa de escolarização, todos já são leitores. Mas ao
analisarmos as respostas dadas pelos alunos concluintes do curso de Pedagogia quando
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lhes foi perguntado se se consideravam leitores, podemos entender que a universidade
não pode se omitir do seu papel de formadora de professores leitores. Os gráficos
abaixo mostram porque a nossa preocupação se justifica.
Gráfico 1 – Atualmente, você se considera um leitor assíduo ou proficiente?

Fonte: Dados coletados pelas pesquisadoras

Dos alunos concluintes, 35% não se consideram bons leitores ao terminar
seu curso de licenciatura. Considerando que o Ensino Fundamental visa à formação
básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita, não parece natural e nem
admissível que após, a educação básica e estudos universitários uma porcentagem tão
significativa de alunos concluintes não se considerem leitores proficientes.
Gráfico 2 – Cite algum fatores relevantes para sua história de leitor

Fonte: Dados coletados pelas pesquisadoras

A partir do que foi verificado e registrado nos gráficos, com os alunos
concluintes declarando que não tiveram experiências marcantes com a leitura no
ambiente escolar, inclusive o universitário, é importante refletirmos agora sobre o papel
da mediação na leitura, ou seja, a ação de um parceiro mais experiente, no momento do
ato de ler. Entendemos que o papel da universidade, como o de qualquer outra
instituição que tenha o mesmo caráter formativo, e dos seus professores é o de

ISSN 2177-336X

6582

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

9

aproximar os alunos – que também serão professores futuramente- é o de oportunizar a
vivência de experiências marcantes e significativas de leitura, em práticas sociais reais.
Só assim, será possível a formação do professor leitor. O currículo dos cursos de
formação deveriam privilegiar um ensino voltado para o desenvolvimento das
estratégias de leitura e para o conhecimento do que, de fato, se constitui o ato de ler e
como se deve organizar o ensino que tenha como objetivo a formação do leitor
proficiente.
Ao serem questionados sobre as leituras que fazem de forma voluntária, por
opção, sem terem a obrigação de cumprir tarefas escolares, 26% dos alunos concluintes
reafirmam que não leem quando não são obrigados a isso. Do grupo de ingressantes,
16% responderam que não leem. Mesmo tendo claro que são sujeitos diferentes, com
histórias de vida e com experiências variadas com as práticas da leitura, não deixa de ser
importante indagar porque cresce o número de sujeitos que admitem não ler quando não
são obrigados após quatro anos de participação em um curso de formação de
professores.

Outra dado que chamou nossa atenção foi a resposta dada pelos

concluintes quando foram solicitados a dizer se o fato de terem cursado 4 anos de
Pedagogia contribuiu para a mudança em seu perfil leitor:
Gráfico 3- O fato de estar cursando esta graduação mudou seu perfil leitor?

Fonte: Dados coletados pelas pesquisadoras

A mudança do perfil leitor do futuro professor pode de fato ter ocorrido
durante o curso, mas ainda é preciso reconhecer como importantes duas questões que
surgem dessas afirmações: a primeira diz respeito à direção que esse perfil tomou já que
os outros dados coletados não apontam para uma qualificação real desse perfil; a
segunda questão a ser enfrentada é que ainda existem alunos (17%) que não perceberam
nenhum tipo de mudança na sua história como leitor após os quatro anos da graduação.
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Fica evidente que um conceito de leitura que parta de uma relação de
interação que implique produção de sentidos em uma relação dialógica, entre o leitor e o
texto, envolvendo diferentes conhecimentos prévios e repertórios variados, que, por sua
vez, produzirão múltiplos sentidos diante de um mesmo texto, não deve ter sido
suficientemente apropriada pelos alunos que cursaram a licenciatura que é objeto deste
estudo. Da maneira como os futuros professores responderam aos questionários, fica
evidente a ausência de uma formação que os direcione para o trabalho com o ensino da
leitura de forma que o ato de ler seja visto como orienta Colomer e Camps (2002, p.
33):
[...] ensinar a ler dessa perspectiva deve ser concebido como a ajuda que os
meninos e as meninas necessitam para adquirir as habilidades voltadas à
interpretação da língua escrita. Dessa definição já se depreendem duas
mudanças fundamentais no tratamento escolar da leitura: em primeiro lugar, a
decifração que ainda tem um peso muito grande na escola, deixará de ser
identificada como capacidade leitora para passar a redefinir o seu espaço dentro
do conjunto de habilidades necessárias para entender o texto. Em segundo
lugar, o ensino da leitura, entendida como código de interpretação da realidade,
deve se estender a todo currículo escolar.

Como já anunciamos, foram utilizados como fonte documental, os Planos de
Ensino dos docentes, as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Político
Pedagógico do curso de Pedagogia. O objetivo principal nessa etapa da pesquisa foi
identificar as concepções sobre a formação do professor leitor presentes nesses
documentos. Para isso, realizamos a leitura juntamente com a construção de
fichamentos de modo minucioso de cada um dos planos de ensino, além de registrar
transcrições de trechos que poderiam ser utilizados posteriormente como indicadores de
nossas análises e conclusões.
Ao findarmos as análises nos Planos de Ensino dos professores dos cursos
de Pedagogia, fica evidenciada a importância da leitura nos discursos e nas
metodologias utilizadas. Em todos os Planos de Ensino constava a proposta de leitura de
textos acadêmicos/científicos. Porém, como as pesquisas já demonstraram, a
constituição de sujeitos leitores vai muito além do contato (muitas vezes superficial)
com um gênero de texto específico. Por exemplo, fica evidente a pouca vivência com a
leitura de textos do gênero literário durante o curso. Das cinquenta e duas disciplinas
cursadas, em apenas duas foi oportunizado aos alunos um contato real com a leitura
literária. Para a constituição do futuro professor como leitor proficiente essa ampliação
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da cultura letrada é ferramenta fundamental para uma prática coerente e consequente
com as demandas da profissão de professor.
Nos planos de Ensino buscamos investigar a existência de três eixos de
análise: ―formação do leitor‖, ―desenvolvimento da capacidade leitora‖, ―ensino da
leitura‖. Identificamos que em planos e ensino relativos às 24 disciplinas (46%) não
existe nenhum item que contemple as categorias de análises correspondentes a esta
pesquisa. Apesar de que, em 44% deles ficar evidente que um dos aspectos
metodológicos valorizados pelos professores é a leitura programada dos textos
indicados, por eles, para apropriação dos conhecimentos científicos da área que é seu
objeto de ensino. É importante refletir sobre isso, porque se o próprio aluno reconhece
que não é leitor no sentido pleno do termo, como lerá com proficiência os textos que são
solicitados pelo professor no curso de licenciatura? A constituição do leitor pleno, que
no nosso entendimento, deve ocorrer inclusive no período universitário, não está sendo
trabalhada com aqueles que deverão ser os mediadores do ensino da leitura em práticas
sociais. Aos licenciandos não está sendo oportunizado vivências significativas com seu
principal objeto de ensino, ou seja, a leitura e a produção de vários gêneros de textos, o
uso das estratégias de leitura para a compreensão do texto, o levantamento dos
conhecimentos prévios existentes para garantir a interação entre o texto e o leitor.
Ressaltamos com base na pesquisa desenvolvida que a formação de
professores no curso de Pedagogia por si só não tem favorecido a constituição de
leitores plenos, apesar da ênfase que é dada para a importância da leitura na aquisição
dos saberes relacionados à prática da profissão docente.
A partir do que foi retratado, é possível responder ao problema de que deu
início a este trabalho investigativo, quando indagávamos como o curso de formação de
professores investia na constituição do futuro professor leitor, de forma a explicitar que
não existe um investimento real com vistas a essa formação. Pelo menos isso não ocorre
de forma intencional e planejada como um resultado de um investimento coletivo e
articulado para esse fim. Quando ocorre um investimento nesta área, isso acontece
muito mais por iniciativa particular e específica de alguns professores e não como um
eixo norteador do projeto político pedagógico de formação oferecida aos futuros
professores. Talvez, por isso mesmo, os sujeitos participantes desta pesquisa, em sua
maioria, não reconhecem as experiências leitoras vivenciadas no espaço acadêmico
como fator impulsionador do desenvolvimento de sua proficiência leitora.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES LEITORES:
UM DIÁLOGO POSSÍVEL E NECESSÁRIO

Cinthia Magda Fernandes AROSI - FCT – UNESP – PP
Eduardo Augusto Werneck Ribeiro - Instituto Federal Catarinense

RESUMO
Os grupos de pesquisa ―Formação de Professores e as relações entre as práticas
educativas em leitura, literatura e avaliação do texto literário‖ e ―Profissão Docente Formação, Identidade e Representações Sociais‖, buscando estabelecer um diálogo
profícuo e interdisciplinar tem agregado ao seu rol de estudos as pesquisas na área da
política nacional de leitura e política educacional no Brasil. Além de buscar uma
abordagem interdisciplinar, as pesquisas destes grupos constituem-se a partir de
propostas de estudos qualitativos e quanti-qualitativos e lançam mão de múltiplos
métodos de produção e análise de dados, agenciando e correlacionando fontes materiais
plurais (escritas, orais, visuais e sincréticas). Neste sentido, os lugares de onde nos
posicionamos implica que todo trabalho de investigação é colaborativo e dialógico e se
desdobra com a expectativa de um tratamento ético (responsável e responsivo dos
dados): requer-se, pois, um olhar generoso para os envolvidos, para o tema, para as
fontes, para os interlocutores, para a socialização de resultados, que não tome os sujeitos
das pesquisas apenas como ―informantes‖, mas como parceiros fundamentais do
processo de constituição do ser-pesquisador e da história das instituições em que o
trabalho se realiza. Ao estudar os desdobramentos do Plano Nacional de Biblioteca na
Escola (PNBE) e de relacionar os dados obtidos com um mapeamento do perfil dos
alunos em formação docente para atuação no 1º nível da educação básica e anos/séries
iniciais do Ensino Fundamental, procuramos ampliar os conhecimentos sobre os efeitos
de diversas políticas públicas na formação de professores. A perspectiva que orienta
esse trabalho é que o diálogo entre diferentes grupos de pesquisa auxiliam a ampliar os
conhecimentos sobre os seus objetos de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública. Formação de leitores. PNBE.

Introdução
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Este estudo procura apontar algumas possibilidades de interlocução entre
diferentes grupos de pesquisadores focados em temáticas diversas – nesse caso, relações
entre práticas educativas em leitura, literatura e avaliação do texto literário e politicas
públicas para formação de professores. Busca apontar a produção de discursos que se
aproximam e interpenetram, embora tratem de temáticas variadas. Partimos do
pressuposto que a possibilidade de interlocução e aproximação estabelece-se
considerando que não podemos falar de práticas educativas, formação de professores,
sem falarmos de políticas públicas. A seguir descreveremos suscintamente, a gênese dos
grupos de pesquisa aos quais nos referiremos ao longo desse texto.

Dois grupos de pesquisa distintos: as investigações e o encontro

Em 2001, foi criado e consolidado o Grupo de Pesquisa ―Formação de
Professores e as relações entre as práticas educativas em leitura, literatura e avaliação do
texto literário‖, com o objetivo de pesquisar o ensino da leitura na educação
fundamental e, consequentemente, seus desdobramentos nas formas de avaliação deste
processo. O alcance desse trabalho e dos inúmeros projetos que foram financiados, ao
longo desse tempo, por órgãos governamentais de fomento, tem saído das fronteiras do
município de Presidente Prudente (através do intercâmbio entre nosso Grupo e
pesquisadores de outras cidades brasileiras) e também chegado ao além-mar
(intercâmbio com países como Canadá, EUA, Portugal e Espanha).
Nos últimos anos, com a intenção de ampliar os conhecimentos sobre o ensino
da leitura no Brasil, o grupo de pesquisa tem agregado de forma recorrente
pesquisadores da área da política educacional pela importância que o entendimento das
políticas voltadas para a formação de leitores tem com vistas a consolidar as pesquisas
dessa área de estudo.
Além de buscar uma abordagem interdisciplinar, as pesquisas deste grupo
constituem-se a partir de propostas de estudos qualitativos e quanti-qualitativos e
lançam mão de múltiplos métodos de produção e análise de dados, agenciando e
correlacionando fontes materiais plurais (escritas, orais, visuais e sincréticas).
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Do ponto de vista das fontes, utilizamos a pesquisa bibliográfica: documentos
oficiais (leis, decretos, pareceres, parâmetros, diretrizes, orientações curriculares,
projetos político-pedagógicos, matrizes curriculares, ementários, planos de curso);
documentos que são produzidos e/ou circulam na formação (livros, apostilas,
esquemas/resumos, cópias em geral, slides, provas, cadernos escolares, trabalhos,
relatórios, fotos, vídeos); entrevistas estruturadas e semiestruturadas, depoimentos
(escritos e orais) e questionários abertos e fechados, com os respectivos tabelamentos de
dados; observação e vivência das práticas na universidade e, eventualmente, na escola, e
registros em diários de campo, filmagens, fotografias etc.
Na perspectiva desse grupo de pesquisa, a escolha de qualquer tema, problema,
questão, método, fonte/corpus, teoria e a proposição e divulgação de conclusões é
política. Neste sentido, os lugares de onde nos posicionamos implica que todo trabalho
de investigação é colaborativo e dialógico e se desdobra com a expectativa de um
tratamento ético (responsável e responsivo dos dados): requer-se, pois, um olhar
generoso para os envolvidos, para o tema, para as fontes, para os interlocutores, para a
socialização de resultados, que não tome os sujeitos das pesquisas apenas como
―informantes‖, mas como parceiros fundamentais do processo de constituição do serpesquisador e da história das instituições em que o trabalho se realiza.
De igual modo, inspirados pela perspectiva enunciativo-discursiva e pela
filosofia da linguagem nascida do Círculo de Bakhtin, o texto é o ponto de partida e de
chegada do trabalho de pesquisa: não são analisados fragmentos de textos, mas unidades
de sentido, em seus contextos de produção, circulação e recepção. O sentido não é dado,
se constitui, conforme a perspectiva da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito
Estético, na articulação entre texto-leitor, razão pela qual deslocamos o polo que
conferia centralidade ao produtor de enunciados, privilegiando a escuta, a atividade de
leitura, a recepção.
Inspirados por perspectiva histórico-cultural, entendemos que as percepções,
símbolos, impressões, devaneios são tão importantes quanto os dados ―objetivos‖,
―factuais‖, porque constituem, de igual modo, a ―realidade‖ e que não se pode vincular
imediatamente classe e cultura, porque historicamente as apropriações dos bens, objetos
e saberes culturais são mais fluidas.
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Consideramos que todo dado, informação, contribuição teórica é um indício
importante de realidade e merece ser pensado, no contexto, com toda a seriedade e
empenho, mas, também, à sua própria revelia (mediante uma abordagem ―a
contrapelo‖). Tendo em vista que lidamos com sujeitos de diferentes formações e
histórias profissionais, inseridos em contextos múltiplos de investigação, fica evidente a
necessidade de que as pesquisas nos mobilizem e façam sentido para o contexto sócio,
histórico e cultural em que estamos inseridos.
Esperamos, com essas posturas, fomentar formações teórico-metodológicas
regulares, com leitura de textos, discussões e debates. Almejamos que os protagonistas e
os sujeitos de pesquisas envolvidos leiam as produções escritas uns dos outros e atuem
como leitores críticos, que intervêm nos produtos alheios de maneira (pro)positiva.
Com essas perspectivas e conceitos norteadores iniciamos estudos sobre o
Programa Nacional de Biblioteca na Escola – PNBE, que registramos a seguir com o
propósito de ampliar o entendimento sobre as políticas de leitura no Brasil.
Por outro lado, o grupo de pesquisa Profissão docente: formação, identidade e
representações sociais, agrega um conjunto de pesquisadores e estudantes que há algum
tempo estudam e refletem sobre a questão de formação de professores para Educação
Infantil e Ensino Fundamental e sobre a construção da identidade profissional desses
professores. Os trabalhos desenvolvidos individual e coletivamente pelos membros do
grupo tem resultado em teses, dissertações, artigos e textos apresentados em eventos
científicos buscando contribuir para o debate sobre o tema. A organização do grupo
busca congregar esses estudos em projetos coletivos que contribuam para o
amadurecimento dos membros do grupo e formação de jovens pesquisadores.
Como resultado do diálogo constante entre entre esses dois grupos de pesquisa é
que passamos a olhar para as políticas de leitura no Brasil, em especial a do Plano
Nacional de Biblioteca na Escola – PNBE.

O Plano Nacional de Biblioteca na Escola em análise
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O PNBE é um programa único no mundo pela sua dimensão e alcance em
termos de investimentos e distribuição de acervos literários às escolas públicas.
Considerando-se o contexto de políticas e programas de leitura, é um programa singular
se comparado à política do livro em outros países, em virtude de sua complexidade,
recursos financeiros investidos, quantidade de obras adquiridas e pela dimensão
geográfica do Brasil, que abarca milhares de escolas públicas.
A primeira edição do PNBE aconteceu em 1998, com obras selecionadas por
mestres e doutores que lecionam em universidades federais, ―profissionais com
múltiplas experiências, entre as quais a docência na educação básica e a formação de
professores‖. As edições do PNBE sofreram mudanças desde o envio da primeira
remessa de livros às escolas, em 1998. De inicio, pensou-se na possibilidade de enviar
acervos às comunidades locais para que fossem constituídas bibliotecas comunitárias,
nos municípios, e bibliotecas pessoais, nas casas dos estudantes e dos professores. À
medida que o tempo passou, priorizou-se o envio de livros às escolas, para a formação
de bibliotecas, o que permanece até os dias atuais.
Toda a estrutura montada pelo PNBE atrai ávidos editores que tentam se adequar
para que possam ser aceitos nos editais divulgados anualmente. Houve, em 2005, em
função de críticas ao Programa, alterações no edital, que ampliou para 60 o número de
editoras selecionadas, o que não aplacou a irritação de editores de livros escolares.
As editoras pequenas, ainda que nos últimos anos tenham tido a chance de se
inscrever no PNBE, concorrem com as mais poderosas, em uma luta desigual. Em 2006,
foram inscritas 1.718 obras no PNBE e selecionadas 225 (PAIVA, 2012). Das 170
editoras que participaram do processo de seleção, foram escolhidas 70 e, cem editores,
ficaram à margem.
Mesmo a entrada, nos últimos anos, de editoras pequenas no processo de seleção
dos acervos do PNBE, não alterou o monopólio, ainda são as maiores que têm suas
obras eleitas em grandes quantidades. Isso significa que uma editora menor concorrerá
com grupos poderosos, que possuem várias editoras com selos distintos, inúmeros
títulos inscritos em cada edital e larga experiência no mercado editorial (PAIVA, 2012).
Como qualquer outro produto, o livro também passa pelo processo de análise e
aprovação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Acontece também
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uma avaliação para checagem das exigências técnicas. Segundo Paiva (2012, p. 301),
cada parecerista recebe de 16 a 20 obras variadas e deve considerar três critérios básicos
de seleção: qualidade do texto, adequação temática e projeto gráfico, que priorizem as
preocupações estéticas e conteudísticas, bem como a capacidade de o livro despertar o
interesse do jovem leitor. Terminada essa etapa e enviados os livros às escolas, desponta
um problema ainda não resolvido pelos formuladores das políticas públicas sobre o
ensino da leitura: quem vai ler os livros?
Nas primeiras edições do PNBE, os professores podiam escolher o que parecia
ser mais adequado para a formação do aluno-leitor, a partir da listagem que lhes era
apresentada. A partir de 2005, deixaram de participar do processo de escolha dos títulos
e, portanto, não há o envolvimento da comunidade escolar na escolha nem há
capacitação e divulgação das obras nas escolas.
O Tribunal de Contas da União iniciou, em 1998, um trabalho de auditorias
relacionado aos programas do Governo Federal, entre eles o PNBE. ―A auditoria
objetivou investigar se o PNBE poderia ter seus propósitos atendidos de forma mais
efetiva caso houvesse uma melhor utilização dos livros‖ (TCU, 2003, p. 3). A partir da
auditoria do TCU, o MEC encomendou uma pesquisa-diagnóstico do "Programa
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE): leitura e biblioteca nas escolas públicas
brasileiras" publicada em 2008. A pesquisa alcançou 65% dos 5.560 municípios do País
e identificou que o PNBE se mantém, basicamente, como ―um grande programa de
distribuição de livros, sem apoio de projetos de formação continuada de professores que
tivesse o objetivo de repensar a formação de leitores pelas escolas públicas brasileiras‖
(MEC, 2008, p. 14).
Em artigo publicado na revista Pro-Posições, intitulado ―Programa Nacional
Biblioteca da Escola (PNBE) – uma avaliação diagnóstica‖, as professoras e
elaboradoras da pesquisa do MEC, Jane Paiva e Andréa Berenblum da UFRJ,, que
coordenaram o estudo diagnóstico do PNBE, explicam que ter o livro na escola não
significa formar leitores. "Nos casos em que esses materiais são utilizados", explicam as
autoras, "o trabalho pedagógico continua marcado por uma forte tendência à
decomposição de textos para o estudo de gramática prescritiva, em busca de respostas
corretas e únicas interpretações para a leitura" (PAIVA; BERENBLUM, 2009, p. 182).
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A não utilização dos acervos do PNBE e a falta de mediadores de leitura nas
escolas sejam eles professores, bibliotecários, entre outros, que, se preparados para a
tarefa, poderiam revolucionar a leitura na escola pública, evidenciam que em algum
momento do processo há discrepância entre o que se pensou e o que é viável na prática
diária das escolas.
Pesquisas feitas no Oeste Paulista sobre o local dos acervos nas escolas de três
municípios paulistas indicou que os livros do PNBE muitas vezes ficam nas salas dos
gestores da escola, trancados. Muitas vezes quando vão para as prateleiras da biblioteca
escolar são separados por estantes e anos escolares o que impede um leitor do poder da
escolha. Há ainda em muitas das bibliotecas visitadas, um sentimento de pertencimento
ao livro, ou seja, o professor readaptado, ou o responsável pelo acesso dos leitores em
formação ao objeto livro não permite a livre escolha, ou até mesmo a visita as
prateleiras da biblioteca. Quando os alunos chegam para a retirada semanal de um livro,
encontram uma seleção de obras já disponibilizadas em mesas (geralmente, selecionamse os livros mais velhos, usados e pouco convidativos para o ato de ler) e não podem
buscar outra obra, tendo a escolha limitada e o não acesso aos livros dos acervos do
PNBE. Faltam neste espaço, aquele do conhecimento – a biblioteca escolar –
orientações e formação específica sobre a importância do livro, da escolha e dos
elementos que seduzem o leitor em formação (capa, paratextos, ilustrações,
materialidade do objeto), bem como informações sobre a organização e o
funcionamento da biblioteca.
Diante dessa realidade, entranhada na história de educação pública brasileira,
percebe-se claramente que toda a vida em sociedade é fruto de decisões políticas e com
a leitura não seria diferente. Como se observa a partir dos dados gerados, o problemachave que se torna evidente é o distanciamento do PNBE da realidade das escolas. A
comunidade escolar recebe os livros, mas os desconhece, e o uso que se poderia fazer
dos acervos, bem como a realização de atividades de promoção da leitura dentro das
escolas, não está previsto nas rotinas das salas de aula e, assim, aqui se poderia indagar
por que a Política de Estado de leitura ainda não conseguiu se tornar realidade nas
escolas? Destaca-se a morosidade na definição da política de mediação da leitura e da
formação de profissionais capazes de desempenhar esse papel dentro das escolas. As
páginas das obras continuam fechadas, à espera de leitores. Se a formação de
professores leitores não está sendo priorizada em um programa político, da envergadura
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e custos do PNBE, julgamos necessário analisar também quais os aspectos que podem
ser destacados na formação docente que tem sido oferecida em diferentes espaços
acadêmicos, suas aproximações e tensionamentos com as demandas contemporâneas
com vistas a uma educação de qualidade.

Políticas públicas para formação de professores da escola básica
As ações de democratização do ensino verificado nas últimas décadas
evidenciaram todo um processo de passagem de uma sociedade tradicional que
precisava se organizar para possibilitar o acesso aos segmentos historicamente
excluídos, direitos como educação e saúde, dentre outros.
Entretanto, embora a escola pública tenha sido ampliada quantitativamente, não
estava preparada para receber e atender a toda a população e à diversidade que a ela
adentrava. Porém, precisamos destacar, apoiando-nos em Beiseguel (1980, p. 50)
―Quem defende a democratização do ensino não pode recusar, não pode criticar a
qualidade do aluno de nossa escola... não podemos mudar a população... Precisamos
fazer com que a escola passe a responder a essa população.‖
Concomitantemente ao processo de democratização do ensino, temos
acompanhado também uma série de mudanças como consequência do processo
denominado Globalização, entendido como ―a intensificação de reações sociais
mundiais que ligam comunidades distantes, de modo que acontecimentos locais são
moldados por eventos que ocorrem a muitas milhas de distância e vice-versa nos
aspectos político, econômico e cultural.‖ (MORROW; TORRES, 2004, p. 54).
Os estudos sobre as políticas públicas para a formação de professores para a
escola básica tem se consolidado notadamente a partir da década de 1980, com maior
ênfase nas primeiras décadas do recém-iniciado século XXI. Esses estudos têm
demonstrado que tais políticas sociais podem ser associadas ao processo de expansão e
ampliação do acesso ao ensino público e gratuito nas últimas décadas do século XX.
Leite e Di Giorgi (2004, p. 1) nos chamam a atenção para esse fato dizendo que
[...] nos últimos anos, houve uma grande expansão das oportunidades
de acesso à escola pública, promovendo o atendimento de quase todas
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as crianças no ensino fundamental. A escola pública para poucos, no
passado, cedeu lugar à escola para muitos, no presente.

Considerando esse aspecto, o papel do Estado na formulação de políticas
públicas para atender às demandas dos segmentos sociais que chegam à escola pública
torna-se estratégico e fundamental, pois
[...] esta ampliação quantitativa não veio acompanhada de medidas e
de ações essenciais que garantissem a melhoria qualitativa do ensino.
Quase todas as escolas ainda mantêm uma estrutura organizacional
tradicional, conservadora, pautada em princípios burocratizantes, que
dificultam a adoção de novas práticas pedagógicas pelos professores.
A escola com a sua organização e a sua cultura burocratizadora e
centralizadora, condiciona a prática dos professores, impossibilitando
que se manifestem como sujeitos sociais e profissionais. (LEITE e DI

GIORGI, 2004, p. 1).

Portanto, a escola se vê diante da necessidade urgente de rever seu trabalho no
sentido de atender as exigências da sociedade atual com seus notáveis avanços
tecnológicos, difusão e circulação muito rápida de informações, mudanças no processo
de produção e organização do trabalho, alterações nas concepções de Estado e suas
funções, mudança no paradigma das ciências e do conhecimento, agravamento da
exclusão social, crise ética e enfraquecimento do papel socializador da família, além da
ampliação do atendimento, destacada anteriormente.
Esses são pontos importantes para serem pensados por nós educadores e podem
servir como alternativas para repensar o papel da escola para atender essas novas
demandas. Além disso, não podemos perder de vista os atores principais deste processo
– os professores. E a sua formação? Como tem acontecido e como deveria estar
estruturada para atender a esse novo panorama?
Diante desses questionamentos e inquietações, foi conduzida no período
compreendido entre 2011 e 2014 uma pesquisa cujo objetivo geral foi mapear o perfil
dos alunos em formação docente para atuação no 1º nível da educação básica e
anos/séries iniciais do Ensino Fundamental e de seus formadores, além de analisar e
discutir propositivamente sobre as condições de formação na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente e no Campus do Pantanal da
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Os sujeitos da pesquisa foram alunos em
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processo de formação inicial matriculados no curso de formação de docentes, além dos
professores formadores atuantes nos referidos cursos.
Os apontamentos preliminares nos indicam que podem ser identificadas
algumas semelhanças:
1. No que tange à questão do sexo, ratificando a tese de Gatti e Barreto (2009) da
predominância de alunas nos cursos de Pedagogia. A docência, em sua origem,
foi uma profissão eminentemente masculina, o que leva a afirmar que a
feminização do magistério não é um acontecimento natural.
2. A falta de conhecimento prévio da estrutura curricular do curso é algo
igualmente a ser destacado nas duas universidades, revelando que a opção pela
carreira profissional é feita a partir de parâmetros externos associados à
profissão e não através da base que fundamenta o currículo acadêmico. Porém, a
motivação em atuar na docência é algo comum e corriqueiro entre os alunos de
ambas a cidades, situação que corrobora o estudo de Gatti e Barreto (2009) sobre
o interesse motivacional que a profissão provoca.
3. Da mesma forma, o local de atuação profissional não é um consenso entre os
alunos, sendo a distribuição de interesses algo comum encontrado nos cursos das
duas universidades.
4. Não foram identificadas diferenças quanto à origem dos alunos em relação à
educação básica, predominando aqueles oriundos de escolas públicas entre
ambas as universidades, fato que se liga às condições socioeconômicas dos
grupos, demonstradas na discussão.
5. As grandes diferenças emergem da questão atinente ao sustento financeiro
durante o curso de graduação, com diferenças significativas entre os alunos de
Presidente Prudente e Corumbá. Reflexo do tipo de formação recebida (integral
ou parcial), as diferenças nesse quesito refletem a história de vida desses alunos,
sendo observado o ingresso precoce no mundo do trabalho dos alunos da cidade
paulista, quando comparada à cidade sul-mato-grossense.
Se por um lado, fica evidente nos dois municípios a maneira ―cega‖ como os
alunos escolheram o curso e consequentemente a profissão de professor, por outro
podemos evidenciar a falta de conhecimentos prévios culturais ideológicos e políticos
para formarem crianças e, por conseguinte, leitores.
Em pesquisa financiada pela Fapesp em 2009, Arena, Girotto e Souza
encontraram professores não leitores, não conhecedores de textos literários, ....
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Os dados da pesquisa indicam a necessidade de investimentos em programas de
formação do professor, não somente em relação a conteúdos específicos do ensino da
lingual maternal, mas a aspectos de sua própria formação cultural, como a frequência a
cinemas, teatros, a leitura e discussão de obras literárias de reconhecida qualidade, tanto
as dirigidas para publico adulto, quanto as que são consideradas como literatura infantil
e juvenil. Os professores pesquisados, atuantes na região Centro-oeste do Estado de São
Paulo, no Brasil, embora vivam e trabalhem no Estado mais desenvolvido
economicamente do país, apresentam perfil cultural não compatível com a profissão
exercida.
Outro aspecto preocupante constatado em levantamento longitudinal, realizado
junto aos estudantes em processo de formação no curso de Pedagogia, foi a pouca
prioridade dedicada aos hábitos de leituras. Um dado a se destacar refere-se à faixa
etária dos estudantes ingressantes. Observe-se que cerca de 65% dos sujeitos
consultados encontrava-se na faixa etária entre 17 e 21 anos. Quando indagamos aos
jovens ingressantes sobre seus hábitos em horários de lazer, constatamos dados
preocupantes no que diz respeito aos hábitos de leitura. Os hábitos de leitura ocupam a
segunda preferência dos estudantes (28,1%), percentual inferior àqueles que não
apresentaram respostas ou apontaram outras atividades como dançar, passear, ir à igreja,
etc.
Quanto ao tipo de literatura acessada, os sujeitos indicaram com frequência
significativa textos de autoajuda, literatura religiosa e em frequência inferior, os textos e
livros indicados pelos professores do curso que frequentavam.
Essas informações associadas às informações anteriores sobre o perfil cultural
incompatível com a profissão docente (Arena, Girotto e Souza, 2009) revelam a
necessidade de maiores investimentos na formação inicial e na formação de leitores.
Portanto, alunos do curso de Pedagogia entre 19 e 24 anos mostra ser a maioria,
uma maioria que não está habituada a hábitos de leitura, que preferem ouvir música nas
horas de lazer em detrimento a leitura de livros. Assim, percebemos as relações entre o
ensino e o uso dos livros em sala de aula, especialmente os livros do PNBE e as
dificuldades desses docentes formarem leitores, se eles mesmos não o são, como fazêlo?
Uma maneira razoável de minimizar este problema, bem como de utilizar o
material investido na politica pública de leitura, é a formação em serviço. Se o governo
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repensar tal política, priorizando também uma formação para o uso dos livros das
bibliotecas escolares, quem sabe melhoramos os índices de letramento em leitura, e
começamos a vislumbrar um país que forma sobretudo professores leitores, para a
seguir, formar alunos leitores.
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A PERSPECTIVA POLÍTICA SOBRE A LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO E
AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES

Renata Junqueira de SOUZA. FCT/UNESP - Presidente Prudente; FAPESP e CNPq

Resumo
Nesta comunicação, procuramos abordar questões ligadas às rotinas escolares em
interface com as concepções que interferem diretamente no modo como os professores
lidam com a leitura de textos impressos, sobretudo textos literários. Para tanto, vamos
nos apoiar em uma pesquisa, cujos dados são bastante expressivos. Trata-se dos dados
obtidos na primeira e segunda etapa da pesquisa ‗A Literatura na escola: espaços e
contextos - a realidade brasileira e portuguesa‘, que teve como meta, a partir de seus
resultados, contribuir como as políticas públicas de promoção da leitura. Nessa
pesquisa, em sua frente desenvolvida no Brasil, abarcou-se, aproximadamente, 110
escolas públicas de Ensino Fundamental dos municípios de Presidente Prudente, Assis e
Marília, no Oeste de São Paulo. Ocuparemo-nos dos dados relativos às concepções dos
professores, bem como das questões da prática pedagógica voltadas à formação do
leitor.
Palavras-chave: leitura – literatura – escola – professores
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Histórico da pesquisa
Com os resultados do PISA, foi possível detectar, em nossa sociedade, uma
crescente preocupação com as relações estabelecidas entre os leitores e o material
escrito, em especial, o livro de literatura. Observamos, em Portugal e no Brasil, essas
mesmas preocupações, sobretudo pelo fato de que, apesar de todo o investimento em
programas de fomento à leitura, por parte dos governos dos dois países, as políticas
públicas de Formação de Leitores não estão atingindo seus objetivos de formar leitores
qualitativamente melhores.
A fim de analisar e reavaliar criticamente essas políticas e propor uma
reflexão sobre a relação do aluno com sua língua materna e seus desdobramentos
(leitura e compreensão de textos, produção de textos e reflexão sobre os conhecimentos
lingüísticos), o projeto de pesquisa referido, desenvolvido junto ao grupo do ―Centro de
Estudos de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil‖ – CELLIJ – da Universidade
Estadual Paulista, UNESP – Brasil, em conjunto com o grupo ―Literatura Infantil e
Educação para a Literacia‖ do LIBEC – Centro de Investigação em Promoção da
Literacia e do Bem-Estar da Criança, da Universidade do Minho – Portugal, procurou
criar um estudo comparativo, a fim de analisar e modificar os resultados apresentados
pelos alunos, nas avaliações internacionais, de acordo com as colocações conseguidas
pelos dois países – Portugal ficou em 25o. lugar e o Brasil em 37o. lugar no PISA de
2003.
Os dados levantados contribuíram com a vontade de definir e redefinir
continuamente a pesquisa, por meio de instrumentos tais como questionários,
entrevistas e registros efetuados e comparados, referentes ao trabalho aplicado nas duas
regiões englobadas pelas Universidades. Visamos, enfim, a um ensino de língua
materna que respeitasse a toda a gama de inferências, contextos e significações
inseridas em seu interior; que auxiliasse os ―pequenos‖ leitores a descobrirem suas
identidades leitoras, no final deste processo, por meio da participação e formação
efetiva dos seus professores e demais educadores.
O grupo de pesquisa brasileiro se empenhou, nos últimos anos, em analisar os
materiais de leitura oferecidos pelo MEC, como o Programa Nacional Biblioteca na
Escola (PNBE) e os Kits Literatura em Minha Casa – livros infantis distribuídos às
escolas públicas brasileiras pelo governo federal. Após a análise, foram oferecidos
cursos de formação continuada para docentes do Ensino Fundamental, com uma síntese
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de estudos e orientações sobre o ensino da leitura, produção de textos e uso do texto
literário, na escola.
Compreendemos que a leitura do texto literário, associada as ações didáticas
diversificadas, pode proporcionar um ensino de leitura significativo, por sugerir o uso
de diversos tipos de textos literários e modos de estimular o ato de ler. Considerando
que as avaliações sobre leitura têm-se utilizado de diversos tipos de textos: literários
(novelas, crônicas, poesia, obra teatral etc.); jornalísticos (notícia, artigos de opinião,
entrevistas etc.); instrucionais (receita, instrutivo etc.); epistolares (cartas em geral);
publicitários (cartazes, avisos, propagandas, dentre outros); que a literatura está pouco
presente no trabalho com leitura desenvolvido nas escolas; que o uso exclusivo e
constante do livro didático limita a criança ao contato com esse tipo de material de
leitura; que as instituições de ensino adotam manuais didáticos, em detrimento do texto
literário, e que os docentes do Ensino Fundamental declaram-se inseguros e mal
formados para o trabalho com os textos literários diversos, esta pesquisa elegeu como
objetivo principal estudar a contribuição que podem oferecer as literaturas infantil e
juvenil, para a efetiva formação do leitor em suas relações com o aprendizado da língua
portuguesa, abrangendo aspectos ligados à produção de textos e à reflexão sobre
conhecimentos lingüísticos. Para tanto, delimitou o campo de atuação a escolas da
região Oeste do Estado de São Paulo, no Brasil.
O primeiro eixo teve como objetivo produzir dados quantitativos,
predominantemente, permitindo o registro dos dados em gráficos, tabelas e outros
instrumentos semelhantes. Para isso, foram organizados formulários com questões
próprias para a produção de informações quantitativas que alimentaram o software
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), coletando e analisando
dados de forma similar. Assim, na primeira fase, buscamos a coleta de dados
quantitativos relativos à presença da literatura nas escolas. Essa recolha foi realizada
em escolas do 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental. A pesquisa abarcou do 1º. ao 7º.
anos, identificando, por exemplo, a presença ou ausência de bibliotecas escolares e
quantificando e classificando os livros existentes. Após a verificação da presença da
literatura, nas escolas, a meta foi, mediante a aplicação de um questionário junto aos
professores e coordenadores das escolas selecionadas, observar como o trabalho com a
literatura é realizado nas escolas e de que maneira a formação inicial e continuada
desses professores interfere na sua prática pedagógica. E, ainda, examinar como
crianças de 4º. e 7º.anos se relacionam com os livros, com as disciplinas que ensinam
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leitura e com o espaço da biblioteca escolar. De posse desses resultados, a ideia foi
analisar se tais práticas relativamente à literatura podem ou não estar associadas aos
maus resultados no PISA.
No conjunto da pesquisa, foram computados os dados de 117 (cento e
dezessete) escolas, 901 professores responderam ao questionário. Um total de 114
coordenadores pedagógicos dessas instituições de ensino também foram ouvidos.
Também conversamos com 109 sujeitos responsáveis pelas bibliotecas escolares e
cerca de 5.800 alunos de 4º. a 7º. anos de escolarização.
Dado o grande volume de dados coletados e categorizados em três partes –
professores e coordenadores pedagógicos; biblioteca e as concepções de seu
responsável; e o perfil de alunos de 4º. a 7º.anos das escolas pesquisadas, o texto ora
apresentado focaliza resultados parciais da pesquisa, enfocando em que medida a
figura do professor, com suas concepções e práticas, constitui-se como agente promotor
ou não da leitura e da literatura no espaço das escolas pesquisadas.

Dados gerados: o perfil e a prática dos professores

Debates tem orientado a formação docente na leitura. O impacto desses
movimentos traz resultados que se questionam concepções e práticas equivocadas de
leitura por parte de professores. Por outro lado, problemas e equívocos aparecem
quando novas abordagens teóricas ou metodológicas são rapidamente introduzidas no
cotidiano escolar, prescindindo de um tempo de amadurecimento e de aproximação
para que os professores possam lidar com esses novos conteúdos.
Apresentamos alguns apontamentos dos dados coletados, na primeira e segunda
fases da pesquisa, em andamento – Literatura na escola: espaços e contextos – a
realidade brasileira e portuguesa – em que foram entrevistados professores de três
cidades do Oeste Paulista por meio de roteiros semi-estrututados. Aqui discutiremos o
perfil docente e suas práticas pedagógicas sobre a leitura do texto literário.
Sobre professores, é importante a formação inicial; embora a grande maioria
tenha ensino superior, a qualidade de trabalho parece não corresponder ao grau
conferido. Por isso, a atualização profissional deve contemplar anseios e questões
colocados pela prática profissional. A participação em cursos e congressos contribui
para a evolução funcional, o que pode gerar uma busca desenfreada por cursos sem que
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correspondam à suas necessidades reais. Essa prática, recorrente, pôde indiciar algumas
pistas sobre a dinâmica da formação continuada de professores.
Outro elemento de análise é o perfil cultural dos professores, que de modo geral
pouco leem livros de literatura. Dedicam tempo à leitura de revistas, livros infantis para
suas escolhas pedagógicas e, preferencialmente, livros de auto-ajuda. As compras de
livros são raríssimas e suas poucas leituras são feitas por indicação de amigos ou por
exigências dos estudos ou das práticas profissionais.
Sobre a prática pedagógica, aos espaços, tempos, materiais na organização do
trabalho a favor do letramento literário, podemos assinalar: a ausência e/ou má
organização de espaços adequados à leitura literária; a escolarização imprópria da
literatura e o pouco ou nenhum tempo dedicado ao letramento literário.
Um dos motivos dessa situação adversa é de responsabilidade da própria
instituição escolar e está na ausência de um planejamento didático, de cada disciplina e
do conjunto da escola, nesse caso, voltado ao letramento. Afinal, os recursos didáticos,
os materiais diversos, os livros, assim como os espaços e mesmo os horários a serem
mobilizados para seu uso, precisam ser combinados e partilhados entre os interessados.
O desperdício mais frequente é o de diferentes tipos de impressos. Materiais
estratégicos para a diversificação e o desenvolvimento do letramento do aluno, como
revistas e jornais, além dos próprios livros do PNBE (Programa Nacional da Biblioteca
na Escola) e dos minidicionários do Programa Nacional do Livro Didático, são, muitas
vezes, subutilizados. E mesmo o livro didático chega a ser descartado. Nesse último
caso, o desuso parece dever-se a escolhas mal sucedidas, seja porque o livro recebido
não era o da primeira opção, seja porque mesmo correspondendo ao título solicitado,
revelou-se em desacordo com a realidade da escola ou as expectativas dos professores.
Um dos principais motivos dessas problemáticas é que as atividades propostas
não possibilitam uma aproximação literária dos alunos com os textos. Outra razão é a
fragmentação dos textos literários nos livros didáticos, apresentados aos alunos como
―pseudotextos‖, às vezes começando pela metade, outras com seu final alterado ou
ignorado, ou com recortes feitos no corpo do texto apenas para adequá-lo ao espaço do
livro didático, aproximando o começo do fim. Além disso, o texto literário transferido
para o livro didático não se configura, pois perde a programação visual e as ilustrações
do livro originalmente concebido e publicado.
Daí a importância da busca, desde as séries iniciais, de uma relação literária com
os textos que transcenda suas limitações e inadequadas escolarizações. Lê-los, nessa

ISSN 2177-336X

6603

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

30

dimensão, significa recuperar aquela configuração que foi perdida na ―didatização‖ da
literatura, revendo propostas adequadas de textos produzidos para o público infantil que
não se limitem à condição de mais um apêndice para a aquisição da leitura e da escrita.

O professor: mediador da leitura e da literatura?
As questões articuladas

em

torno do

tema ―prática pedagógica‖

contempladas por esta pesquisa, consideraram, portanto, a existência de práticas e
modos de ensino da leitura via escola e as concepções de seus agentes que, em
grande medida, as determinam. Existem muitas problemáticas a serem enfrentadas
para que o ensino da leitura (e o ensino da literatura) na escola se efetive e
formem-se leitores críticos e autônomos, como tão amplamente difundido em
diversos discursos oficiais e acadêmicos.
Para que a escola possa cumprir uma das suas funções fundamentais como
formadora de leitores, necessita de estruturas física e humana adequadas. Para que
haja um projeto com diretrizes claras acerca da aprendizagem e do
desenvolvimento da leitura e da literatura na unidade escolar, é preciso
prioritariamente: (1) que o corpo docente esteja minimamente fundamentado e
seja freqüentemente realimentado com estudos sobre leitura e a literatura, daí o
papel fundamental do trabalho cooperativo, criando as bases de uma parceria entre
os docentes na interlocução do trabalho pedagógico da e sobre leitura e a
literatura, que por sua vez gera condições para a efetivação de uma ambientação
necessária e elos mediadores essenciais para que os docentes possam, nessa
parceria, formularem ações didáticas voltadas à formação da competência leitora e
à necessidade e gosto pela leitura e literatura; e (2) que a escola possua uma
biblioteca com um acervo mínimo, para que o projeto possa se desenvolver e para
que a criança possa manuseá-lo e explorá-lo em suas máximas possibilidades,
estimulando-se, assim, o contato da criança com obras literárias, sem a
didatização ou a transformação do que foi lido em fichas, perguntas ou outras
atividades inibidoras da espontaneidade e do aspecto prazeroso que a literatura
pode proporcionari.
Dada a importância da figura do coordenador (geralmente um professor da
equipe escolar, parceiro da rotina escolar), nesse processo, como alguém que pode
não apenas ―lutar‖ por espaços efetivos em que possam ocorrer mediações de
leitura, com a criação e manutenção de áreas objetivamente destinadas à leitura da
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criança – leitor em formação – na escola, mas como aquele que também busca
meios de contribuir para a formação continuada dos mediadoresii da leitura, no
caso os professores, a pesquisa procurou contemplar a busca pela compreensão da
natureza da orientação do trabalho com o ensino da leitura na escola, realizada
pelos coordenadores, como contribuidora na qualitativa ação desses mediadores,
o que também proporcionou o desvelar das concepções dos professores, a partir
das vozes desses coordenadores.
Se ler é um direito que toda criança deve ter assegurado, uma vez que a
leitura, principalmente a literária, contribui para o desenvolvimento e o
crescimento intelectual, conforme nos explicita Bamberger (1987, p.9) – ―o
direito de ler significa igualmente o de desenvolver as potencialidades
intelectuais e espirituais, o de aprender e progredir‖ –, buscamos compreender
em que medida os professores tinham clareza desse direito e como ele era
garantido.
A chamada leitura literária, para ser realizada com prazer (evidentemente
como meio de formação do leitor literário e do leitor polivalente), exige um
conjunto de fatores que pode variar desde a forma de organização do espaço em
que se lê e do acervo (impresso ou eletrônico) que está à disposição do leitor, à
conduta dos profissionais que fazem a mediação por meio de produtos e
atividades culturais. Nesse contexto, os núcleos de análise da pesquisa voltaramse também para verificar, aos olhos dos coordenadores, se as atividades de
literatura infantil e juvenil vinham ocorrendo no espaço escolar e como estavam
sendo efetivadas as orientações para tais atividades.
Muito embora a maioria dos coordenadores (86,8%) assuma orientar
projetos com a literatura infantil e juvenil, com freqüência semanal (50%), parece
não haver distinção entre a orientação do trabalho com a leitura daquela voltada
aos trabalhos destinados à literatura infantil e juvenil, especificamente quanto à
ambigüidade de assinalarem mais propriamente a finalidade, período de
realização, do que sobre ―como‖, a forma como se estabelece a orientação.
Sem dúvida, a literatura é um dos componentes fundamentais no processo
de desenvolvimento infantil, pois proporciona à criança o desenvolvimento de sua
competência leitora, possibilidades para resolver seus conflitos internos, além de
estimular sua imaginação, contribuindo para que o lúdico esteja presente em sua
vida. Segundo Bortolin (2006), o que permeia toda a trajetória do leitor ou de sua
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formação é o elemento lúdico, o prazer que a leitura como um todo vai lhe
proporcionar, ou seja, desde o contato tátil com o livro, com sua ilustração, até o
texto escrito propriamente dito. Daí a importância de como efetivamente tem se
dado esse trabalho, na escola.
Os exemplos, a seguir, apresentam aquelas respostas, pouco precisas, que
também nos alertam para a necessidade de formação do próprio coordenador para
a orientação, junto aos professores, do ensino da leitura e da literatura infantil e
juvenil: ―através de projetos‖, ―conscientizando o professor e orientando‖,
―mensalmente avaliamos os projetos da escola‖, ―através de capacitações‖, ―com
incentivo e apoio aos professores‖, ―apresentando material didático pedagógico‖,
―esse trabalho é organizado de acordo com o grupo de professores‖, ―estimulando
e envolvendo a todos para que sejam verdadeiros comunicadores‖, ―apenas
quando surge no HTPC e discutimos e trocamos experiências‖.
Ainda sobre a metodologia de trabalho, uma resposta chama a atenção:
―Procuro trabalhar com o grupo de professores uma fundamentação teórica sobre
a importância da cultura leitora, estimulada através da partilha de práticas bem
sucedidas e sugestões práticas de atividades.‖ Há aqui uma preocupação em,
inicialmente, formar teoricamente os docentes, para depois colocá-los frente à
prática.
Dada a pouca precisão no conjunto das respostas, não é de se estranhar,
portanto, que os coordenadores não saibam precisar a fundamentação científica
em que baseiam as prováveis orientações. Ao serem indagados ―Em quais livros
teóricos você se baseia para estas orientações? Nomear”, 25% das respostas
ficaram em branco, as demais se dividiram em: troca de experiências, orientações
e capacitações; PCN, Módulo Letra e Vida, Tecendo Leituras, Livros
Pedagógicos. Ao tentar nomear, aparecem, na maior parte, não os nomes dos
livros, mas os nomes de alguns autores da academia, representantes de áreas de
conhecimento e nem sempre relacionadas à leitura e/ou literatura infantil: Piaget,
Vigotsky, Paulo Freire, Perrenoud, Lener, Rojo, Smith, Jolibert, Soares, Manguel,
Martins, Ferreiro, Coelho, Solé. Revistas também foram nomeadas, como: Pátio,
Revista do Professor e Nova Escola. E outros autores da mídia, como Roberto
Shiniashiky, Augusto Cury.
Tais respostas são preocupantes, na medida em que não ter respaldo teórico
específico sobre o ensino da leitura e da literatura traz implicações pedagógicas

ISSN 2177-336X

6606

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

33

para a formação do leitor e do gosto pela leitura. Nesse sentido, como uma das
decorrências, podemos afirmar que ter referência sobre a obra a ser indicada aos
professores ou selecionada para a biblioteca da escola, requer do coordenador o
conhecimento do caráter polissêmico da linguagem simbólica, enfim, do aspecto
artístico de que se compõe a obra literária. Caso contrário, por exemplo, tanto o
coordenador em sua orientação ao professor, quanto este, por sua vez, na
mediação com o aluno, poderão não saber discernir entre a obra de cunho estético
daquela de teor pedagógico, cuja função distorce a coerência interna da obra ou
ainda não apresenta elementos que possibilitem ao leitor contato com dilemas que
podem ajudá-lo a resolver os seus próprios.
Quanto às questões “Na sua opinião, qual o perfil dos professores que aderem
a estes projetos? e ―Qual seria o perfil dos professores que resistem a este tipo de
projeto?‖, de modo geral, os coordenadores definem os professores que
organizam, participam e desenvolvem projetos de leitura, com um perfil de
leitores; dinâmicos, inovadores, e da área de Humanas; interessados em cultura e
participantes de formação continuada.
As respostas dos coordenadores das três cidades pesquisadas indicaram um
núcleo referencial em torno do qual puderam ser registradas algumas
manifestações. Esse núcleo centra-se na característica básica constituinte do perfil
do professor que elabora ou participa de projetos com leitura na escola: trata-se do
que consideram como o professor leitor. A ocorrência dessa categoria a torna
nuclear, porque as respostas mais freqüentes apontam o professor, que demonstra
ser leitor pelos seus atos, como o que mais entusiasticamente elabora ou participa
dos projetos nessa área. Ao redor dessa característica nuclear, manifestam-se as
demais que a ela se vinculam e compõem um quadro mais bem configurado: são
professores dinâmicos e inovadores; possuem boa formação acadêmica e cultural
em Ciências Humanas; eles compreendem a leitura como ferramenta inalienável
para a formação humana; e por todas essas características, participam de
encontros de formação continuada, com o objetivo de inovar, dinamizar e
experimentar atividades para construção de suas aulas.
Ao caracterizar como leitor o professor participante de projetos de leitura,
os coordenadores se utilizam de uma expressão que caiu no gosto da mídia,
embora tenha sido produzida pelos meios acadêmicos, não só no Brasil, mas no
mundo ocidental. Trata-se da expressão ―hábito de ler‖. Empregada com suas
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variações, hábito de leitura e criação do hábito de leitura, trouxe com ela a ideia
de que todas as crianças e todos professores sabem ler, isto é, sabem ler todos os
gêneros do discurso, mas, pela ausência de um programa sistemático e eficiente,
não criariam o hábito, nem o gosto, e não os criando, desde criança, não se
tornariam leitores. Essa premissa produz uma indagação: a leitura seria um hábito
ou uma competência a ser desenvolvida pela escola, em situações convincentes de
aprendizagem? Ou ainda: os escolares sabem ler e o que lhes falta seria apenas o
hábito, ou apenas porque não tem o hábito não são leitores? São questões
provocadas pelas próprias respostas dos coordenadores.
Esse perfil parece não ser tão comum entre professores por várias razões,
entre as quais se destaca o limitado poder aquisitivo e a própria restrição do
tempo, absorvido pelas tarefas inerentes as suas funções. A afirmação de um dos
coordenadores, traz em si mesma uma singularidade: ―acredito que quem tem o
hábito de ler transmite naturalmente a necessidade da leitura‖. A singularidade se
situa na representação de que faz do professor leitor como aquele que, por ter o
hábito, não o transmite, mas cria a necessidade de ler. São duas atividades
intelectuais distintas: uma seria o hábito, existente no adulto mediador; a outra
seria a necessidade em processo de recepção pela criança, aluno de escolas. O
singular parece situar-se na existência de uma ação que, ao ser transmitida, seria
transformada pela ação do sujeito receptor em outra: a da necessidade. Sem ter
consciência de sua afirmação, esse coordenador produz, para nós, uma indagação:
o professor pode incutir hábito ou criar necessidade?
E qual seria o perfil dos professores resistentes a esse tipo de projeto de
leitura? As respostas a tal questão trouxeram várias características de professores,
ora de natureza pessoal, ora relacionadas à sua formação. Os adjetivos
empregados para as primeiras revelam professores apáticos, acomodados, parados
no tempo, ou, em outra perspectiva, auto-suficientes e individualistas. Em relação
à formação, apontam que são malformados, tradicionais, fechados, conteudistas,
não-leitores.
Além dessas características, listam outras, tais como as de não gostar de ler,
não sentir prazer, nem gosto, nem ter o hábito de ler e a de utilizar somente o livro
didático; são os de idade mais avançada; não têm compromisso com os alunos e
com a educação; trabalham em várias escolas, e são, geralmente, da área das
exatas. Algumas poucas respostas indicam não haver nenhuma resistência, todavia
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é preciso considerar que alguns coordenadores evitam qualquer análise crítica,
como é o caso deste, ao afirmar: ―não tenho esse professor. Todos aderiram ao
Projeto Leitura, consenso do grupo e é o objetivo prioritário para o avanço do
aluno no processo ensino aprendizagem‖.
A visão do coordenador é a da leitura como instrumento para a própria
escolarização, para a própria formação do homem. Em algumas respostas, o
coordenador não consegue avaliar os professores, e declara não conseguir
―enxergar, as muralhas‖. Outros, fazem análises mais aprofundadas, ao dizer que
―são professores, de uma certa forma, que não buscam inovações em seu ensino,
não internalizam a real necessidade da leitura, estando presos a concepções
antigas que não favorecem a este tipo de trabalho e que muitas vezes ficam
centrados apenas nos livros didáticos‖.
Essas observações sintetizam o universo das respostas, porque traçam o
perfil do professor que não participa de ações, que não as consideradas rotineiras
por ele próprio.
Para finalizar, devemos reiterar que, como Monteiro Lobato, acreditamos
que é fundamental estreitar a convivência do leitor com o livro, pois ele é “[...]
sobremesa: tem que ser posto debaixo do nariz do freguês, para provocar-lhe a
gulodice‖ (AZEVEDO et al., 1997, p.131). Em relação à criança, isto nos parece
mais importante ainda, pois cabe aos mediadores da leitura, dentre eles, os que
foram sujeitos de nossa pesquisa: professores, bibliotecários e coordenadores –
indiretamente em suas orientações – provocar, desde a mais tenra idade, a
necessidadeiii e o gosto pela leitura. Almejamos que a criança brasileira possa
encontrar espaços e mediadores que possam ajudá-la a ampliar a sua curiosidade e
a ―mitigar a sede‖ de leitura da literatura; que a leitura e a literatura possam fazer
parte da vida das crianças.
Entretanto, é necessário que as escolas e as bibliotecas busquem agregar
pessoas comprometidas com a leitura e tenham como objetivo principal levar a
criança, sem distinção ou preconceito, ao universo da leitura. E ainda que cada
criança possa ver na leitura mais um brinquedo dentre os tantos existentes, como o
Menino Maluquinho, de Ziraldo, que, em seu cotidiano, tem a leitura e o fazer
versos como atividades tão ―naturais‖, ―corriqueiras‖ como jogar futebol ou
construir uma pipa.
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Por fim, lembramos que o engajamento em defesa da leitura tornou-se,
também, uma tarefa emergencial, pois, na atualidade, carecemos de espaços
dedicados à infância, nos quais possamos contribuir para a formação de leitores,
respeitando o seu imaginário e ludicidade. Nesse sentido, acreditamos que seja
fundamental um posicionamento mais decisivo por parte do poder público, na
organização das políticas públicas, todavia, também dos mediadores de leitura,
dos quais aqui falamos mediante atitudes e ações de resistência à ―desmontagem
da infância‖, por intermédio do fazer pedagógico consciente e intencional voltado
à formação do leitor.
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i

O livro constitui-se em uma, dentre outras tantas objetivações humanas — entendidas como criações ou
transformações histórico-socialmente produzidas — que, ao ser apropriado pela criança, traz consigo
elementos constitutivos de todo o processo histórico formador do autor, da obra enquanto tal e do próprio
leitor. Lendo, a criança entra em contato com esse objeto que é fruto de todo um contexto e que fará parte
da formação de sua consciência como homem. ―É na relação entre sua vida e a história social humana
(cujos produtos materiais e mentais constituem o mundo no qual transcorrerá essa vida) que cada ser
humano constitui sua individualidade‖ (Duarte,1993) O livro é, nessa perspectiva, uma objetivação
humana que medeia o diálogo da criança com o autor, constituindo seu discurso interior, seu pensamento.
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ii

A palavra mediador deriva do latim ―mediatore‖ e significa aquele que medeia ou intervém. Em se
tratando da leitura, segundo Bortolin (2006), podemos considerar que o mediador do ato de ler é o
indivíduo que aproxima o leitor do texto. Em outras palavras, o mediador é o parceiro mais experiente
dessa relação, que pode ser exercida por diferentes indivíduos, independentemente do sexo, da idade e da
classe social, em diferentes espaços e em diferentes situações e com diferentes gêneros discursivos.
iii
A crítica é de que a escola, desde o início, tem feito do livro um meio, um objeto de motivação para
aprendizagens consideradas de importância superior. A leitura feita e indicada no sentido utilitário, deixa
de ser uma atividade cujo objetivo coincide com o próprio ato do ler para se tornar uma ação cujo
objetivo não está no texto, mas em outras atividades (tais como o aprendizado de conceitos, moralização,
exemplificação de comportamentos). Vale ressaltar a discussão feita por Leontiev e outros estudiosos da
teoria histórico-cultural sobre a importância de a criança ter consciência dos motivos pelos quais age e de
interessar-se pelos objetivos das atividades que realiza. Assim, denominamos atividade o fazer do sujeito
que envolve o conhecimento, no plano mental, acerca do resultado a ser atingido, em resposta à satisfação
de uma necessidade ou interesse desse indivíduo (DAVÍDOV, 1988; LEONTIEV, 1988; TALÍZINA,
1988). Esse conhecimento é essencial para o trabalho pedagógico quando entendemos que o sujeito que
aprende deve estar envolvido no processo educativo de forma ativa, quer seja quando, nos projetos de
trabalho, particularmente na Hora do Conto, a criança participa das decisões do que e como fará alguma
atividade, quer seja quando ela sabe o porquê e o para quê realizará determinadas ações.
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DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO NO PARFOR/UFPA DE
ABAETETUBA/PA: SABERES E FAZERES DA FORMAÇÃO DOCENTE

O Painel apresenta o resultado de uma ação desenvolvida pelos sujeitos envolvidos no
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica –PARFOR, no
Campus Universitário de Abaetetuba/PA. O trabalho comporta discussões sobre
elementos políticos e didáticos da formação docente protagonizada pelo PARFOR,
constituídos a partir das memórias dos saberes e fazeres docentes expressos nos
trabalhos de conclusão de curso – memoriais acadêmicos. A construção busca
evidenciar a relevância do PARFOR no papel do ressignificar a prática pedagógica dos
docentes em formação, tendo como foco a contribuição dos professores formadores nas
orientações do Trabalho de Conclusão de Curso por meio do procedimento
metodológico de histórias de vida - memorial e de evidenciar a percepção desses
sujeitos sobre a política de formação docente pela qual foram formados. A metodologia
dos trabalhos que formam o Painel se fundamenta na abordagem qualitativa, com
pesquisa bibliográfica a partir do referencial Freire (2011) e Tardif (2002). Integram-se
as análises de fragmentos de relatos que formam as evidências sobre formação escolar,
amarras da vida, formas de agir e reagir em vista do ressignificar em prol da
transformação pessoal, social, e principalmente educacional, bem como da percepção do
programa de formação, traduzida por meio da ação/reflexão/ação em comparação com o
processo de escolarização e de trajetória docente anterior e posterior a formação
acadêmica. O trabalho está estruturado em três artigos, que abarcam elementos da
política de formação do PARFOR de Abaetetuba/PA e análises dessa política a partir do
ponto de vista da Didática e da prática pedagógica evidenciadas nos memoriais
acadêmicos, ressaltando a importância deste valioso instrumento metodológico para a
identificação das concepções dos sujeitos protagonistas da formação, assim como para o
repensar sobre a prática e a política de formação em perspectiva de ressignificação.
Palavras-chave: Memórias. Formação docente. PARFOR.

ISSN 2177-336X

6612

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

SABERES E FAZERES DA FORMAÇÃO DE DOCENTES DO PARFOR NO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO BAIXO TOCANTINS
Afonso Welliton de Sousa Nascimentoi
RESUMO
Este artigo apresenta o resultado de uma ação desenvolvida pelos sujeitos envolvidos no
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) no
Campus Universitário do Baixo Tocantins. Ação essa que cresceu a partir do ouvir as
necessidades e dificuldades dos docentes ao ingressarem na Universidade pelo processo
seletivo diferenciado. Indagou-se: de que maneira se poderia potencializar as
experiências pedagógicas dos docentes em formação? Portanto o objetivo dessa
produção é evidenciar a relevância do PARFOR no papel de ressignificar a prática
pedagógica dos docentes em formação, tendo como foco a contribuição dos professores
formadores nas orientações do Trabalho de Conclusão de Curso por meio de Histórias
de vida- Memorial. Como metodologia assumimos um trabalho na abordagem
qualitativa, com pesquisa bibliográfica e procedimentos por meio de oficinas de
História de vida- memorial. Dessa forma, abarcamos como referencial Paulo Freire
(2011) e Tardif (2002). Pontuamos o item: O Processo formativo dos professores
formadores e docentes em formação no programa, devido a preocupação de qualificar
melhor os professores formadores que assumiram a orientação do Trabalho de
Conclusão do Curso na metodologia de Memorial. Diante do contexto local amazônico
dos docentes em formação, que em número significativo moram e trabalham no campo,
com seus inúmeros problemas de acesso aos estudos, de material didático e acervos
bibliográficos, de formação pedagógica específica, condições desfavorável de
locomoção do campo para a cidade e dificuldades econômicas, sociais e educacionais,
fez-se necessário que em rede, a formação fosse assumida por todos na obtenção do
resultado exitoso no ressignificar da prática pedagógica dos docentes em formação.
PALAVRAS-CHAVE: PARFOR; formação docente; prática pedagógica
INTRODUÇÃO
Um galo sozinho não tece a manhã: ele precisará sempre de outros galos. De
um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro: de outro galo que apanhe
o grito que um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos
outros galos se cruzam os fios de sol de seus gritos de galo para que a manhã,
desde uma tela tênue, se vá tecendo, entre todos os galos. E se encorpando
em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, no toldo (a
manhã) que plana livre de armação. A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
(Do poema Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto).

Apresenta-se neste artigo uma iniciativa de formação inicial, o Plano Nacional
de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR que, na modalidade
presencial, constitui um Programa emergencial instituído para atender o disposto no
artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, implantado em
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regime de colaboração entre a União por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
Instituições de Educação Superior - IES.
O PARFOR possui como objetivo estruturante de suas ações "induzir e fomentar
a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício na
rede pública de Educação Básica, para que estes profissionais possam obter a formação
exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e contribuam para
a melhoria da qualidade da educação básica no País". (CAPES, 2010).
O PARFOR, se faz numa proposta de tecedura em rede. Uma grandiosa teia com
inúmeros educadores pelo estado do Pará. Educadores estes que sonham uma nova
forma de educar o educador.
Neste sentido, se faz necessário, intensificar o diálogo com uma rede de
educadores, formadores dos alunos e alunas do programa. Aos poucos, se busca novas
metodologias a serem compartilhadas com eles no exercício da pesquisa e produção
acadêmica no interior do curso de Pedagogia. Mesmo diante das dificuldades de se
coordenar um programa com grandes dimensões geográficas de atendimento e com suas
contradições, principalmente na região amazônica, cria-se possibilidades de realizar os
cursos de forma articulada com a realidade dos educadores e dos educandos.
A partir do ano de 2009 o Campus Universitário do Baixo Tocantins passou a
integrar o PARFOR que hoje conta com aproximadamente 600 alunos, distribuídos nos
cursos de Letras (língua Portuguesa), Matemática e Pedagogia que funcionam nos
Municípios de Barcarena, Abaetetuba, Tomé-Açu, Bujaru, Tailândia, Concórdia do Pará
e Dom Elizeu.
Desse modo, o Campus Universitário do Baixo Tocantins vem atender por meio
do PARFOR, uma demanda de professores da Educação Básica, que necessitam da
primeira e segundas graduação para qualificação da prática docente nas escolas
públicas, principalmente na Educação do Campo. Necessário se faz a formação dos
professores formadores para potencializar o ressignificar da prática docente dos
graduandos do curso de Pedagogia Parfor.
No “cuidar” dessa formação, enquanto docentes do Campus de Abaetetuba,
propôs-se momentos com espaço de reflexão e vivência pedagógica, com o objetivo de
repensar a prática educativa dos educadores em processo de formação contínua,
oportunizando a sistematização de saberes da experiência, bem como a apropriação de
saberes científicos produzidos historicamente no campo educativo.
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Para os professores formadores do PARFOR, emergiu a indagação: de que
maneira se poderia potencializar as experiências pedagógicas dos docentes em
formação? Primeiro, porque já possuíam experiências em sala de aula nas escolas da
rede pública. Segundo, a necessidade de ser uma formação significativa para sua
docência dentro dos saberes e fazeres das educadoras do campo.
Buscou-se então, redirecionar as atividades de formação qualificando os
professores formadores, lhes dando oportunidade de se aproximarem do campo
educacional em que os docentes em formação estão inseridos profissionalmente, não se
distanciando de sua realidade. Neste cenário amazônico os docentes em formação, que
moram e trabalham no campo, com seus inúmeros problemas de acesso aos estudos, de
material didático e acervos bibliográficos, de formação pedagógica específica,
condições desfavoráveis de locomoção do campo para a cidade e dificuldades
econômicas, sociais e educacionais, foi preciso instalar um processo de reflexão sobre
as atividades desenvolvidas de forma ampla e democrática. Segundo Freire é na
formação do professor que devemos exercitar a reflexão crítica sobre a prática. Assim,
“É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima
prática” (FREIRE, 2011, p.43/44).
Apresenta-se, portanto, a relevância do PARFOR no Campus Universitário do
Baixo Tocantins de Abaetetuba, na formação dos professores formadores e dos docentes
da Educação Básica em Formação como se estabelece na concepção de Tardif (2002) do
saber da experiência, saber das disciplinas (científico) e o saber especializado em
educação (pedagógico).
1 Processo formativo dos professores formadores e docentes em formação no
PARFOR
O Campus Universitário de Abaetetuba, também, conhecido como Campus do
Baixo Tocantins, foi implantado em 1987, no município de Abaetetuba. Os primeiros
cursos ofertados foram Matemática, Letras, Pedagogia, História e Geografia, todos em
regime intervalar. As aulas eram ministradas nas escolas publicas da rede municipal de
ensino.
Em 1992, o Campus inicia suas primeiras turmas de cursos de licenciatura em
caráter regular, Letras e Matemática. E, em 2005, são ofertadas de forma flexibilizada
(do Campus do Guamá) turmas dos cursos de Ciências Contábeis e Física; além da
criação de turmas de Letras e Pedagogia - a partir do ano 2000 - que são regidas por
contrato e subsidiadas com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
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Fundamental – FUNDEF, estabelecidas, em parceria com prefeituras para a capacitação
e formação de professores das redes municipais, oferecidas em Tomé-Açu, Concórdia
do Pará, Tailândia e Abaetetuba.
Hoje, o Campus oferece cursos regulares de Licenciatura em Letras/Língua
Portuguesa, Letras/Língua Espanhola, Educação do campo, Matemática e Pedagogia e
Bacharelado em Engenharia Industrial, além dos cursos de Física - Licenciatura.
Os cursos de licenciatura representam o escopo de formação de professores da
Educação Básica para a região paraense, logo podemos afirmar que possuem importante
papel no que se refere à educação regional. Essa formação tem sido marcada
historicamente pela dualidade entre teoria e pratica, porém nos últimos anos os Projetos
pedagógico dos cursos, propõem uma nova configuração para a formação docente no
interior desses cursos, incorpora-se a vivência pedagógica e o diálogo com a escola
pública como formas de construir os saberes necessário para o exercício docente.
Como primeira ação, visando potencializar a formação dos docentes em
formação, a Coordenação do Curso de Pedagogia, viabilizou a formação do Grupo de
Formadores

do PARFOR/Pedagogia

com

objetivo

de constituir um

grupo

interdisciplinar articulado para orientação, sistematização e acompanhamento das
oficinas pedagógicas na metodologia de memorial/autobiografia a serem realizados com
os alunos do curso de Pedagogia em seus respectivos municípios.
Com atividades voltadas à perspectiva do memorial, no exercício da narrativa de
histórias de vida, o Grupo de Formadores visou oportunizar aos graduandos do curso de
Pedagogia, a vivência necessária à profissionalização docente no encontro de
experiências pedagógicas vivenciadas por professores nos seus diversos contextos, a
partir da articulação das atividades didático-pedagógicas desenvolvidas nas diversas
disciplinas, permeada com a realidade educacional das escolas públicas, nas quais esses
professores em formação atuam.
Neste processo de valorização de saberes e práticas docentes desencadeadas no
programa, considera-se necessário, a realização de formação pedagógica elaboradas no
atendimento dos professores formadores, pois este formador passa a ser catalisador e
promotor dessas experiências, ao mesmo tempo contribui para a formação do
licenciado, articulando teoria e prática em um processo de ação-reflexão-ação que se
corporificara na práxis educativa.
Em formação com docentes da Educação Básica, pode-se afirmar que o saber do
professor está diretamente relacionado com suas práticas desenvolvidas no cotidiano
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escolar. São os seus conhecimentos, adquiridos dentro e fora do espaço escolar
(magistério, experiência de vida, formação docente, universidade e etc) que irão compor
e está presente nas práticas de ensino utilizadas por cada docente. Segundo Tardif:
ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no
trabalho para adaptá-los pelo e para o trabalho. A experiência de trabalho,
portanto, é apenas um espaço onde o professor aplica saberes, sendo ela
mesma saber do trabalho sobre saberes, em suma: reflexividade, retomada,
reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de
produzir sua própria prática profissional. (TARDIF, 2002, p. 21)

Tardif discorre a respeito dos saberes docentes e a sua relação com a formação
profissional dos professores e ainda com o próprio exercício da docência. Aponta como
compreender o que os mesmos pensam sobre os seus saberes, e enfatiza que o saber
docente é um “saber plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições
de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana” (Idem, p.
54).
Na ideia de pluralidade, o autor discute que a possibilidade de uma classificação
coerente dos saberes docentes só existe quando associada à natureza diversa de suas
origens, às diferentes fontes de sua aquisição e as relações que os professores
estabelecem entre os seus saberes e com os seus saberes. Existem três saberes
relacionados aos professores, o autor nos fala que:
o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o
saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua
experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações
com aos alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola,
etc. Por isso é necessário estudá-lo relacionando-os com esses elementos
constitutivos do trabalho docente. (Ibdem, 2002, p.11).

Esses saberes, como já foram citados, estão divididos em: saber da experiência,
saber das disciplinas (cientistas) e o saber especializado em educação (pedagógica). O
primeiro corresponde ao conhecimento adquirido pelo professor, durante sua vivência
em sala de aula, suas experiências enquanto educador, o saber das disciplinas esta
relacionado aos conhecimentos adquiridos nas instituições de ensino, universidades, já o
saber especializado em educação ou pedagógico consiste nos conhecimentos adquiridos
por meio da intervenção pedagógica dentro ou fora do espaço escolar, projetos de
formação de professor e etc. Todos esses saberes estão diretamente ligados à formação
do educador, e é por meio deles que o docente, encontrará todo o conhecimento de que
necessita para se instrumentalizar e exercer sua função de modo produtivo reflexivo.
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com efeito, o valor social, cultural e epistemológico dos saberes reside em
sua capacidade de renovação constante, e a formação com base nos sabres
estabelecidos não passa de uma introdução ás tarefas cognitivas consideradas
essenciais e assumidas pela comunidade científica em exercício. (TARDIF,
2002, p. 34).

Compreende-se, todo o conhecimento adquirido pelo professor, seja por meio de
suas experiências, seja por meio de estudo dos saberes científicos e pedagógicos,
influenciam de modo determinante em sua prática docente. Ainda, segundo o mesmo
autor , “o saber dos professores é plural e também temporal, uma vez que, como foi dito
anteriormente, é adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira
profissional.” (Idem, 2002, p. 19).
Enfatiza o autor, que todo conhecimento adquirido pelo professor, seja por meio
de suas experiências, seja por meio de estudo dos saberes científicos e pedagógicos,
influenciam de modo determinante em sua prática docente, pois “o saber dos
professores é plural e também temporal, uma vez que, como foi dito anteriormente, é
adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional.” (Ibdem,
2002, p. 19).
Ao se compreender que a formação docente como um processo emancipatório,
colaborativo e processual, que se constitui a partir dos saberes docentes necessários a
profissionalização do professor, passa-se a assimilar que a prática docente se constitui a
partir de uma aprendizagem compartilhada, assim as formações para os docentes
formadores constituiu-se em um espaço privilegiado para a construção de práticas
docentes interdisciplinares, visando a integração entre alunos e professores da
Graduação/PARFOR e o e professores da rede pública de ensino do Município de
Abaetetuba, Tailândia, Bujaru, Tomé-Açu, Dom Eliseu e Barcarena.
O Projeto de Formação para docentes pretendeu criar um espaço educativo
propício para ressignificação da prática docente. Isso se justifica devido à importância
de oferecer oportunidades aos alunos graduandos do PARFOR de trocarem experiências
formativas com professores em serviço, para esses professores a profissão docente deve
se constituir a partir de uma vivência pedagógica estimulada nos espaços formativos da
própria escola pública.
No processo de realização do Projeto de Formação Docente, os professores em
formação do PARFOR tiveram a oportunidade de produzir suas memórias que resultou
como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Momento impar para fomentação da
ressignificação da prática pedagógica.
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Etapas de desenvolvimentos do Projeto de Formação Docente:
1ª Etapa
a) Formação do Grupo de Formadores do PARFOR/Pedagogia
Objetivo: Constituir um grupo interdisciplinar articulado para orientação, sistematização
e acompanhamento das oficinas de formação de memória docente que serão realizados
pelos professores formadores.
b) Organização do processo de construção das Oficinas de formação de memória
docente
Objetivo: Elaboração da Proposta de Oficinas
2ª Etapa
a) Realização de reuniões com professores, alunos graduandos e coordenação local do
PARFOR por município
Objetivo: Planejamento das oficinas, definição de tema distribuição de tarefas e
definição de grupo de alunos por município e por escola.
3ª Etapa
a) Discussão das propostas das oficinas e produção do memorial.
Objetivo: Produzir história de vida com orientação dos professores formadores
b) Socialização dos resultados.
Objetivo: Oportunizar os graduandos a partilha de saberes a partir de suas histórias de
vida e práticas docentes interdisciplinares e qualifica-los para o efetivo exercício da
docência
A partir das experiências desenvolvidas por meio das formações dos docentes foi
elaborado relatos de vivência apresentando reflexões acerca da carreira docente e suas
perspectivas, a formação profissional e o exercício da docência, reflexões sobre a
realidade da escola e as dificuldades das atividades docentes em sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investir na qualificação de docentes da Educação Básica, tendo como foco o
PARFOR curso de Pedagogia, traduz o esforço da Universidade Federal do Pará –
UFPA, em proporcionar a formação de um profissional capaz de desenvolver práticas
educativas, a partir da problemática contextual na qual a escola, os alunos e professores
se inserem. Esta ação exige que em relação à formação do pedagogo há necessidade de
se planejar, executar e avaliar atividades educativas implicadas com outros
conhecimentos necessários: filosofia, história, antropologia, psicologia, política e
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economia. Presume-se que, assim, o profissional a ser formado não operará sua prática
de forma alienada do contexto social e cultural no qual os processos educativos
ocorrem.
O Curso de Pedagogia voltado para a formação inicial, com vistas
principalmente ao exercício da docência na educação infantil e séries iniciais do ensino
fundamental e da gestão dos espaços educativos, fundamenta-se na concepção de que é
na práxis do professor que se constroem as competências necessárias para a
compreensão do trabalho pedagógico em todas as suas dimensões.
No atendimento a formação docente dos ingressos, principalmente de
professores em formação do campo, no curso de Pedagogia, permeada com suas
histórias de vida de luta, recomeço, desafios e superações, compreendeu-se as
contradições e buscou-se caminhos para superar o cotidiano empobrecido de propostas
formativas tradicionais e se propôs metodologias colaborativas, interativas, inovadoras,
que permitissem aos educandos se sentirem parte do processo de formação e coresponsáveis por sua formação acadêmica.
Essa tarefa articuladora de produção de saberes tornou-se para os professores
formadores, os docentes da Educação Básica em formação e coordenadores de cursos,
um esforço sobre-humano, mas se fez, pois as perspectivas de resultados a partir dos
memoriais viriam para ressignificar a prática docente.
Foi articulado: pesquisa, ensino e extensão, entrelaçadas as práticas cotidianas
dos alunos e alunas que ingressavam no processo de formação do PARFOR. Se
construiu novas experiências baseadas na vontade de ensinar e aprender. Obviamente,
ainda está se aprendendo a fazer esse novo processo educativo, rompendo com a lógica
positivista de formação da excelência acadêmica que desvaloriza as práticas dos sujeitos
em seus lugares e seus saberes tradicionais.
Além disso, o trabalho de sistematização e estudo das experiências seus desafios,
métodos e resultados, perspectivas de melhoria da escola pública e da educação básica
em especial, apresentam-se aqui como grandes desafios à universidade, com as reais
necessidades desses profissionais já inseridos na realidade escolar.
Assim, o PARFOR se diferencia exatamente por valorizar as práticas e os
saberes das experiências dos professores e professoras que adentram as salas de aula
para estudar em cada etapa letiva. E, como resultado dos momentos de formação para
professores formadores do PARFOR e para os docentes em formação esses são saberes
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que certamente deixam uma marca indelével de novas possibilidades inovativas nos
processos e práticas escolares.
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CACOS DAS MEMÓRIAS DE MULHERES EDUCADORAS DO CAMPO NO
RESSIGNIFICAR DO PROCESSO FORMATIVO

Maria Barbara da Costa Cardosoii

RESUMO
Esta produção visa evidenciar a relevância do memorial de mulheres educadoras do
campo (docentes da Educação Básica), concluintes do Curso de PARFORiii do Campus
Universitário de Abaetetuba/PA. Justifica-se o destaque ao gênero feminino, devido o
curso de pedagogia do PARFOR do Campus de Abaetetuba ser constituído em média de
98% (noventa e oito por cento) de mulheres. E desse número, identifica-se 80% (oitenta
por cento) de docentes em formação moradoras do campo. No processo do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) percebeu-se a angustia das alunas em relação à produção
final: De que maneira podem produzir o TCC trazendo ressignificação para vida
docente na Educação Básica? Dessa forma, apresentou-se como uma das alternativas, a
construção do memorial. A metodologia assumida (Memorial), narrada com história de
vida, é aqui apresentada com fragmentos de relatos que contribuem com informações da
escola tradicional, das amarras da vida, e de como podemos agir de forma a ressignificar
essas histórias em prol da transformação pessoal, social, e principalmente educacional.
No trajeto da vida acadêmica as graduandas do curso de Pedagogia PARFOR vão em
busca dos cacos de suas memórias na pretensão de trazer uma releitura de suas vidas,
principalmente, da escolarização. Na maioria dos memoriais as escritoras registram a
sua infância, recordando a educação tradicional que tiveram, assim como, metodologias
de ensino que não cultivavam o diálogo com os educandos, numa prática de mera
deposição de conteúdo, desconectados com a realidade dos mesmos. Diante de tais
lembranças, elas refletem posturas que hoje buscam não reproduzir, procurando no
estudo e na pesquisa novas práticas que possam envolver o aluno, respeitando sua voz,
seus saberes e costumes. Destacou-se relatos das graduandas fazendo-se evidência
desses pequenos cacos de memórias.
PALAVRAS-CHAVE: Memórias- formação docente- mulheres educadoras
INTRODUÇÃO
O Campus Universitário do Baixo Tocantins de Abaetetuba vem firmando-se na
política de formação à docência da Educação Básica, especialmente na Educação do
Campo. Na demanda recebida, constatou-se que no Curso de Pedagogia PARFOR
destaca-se o gênero feminino, constituído em média de 98% (noventa e oito por cento)
de mulheres. E desse número, identifica-se 80% (oitenta por cento) de docentes em
formação moradoras do campo. (Base de Dados Secretaria do PARFOR, 2015).
O curso de Pedagogia PARFOR trouxe de forma significativa para a formação
docente das educadoras, novos conhecimentos, possibilitando ressignificar suas práticas
docentes nas escolas públicas. Mulheres educadoras do campo vivenciam um contexto
específico no cenário educacional amazonense. Tornam-se invisíveis, e oportunidades
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de melhores condições de vida e trabalho lhes são negadas. Travessias de território
campo-cidade-cidade-campo lhes são impostas para o enfrentamento a desafios na
busca de conhecimentos e liberdade de vida e trabalho. De que maneira as mulheres
educadoras do campo, agora adentrando no nível superior, podem ressignificar sua
prática docente na Educação Básica? Como reescrever suas histórias? Como trabalho de
Conclusão do Curso de Pedagogia optaram pelo memorial. Este método lhes favoreceu
um encontro de volta para si, com seu passado, e o mais relevante, um ressignificar na
prática docente.
1. Às travessias da rememorização na prática docente.
No processo de caminhar para si, as docentes graduandas do curso de Pedagogia
PARFOR, ao buscar ressiginificar suas memórias se deparam com o entrelace entre o
passado e o presente impregnado de emoção, paixão, bem como outros sentimentos:
É nesse terreno da memória que se sustentam categorias como paixão, prazer,
desejo, esforço, vontade, fé, resistência coragem e muitas outras que se
entrelaçam na complexidade da existência humana. Ao mesmo tempo, a
memória, fruto da subjetividade de cada um, um dos sonhos almejados e
perdidos que se arquivam nos sótãos empoeirados de uma longa existência,
possibilita desvios de interpretações equivocadas dependentes da vida que se
viveu e do êxito ou malogro das experiências (ALMEIDA, 1998, p.53)

Rememorar como sinônimo traz a compreensão de incitar uma lembrança; fazer
lembrar, despertar uma memória, uma ideia, um pensamento, recapitular, transportar,
acordar, comemorar, conservar, revolver, lembrar, renovar, voltar, atinar, memorar,
vislumbrar, reavivar. Enfim, uma excelente forma de se revisitar e exercitar a memória é
arrumar gavetas, rever álbuns, reler cartas há anos guardadas, ouvir histórias de vida da
geração mais velha da família. Rememorar é o momento de considerar a necessidade de
continuar guardando algumas coisas porque realmente têm um significado especial. No
fazer deste momento, aciona- se lembranças agradáveis, tristes, por vezes incômodas.
É certo que constantemente, o ser humano busca selecionar e armazenar fatos
marcados desde simples vivências, em que se arquivam os vestígios da própria
existência. Os rabiscos, rascunhos de experiências, se dão por meio de fragmentos, os
cacos do passado ora conservados, de certa forma, pequenos vestígios que vem nas
lembranças. Nesta busca de arquivo, ocorre o fundamental, que é a seleção dos
momentos marcante neste acervo em constante processo de construção e reconstrução.
Minha experiência de vida é recheada de lembranças, de fatos, o qual escrevo
e reflito trazendo de volta uma nova lição para minha vida. A minha
formação construída em todo o processo de minha vida, foi de extrema
relevância para ser o que sou hoje. Sem dúvidas, sou resultado de tantos
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momentos, ora de dor, ora de alegrias, inesquecíveis, permeados pelos
desafios, tormentos, bullying, preconceitos, enfim, os problemas de
relacionamentos positivos ou frustrantes, fizeram-me crescer como
profissional e como pessoa (SOUSA, 2013).

A relevância do memorial na vida das mulheres educadoras que residem no
campo, e que vem à cidade para estudar na Universidade, no desafio do enfrentamento
de uma nova realidade cultural, torna-se fundamental por quebrar o silêncio que as
aprisionavam. E inspirados em Paulo Freire se apoderam de suas histórias, as
reescrevem, as rememorizam como fonte das realidades essenciais, que inspiraram o
desenvolvimento de suas maneiras de ver, analisar, e interpretar as narrativas escritas e
reescritas por elas, por meio do diálogo, do ouvir, do relembrar das narrativas de
formação de si, ao longo da vida.
Às vezes relembrar o passado pode parecer nostalgia, mas quando essas
lembranças te reportam a coisas boas e coisas que não são tão boas, mas que
te fizeram crescer como pessoa, mulher, mãe e profissional vale apena
lembrar, pois os mesmos existem para te tornarem mais forte para enfrentar a
vida e conquistar alguns sonhos a muitos acalentados, os quais me fizeram
seguir em frente e chegar até onde estou hoje, entre eles estão: O de
conseguir minha casa própria, criar meus filhos dando-lhes boa educação,
moral e ética, conseguir uma carreira profissional e o mais importante de
todos, cursar uma universidade, para ter o tão sonhado diploma de “curso
superior” (ASSUNÇAO, 2013).

O exercício de rememorar fatos ocorridos na trajetória de vida oportuniza a
recordação de vivências responsáveis pela construção do que somos hoje. Nessas
memorias firmam-se o alicerce de histórias de vida, traçada, muitas vezes, por
momentos de sabores e dessabores que, ao longo dos tempos se transformam em
importantes experiências de vida.
O olhar para o ontem também possibilita um encontro com as raízes, encontro
com o seu chão, do lugar de origem. Ao recordar os tropeços, desafios, dificuldades e
aquisições, pode-se vir a desenvolver uma postura mais humana, humilde e
compreensiva em relação ao eu e ao outro. Ao contrário, se deixar cair no vão do
esquecimento um rico campo de informações sobre nós, corre-se o risco de não
reconhecer-se mais nas nossas origens, reforçando, também, o seu esquecimento em
outras esferas sociais.
Nasci em uma localidade ribeirinha no interior do município de Igarapé-Miri,
município que fica na região Tocantina do Estado do Pará. A comunidade era
habitada por poucos moradores, a qual era chamada Rio Anapu. Falar da
minha infância é como se eu estivesse lá naquele momento e no mesmo lugar
pacato do interior onde tudo era bem distante, onde moravam só a minha
família e poucos moradores. Eu não nasci em berço de ouro, nasci no seio de
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uma família humilde, porém muito religiosa, onde na época eram todos
voltados ao catolicismo (SOUSA,2013).

Dessa forma, a memória permite trazer à tona elementos significativos da nossa
formação social, constituindo, além de espaço identitário, uma rica fonte para reflexões
sobre a nossa realidade histórica.
2. Evidência de pequenos cacos de memórias.
Na maioria dos memoriais, as escritoras registram a sua infância, recordando a
educação tradicional que tiveram, assim como, metodologias de ensino que não
cultivavam o diálogo com os educandos, numa prática de mera deposição de conteúdo,
desconectados com a realidade desses sujeitos. Diante de tais lembranças, elas refletem
posturas que hoje buscam não reproduzir, procurando no estudo e na pesquisa novas
práticas que possam envolver os educandos, respeitando sua voz, seus saberes e
costumes.
2. 1- Formação de 1ª a 4ª série- Multissérie – Memorial de BARRETO, Sandra Sueli
Amorim.
Aos oitos anos de idade obtive minha primeira experiência escolar em um
externato. A professora tinha uma metodologia de ensino muito autoritária, não me
recordo do seu nome, mas o trauma que me causou ficou para sempre, marcado por
terrorismo e violência. A partir do momento que chegávamos à sala de aula, não
podíamos nos mexer, sequer abrir a boca. Caso esta regra fosse quebrada por algum
aluno, a penalidade era apanhar de vareta na cabeça ou com a palmatória . A qualquer
movimento que eu fazia fora do meu limite de espaço, que se restringia à cadeira,
levava “varetadas”, isso me deixava revoltada, pois nunca fui maltratada no meu
ambiente familiar e me esforçava muito para agradar a professora.
Como esse contexto era muito distante daquele em que fui criada, com muita
persistência consegui ficar por três semanas na escola, mas depois já com muitos
“galos” (inchaços) na cabeça e na mão por não conseguir ficar feita estátua, me recusei
a entrar na sala de aula e ficava escondida atrás das mangueiras próximas à escola até a
hora da saída. Até que certo dia minha avó, que já havia sido alertada de minha
peripécia, me achou atrás de uma árvore, me levou pra casa e pela primeira vez apanhei
de um familiar.
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Os recursos pedagógicos usados eram quadro – negro, giz, livro e caderno, na
sala havia uma mesa grande e dois bancos compridos onde os alunos, desde a 1ª até a 3ª
série, realizavam as atividades. Todos os alunos estudavam no período da manhã.
Naquele ano cursei finalmente a 1ª série, já aos 10 anos de idade. Vale ressaltar,
que eu já havia sido alfabetizada, em casa, na cartilha do ABC, junto com meus primos
e por isso quando ingressei na escola, na 1ª série, já sabia o alfabeto decorado e estava
lendo algumas palavras. Lembro-me desse período em que eu ficava cansada de tanto
copiar as letras do alfabeto, e isso de uma forma isolada, depois de muitas repetições de
som, é que começávamos a escrever palavras, frases e muitas cópias. Não havia
preocupação da professora em criar algo novo, inovador, não havia interação do
conhecimento entre professor e aluno ou alunos e alunos. Enfim, todo conhecimento era
mecânico e o aluno conduzido à memorização dos conteúdos.
A professora tinha que se desdobrar para atender a todos na turma multisseriada,
trabalhando com língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. Mas o
que realmente me marcou foi o sistema de ensino tradicional, com direito à palmatoria,
o aluno não tinha voz e o aprendizado era marcado por repetição de cópias,
memorização e castigos.
2. 2- Escolarização marcada no entrelace a traumas, assédio, violência sexual –
Memorial de ASSUNÇÃO, Maria da Conceição. M.
Meu primeiro dia de aula foi uma experiência não muita agradável, pois minha
primeira professora, a qual não me recordo o nome, não era muito brava, porém, meus
colegas no inicio não gostavam muito de ficar comigo, até porque eu já tinha medo de
qualquer criança que se aproximasse de mim, pois tinha a impressão de que já iam me
bater, ou me fazer alguma maldade. Então, preferia ficar sozinha em um lugar qualquer
da sala ou do recreio. Eu era, e sempre fui quieta e calada. Nunca falava ou questionava,
até por que não podíamos questionar com os professores da época, pois eram como se
fossem nossos pais. Eram temidos pelos alunos, e não havia quem questionassem com
eles. E, se por um acaso, alguém o fizesse, era colocado de castigo em cima do milho
atrás da porta da sala ou se fosse mais grave a coisa, eles mandavam direto para
secretaria e lá o diretor castigava o aluno com repetições de palavras, ou seu próprio
nome no caderno.
Pior seria se o diretor ou o professor mandassem chamar os pais, porque além de
ser castigados, ainda apanhávamos de nossos pais na frente de qualquer pessoa que
estivesse ali. Os alunos dessa época eram como se fossem seres alienados, os quais
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estavam ali somente pra receber instruções, tinham que ser passivos, pois não podiam se
quer se levantar das carteiras, conversar então, só no recreio, e isso, muito
discretamente, porque sempre havia alguém nos observando.
Foi muito difícil o meu ingresso na escola, pois eu nunca tinha estudado e já
estava com oito anos sem saber ler ou escrever, sem contar que na maioria das vezes eu
ia pra escola com fome, e esse horário era muito ruim, porque entrávamos ás onze horas
e saíamos às três da tarde. A professora da referida escola foi minha primeira
professora, não me recordo muito, apenas lembro que não era tão má e nem tão boa, até
não se importava quando os alunos conversavam em sala, contanto, que tivessem
terminado os trabalhos e que não atrapalhasse os colegas. Seu método de ensino era
tradicional o qual era típico da época, era a base de cópias, pois éramos da 1ª série do
primeiro grau, e a grande maioria não sabia nada.
Por isso, eles utilizavam para alfabetizar seus alunos, as letras do alfabeto que
faziam no caderno em pontinhos, para que os alunos pudessem cobrir, não só o alfabeto,
mas seus nomes, palavras aleatórias e várias outras coisas, pois este era na verdade a
maneira que encontravam para trabalhar a coordenação motora dos seus educandos.
Fazíamos isso a aula toda. Algumas semanas depois, passava para a fase de copiar
repetidamente tracejando uma linha abaixo.
Depois de algum tempo, me acostumei com a escola, e as coisas começaram a
melhorar pra mim. Já não era tão infeliz como antes, pois tinha conseguido o que
sempre quis que foi estudar, e o mais importante vivia com minha mãe, meus irmãos e
tinha agora alguns amiguinhos. Tudo ia muito bem, até alguns meses, pois minha mãe
engravidou do namorado e resolveram viver juntos em nossa casa.
Foi ai que as coisas passaram a mudar. O namorado de minha mãe bebia, e às
vezes brigava com ela. Então passou a manipulá-la, e ele fazia de tudo pra jogá-la
contra nós, principalmente, contra minha irmã mais velha que havia voltado da cidade, e
que estava trabalhando pra ficar conosco por um tempo. Porém, minha irmã não gostava
nem um pouco dele, pelo motivo de estar sempre fazendo intrigas entre nós e nossa
mãe. Muitas brigas se davam entre minha irmã e o namorado de minha mãe, pois minha
irmã tinha um gênio muito forte e não se calava para ele. Na verdade, talvez ela fosse
assim porque minha mãe sempre ficou do lado dele, chegando a espancá-la, fazendo
com que minha irmã fosse embora de casa e ficaram vários anos sem se ver ou se
falarem.
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Eu não entendia o porquê da tal briga que ocasionou tanta discórdia entre mãe e
filha, mas depois de algum tempo dessa discussão, minha mãe ficou muito agressiva
com os filhos. Não podíamos fazer nada que ela logo nos agredia com pancadas, a ponto
de tirar sangue da gente. Manifestava paciência só com o namorado. Então passei a
frequentar a casa de um vizinho da redondeza onde tinha televisão, já que não tínhamos
em casa, mas o meu padrasto começou a convencer minha mãe que não era para irmos à
casa dos vizinhos, principalmente eu e minha irmã mais nova. Eu não entendia o porquê
dessa agressividade.
Foi então, que certo dia, enquanto eu dormia no período da tarde, fui acordada
com ele me tocando. Acordei assustada e ele me disse que estava me acariciando como
pai, e falou que não era para eu contar pra ninguém, pois disse que se falasse ia fazer
minha mãe me bater muito. Como ela acreditava em tudo o que ele falava, eu fiquei
com medo e silenciei meu desespero. Passei a ter medo dele, e quando minha mãe ia
trabalhar, ele me chamava para sala, mas eu não o atendia. Porém, por não atendê-lo,
passou a falar para minha mãe, que eu era malcriada com ele e não o respeitava.
Apanhei várias vezes da minha mãe por me negar a ir com ele, ao contrario, eu saia
correndo para a casa do vizinho e levava minha irmã menor comigo para que também,
não fosse vítima dele.
Certo dia, o namorado de minha mãe chegou do trabalho bêbado, e eu estava
sozinha com minha irmãzinha em casa, brincávamos juntas e não o vimos entrar, pois
entrou sem fazer barulho. Fechou as portas sem que percebêssemos, e depois veio até o
quarto onde brincávamos. Puxou-me pelo braço me tirando do quarto e trancou a porta
para minha irmãzinha não sair. Levou-me para sala e começou a mim molestar
sexualmente por vários minutos. Eu chorava muito, mas como minha casa era próximo
do igarapé e não havia muitos moradores nesse bairro ainda, e as casas eram umas longe
das outras, ninguém conseguia me ouvir.
Depois de sofrer tantas agressões, ele me soltou, mas antes, falou-me que se eu
contasse algo, ele iria fazer minha mãe me espancar. Corri para o quarto e fechei a porta
por dentro. Fiquei chorando até minha mãe chegar. Quando ela entrou e me viu
chorando, perguntou para ele a causa. Logo falou que eu estava chorando porque ele
não havia me deixado assistir televisão na casa do vizinho, e ela acreditou nele.
Então, passei a ir para a escola. E, quando saia de lá, eu ficava na casa do
vizinho assistindo televisão, e não queria mais ir para minha casa. Na verdade, só ia
quando minha mãe chegava do trabalho. Apesar de apanhar todos os dias, porque ela
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não gostava que ficássemos na casa dos vizinhos, eu preferia apanhar, a ficar sendo
molestada por aquele homem.
Certo dia, os vizinhos da casa em que eu assistia televisão, perguntaram-me se
eu queria morar com eles, uma vez que vivia lá. Rapidamente respondi que sim, pois, vi
uma chance de sair daquela casa que sempre quis ficar, mas que naquele momento não
suportava nem entrar lá, apesar de não entender direito que era crime o que ele fazia
comigo. Sabia que era errado, mas não entendia. Então, vi neste convite do meu
vizinho, uma tábua de salvação para aquele inferno que eu vivia. O casal chamou minha
mãe em sua casa para conversarem a meu respeito, e pediram para eu morar com eles.
Ela não se opôs, vendo que eu ficava mais tempo lá do que em casa. Então, resolveu
permitir que eu morasse com eles. Foi um alívio para mim.
Passei a morar com eles, que apesar de terem vários filhos, não serem ricos, e eu
ter de cuidar do bebê que ela tinha, eu preferi ficar com eles.
Minha infância não foi nada fácil nesta casa, pois tinha que cuidar do bebê, lavar
as fraldas sujas, pois nesse tempo não existia ainda fraldas descartáveis. Com nove anos
aprendi a cozinhar, lavar roupas, arrumar a casa. Fui forçada desde cedo a ser uma
criança responsável.
Apesar de muito trabalho, preferi ficar ali, pois pelo menos, meus estudos eu
consegui continuar, porém a escola em que eu estudava era muito longe. Então,
resolveram me mudar de escola para uma mais próxima que acabara de inaugurar no
mesmo bairro em que morávamos, ou seja, o bairro de Santa Rosa de Lima. Como o
senhor José, dono da casa em que passei a morar, era carpinteiro e trabalhava com
várias pessoas influentes da época, conseguiu uma vaga na escola que se chama de
Escola Estadual de 1º Grau Leônidas Montes a qual na época funciona somente de 1ª á
8ª série, onde comecei a estudar.
Assim, já na segunda série do primeiro grau, passei a estudar no turno da tarde,
pois tinha que cuidar do menino no horário da manhã.
No primeiro dia de aula na nova escola foi uma festa para mim, pois eles
compraram um caderno e me deram. Foi o primeiro caderno escolar que tive. Lembrome, que ao chegar à referida escola eu fui entregue a inspetora, que me conduziu até a
sala de aula. Ao adentrar, percebi que a sala era diferente das outras: era menor, fechada
e havia poucos alunos na mesma, e a professora nos recebeu com a cara brava, mandounos entrar e conversou em um tom meio que agressivo dizendo que não toleraria
bagunças, malcriações e brincadeiras indevidas. Que estava ali para ensinar quem
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quisesse aprender, e quem tivesse a intenção contraria, iria se dar mal com ela, e
acrescentou, que se estávamos estudando nessa sala, era porque estávamos fora da
idade, muito velhos para a série, porque éramos burros e não podíamos estar juntos com
os outros que sabiam mais , pois iríamos atrapalhá-los.
Foi então, que entendi o porquê da sala ser diferente das outras e estar com
poucos alunos. Eu, que já não era de falar, fiquei quieta em meu lugar muito triste por
saber que era “burra”, como a professora havia dito, até então, pensei realmente que
fosse, pois estava com nove anos na 2ª série do primeiro grau e não sabia nem fazer meu
nome corretamente.
Depois da repreensão, ela levou-nos para o salão da escola, colocou-nos em fila
para cantarmos o Hino Nacional, coisa que se repetia todos os dias na escola. Logo após
o termino, ela retornou conosco para a sala para começarmos a aula, que na época era à
base de muitas cópias no caderno, para quem não sabia tirar do quadro, e para quem
sabia, copiava diretamente do quadro. Repetidas vezes. Só parávamos na hora do
recreio, e quando era para resolver as atividades do caderno.
Na sexta- feira ela fazia após o recreio, a hora da leitura onde todos tinham que
ter a cartilha do ABC, que na época era usada para esse fim. Passávamos o resto do
horário fazendo a leitura. E marcava onde tínhamos que ler. Ensinava uma vez, e
fazíamos repetir a leitura até decorarmos, e só depois de um tempo, voltava às carteiras
ou chamávamos em sua mesa para verificar se tínhamos decorado. Caso ainda não
tivéssemos conseguido, nos mandava voltar paro o lugar e continuar a leitura.
Na segunda-feira, a professora iniciava a aula com cobrança dos deveres de casa.
Eu, em particular ficava apavorada, pois não sabia ler e não conhecia todas as letras, e o
pior, na casa onde eu morava, os patrões também não sabiam muito, pois tinham pouco
estudo.
Então, ficava muitas vezes desesperada por não saber, e não ter quem me
socorresse, pois se chegássemos à escola na segunda-feira, e não soubéssemos a lição,
ela brigava e fazíamos passar vergonha na frente dos outros colegas, pois chamávamos
de burro e ainda nos colocava as orelhas feitas de papelão e nos mandava ficar atrás da
porta da sala. Era um horror: não podíamos conversar em sala, não podíamos ir ao
banheiro, não podíamos se quer, se mexer na carteira Eu a temia muito.
Na segunda semana de aula, esta professora mandou uma leitura para eu fazer.
Porém, não consegui por não ter quem me ajudasse em casa. Foi então que ela brigou
comigo, colocou-me as orelhas de burro e me pôs atrás da porta. Foi um dia terrível pra
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mim, pois os colegas caçoavam dizendo que eu era preta e burra. Lembro-me que chorei
a aula toda, não quis nem sair na hora do recreio para merendar, de tanta vergonha que
fiquei. Mesmo depois que me tirou do castigo, continuei chorando.
Foi a partir desse dia, que prometi para mim mesma, que nunca mais iria passar
por isso. De inicio, pensei em parar de estudar, mas depois de conversar com uma
vizinha que morava próximo da casa em que eu morava, e que sempre me orientou e me
ensinava os afazeres de casa, me incentivou a não deixar de estudar, ao contrario, que eu
devia continuar e mostrar não só à minha professora, mas também aos meus colegas,
que eu não era burra, e que podia não só aprender a ler e escrever como também passar
de ano.
Tudo ia indo muito bem até quando a irmã da dona da casa na qual eu trabalhava
cuidando do bebê, se casou, e veio passar uns tempos com meus patrões. O que não
sabia, era que seu marido tinha as mesmas características do meu padrasto, uma vez que
me mexia toda vez que tinha chance. Pensei que era porque eu era gordinha e muito
tímida, mas não era bem assim. Comecei a ser assediada pelo marido dela, pois agora eu
já estava com dez anos de idade, pensei que nunca mais fosse passar por isso, mas me
enganei.
Certa noite eu estava deitada em uma cama, junto da filha da dona da casa
dormindo, e todos da casa já haviam se recolhidos quando fui acordada por ele me
molestando. Ele percebendo que eu tinha acordado, tapou minha boca com as mãos para
eu não gritar, e me ameaçou para eu ficar quieta. Chorava em silencio, até que mandado
por Deus, um cunhado dele acordou, e ele me soltou. Mas antes, falou para eu não
contar nada do ocorrido, senão, ele iria fazer coisa pior comigo, Com medo, não falei
nada para as pessoas da casa, mas falei para minha vizinha que agora estava namorando
com o irmão da dona da casa, e ela contou a história pra ele, sabendo do ocorrido.
Ele passou a me vigiar, ou seja, me proteger de seu cunhado, até chegou a
ameaçá-lo. Foi então, que o referido homem que me assediou resolveu ir embora com
sua esposa para Belém, portanto, me deixando em paz. Graças ao cunhado dele, nunca
mais fui molestada por ninguém, pois ele virou meu outro anjo da guarda. Infelizmente
hoje ele não se encontra mais entre nós, mas ele foi como um pai para mim, sempre
estava preocupado comigo me dava às coisas que precisava, enfim, foi uma pessoa
muito especial em minha infância, não só nesta fase, mas em quase toda minha
adolescência, e parte de minha vida adulta.
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Ao buscar meus cacos do passado, pude ver que hoje eu não sou uma pessoa
melhor, porque infelizmente muitas situações de violência, não só sexual, mas de
preconceito, de exploração no trabalho, de família, me tornou uma pessoa com marcas
profundas de desconfiança. Hoje, por meio dos meus estudos, principalmente no
PARFOR, vou buscando compreender como tudo se passou, e procuro superar a cada
dia esses fantasmas que continuam em minha vida.
Atualmente tenho filhos e netos e procuro ser melhor mãe, amiga, companheira.
Tenho um esposo que veio compartilhar comigo os novos momentos de esperança.
Assim, sei que jamais serei ou reproduzirei a situação de opressão e de violência que
sofri.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As marcas deixadas nesse processo formativo vivido, por mulheres educadoras
que se desafiaram a refazer suas histórias por meio da memória, profundas e
inspiradoras, deixaram trilhas que serão seguidas por cada uma que se formou no curso
de Pedagogia PARFOR, as quais poderão ser multiplicadoras, em seus tempos e
espaços particulares, de outras e novas experiências enquanto docentes da Educação
Básica.
Fez-se um esforço coletivo para recriar a esperança nas práticas docentes
pedagógicas no interior da escola pública. Construíram-se muitas reflexões importantes,
que vão desde a retomada do repensar a educação tradicional à elaboração de uma
proposta de educação emancipadora.
Com certeza, a formação acadêmica possibilitada pelo PARFOR contribuiu, de
fato, de forma importante e eficaz, para o crescimento e desenvolvimento intelectual,
profissional e pessoal e de cada aluna que passou pelo processo formativo. Alimentouse em cada educanda o desejo de aprender, descobrir, desvendar novos conhecimentos e
adquirir os saberes pedagógicos necessários à prática docente. Se faz cumprida a tarefa
de educadoras, na qual, ao educar o outro, também nos educamos, construindo teias de
conhecimentos e práticas colaborativas.
O ato de rememorar está associado à tarefa de fazer emergir a realidade e
ressignificá-la, para de fato, propiciar mudanças que contribuam para evidenciar a
necessidade de uma ação interventiva vinculada aos princípios da dignidade humana,
dos direitos, da participação, da corresponsabilidade, da solidariedade e da equidade.
Bem como, na garantia de acesso aos direitos básicos à educação, à formação
acadêmica-profissional, principalmente com princípios essenciais à formação humana.
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Constitui-se como fundamental, o diálogo entre os sujeitos envoltos na perspectiva de
interpretar e transformar a realidade.
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POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOCENTE DO PARFOR/UFPA DE
ABAETETUBA/PA: UM OLHAR A PARTIR DOS MEMORIAIS
ACADÊMICOS
Maria do Socorro Vasconcelos Pereiraiv
RESUMO
O trabalho se constitui de uma análise teórica sobre a perspectiva de formação docente
descrita nos trabalhos de conclusão de curso de professoras/cursistas do PARFOR de
Abaetetuba/PA com a intenção de identificar e evidenciar a percepção desses sujeitos
sobre a política. Para essa identificação, foram extraídos trechos da produção escrita que
evidenciassem a percepção dessas profissionais no que diz respeito aos elementos dos
processos formativos escolar e acadêmico, assim como da trajetória de descobertas,
constatações, conciliações da experiência profissional traduzida por meio da
ação/reflexão/ação em comparação com o seu processo de escolarização e de trajetória
docente anterior e posterior a formação acadêmica, com prioridade de análise sobre as
concepções das professoras/cursistas sobre a formação docente desencadeada com a
vivência universitária por meio da política de formação que participaram. O texto está
estruturado em três pontos: os fundamentos básicos de formação docente com base na
LDB 9.394/96 em diálogo com concepções teóricas sobre Didática e formação docente;
breve descrição do programa de formação docente – PARFOR enquanto estratégia de
política de formação docente no cenário atual da educação brasileira; e descrições de
alguns fragmentos das produções escritas contidas no trabalho acadêmico sobre seus
percursos formativos, constitutivos de evidências da/s concepção/concepções de
formação, construídos a partir do olhar das professoras/cursistas atuantes na realidade
educacional brasileira. Foi possível identificar que a formação docente concebida, em
unanimidade, tem como fundamento preponderante evidências da exigência da
profissão que exercem em termos de atualização permanente para dar continuidade a
construção do conhecimento no exercício profissional, assim como o desejo pessoal
pela continuação dos estudos. Revelam evidências da necessidade formativa como
subsídio à prática e ao compromisso social de educadoras, porém, não registram
percalços do processo formativo em termos de conteúdo, tampouco da forma como a
política foi desenvolvida.
Palavras-chave: Política pública, PARFOR, Formação docente
Introdução
O trabalho se constitui de uma análise teórica sobre a perspectiva de formação
docente descrita na produção acadêmica dos trabalhos de conclusão de curso –
memoriais acadêmicos de professoras/cursistas da Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica – PARFOR, do Curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Pará – Campus Abaetetuba/PA.
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Na condição de docente e orientadora de trabalhos de conclusão de curso no
formato de memorial acadêmico de professoras/cursistas, responsável pela condução
didática das Disciplinas de TCC 1 e TCC 2 foi possível dialogar, vivenciar e
compreender a trajetória discente e docente dessas profissionais da educação básica que
iniciaram sua trajetória profissional com o conhecimento formativo do curso técnico em
Magistério e, após vários anos de atuação, ingressaram na vida acadêmica por exigência
de determinação legal.
A partir do processo de formação e orientação tornou-se perceptível que as
histórias de vidas, apresentavam condições muito similares, ou seja, dificuldades para
realização da formação básica, pessoa da família em quem foi depositada a esperança
para ser um diferencial de formação, conciliação conturbada de vida escolar e
profissional, conciliação como docente, mãe, esposa, mulher, condições desafiadoras de
curso da escolaridade básica e de exercício profissional, assim como o tão sonhado
ingresso na vida acadêmica, mas que em decorrência de inúmeros fatores, sempre fora
adiado.
Partilham ainda uma semelhança relevante com relação a formação, a de que o
ingresso para a educação superior ocorre apenas quando, por temor de suspensão da
atividade profissional e comprometimento na vida pessoal e familiar, torna-se o
motivador para recorrer à academia, em busca da formação, se efetivando assim, sem as
condições que consideraram estar distante da realidade vivida.
Diante do conhecimento dessa realidade surgiu a indagação de como a formação
docente era concebida para essas profissionais docentes – professoras/cursistas do
PARFOR: seria um percurso obrigatório por força da exigência legal ou um
investimento por identificação de lacuna formativa na carreira?
Com essa problemática buscou-se identificar e evidenciar, a partir da análise da
produção escrita nos memoriais acadêmicos, a percepção das professoras/cursistas do
PARFOR sobre a formação docente.
Para essa identificação, no decorrer do processo de orientação e no produto final
da atividade acadêmica, foram extraídos trechos da produção escrita presentes nos
trabalhos acadêmicos que evidenciassem a percepção dessas profissionais no que diz
respeito aos elementos de destaque dos processos formativos escolar e acadêmico, assim
como da trajetória de descobertas, constatações, conciliações da experiência profissional
traduzida por meio da ação/reflexão/ação em comparação com o seu processo de
escolarização e de trajetória docente anterior e posterior a formação acadêmica. Mas a
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prioridade da análise focalizou as concepções das professoras/cursistas sobre a
formação docente desencadeada com a vivência universitária por meio da política de
formação que participaram.
A estruturação desse percurso investigativo está organizada em três pontos de
discussão: o primeiro constitui-se de fundamentos básicos de formação docente com
base na Lei de Diretrizes e Bases LDB – Lei 9.394/96 em diálogo com concepções
teóricas sobre Didática e formação docente evidenciando aspectos característicos dessa
importante dimensão da atividade docente; o segundo comporta uma breve descrição do
programa de formação docente – PARFOR - do qual as professoras/cursistas estiveram
vinculadas, assim como da configuração dessa proposta como estratégia de política de
formação docente no cenário atual da educação brasileira; e o terceiro e último ponto
constitui-se de descrições de alguns fragmentos das produções escritas contidas no
trabalho acadêmico sobre seus percursos formativos, constitutivos de evidências da/s
concepção/concepções

de

formação,

construídos

a

partir

do

olhar

das

professoras/cursistas atuantes na realidade educacional brasileira, protagonistas de
inúmeros enredos e cenas da educação básica brasileira.
A partir desse olhar sobre prática docente, na condição de condutora da prática
pedagógica e de orientadora das professoras/cursistas, foi possível identificar que a
formação docente concebida em unanimidade pelas produções analisadas, tem como
fundamento preponderante evidências da exigência da profissão que exercem em termos
de atualização permanente para dar continuidade a construção do conhecimento no
exercício profissional, assim como o desejo pessoal pela continuação dos estudos.
Assim sendo, revelam ênfase na necessidade formativa como subsídio à prática e ao
compromisso social de educadoras, porém, não registram percalços do processo
formativo em termos de conteúdo, tampouco da forma como a política foi desenvolvida.
Formação docente: fundamentos básicos
O Título VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – Lei Nº 9.394/96
trata especificamente dos profissionais da educação, em cujo instrumento o inciso I, do
artigo 61 define o profissional docente como integrante do respectivo exercício. No
artigo 62 da mesma lei encontra-se determinado como deve ser realizada a formação
docente, as esferas públicas responsáveis pela oferta dessa formação, as formas que
poderão ser utilizadas para oferta da formação, bem como os recursos pedagógicos,
tecnológicos e as modalidades possíveis para esse ensino, e ainda, os processos de
ingresso, mecanismos facilitadores de acesso, incentivos à formação e órgãos e
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instrumentos responsáveis pelo acompanhamento e validação. E no artigo 67 a matéria
legal expressa a responsabilidade dos sistemas de ensino pela promoção da valorização
dos profissionais da educação, em cujo desdobramento do referido artigo a formação
profissional é destacada como um dos itens que caracteriza a referida valorização.
No que tange as inovações do dispositivo em relação a formação docente Demo
(2008) considera que, embora com evidências de tradicionalismos inveterados, foi
contemplado na LDB uma visão alternativa da formação dos profissionais a educação,
com um tratamento ao professor como eixo central da qualidade da educação, que a seu
ver, representa um avanço na legislação, conforme destaca:
Diante desse pano de fundo complexo e desafiador, a LDB lança algumas
alternativas pertinentes, podendo-se destacar:
a) embora a valorização do profissional da educação conste, desde sempre,
das leis e nunca tenha sido cumprida, dessa vez aconteceram alguns
encaminhamentos promissores voltados tanto para a melhoria da formação
como para o “aperfeiçoamento profissional continuado” (Art. 67, II); incluise nisso também o “licenciamento periódico remunerado” (ibid.),
consagrando a idéia essencial de que o aprimoramento profissional faz parte
da profissão;
b) essa perspectiva vem ainda mais reforçada a seguir, quando se estabelece
“período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho” (Art. 67, V); faz-se justiça às exigências modernas de
aprendizagem, que consagram o professor como alguém especializado, mais
do que todos, em aprender; somente o professor que aprende bem e
continuadamente pode fazer o aluno aprender;
c) importante iniciativa é também a inclusão da “progressão funcional
baseada na titulação ou na habilitação e na avaliação de desempenho”,
abrindo um horizonte inovador considerável, se realizado adequadamente;
[...]. (DEMO, 2004, p. 47-48).

Em uma análise realizada à luz das condições históricas das modificações
sofridas na LDB em relação a formação docente e dos profissionais da educação, no
período compreendido entre 1997 e 2013 Brzezinski (2014) ao tratar de dilemas,
desafios, contradições, compromissos em relação ao tema da formação salienta a
amplitude de desafios e contradições que necessitam ser superados em termos de
educação na perspectiva da condução do cumprimento do pacto político entre sociedade
civil e sociedade política.
A autora resgata uma análise realizada em 1998 acerca do mesmo tema na LDB
em que focalizava a permanência de leigos nos sistemas de ensino e de ingresso de
profissionais com formação apenas na modalidade normal para atuação docente na
educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Nessa análise posiciona-se
avaliando que “Essas são práticas conservadoras do mundo do sistema que impedem
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ultrapassar o caráter emergencial e provisório de certas políticas de formação de
professores que contribuem para a desprofissionalização docente” (p. 120).
Na retomada da análise do período de 1997 a 2013 deixa evidente na atualização
do debate que reconhece muitas mudanças ocorridas no texto original da LDB, que a
seu ver, ressignificaram o papel social dos profissionais da educação e com o
compromisso com a escola pública enquanto instituição emancipadora para o exercício
da cidadania.
Dentre as ressignicações na LDB destaca o dispositivo legal trazido pela Lei
11.274/2006 que ao modificar os artigos 6º, 29, 30, 32 e 87 considera ter provocado
repercussões no campo da educação e interferências na práxis da formação de
professores, assim como o texto da Lei 12.014/2009 que modificou o artigo 61 deixando
claro quem profissional da educação e qual a sua formação, assim como a mudança
prescrita pela Lei 12.056/2009 que redimensiona o artigo 62 ao acrescentar três
parágrafos que, a seu ver, denotam compromissos com a melhoria da qualidade da
formação e valorização de professores. Salienta ainda o acréscimo trazido pela Lei
12.796/2013 que considera ser um indicativo de grande impacto na educação brasileira.
Nas palavras da autora:
[...] Na minha avaliação, esse dispositivo provocou grande impacto na
educação brasileira por prescrever alterações nas políticas educacionais, no
financiamento da educação, na formação e valorização dos profissionais da
educação, na reorganização da dinâmica organizacional da educação básica e
nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e superior. Além
disso, inclui na LDB/1996 o art. 62-A, no qual o legislador dedicou especial
atenção aos funcionários das escolas da educação básica (BRZEZINSKI,
2014, p. 133).

Todavia, salienta, assim como Demo (2008) a existência de uma grande
distância entre os valores proclamados para a formação dos profissionais da educação e
os valores reais da educação brasileira, que necessita conciliar o projeto de formação de
professores com o projeto de sociedade em prol da potencialidade da escola pública de
qualidade social.
Do ponto de vista teórico ancoramo-nos em Libâneo (2013) para evidenciar a
perspectiva de formação docente que subjaz na defesa do autor quando articula o estudo
sistemático da Didática como teoria do processo de ensino unido à preparação teórica e
prática da formação profissional do professor.
Libâneo (2013) defende que a formação do professor deve-se constituir-se de
ações coordenadas e articuladas entre si de maneira a conduzir a confluência para uma
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unidade teórico-metodológica do curso de formação, voltado a habilitar o profissional a
dirigir competentemente o processo de ensino.
Essa confluência, segundo o autor, envolve duas dimensões formativas: a
formação teórico-científica e a formação técnico-prática, cuja organização de forma
alguma pode considerar as duas dimensões isoladas. Ao contrário, essa formação,
mediada pela Didática, requer uma contínua interpenetração entre as dimensões – um
elo entre “o quê” e “o como” do processo pedagógico escolar. Conforme descreve:
A organização da formação do professor em aspectos teóricos e práticos de
modo algum significa considerá-los isoladamente. São aspectos que devem
ser articulados. As disciplinas teórico-científicas são necessariamente
referidas à prática escolar, de modo que os estudos específicos realizados no
âmbito da formação acadêmica sejam relacionados com os de formação
pedagógica que tratam das finalidades da educação e dos condicionantes
históricos, sociais e políticos da escola. Do mesmo modo os conteúdos das
disciplinas específicas precisam ligar-se às suas exigências metodológicas.
As disciplinas de formação técnico-prática não se reduzem ao mero domínio
de técnicas e regras, mas implicam também os aspectos teóricos, ao mesmo
tempo que fornecem à teoria os problemas e desafios da prática. A formação
profissional do professor implica, pois, uma contínua interpenetração entre
teoria e prática, a teoria vinculada aos problemas reais postos pela
experiência prática e a ação prática orientada teoricamente. (LIBÂNEO,
2013, p. 27).

Complementando Libâneo (2013), Candau (2014) ao tratar das perspectivas
analíticas dos estudos realizados ao longo dos últimos anos para analisar a formação de
educadores, divide esses estudos em quatro grupos: estudos centrados nas normas,
estudos centrados na dimensão técnica do processo de formação, estudos centrados na
dimensão humana e, estudos que articulam com a perspectiva defendida por Libâneo
(2013) – estudos com referência ao contexto socioeconômico e político ao qual se situa
a prática de formação de educadores, trabalhada na interpenetração de teoria e prática,
que devem ser consideradas como uma unidade.
Candau (2014) ao caracterizar essa visão de unidade na formação do educador
apresenta elementos fundamentais para a identificação dessa perspectiva de formação: a
teoria e a prática considerados como o núcleo articulador da formação; a teoria é
revigorada, passando a ser formulada a partir das necessidades concretas da realidade
educacional; a prática educacional é sempre o ponto de partida e o ponto de chegada; a
ação do educador deverá se revelar como resposta às diferentes necessidades colocadas
pela realidade educacional e social.
Desta feita, a síntese dessa tendência para a formação do educador requer:
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Para tanto, a sua formação deverá ter como finalidade primeira a consciência
crítica da educação e do papel exercido por ela no seio da sociedade, o que
implica num compromisso radical pela melhoria da qualidade do ensino,
considerando-se, contudo, os limites e possibilidades da ação educativa em
relação aos determinantes socioeconômicos e políticos que configuram uma
determinada formação social.
[...]
Acreditamos que esta alternativa traz em si a possibilidade do educador
desenvolver uma “práxis” criadora na medida em que a vinculação entre o
pensar e o agir pressupõe a unicidade, a inventividade, a irrepetibilidade da
prática pedagógica. (CANDAU, 2014, p. 69).

Verifica-se assim, pela análise sobre a legislação, que apesar das
ressignificações promissoras já pautadas, não tenhamos ainda logrado êxito em uma
consolidação ampla no que diz respeito a valorização profissional tendo nesta como
integrante a formação docente, no aspecto teórico somos possuidores de fundamentos
palpáveis, não definitivos, mas sistematizados sobre a perspectiva da permanente busca
de uma escola básica de qualidade.
PARFOR: estratégia de polícia pública de formação docente
Tendo com horizonte a determinação legal da LDB (artigo 62) que “a formação
de docentes para atuar na educação básica seja realizada em nível superior, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação” e o indicativo
do parágrafo primeiro do mesmo artigo “A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério” verifica-se que a
responsabilidade pela oferta dessa formação alenta o empreendimento pela oferta de
formação inicial e continuada de professores.
Brzezinski (2014), ao apresentar algumas mudanças relevantes ocorridas na
LDB no que tange a formação de profissionais da educação, pontua experiências
coordenadas pelo Ministério da Educação – MEC destinados ao campo educacional,
conjugadas ao Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e ao Plano de Metas
Todos pela Educação, normatizados por meio do Decreto nº. 6.094/2007.
Dentre as experiências ganha relevo a de formação de professores a distância por
meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB que, segundo a autora, teve uma
expansão exponencial com a oferta de cursos para formação de professores após sua
inserção na CAPES por força da Lei 11.502/2007. Todavia, a tentativa desencadeou
oferta desordenada, com desrespeito aos critérios da oferta, configurando o que a autora
considerou como “equívoco do Estado em relação atendimento da população excluída”.
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Ainda de acordo com Brzezinski (2014), a pauta sobre a formação docente foi
mantida pelo MEC e por representações da sociedade civil, como exemplo a ANFOPE
que integrou junto com entidades parceiras um movimento em prol da organização de
um Subsistema Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação e,
com parlamentares, encamparam a proposta de articulação desse sistema ao Sistema
Nacional de Educação.
Embora a estruturação do sistema não tenha vingado a ideia e alguns princípios,
na compreensão da autora, foram tomados de fundamento para o Decreto 6.755/2009
que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, que passou a ser conhecida como PARFOR.
A política encontrou amparo favorável para atendimento do dispositivo legal em
relação a formação de professores e ainda se configurou como indicativo prático do
regime de colaboração entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal no que diz
respeito ao movimento de recursos financeiros direcionados a formação de professores.
Registros do MEC do ano de 2013 apontam a política como substantiva em
termos de matrículas de professores na educação superior, porém, Brzezinski (2014)
registra cautela, relatando que pesquisas coordenadas pela Associação Nacional pela
Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE, no ano de 2012, não registraram
resultados alentadores em relação a concretização da política, conforme revela:
[...]. Estados e municípios não honraram o acordo firmado na oportunidade
de sua adesão à política de capacitação de leigos de seus sistemas e redes de
ensino. Esses entes federados romperam com o pacto de financiar a logística,
que engloba apoio para transporte, hospedagem, alimentação ou concessão de
bolsa de estudos. As condições para frequência aos cursos foram ainda mais
precarizadas, porque as Secretarias Municipais de Educação recusavam-se a
providenciar substitutos para suas aulas.
O grande desafio imposto ao professor/cursista foi capacitar-se em serviço, às
suas expensas sofrer a pena de ter de pagar seu substituto e o
constrangimento de ter de receber a menos em razão do desconto dos dias
não trabalhados enquanto marcava presença no curso de formação. Essas
medidas avultam o direito previsto no art. 67, inciso II da LDB/1996, de
aperfeiçoamento profissional contínuo. Essa atitude do poder instituído
demonstra uma imposição autoritária que impede o professor de ter o direito
de ter seu direito respeitado. (BRZEZINSKI, 2014, p. 130).

A implantação dos sistemas públicos de ensino e o seu caráter obrigatório e
universal assegura a regulação estatal sobre a educação e a conjugação desta com outras
políticas públicas dão substrato às estratégias de atuação do Estado na oferta da
educação básica obrigatória, configurando-se como política educacional.

ISSN 2177-336X

6641

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

31

A apreensão sobre os processos que engendram a política educacional no Brasil
remete à necessidade de consideração do contexto socioeconômico, cultural e político
em que estas são formuladas e implementadas e fecundadas nas relações que se
estabelecem entre Estado e sociedade.
Azevedo (2004) considera que a política educacional comporta uma
singularidade específica que a torna herdeira de um grau considerável de desafio à
compreensão. E, porque não dizer à implementação, pois a esta se atrela a ação do
Estado, eivada de concepção abstrata de encaminhamento, com pouco ou ineficiente
auxílio à concretude ou complexidade do fenômeno, resultando em formulações de
processos que pouco levam em conta o quadro mais amplo das determinações sociais e
assim desfiguram a feição do Estado.
Considerando que a política pública se configura como um meio de o Estado
garantir as problematizações da sociedade e de essas problemáticas serem mais ou
menos atingidas de acordo com o teor de relevância que ocupem na agenda
governamental, poder-se-ia pensar que a política de formação de professores encontrase na pauta do dia de vários segmentos representativos da sociedade e de que essa pauta
recorrente motivou a tornar-se alvo da ação estatal consolidando a articulação do
referencial normativo setorial com o local dinamizando a perspectiva de atendimento
social global. Ou como define Azevedo:
[...] o processo pelo qual se define e se implementa uma política não se
descura do universo simbólico e cultural próprio da sociedade em que tem
curso, articulando-se, também, às características do seu sistema de
dominação e, portanto, ao modo como se processa a articulação dos
interesses sociais neste contexto. (AZEVEDO, 2004, p. 67).

Tendo-se esse horizonte analítico de que os processos que engedram as políticas
públicas, e, por conseguinte, os processos aos quais estão em curso as políticas
educacionais procurar-se-á evidenciar, no limite deste trabalho, as concepções mais
recorrentes da formação docente para os sujeitos que protagonizam essas cenas no
cotidiano da realidade brasileira.
Formação Docente: cenas da percepção do PARFOR/UFPA de Abaetetuba/PA
Tendo como base alguns elementos da formação acadêmica descritos a partir do
olhar das professoras/cursistas, atuantes na realidade educacional brasileira, pontuamos
algumas evidências da/s concepção/concepções de formação docente para esses sujeitos
sociais e protagonistas de inúmeros enredos e cenas da educação básica brasileira.
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Eu sabia que dentro da formação havia uma finalidade formativa para a
minha docência, e esta me afirmava que não havia uma preparação sustentada
por conhecimentos científicos obtidos no curso de magistério, para que eu
pudesse atuar com segurança contribuindo junto aos educandos. Apesar de
todo o meu esforço pra repassar para os alunos os conteúdos, eu sentia que
faltava algo. Hoje percebo que era muito vago e ao mesmo tempo não sabia
por onde começar, como contribuir para a assimilação e produção de saberes;
então compreendi que na nossa sociedade não se tem mais espaço para ensino
centrado em uma pessoa ou uma escola, assim como descobri que não se
aprende apenas na escola. (Marcilene, Bujaru);
Acredito que este trabalho tenha alcançado seu objetivo primordial, que é o
de deixar um testemunho do quanto a figura professor é importante para a
construção de uma sociedade nova, que valoriza e respeita o conhecimento
em toda e qualquer profissão. (Marcilene, Bujaru);

As falas evidenciam o reconhecimento da carência formativa para o
aprimoramento didático do processo de ensino na perspectiva de que salienta Libâneo
(2013), a formação, mediada pela Didática, requer uma contínua interpenetração entre
as dimensões – um elo entre “o quê” e “o como” do processo pedagógico escolar.
Hoje, sem dúvida, tornei-me uma pessoa mais madura e experiente, buscando
por em prática tudo o que aprendi visando a melhoria do meu
desenvolvimento profissional e pessoal. Porém, com a certeza de que a busca
deve continuar, pois entendo que na sociedade que vivemos os nossos alunos
cada vez mais necessitam de educadores com formação, que possam
contribuir com um ensino de qualidade em nossas escolas, satisfazendo
assim, a precariedade da educação em nosso país. (Ieda, Bujaru);
A formação acadêmica me fez olhar com outros olhos a minha atuação no
passado. Hoje percebo o quanto mudou a minha maneira de ver a docência
nos seus mínimos detalhes, fazendo uma articulação dos conhecimentos
adquiridos antes de cursar a universidade e depois, então percebo que são
inúmeras as mudanças que ocorreram na minha profissão, possibilitando-me
enxergar as limitações de outrora e os dilemas que porventura possam surgir.
(Ieda, Bujaru);
Houve uma significativa alteração no meu conhecimento, hoje percebo que a
formação de professores ocupa um lugar fundamental para melhorar a prática
do educador, sendo que os conhecimentos acumulados ao longo da vida,
somados com uma boa graduação, ainda assim, não são suficientes, ou seja, é
necessário atualizar-se sempre, pois a trajetória de vida pessoal e profissional
não se conclui, mas segue um caminho permanente de evoluções contínuas.
(Ieda, Bujaru);

Percebe-se pela constatação da fala a relação entre o compromisso da formação
para melhoria do processo didático, assim como pelo compromisso e contribuição com
a reparação dos percalços da educação pública, ressaltando o desejo pela realização de
um ensino de qualidade.
Embora, não tenha sido identificado na produção um aprofundamento sobre o
debate do que a professora sinalizou como “precariedade da educação”, há o
reconhecimento da existência e, ainda, o de que a formação docente ocupa lugar de
relevo na superação desse quadro.
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Pelos depoimentos analisados, pode-se observar que a ideia da formação teórica
como subsídio à pratica, ou como caracteriza Libâneo (2013) com uma perspectiva de
unidade, fundamentada na interpenetração de teoria e prática, é revelada pelas
professoras/cursistas, ao mesmo tempo que explicitam o desejo de buscar a ampliação
dessa articulação com uma perspectiva mais ampla, ou como define Candau (2014)
centrada no contexto, em que a prática educacional é, simultaneamente, uma prática
social em íntima conexão com o sistema político-econômico vigente.
Embora em algumas falas haja a sinalização da precariedade da educação
brasileira não há registros nos trabalhados analisados de elementos dessa natureza da
formação vivenciada, tampouco descrições das fragilidades da política de formação
denunciada por Brzezinski (2014) os quais não podem ser ignorados como aspecto da
formação, uma vez que esta demanda articulação de condições subjetivas e objetivas
para sua realização, em que o comprometimento das condições objetivas interfere nas
condições subjetivas do professor/cursista e altera o princípio da educação enquanto
prática social, uma vez que desencadeará fragilidades na formação e, consequentemente
na atuação desse profissional.
Considerações finais
Reconhecemos que as diretrizes e bases da educação nacional, por si só, não
podem ser vistas como panacéia dos recorrentes problemas da educação brasileira,
tampouco se configuram como mecanismo para alterar a realidade educacional e, em
especial, a formação inicial e continuada de professores, mas podem produzir efeitos, ao
menos de alerta, em relação a essa realidade.
Essa é uma das razões que justifica a importância deste debate para fomentar a
reflexão de questões específicas sobre a formação dos profissionais da educação e, de
modo especial, as estratégias de políticas de formação de docentes viabilizadas pela
União, em regime de colaboração com Estados, Municípios e Distrito Federal.
Promover a valorização dos profissionais da educação é uma responsabilidade
política para a melhoria da qualidade do ensino. Como já evidenciado, é diretriz para a
realização da educação em nível nacional, todavia, ainda padece de entraves que
maculam e distorcem as cenas da educação brasileira.
Concebemos que a percepção das professoras/cursistas, aproxima-se fortemente
do referencial de formação adotado neste estudo, de vinculação da Didática como
mediadora do processo formativo, configurando-se como teoria do ensino. Entretanto,
avaliamos que necessitamos urgentemente avançar consideravelmente em termos de
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política pública de formação docente, que trate, de maneira ampla, simultânea, de forma
integrada a formação profissional e seus aspectos adjacentes como as condições para
assegurar a presença docente na formação, ou seja, a articulação das condições objetivas
e subjetivas do docente no processo de formação.
Ainda mais, concebemos que é mister a presença da sociedade civil no
acompanhamento da implementação de políticas educacionais . Assim, precisamos estar
atentos para as restrições/adaptações dos preceitos constitucionais e da LDB adequadas
à redução do Estado que não postulam ou não priorizam os interesses dos excluídos.
Destarte, sinalizamos que o profissional docente precisa compreender a
importância da formação para além do atendimento da exigência legal, conforme
defende Candau (2014) a teoria e a prática considerados como o núcleo articulador da
formação; a teoria revigorada, passando a ser formulada a partir das necessidades
concretas da realidade educacional; a prática educacional sempre como ponto de partida
e o ponto de chegada; a ação do educador revelada como resposta às diferentes
necessidades colocadas pela realidade educacional e social.
As políticas públicas para formação docente precisam constituir-se por meio de
programas e projetos que atendam de forma eficiente essa lacuna formativa na realidade
brasileira, negando os simulacros e as falsificações de formação do sujeito, tendo como
horizonte a compreensão do conhecimento das realidades e necessidades das profissões,
em especial a da profissão docente.
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DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR: TEORIA, PRÁTICA E A FORMAÇÃO
DOCENTE NA PEDAGOGIA

Esta proposta une três textos que propõem uma reflexão sobre os conhecimentos teóricos
e práticos da Pedagogia na formação docente em 2015. Primeiramente, um “Diagnóstico
inicial na disciplina ‘recreação e jogos’ — noções de acadêmicos de pedagogia sobre
jogo”, resulta de uma pesquisa exploratória, sobre noção de “jogos”, com alunos do
quarto ano, do curso de pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso. Com
diagnóstico inicial, viu-se que esta noção se abriga nos termos: lúdico, físico, cognitivo,
linguagens, socialização, raciocínio lógico, imaginação, atividades com regras e
objetivos, disputa. O segundo texto, produto de pesquisa com professores participantes
da disciplina “Brinquedos e brincadeiras no cotidiano da educação infantil”, na
Especialização em docência na educação infantil, constata que a relação entre a didática
do desenvolvimento profissional dos professores e as práticas de ensino no ambiente
escolar possibilita e renova as formas de interação, com o intuito não só de melhorar o
processo de aprendizagem, mas de transformar o ambiente propício ao aprendizado. No
terceiro texto, “Profissão docente — entre a teoria e a prática no curso de Pedagogia/
UFMT”, se apresenta um estudo exploratório e descritivo, com professores em formação,
do curso de pedagogia, objetivando traçar o perfil do “bom docente” e suas contribuições
para a formação de professores, constatando-se que a importância não reside no
reconhecimento dos futuros pedagogos, como “bons docentes”, mas na opção por um
conjunto de ações que permitam o exercício da docência pautado por aqueles que militam
pela educação. Por fim, da união dos textos em tela vê-se os contrastes da didática no
ensino superior, que ora destacam o saber ser professor, ora o saber do aluno que, jogados
à balha, se ressignificam com uma teoria que suplica a empiria e com uma prática se renda
aos arrimos da teoria.
Palavras-chave: Didática do Ensino Superior. Teoria e Prática. Formação na Pedagogia.
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DIAGNÓSTICO INICIAL NA DISCIPLINA RECREAÇÃO E JOGO - NOÇÕES
DE ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA SOBRE JOGO
Josiane Rodrigues

Resumo
A disciplina “Recreação e jogos” do curso de Pedagogia incita a pensar no aspecto lúdico
como caráter fundamental para a existência do ser, pensado isso na infância ou em outras
fases da vida, todos têm memórias, lembranças e experiências que podem contribuir tanto
para uma exegese no campo teórico, o das noções, como na pedagogia de professores.
Com isso, apresenta-se o resultado de uma pesquisa exploratória realizada com quarenta
e dois alunos, do quarto ano, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato
Grosso — UFMT, dos turnos matutino e vespertino, que se valeu de um diagnóstico, no
início da disciplina, para apreciar os saberes empíricos, ou conhecimentos prévios, dos
alunos sobre a disciplina e discuti-los enquanto elementos lúdicos ao longo das aulas
ministradas com intervenções adequadas. Tomou-se como referência as retóricos do jogo
de Château e Caillois, ligadas ao instinto do homo ludens, de Huizinga. Os acadêmicos
foram desafiados a elaborar, por escrito, uma noção ou definição àquilo que entendiam
por “Recreação e jogos”, nome da disciplina. Nas respostas obteve-se um plantel de
respostas com distintas noções do objeto investigado, houve quem indicasse forte relação
do termo com a aprendizagem lúdica de conteúdo, situando-os como instrumento e
ensino. A noção dos alunos é de que o jogo está ligado a uma atividade lúdica, portanto
prazerosa, relacionada ao desenvolvimento físico e cognitivo, à socialização e ao
desenvolvimento de linguagens, que ajudam no raciocínio lógico e privilegia a
imaginação, é simbólico, mas também pode ter regras e objetivos, está ligado à disputa,
competição e sugere a presença de mais de uma pessoa na ação. A partir das definições
se conclui que alguns elementos lúdicos podem cercar a noção de jogos e estão na
interpretação dos jogos na exata forma de ser: máscara, complexo, misterioso,
monstruoso, regido por regras, proteiforme e autotélico.
Palavras-chave: Diagnóstico inicial. Jogo. Pedagogia.

Introdução
Evidente que jogo e brincadeira são palavras distintas, mas que por vezes se
sinonimizam enquanto atividades lúdicas de crianças e são unidas pelos muitos traços
semânticos que as preservam. Alguns patentes como o frenesi dos movimentos de
crianças “endiabradas” em recreios escolares, ruas e parques; quando da manipulação de
objetos e entregue às disputas de seus brincadores/jogadores. Outros mais secretos como
o mistério, o segredo e sua linguagem críptica, porque nunca se pode prever seus
resultados; a guarda irrestrita das regras que organizam as atividades e mesmo a máscara
exibida durante a simulação de papeis sociais, que só os jogadores podem exercer.
Os autores de línguas inglesa e francesa, por exemplo, não fazem distinção jogo e
brincadeira pelo simples fato de que não há vocábulo que guarda a tradução exata de
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brincadeira, portanto o referencial deste estudo contemplará obras que tratam do jogo em
geral com significado de brincadeira. Dada a constatação de que jogo, na prática, é
diferente de brincadeira, mesmo que esta diferença não seja valorizada neste estudo, vale
lembrar ainda que a diferença não está na regra, porque pode se pensar que no jogo há
regras e na brincadeira não, mas o que ocorre é que no jogo a regra é o motor capital que
sem a qual, não se pode ir adiante, enquanto que na brincadeira o motor principal é o
movimento e a repetição daquilo que faz divertir seus brincadores. Se se jogar uma
criança para cima ou se rodeá-la num balanço, ela vai pedir para repetir tal movimento,
se isto lhe trouxer prazer.
Na compreensão de jogo enquanto fenômeno, vê-se que mesmo nas ciências
humanas o homo sapiens tem maior valor, isso pela raiz europeia de nossa educação, que
nos convenceu que o pensar é a mais importante atitude da vida, desconsiderando as
rubricas o homo faber, ludens e violens que coabitam em nós. O significado deste homo
é amplamente conhecido na academia e o questionamento é: somos só sapiens? Não há
como falar de jogo sem evocar o homo ludens, é ele que dá vazão aos atos que expressam
espontaneamente a alegria, a diversão, que faz pulsar um sentimento de excitação da
ludicidade que mora em nós.
Este trabalho fundamentar-se-á nas noções da teoria dos jogos, sobretudo quando
descrevermos o homo ludens ― termo empregado por Huizinga (2010), dentre outros
autores, como Château e Caillois como referências do jogo/brincadeira. Mas por que
preferir o termo noção a conceito? Maffesoli responde a esta indagação ao tomar o
conceito como algo uno, que, não raro, é composto de conceitos vizinhos para compor
uma unidade, determinante do que é ou do que deve ser a verdade. Logo, tudo mais que
foge de seu domínio incorre em erro, não é passível de existência. Esta pois é a lógica do
“dever ser”, característica da atitude conceitual.
Constranger a heterogeneidade da vida à unicidade do conceito sempre teve
graves consequências para a história humana. É por isso que é preferível opor
a moleza (i.e., flexibilidade e suavidade) da noção à rigidez do conceito. A
primeira satisfaz nosso desejo de conhecimento, relativizando, ao mesmo
tempo, o fantasma do poder que dormita em todo intelectual. [...] Trata-se de
uma dicotomia estrutural que, prudentemente, institucionaliza a contradição,
convocando-a à cena somente para assegurar maior propriedade ao conjunto.
No que tange ao conhecimento, a atitude nocional se dá conta da
heterogeneidade; ela fornece acerca de um mesmo objeto esclarecimentos
diversos; enfim, indica que tal objeto é a um só tempo isto e aquilo. Ela evita
ainda que se transforme uma verdade local numa verdade universal.
(MAFFESOLI, 2007, p. 59-60)

Para pintar um quadro da noção do termo “jogo”, cerne deste estudo, convém
desenhar os traços do homem como um ser brincante por natureza, mas que também
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absorve modos de brincar de seu meio social, como manifestação de sua cultura e de
outras. Neste contexto há que se destacar a Cultura Infantil como uma cultura em
evidência neste estudo, que representa um segmento da cultura de um modo
idiossincrático e faz do brincar sua ocupação maior.
O jogo, como um fenômeno social, está presente na cultura infantil e é uma
manifestação, a princípio, biológica e social da criança.
Todo fenômeno sociológico, assim como, de resto, todo fenômeno biológico,
é suscetível de assumir formas diferentes conforme os casos, embora
permaneça essencialmente ele próprio. Ora, essas formas podem ser de duas
espécies. Umas são gerais em toda a extensão da espécie; elas se verificam, se
não em todos os indivíduos, pelo menos na maior parte deles e, se não se
repetem identicamente em todos os casos nos quais se observam, mas variam
de um sujeito a outro, essas variações estão compreendidas entre limites muito
próximos (DURKHEIM, 2007, p. 58).

Certamente tanto o jogo como a brincadeira podem ser observados a partir de
abordagens biológicas, psicológicas ou históricas e tantas outras mais, contudo, neste
momento é interesse destacar a vertente sócio-antropológica do ser lúdico, com seu jogo
real ou simbólico, e sua significação na cultura infantil.
Embora não seja possível precisar o grau de implicação daquilo que é biológico
ou social na ludicidade infantil, o mais sensato é dizer que cada matriz epistêmica alicerça
o desenvolvimento integral do ser humano. De outro modo teremos o homem pode ser
visto como homo duplex – individual e social:
O homem da elite não é simplesmente um homo duplex, ele é mais do que
desdobrado em si mesmo; ele é, se me permitis também essa expressão,
"dividido": sua inteligência, a vontade que a acompanha, a demora que ele põe
na expressão de suas emoções, a maneira como as domina, sua crítica — com
frequência excessiva — o impedem de abandonar completamente a
consciência aos impulsos violentos do momento. O que Cícero já dizia, no Pró
Cluentio (i, 5), do direito que supõe o divórcio do ódio e do julgamento, é
verdade não apenas da vida social, mas de seu efeito supremo na vida
individual (MAUSS, 2003, p. 339).

Já se nasce equipado de mecanismos biopsicológicos, que conferem ao ser a
condição de ser brincante, o homo ludens é uma de suas rubricas, é essência, que surge
quando se põe em contato com atividades e artefatos lúdicos, mas há também outras
rubricas em jogo, conforme Morin (2004) além do biológico e do social já mencionado,
estão em jogo o afetivo, o religioso, o mitológico, todos interligados, sem desconsiderar
o antropológico e o cultural, fundamentos para este estudo.
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Contudo, esta dualidade antitética homem/ animal, cultura/ natureza choca-se
com a evidência: é evidente que o homem não é constituído por duas fatias
sobrepostas, uma bionatural e a outra psicossocial; é evidente que ele não é
atravessado por qualquer muralha da China separando sua parte humana de sua
parte animal; é evidente que cada homem é uma totalidade
biopsicossociológica. (MORIN, 1979, p. 22)

Das configurações da pesquisa
A configurar o problema de pesquisa está a constatação de que um professor,
geralmente não sabe quais os conhecimentos prévios dos alunos com relação a sua
disciplina, mas sempre formula hipóteses sobre este conhecimento prévio dos
acadêmicos, a partir das quais estrutura sua didática, seu modo de lecionar, seus métodos,
técnicas, metodologias e avaliações.
Deduziu-se, neste estudo, que os alunos do quarto ano turma de Pedagogia/UFMT
– 2015/2016 trouxessem consigo muitas vivências lúdicas, memórias de vossas infâncias
e experiências vividas em outras identidades sociais, como pais, tios, irmãos, vizinhos,
estagiários e outras tantas. Para esta situação e hipótese apresentada, formulou-se o
objetivo de realizar diagnóstico inicial, a fim de investigar os conhecimentos prévios
destes acadêmicos, no primeiro dia de aula da disciplina “Recreação e jogos”. Na ementa
da disciplina consta (conceitos gerais):
Evolução histórica da Recreação. A importância do ócio na humanidade. Os
meios empregados na Educação escolar: lúdico-desportivo-recreativo. Os
jogos/brincadeiras nas diferentes idades e estações do ano. A entrada da
Recreação em espaços sociais de produção e/ou de entretenimento: industrial,
rural e hospitalar. Ruas e campos de recreio. Gincanas recreativas. Recreação
nos diversos métodos da Educação Física. Programas recreativos: prática de
atividades. Teóricos e teorias sobre o Jogo, o brinquedo e a brincadeira. A
escola e a brincadeira “pedagógica” em seus espaços de ensino-aprendizagem.
A criança e a brincadeira “de criança”: o bairro e a escola. A Recreação como
instrumento pedagógico. O Jogo como um fenômeno atemporal.

O objetivo da disciplina é “proporcionar a discussão acerca da importância da
recreação e dos jogos no contexto escolar e a possibilidade da construção de artefatos
lúdicos infantis.” E função da disciplina (aprendizagens):
Propor uma reflexão sobre a natureza da atividade lúdica através de noções
apresentadas por autores específicos do tema jogo, brinquedo e brincadeira –
da ludicidade. 2) Oportunizar a realização pelo aluno de um rol de atividades
lúdicas, aplicáveis na escola, em grupo e/ou individualmente segundo opções
metodológicas e técnicas apropriadas.

Percebe-se que a palavra “noção” já fazia parte da função da disciplina e portanto,
parte da ementa apresentada aos acadêmicos. Apresentar noções dos autores com relação
à temática é praxe desta disciplina.
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Procedimentos metodológicos
Optou-se, neste estudo pela pesquisa exploratória, já que ela permite ao
pesquisador alargar a visão de uma temática, frente a um problema. Neste tipo de estudo
“o pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade
específica, buscando antecedentes, maior conhecimentos para, em seguida, planejar uma
pesquisa descritiva ou de tipo experimental” (TRIVIÑOS, 2010, p. 109).

Diagnóstico inicial
Foi pedido para fazer
Uma definição de recreação
Acredito que diferente de jogos
Não existe competição
Jogos é para se ganhar
Recreação é diversão (participante A)

No poema acima um dos acadêmicos explica o instrumento de coleta de dados
deste estudo. No primeiro dia de aula da disciplina os alunos foram convidados a
escreverem uma noção ou um conceito para os termos “Recreação e jogos”, para
exemplificar lembrou-se da maneira como aparecem as definições lexicais de dicionários.
Destas respostas interessa a este estudo apenas a noção de “jogos”, mesmo que os termos
estejam envoltos na vertente lúdica.
Os vinte e dois de acadêmicos de uma turma e vinte de outra foram orientados a
não utilizarem materiais de apoio ou discussão com os colegas nesta dinâmica, puderam,
sim, escolher entre fazer elaborar uma resposta para cada termo ou unir os dois em apenas
uma definição, ao que se chama, aqui, de noções, como já explicada preferência.
A partir das noções dos alunos pode-se formatar ao que de define por noções de
jogos e chegar a seus elementos lúdicos, descritos a seguir. Esta base conceitual/teórica,
fruto da investigação bibliográfica e de estudo de campo, pode também se apresentar
como uma das possíveis interpretações para e estudo da teoria dos jogos, presente na
Disciplina “Recreação e jogos” como na vida pedagógica de professores.

Noções de jogos
Em aspectos gerais, muitos acadêmicos associaram a temática com a
aprendizagem, a algo que pode ser utilizados para ensinar conteúdo, um instrumento de
ensino, em suas falas esta aprendizagem acontece de forma lúdica. Responderam ser um
conjunto de atividades, em sua maioria brincadeiras, ou atividades lúdicas, que dão prazer
ou que têm esta finalidade. São, na visão dos pesquisados, atividades com regras
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relacionadas ao desenvolvimento físico, psicomotor e cognitivo, à socialização e ao
desenvolvimento de linguagens, que ajudam no raciocínio lógico e enriquece a
imaginação.
Bem, “o mundo do jogo é, então, uma antecipação do mundo das ocupações
sérias” (CHÂTEAU, 1987, p. 22). Através do jogo a criança conquista sua autoafirmação,
autonomia, sua personalidade e “esquemas práticos, necessários à vida adulta” (ibid, p.
23). Na fala de um dos participantes “prepara a criança para a vida cotidiana”
(Participante B). Grande parte dos participantes entendem jogo como sinônimo de
brincadeira “pode ser brincadeira ou jogo de futebol, por exemplo” (Participante C) e
lembraram de um fator importante nos jogos: as regras. Palavras como competição e
disputa também foram citadas. Ao contrário do que pode se pensar obedecer às regras e
a afirmação do eu não são paradoxais, mas se complementam. “A regra é instrumento da
personalidade [...], o desejo de afirmação da personalidade que, como já demonstramos,
é o princípio motor do jogo infantil [...]” (ibid, p. 55).
Este autor afirma que as regras que a criança inventa, são inventadas por meio de
esquemas e procedimentos, de tema, de analogias, de circunstâncias acidentais, por
acréscimo, imitação, variações e combinações. O que mascara a fragilidade da invenção
da criança é a imaginação, contentamento fácil, o mundo do faz-de-conta e o objeto
fragmentado. Os fatores externos que agem no jogo são o objeto, o adulto e o grupo
infantil. “O objeto desempenha apenas um papel de suporte da imaginação, apenas um
gancho onde prender os sonhos” (CHÂTEAU, 1987, p. 73) e o grupo organizado é o fator
essencial da disciplina. Então, as regras são originadas de esquemas, procedimentos e
estruturas já experimentadas. “Não se inventa a partir do nada; inventar, quase sempre é
aplicar a um caso novo uma regra já conhecida.” (ibid, p. 84) O jogo como pré-exercício
e como afirmação do eu são seus fins naturais. Um participante corrobora: “a meu ver,
recreação e jogos é fundamental na construção do conhecimento, formação de caráter e
identidade das crianças.” (participante D)
As palavras prazeroso, psicologia e psicomotora, mencionadas pelos acadêmicos
estão em conexão com o que diz Château, quando postula que como o sonho, o jogo é
para os psicanalistas um dos caminhos pelos quais essas tendências inibidas encontram
uma válvula de escape. “Jogando, a criança se revela inteiramente, em toda sua
espontaneidade. Jogando, ela não sabe esconder nada dos sentimentos que a animam.”
(RAMBERT apud CHÂTEAU, 1987, p. 30) ainda com este autor vê-se que nas bases dos
estudos de Stanley Hall, levado por influências da biogenética de Darwin e Haeckel, a
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atividade lúdica é uma recapitulação da atividade da humanidade primitiva, dos jogos de
caça aos jogos sociais, mas ao compararmos o jogo infantil e o adulto, vemos que no jogo
do adulto o objetivo está fora de si mesmo, como relaxamento, descanso de outra
atividade ou para se ocupar, passar o tempo, “remédio contra o tédio”, contra a fadiga, às
vezes busca alguma conquista; já o jogo da criança tem um fim em si mesmo, é afirmação
do eu, um teste de personalidade, o futuro desejado, recreação, sempre resulta em alegria.
“Jogos: todas as atividades onde há disputa, com regras pré-determinada, onde as
pessoas também se distraem.” (participante E)
Nas duas concepções abaixo, têm-se uma noção mais abrangente para jogo, se
refere ao desenvolvimento global. “Para a criança, escreveu Claparède, ‘o jogo é o
trabalho, o bem, o dever, o ideal da vida. É a única atmosfera na qual seu ser psicológico
pode respirar e, consequentemente, pode agir.’ A criança é um ser que brinca/joga e nada
mais.” (CHÂTEAU, 1987, p. 13-14)
Eu entendo a recreação e jogos como mecanismos utilizados na educação para
proporcionar momentos de aprendizagem lúdicas, em que a criança se
desenvolve em todos os aspectos: físico, cognitivo, emocional e social, o que
torna o aprendizado mais significativo. (participante F)
Recreação e jogos na educação é um meio de trabalhar a ludicidade, a
criatividade e a interação/socialização da criança e adolescente com outros
indivíduos e com o mundo. Pode-se também auxiliar e desenvolver a
coordenação motora, memorização, em geral trabalhar com o corpo e mente.
(participante G)

Em outra interpretação jogo é definido como sinônimo de brinquedo ou ainda
como atividade que tem um objetivo final ou metas, com intencionalidade e objetivo a
ser alcançado. Faz alusão a coletividade, atividade em que se busca ganho financeiro,
intelectual ou outro, porque é também simbólica.

Dos elementos lúdicos dos jogos
O jogo por assim dizer é primeiramente uma máscara. Ele mascara uma realidade
para mostrar outra. Assim como a sociedade primitiva, a cultura infantil tem na máscara
o passaporte para a entrada das forças sobrenaturais da natureza humana. Caillois destaca
o significado da máscara e o transe para as sociedades primitivas.
As máscaras, sempre feitas em segredo e, depois de usadas, destruídas ou
escondidas, transformam os celebrantes em Deuses, em Espíritos, em AnimaisAntepassados e em todas as espécies de forças sobrenaturais, terríficas e
fecundantes (1990, p.107).

Os transes do vodu e do xamanismo são rituais de vertigem, onde “a personagem
está habilitada, a partir de então, a percorrer o além” (CAILLOIS, 1990, p.110). Esta
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máscara mascara tão bem as realidades corporais que, facilmente percebida nos jogos, é
o que faz a criança perder a hora ou não se lembra mais que é preciso se alimentar, dormir
ou fazer suas necessidades fisiológicas.
Em segunda possibilidade é complexo. Está na ordem da complexidade e ser
complexa não significa ser complicada, mas sim que há em si várias estruturas autônomas
e interdependentes. Assim, o pensamento complexo considera a universalidade da
condição humana e se funda na antropologia geral, mas o homem não se separa da
natureza e da cultura, o imaginário é força atuante e impregnante da vida. O homem
complexus de Morin (2004) engloba todos os outros, como o lúdico, o fazedor de coisas,
o demente e o sapiente, é um ser inacabado por nascimento, tem a infância salvaguardada
no avanço da idade, manifesta a polivalência de suas múltiplas potencialidades. Em
terceiro aspecto é misterioso. Tem mistério em si e usa do mistério para alargar seu rastro.
Assim, o caráter excepcional e especial da brincadeira “é ilustrado de maneira flagrante
pelo ar de mistério em que frequentemente se envolve. Desde a mais tenra infância, o
encanto do jogo é reforçado por se fazer dele um segredo. Isto é, para nós, e não para os
outros” (HUIZINGA, 2010, p.15).
Todo jogo ou brincadeira esconde muitas possibilidades de interpretação, as
narrativas são algumas delas, mas também usa do mistério como joguete, nunca se sabe
o que se resultará de um jogo, como se dará ou quando exatamente será seu fim. Na
verdade até em sua entrada e desenvolvimento se encontram o mistério. “No jogo existe
alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um
sentido à ação” (ibid, p. 4 grifo do autor). Como quarto aspecto ele está ligado a monstros.
Tem seus avatares, suas alegorias, seus monstros. Na brincadeira pode-se exercer o lado
insano da inconsciência, experimentar a violência sem que ela tome conta de si, é possível
vencer o medo ou se submeter a ele, num expor-se aos perigos, sem correr riscos.
“Antropólogos e psicólogos que estudam as brincadeiras, no entanto, demonstraram que
brincar tem muitas outras funções ― uma delas é permitir às crianças que finjam ser o
que sabem que nunca serão” (JONES, 2004). É urgente jogar com seus monstros.
Em quinto: é regrado. Como dito no início deste texto, até as brincadeiras têm
regras. Sem regras não se joga, é a condição para a manutenção do espírito do jogo.
“Jogos: atividade humana com finalidades específicas. Podem ser individuais ou
coletivas, havendo regras que podem envolver espaço, tempo, números, qualidades,
intensidade e outros.” (Participante H). Jogar é então:
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Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência
de ser diferente da ‘vida cotidiana’ (HUIZINGA, 2010, p. 33).

O sexto aspecto: proteiforme. Muda conforme as características de seus jogadores,
de seu tempo, seu espaço. Ele se molda sem perder sua essência. Em sétimo o jogo é
autotélico ― aprende-se a jogar jogando. “Esquecemo-nos facilmente de que quando se
brinca se aprende antes de tudo a brincar, a controlar um universo simbólico particular”
(BROUGÈRE, 1998). E em outras possibilidades o jogo/brincadeira é estruturante; sua
função é entreter; integrar; evoca a alacridade: sua essência; litúrgico: exercido como um
ritual; atemporal.

Considerações finais
Com o diagnóstico inicial dos alunos pode-se estruturar, de forma didática os
elementos lúdicos que estão contidos tanto na noção de jogos, tanto dos acadêmicos do
quarto ano do curso de Pedagogia como na base teórica do estudo. Em suma dentro da
noção de jogo estão os entendimentos de jogo como máscara: que mascara a realidade,
suspende o real; como complexo: possui uma rede de elementos e significados, reverencia
o ser de múltiplas identidades; jogo misterioso: que esconde as possibilidades
interpretativas e não se revela por inteiro; como monstruoso: sempre lidando com seres
inventados, com alegorias imaginadas; jogo das regras: que regula e organiza a atividade;
enquanto proteiforme pode se modificar em sua forma, tempo, espaço ou jogadores e
como autotélico: tem um fim em si mesmo.
Além de suas vivências lúdicas os meios de comunicação como jornais, revistas,
televisão, cinema e internet favoreceram a obtenção de informações acerca da temática
estudada. “Logo, não há como deixar de reconhecer a importância assumida pelas
atividades que ocorrem fora da sala de aula na obtenção de conhecimentos pelos
estudantes.” (GIL, 2007, p. 198) O que o autor não questiona é se as fontes de informação
são fontes de conhecimento. Ao que parece, não, pois a informação só se transforma em
conhecimento quando se exerce sobre ela um ato reflexivo, seja de raciocínio lógico,
dedutivo ou hipotético que se relaciona intimamente com a memória. E esta ação reflexiva
foi proposta pela disciplina em questão.
Por fim, a proposta conceitual/teórica, oriunda de investigação bibliográfica e de
estudo de campo desta pesquisa, é uma das possibilidade de interpretação na teoria dos
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jogos, está esmiuçada na Disciplina “Recreação e jogos”, mas também faz parte da vida
pedagógica de professores. Assim, o diagnóstico inicial desvela para aquilo que os alunos
trazem de conhecimento comum ou aprendidos em outras disciplinas e espaços, dá ao
professor da disciplina real panorama do nível de aprendizagem do aluno com relação aos
conteúdos a se apresentar durante as aulas. Possibilita que o docente formule noções
coletivas, como a deste estudo e as compartilhe com os acadêmicos a fim de formular
novas hipóteses ou uma ampla noção da temática, ao fim da disciplina.
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PROFISSÃO DOCENTE - ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NO CURSO DE
PEDAGOGIA – UFMT
Viviane Salarolli de Souza Silva
Resumo
O presente estudo tem por objetivo proporcionar uma reflexão acerca da trajetória que
deve ser percorrida para conclusão da formação acadêmica. Busca-se com este estudo
compreender o que leva um discente a classificar um docente de “bom” ou “mau”
professor, traçando assim o perfil do “bom docente”. Esclarecer a existência destas duas
categorias de professores nas relações estabelecidas entre eles, e suas contribuições para
a formação de novos profissionais da educação, cada vez mais comprometidos em
desenvolver o ser humano, preparando-o para o exercício da cidadania e qualificando-o
para o trabalho. Com abordagem qualitativa, o estudo exploratório e descritivo foi
realizado no Instituto de Educação (IE), na Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), campus Cuiabá/MT. A metodologia usada foi um questionário de natureza
qualitativa. Colaboraram com este estudo 20 professores em formação, do Curso de
Pedagogia, turno matutino (3º e 4º anos), sendo 19 do sexo feminino e 01 do masculino.
A tabulação dos dados coletados e as contribuições fornecidas pelos referenciais teóricos
embasaram este estudo. Com base nos dados, evidencia-se que um bom relacionamento
entre docente-discente deve ser pautado no respeito mútuo, no comprometimento, no
conhecimento, na pesquisa, nos métodos de ensino cada vez mais pensados em estimular
e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mais, sobretudo, no diálogo. Nas
considerações é possível concluir que, ao longo de todo processo de formação, e isso vai
além dos quatro anos de licenciatura, a importância, portanto, não reside apenas em serem
reconhecidos e classificados como “bons” professores, mas, sobretudo, na forma como
os educadores optam por um conjunto de características (relação pautada no diálogo,
domínio do conteúdo, mediador do conhecimento, pesquisador, comprometido, e que
respeite seus discentes), para que tudo isso, possibilite o exercício da profissão, numa
longa jornada percorrida por aqueles que militam pela educação.
Palavras-chave: Formação Docente. Reflexão. Educação.
1. Introdução
O presente estudo tem por intuito compreender o que leva um discente a classificar
um docente de bom ou mau professor, traçando assim o perfil do “bom professor”.
Esclarecendo a existência destas duas categorias de professores, nas relações
estabelecidas e construídas entre os sujeitos ao longo do curso, e suas contribuições para
a formação de profissionais da educação.
O intuito em pesquisar acerca desta temática surgiu com base nos questionários
obtidos através dos discentes do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá/MT, do Instituto de
Educação (IE), modalidade presencial, durante os dois primeiros meses do ano de 2015.

2. A relação docente-discente durante o Curso de Pedagogia
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2
Durante os quatro anos da graduação nota-se que o curso inicia de maneira
“mágica”, há todo um encantamento, pois os calouros não fazem ideia do que é o universo
acadêmico. Os docentes entram em sala, se apresentam, discorrem seus currículos lattes,
e é neste momento que se dá o “encantamento”. O discente, que está no início de sua
caminhada intelectual, em busca do conhecimento científico enxerga aquele ser como o
detentor do conhecimento, quase uma divindade.
Relacionando esta caminhada ao longo do curso, na fala dos participantes,
algumas palavras-chave chamaram atenção, no que diz respeito aos discentes, na relação
professor-aluno do Curso de Pedagogia: afetividade, autoridade, diálogo, ser professor,
e formação docente.
Alguns docentes quando iniciam seus trabalhos em sala de aula sabem que a
afetividade será sua grande aliada. São aqueles que encantam a turma através da maneira
cuidadosa com que preparam seus planos de ensino (planos estes pensados para aquela
turma em especial – e não o mesmo plano que perpassa de ano em ano), na flexibilidade
dos prazos para entrega dos trabalhos (pois este sabe que muitos discentes já atuam no
mercado de trabalho), no ouvir do que os discentes já sabem, ou pensam, quanto a
determinado assunto ou tema.
Ao falar sobre afetividade, Freire (1996, p.159-60) assim se expressa:
Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor
professor quanto mais severo, mais frio, distante e “cinzento” me ponha nas
minhas relações com os alunos [...] A afetividade não se acha excluída da
cognoscibilidade. O que não posso obviamente permitir é que minha
afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever de professor no
exercício de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho
escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que tenha por ele.

Apesar de haverem docentes que apostam nesta ferramenta, há aqueles que não
conseguem manter a ordem em sala de aula, tão pouco, a assiduidade, participação e
atenção dos discentes, quando estão com a palavra. Surge neste instante outra palavrachave, a autoridade. Com base ainda nos pensamentos freireanos:
A autoridade sendo um produto da relação professor-aluno não é de toda errada
e sim necessária, porém realizada de forma eficaz, conduz o discente a se
disciplinar, sendo esse então capaz de adequar seu comportamento a
determinadas regras, definidas por ele ou não. (FREIRE, 1989).

Segundo Freire (1989), a autoridade, se usada na medida certa torna o discente
mais disciplinado, e uma turma disciplinada contribui, sobremaneira, na produtividade
das aulas. Apesar do perfil autoritário de alguns docentes, ao longo do curso, segundo os
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participantes muitos docentes deixarão saudades, “gostinho de quero mais”, e estes
podemos atestar foram maioria.
O que se percebe no fazer docente, neste período enquanto professor em formação,
a grande sacada do educador está em estabelecer uma relação com seus alunos baseada
no diálogo, outra palavra-chave. Sobre isto podemos afirmar que:
Para pôr em prática o diálogo, o educador não pode colocar-se na posição
ingênua de quem se pretende detentor de todo saber; deve, antes, colocar-se na
posição humilde de quem sabe que não sabe tudo, reconhecendo que o
analfabeto não é um homem “perdido”, fora da realidade, mas alguém que tem
toda a experiência de vida e por isso também é portador do saber. (GADOTTI,
1999, p.2).

Corroborando com Gadotti, esse respeito que o educador deve ter perante seus
educandos se conquista, não se impõe; e o diálogo é o melhor caminho para solucionar
os problemas. Com isso, fazemos nossas, as palavras de Libâneo:
O professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas
também ouve os alunos. Deve dar-lhe atenção e cuidar para que aprendam a
expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é
unidirecional. As respostas e as opiniões dos alunos mostram como eles estão
reagindo à atuação do professor, às dificuldades que encontram na assimilação
dos conhecimentos. Servem também para diagnosticar as causas que dão
origem a essas dificuldades. (1994, p.250).

Compreendemos até aqui que o sucesso que o docente terá ou não na sala de aula,
e consequentemente, na turma que ele irá trabalhar, trata-se basicamente da concepção do
“Ser Professor”. Nas palavras da Cunha (1998):
A forma de ser professor é um todo e dependente, certamente, da cosmovisão
que ele possui. Não sei até que ponto é importante ou possível classificar as
atitudes dos professores. Até porque também elas, como fruto da contradição
social, nem sempre apresentam formas lineares e totalmente coerentes com
uma corrente filosófica. É inegável, porém, que a forma de ser e de agir do
professor revela um compromisso. E é esta forma de ser que demonstra mais
uma vez a não-neutralidade do ato pedagógico. (CUNHA, 1998, p. 70).

Eis a questão, a concepção educacional de cada professor. Algo que será
construído ao longo dos anos, durante seu fazer pedagógico. O curso oportuniza, através
de algumas disciplinas a reflexão quanto às concepções pedagógicas existentes. Cunha
(1998, p. 53) afirma que “o conjunto de valores e crenças que dão escopo à performance
dos docentes são frutos de sua história e suas experiências de vida dão contornos ao seu
desempenho”.
Através do conhecimento, cabe a cada pedagogo a partir de agora escolher de
forma cuidadosa, qual concepção adotará a partir de então. Preferencialmente, que esta
concepção seja baseada na ética, na política e, sobretudo, centrada no aluno.
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Por fim, a última palavra-chave que nos restou foi a formação docente. Não por
acaso que isto se deu. Segundo Santos (2010 apud FREIRE, 1996):
O que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, este
ou aquele, ela não caracteriza bons professores, mas a compreensão do valor,
do sentimento, das emoções, dos desejos, da insegurança, do medo que, ao ser
“educado”, vai gerando coragem. (p. 20).

É percebido, até o presente o momento que não existe um manual de instrução
para ser um “bom docente”, mais um conjunto de ações e reflexões que devemos fazer na
tentativa de buscar o melhor caminho a seguir, nesta longa jornada percorrida por aqueles
que militam pela “Educação”.
3. Apresentando e justificando a escolha do tema
Refletindo acerca da seguinte temática: “Por que alguns professores são tão
amados e outros nem tanto?” Alguns indicadores apontavam para considerar os
diferentes processos sociais no curso de formação de professores, as diferentes propostas
curriculares, os métodos, as estratégias e os procedimentos de ensino, a dificuldade de
convivência entre pessoas diferentes.
Para embasamento teórico foram pesquisados alguns autores que discutem a
temática relação professor-aluno, como Libâneo (1994), Freire (1989 e 1996), Cunha
(1998), Pimenta (2005), Gadotti (1999), entre outros.
Este estudo justifica-se pela necessidade pessoal em buscar uma compreensão que
se estabelece nas relações sociais entre docentes e discentes do Curso de Pedagogia
IE/UFMT. Ao longo dos quatro anos da graduação foram inúmeras as situações que
instigaram a descoberta das concepções que os discentes faziam dos docentes do quadro
de professores do referido curso no IE, bem como se há alguma referência de como se
constituir um "bom professor".
3.1 Percurso Metodológico
Com abordagem qualitativa, o estudo descritivo foi realizado no próprio IE, na
UFMT, campus Cuiabá/MT. O instrumento utilizado foi a aplicação de um questionário
de natureza qualitativa contendo 5 questões abertas e 1 fechada.
Responderam o questionário 20 discentes, sendo 14 participantes do 4º ano, entre
eles 13 do sexo feminino e 1 do masculino e 6 discentes do 3º ano, sendo todas do sexo
feminino. Todos os participantes do curso de Pedagogia, turno matutino.

ISSN 2177-336X

6662

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5
3.2 A Análise dos Dados
Os participantes foram identificados por números, assegurando o anonimato dos
mesmos. Perguntado como deveria ser a relação entre docente e discente, as respostas
obtidas neste questionário foram diversas e contundentes, no que diz respeito à interação
que deve existir entre estes sujeitos do processo de ensino-aprendizagem: “acima de tudo
interação, havendo troca de experiências (P.1); uma relação com respeito, harmoniosa,
sendo uma relação dialógica (P.2); troca de conhecimentos (P.3); mediada (P.4); deve ser
uma relação cordial e proveitosa (P.5); deve haver reflexão e apoio simultâneo (P.6); o
docente deve buscar olhar as especificidades dos seus discentes (P.7); deve ser uma
relação horizontal (P.8); de muita confiança (P.9); o docente não deve ser arrogante
(P.10); o sujeito deve ser valorizado (P.11); a relação precisa ser interacionista (P.12);
deve haver comprometimento (P.13); precisa ser amigável (P.14) e, sobretudo, de
companheirismo (P.15)”.
A palavra de ordem foi interação. Assim, como a teoria psicogenética de Vygotsky
(1998), o mais importante no desenvolvimento do ser humano é o social, e este
desenvolvimento acontece no instante da interação entre o sujeito com o meio. Esse
desenvolvimento nada mais é do que a aprendizagem que se dá a partir da interação com
o meio, através da experiência e conhecimento adquirido, sendo internalizado de maneira
diferente em cada indivíduo.
Quando o docente deixa de interagir com seus discentes, inibe a mediação entre
eles, dificulta o aprendizado e interfere no desenvolvimento pessoal de cada aluno. Fazer
a mediação é procurar outras formas de ensinar, onde o mediador deve provocar o
movimento, e este vem a ser o que o aluno faz para buscar o conhecimento.
Mais adiante, os participantes foram questionados se durante o curso de graduação
houve alguma referência sobre a relação professor-aluno, se a resposta fosse positiva, ele
poderia responder quando e onde. As respostas apresentam-se conforme quadro abaixo:
Quadro 1- Narrativas dos participantes sobre a relação professor-aluno durante o curso.

RESPOSTAS
Nas disciplinas de

PARTICIPANTES

Avaliação, Currículo, Didática, Participantes nº: 1,12,

Psicologia, Matemática, Estágio e Linguagem IV foi 14, 15, 16, 19.
discutido este assunto.
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No decorrer do curso os módulos fazem algumas referências Participantes nº: 2, 11,
/ estudam vários teóricos, referente à relação professor- 13.
aluno.
Em um congresso percebi a importância da relação docente- Participante nº 18.
discente.
É sempre falado a relação docente-discente, mas às vezes Participantes nº: 6.
não acontece na prática. Alguns professores são autoritários
e coercitivos.
Um docente fez críticas aos discentes de forma agressiva, e Participantes nº: 4 e 8.
outro fez julgamento do aluno sem conhecê-lo.
Docentes que não suportam ser confrontados / Não Participantes nº: 3 e
consideram os esforços dos seus alunos.

10.

Ausência de diálogos em sala para discutir a relação prof- Participante nº 7.
aluno.
Não respondeu / Não me recordo.

Participantes nº: 5, 9,
17.

Fonte: Dados coletados pela autora.

O que se percebe ao observar as respostas dos participantes é que houveram
referências positivas 50%, negativas 30% e 20% abstiveram-se da resposta. A maioria fez
uma boa avaliação, de certo modo, quanto esta questão durante o curso, mas ao mesmo
tempo, fica um alerta, pois se tratando de curso de formação de professores, 6
participantes discorreram quanto a incidentes no decorrer do curso, utilizando-se deste
espaço para fazer uma espécie de desabafo no que tange a relação docente-discente.
A respeito dos conflitos em meio escolar, alguns pesquisadores como: Araújo
(1996), La Taille (1996; 1998), Leite (2008), Martinez Vinha (1999), Zampa (2005)
apontam que em meio ao universo escolar é comum a existência de fatores que
contribuam com o surgimento de conflitos, e que na maioria das vezes, acabam trazendo
prejuízos a todos os envolvidos.
Segundo La Taille, Araújo e Vinha (LEITE e LÖHR, 2012), baseados na
perspectiva piagetiana defendem que:
O desrespeito às normas nem sempre é problemático, podendo ser sinal de
autonomia, significando resistência às imposições e ao autoritarismo. Vinha
(1999) ainda reforça que a teoria construtivista compreende os conflitos como
oportunidades para trabalhar valores e regras. Esses conflitos... dão-nos pistas
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sobre o que as crianças e jovens precisam aprender”. Ou seja, na perspectiva
dos autores citados, o conflito professor - aluno é inerente ao processo de
desenvolvimento e pode contribuir para a formação dos jovens (p. 586).

Em meio as respostas que evidenciam situação de conflito, uma participante
mencionou que os três primeiros anos da graduação algumas disciplinas mencionam de
forma sucinta esta questão, ou seja, há pouca discussão quanto à esta temática, com
exceção do 4º ano, em função da proximidade com o Estágio. Estariam os docentes,
responsáveis pela formação dos futuros professores, de fato inseridos no processo que a
autora Pimenta (2005, p.20) trata de reflexão na ação?
Mais adiante perguntamos quais seriam as características que um profissional da
educação deveria ter para ser reconhecido como um (a) bom (a) professor (a). Segundo
nossos participantes essas características são o diálogo, o domínio do conteúdo e o
professor deve ser o mediador do conhecimento. Abaixo, no quadro 2, temos as respostas
dos participantes:
Quadro 2 - Características de um bom docente.

Características Agrupadas em Categorias

Participan
tes de nº
Ética/Capacitação/Deve orientar.
1.
Domínio de conteúdo.
3, 4 e 20.
Mediador do
5, 6, 7, 13
Conhecimento/Comprometido/Reflexivo/Atencioso/Pesquisador/Amigo e 15.
/Paciente/Amor por lecionar.
Diálogo.
2, 12, 16,
17, 18, 19
e 20.
Estratégias variadas de ensino.
8.
Preocupado com o aprendizado do aluno.
9 e 14.
Posição política/Militância.
10.
Desperte no aluno o interesse em aprender.
11.
Fonte: Dados coletados pela autora.

Perguntado aos graduandos que atuam (ou pretendem atuar,) na educação, quais
serão as principais ações que eles terão para que sejam reconhecidos por seus alunos como
bons professores? O resultado se mostrou em sua maioria como estabelecer uma relação
dialógica com os alunos, ser atencioso e comprometido, levar o/e pautar o trabalho no
conhecimento, ser um professor pesquisador, trabalhar em consonância com o Projeto
Político Pedagógico (PPP) da instituição, ser dedicado, utilizar métodos eficientes de
aprendizagem, fazer o aluno ser participativo nas aulas, ser militante, respeitar o aluno,
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ser paciente e despertar nele o desejo em aprender. Um dos participantes respondeu que
não atua na docência e não pretende, outro não respondeu.
Ressalta-se, que a característica de um professor comprometido foi lembrada por
alguns participantes (P.13, P.6 e P.17), e lembremo-nos aqui, que o filósofo Comenius,
ainda no século XVII, já destacava que o professor deve ser comprometido e despertar
em seus alunos o gosto por aprender.
Outra resposta que merece destaque foi à característica da posição política,
mencionada pelo P.10. Entendemos que educação não é mágica, mas sim, resultado das
escolhas políticas que fazemos, ou seja, não existe espaço para a neutralidade política no
ato pedagógico.
Mais adiante foi questionado até que ponto um bom relacionamento entre docente
e discente interfere no processo de ensino-aprendizagem, foi pedido que as respostas
fossem justificadas.
Os que responderam que essa relação interfere, relataram: P.1 – “considerar a
avaliação informal no processo de aprendizagem do aluno”; P.3 – “pautado no respeito
mútuo”; P.4 /P.10/P.13/P.14 – “se existir um bom relacionamento haverá aprendizado”;
P.5 – “fundamental na perspectiva sócio interacionista”; P.7 – “professor exemplo para o
aluno”; P.8/P.11 – “o rendimento do aluno cairá se não houver um bom relacionamento”;
P.9/P.12 – “quando o aluno gosta do professor ele se interessa pelo conteúdo”;
P.6/P.16/P.17/P.19/P.20 – “quando há diálogo entre professor e o aluno”; “o processo de
aprendizagem é motivador” e P.18 – “se houver um bom relacionamento o professor não
se importará com o conteúdo”. Os participantes que afirmaram não interferir,
justificaram: P.15 – “toda relação tem que ter equilíbrio e bom senso” e P.2 – “o bom
relacionamento facilita, mas não interfere”.
O que se observa nesta questão é que 90 % dos participantes disseram que um
bom relacionamento entre docente-discente interfere neste processo, apenas 10%
responderam que não, facilita um bom entendimento entre os sujeitos do processo de
ensino-aprendizagem, mas não interfere. A questão a seguir foi solicitada a enumeração
de 1 a 4, de acordo com o grau de importância de cada item para a relação professoraluno. Conforme demonstra o gráfico abaixo:
Gráfico 1- Importância na relação docente-discente.
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6
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Grau 3

2
0

Não respondeu

Grau 2
Grau 4

Fonte: Dados coletados pela autora.

Com base nos dados acima, segundo os participantes o item que tem o maior grau
de importância na relação professor-aluno é “aprendizagem do aluno”, seguido por
“motivar o aluno para estudar” e em 3º lugar “professor conhecer o aluno”.
O item “qualidades físicas do professor” foi o que teve mais voto no grau 1, ou
seja, os discentes do Curso de Pedagogia acreditam que este item não apresenta
relevância. Em 4º lugar ficou “afetividade do professor”, em 5º lugar o item “qualidades
técnicas do professor”. Em 6º “qualidades morais do professor”, em 7º lugar “disciplina
em sala de aula”, seguido de “autoridade do professor” e por último, em 8º lugar, o item
“qualidades físicas do professor”.
Analisando o gráfico acima evidencia-se que para os futuros pedagogos, a
aprendizagem do aluno é fator de grande importância nesta relação, o que confere com
os resultados obtidos anteriormente, onde a relação dialógica foi bastante mencionada na
questão aberta, de número 4, do questionário apresentado.
Outro fator curioso é que os discentes dão maior grau de importância às qualidades
técnicas do professor do que para a disciplina na sala de aula e mesmo a autoridade do
professor. Esse dado surpreende, pois, a maioria dos participantes são alunos concluintes
do curso. Após o término do Estágio Supervisionado (Período da Regência) eram comuns
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alguns comentários a respeito da dificuldade em controlar a turma e manter a disciplina
em sala, características em equidade aos itens: “a autoridade do professor” e “a
disciplina em sala de aula”.
Gráfico 2 – Questão de número 07 do questionário.

Qual atitude deve ser priorizada pelo professor em sala de aula
2; 10% 2; 10%
3; 15%

6; 30%

4; 20%

3; 15%

Garantir a aprendizagem dos conteúdos
Atingir os objetivos educacionais
Estabelecer um bom relacionamento com seus alunos

Todas as três
Garantir a aprendizagem dos conteúdos com um bom relacionamento
Não respondeu
Fonte: Dados coletados pelo autor.

Com 60% a atitude que o professor deve priorizar seria a somatória das três
atitudes apresentadas “garantir a aprendizagem dos conteúdos”, “atingir os objetivos
educacionais” e “estabelecer um bom relacionamento com seus alunos” receberam seis
votos; com 20% a segunda atitude mais votada foi somente “atingir os objetivos
educacionais”, que recebeu 4 votos; em 3º lugar com 15% ficou empatado “estabelecer
um bom relacionamento com seus alunos” e “garantir a aprendizagem dos conteúdos
com um bom relacionamento”, ambos receberam três votos; em último lugar deu empate
entre “garantir a aprendizagem dos conteúdos” e “não respondeu”, totalizando dois
votos para cada atitude.
A criatividade dos participantes na escolha pela somatória das três atitudes
apresentadas na questão de número sete enuncia que o pedagogo (a) vem refletindo que
para obtermos uma educação de qualidade é preciso que se tenha clareza dos objetivos
que nós, educadores, atuantes ou não, precisamos alcançar, sempre com foco no aluno,
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garantindo sua aprendizagem e para tanto, estabelecer um bom relacionamento com
nossos alunos torna-se indispensável.

4. Considerações Finais
Através do estudo realizado pode-se afirmar que o curso de Pedagogia do
IE/UFMT, vem contribuindo para formação do bom docente, pois a maioria dos
entrevistados fez uma boa avaliação da relação professor-aluno no decorrer da graduação.
O estudo, sobretudo, propiciou aos discentes um espaço para que os mesmos
pudessem expor quais seriam as concepções de “bom docente” e “mau docente”. Os
entrevistados apresentaram a ideia de que o bom docente é o professor que possui um
conjunto de características, tais como: manter uma relação pautada no diálogo, este deve
ter domínio do conteúdo que ensina, e acima de tudo, o professor deve ser o mediador do
conhecimento. E o mau docente é aquele que assume posição autoritária na condução de
sua aula, fato infelizmente, ainda recorrente no curso de formação de professores.
Ressaltamos que não existe receita pronta, quando se trata das relações sociais
tudo é construído ao longo do tempo. Um bom relacionamento entre docente-discente
deve ser pautado no respeito mútuo, no comprometimento, no conhecimento, na pesquisa,
nos métodos de ensino cada vez mais pensados em estimular e facilitar o processo de
ensino-aprendizagem. E esta via precisa ser de mão dupla, pois o discente também precisa
fazer sua parte, sendo um aluno participativo, demonstrando interesse por aprender,
respeitando os docentes, e, sobretudo, compreendendo que educador e educando são
sujeitos deste processo, crescem juntos.
O que fica é a reflexão que os educadores devem estar em constante processo de
formação, reflexão enquanto movimento teórico de compreensão do seu próprio trabalho
docente. O processo não se encerra com a chegada do diploma, certificados, mas sim,
fruto de uma formação continuada que nunca se encerra. Conscientes de que devem ser
lembrados não apenas como bons docentes, mas acima de tudo, como professores
comprometidos em desenvolver o ser humano, preparando-o para o exercício da
cidadania e qualificando-o para o trabalho.
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RELAÇÃO ENTRE A DIDÁTICA NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DE PROFESSORES E AS PRÁTICAS DO AMBIENTE ESCOLAR
Rita de Cássia Alves Barros - UFMTi
Resumo
O presente artigo tem por objetivo investigar a relação da didática e práticas de ensino da
disciplina “Brinquedos e Brincadeiras no cotidiano da Educação Infantil”, ofertada no
curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, no primeiro semestre de
2015, promovido pelo Instituto de Educação UFMT, com carga horária 30 horas e as
práticas utilizadas pelos professores participantes, no ambiente escolar. Serviu de
instrumento para a coleta dos dados, um questionário semiestruturado, aplicado com os
alunos da disciplina, com o qual se identificou a noção que os professores têm de
brincadeira e o método que eles utilizam para desenvolver tais atividades no ambiente
escolar de cada um ― a creche ― na esperança didática de obter algum resultado positivo
na educação de crianças pequenas com o uso de brinquedos e brincadeiras. Antes de lidar
com essas informações, supõe-se pertinente considerar aquilo que alguns teóricos dos
termos ― Didática e Desenvolvimento profissional dos professores ― entendem como
válidos pela pena da ciência. De modo particular foi possível analisar as formas de
envolvimento e a relação entre a didática e práticas de ensino desenvolvidas na disciplina
e as utilizadas no ambiente escolar pelos “alunos-professores”. Foi muito rico para
pesquisadores e professores saber como eles lidam com esses conceitos no campo de
trabalho e como aproveitam esses conhecimentos adquiridos no curso para, na
intervenção, auferir algum resultado prático. As respostas revelam, na sua maioria, que
os discursos são favoráveis ao desenvolvimento profissional dos professores e que a
didática apresentada na disciplina como um conjunto de teorias e técnicas relativas à
transmissão do conhecimento propiciou, diante de todas as adversidades constantes no
ambiente escolar, possibilidades de trabalhar e possivelmente renovar as formas de
interação e comportamento, com o intuito de melhorar não só o processo de
aprendizagem, mas transformar o ambiente propício ao aprendizado.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional de professores. Didática. Práticas de
ensino.
Introdução
Diante de toda a problemática explícita em relação à educação nos últimos tempos
e a responsabilidade cada vez mais imposta a ela pela direção da sociedade, cabe um
questionamento fundamental: que sentido pode ser dado à educação, como um todo,
dentro da sociedade? A educação e a sociologia são indissociáveis. Em todo o ser humano
existem, no mínimo, dois sujeitos inseparáveis, porém distintos: um individual, aquele
formado pelos estados mentais de cada pessoa, o bruto; e o outro social, aquele formado
pelas ideias que exprimem às pessoas e em relação a outras pessoas inseridas na sociedade
em que faz parte.
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A compreensão da educação e o seu direcionamento estão relacionados a três
vertentes que respondem a pergunta supracitada, são as tendências filosóficas de
interpretação da educação, as quais, após o seu entendimento, será indispensável à
descoberta de qual delas orientará o trabalho de cada indivíduo incluído no processo
educacional.
Na primeira delas, propõe-se uma ação pedagógica otimista, do ponto de vista
político, acreditando que a educação tem poderes quase que absolutos sobre a sociedade,
não crítica, considerada como um modo ingênuo de compreender a relação entre educação
e sociedade; a segunda é crítica em relação à compreensão da educação na sociedade,
porém pessimista, não vendo qualquer saída para ela, a não ser submeter-se aos seus
condicionantes; e, a Terceira, que é crítica, propõe compreender a educação dentro de
seus condicionantes e agir estrategicamente para a sua transformação, propõe, também,
desvendar e utilizar-se das próprias contradições da sociedade para trabalhar criticamente
pela sua transformação.
Atualmente, o Estado e as leis que regem a sociedade inculcam que a educação é
problema de apenas uma instituição: a escola, quando é coerente afirmar que a educação
depende também das outras instituições sociais: a família, a igreja, etc. Nos últimos trinta
anos a educação se transformou muito, resultando em uma perda da direção e da
identidade, assumindo outras tarefas para melhoria das escolas e preocupando-se mais ao
ensino das regras do bem comportar-se (regras de moral, respeito, de dizer licença e
obrigado), do que para o ensino do saber (aprender a ler, a escrever, a contar, etc.),
principalmente no Brasil.
Acima da educação, só a moral. E esta é adquirida através da cultura, da tradição
e do cotidiano e que orienta o comportamento humano dentro de uma sociedade. A
criança divide o viver em diferentes instituições, onde capta todas as informações que são
responsáveis pelo seu desenvolvimento. A cultura, aquilo que perdura aos descendentes
tem significado e valor nesse desenvolvimento, mas é a educação que irá dizer o que será
utilizado das gerações passadas. A educação é a mãe de todas as práticas e produz, no ser,
um saber indelével, portanto o ser humano não conseguiria viver sem ela.
O autor Cipriano Luckesi, em sua obra Filosofia da Educação, mais precisamente
no capítulo 2, exibe algumas tendências sobre o direcionamento da educação, qual
orientou a progressão do pensamento acima. E o desfecho é o trabalho crítico, a exposição
de ideias e a constante atualização do conhecimento, para que sempre tenha fundamentos
para defender seus ideais.
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Para uma mudança educativa, há a necessidade de se prestar atenção a essa
vertente formativa: a formação de professores. García (1991) evidencia uma ampla
reflexão contextualizando os fundamentos das teorias e estratégias para melhoria dessa
formação, qual interessa a este artigo, especialmente, o desenvolvimento profissional dos
professores. O presente artigo tem por objetivo investigar a relação da didática e práticas
de ensino da disciplina “Brinquedos e Brincadeiras no cotidiano da Educação Infantil”,
ofertada no curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, no primeiro
semestre de 2015, promovido pelo Instituto de Educação UFMT, com carga horária 30
horas e as práticas utilizadas pelos professores participantes, no ambiente escolar.
O brincar infantil vem sendo explorado e explicado por diferentes áreas de
conhecimento, dentre elas, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a filosofia, que há
muito têm demonstrado uma importância ao assunto, quando se refere à educação dos
pequenos. O destaque fica para a pedagogia, que se utiliza do “brincar infantil” em seus
contextos educacionais, em suas organizações curriculares, em seus cursos de formação,
quando vê na Educação Infantil, uma possibilidade de se pensar a realidade escolar que
não prescinda ao jogo, o brinquedo e a brincadeira em suas propostas de trabalho. Há
sempre uma indicação para se pensar o brincar enquanto a necessidade basilar, assim
como a nutrição, a higiene, a habitação, a educação. Brincar pode apoiar a criança nos
seus rituais de desenvolvimento físico, afetivo, intelectual, social e moral, pois através
das atividades lúdicas, ela pode vir a formar/entender conceitos, relacionar ideias,
estabelecer relações de lógica, desenvolver a expressão oral e corporal, reforçar
habilidades sociais, reduzir a agressividade e integrar-se na sociedade, além de construir
seu próprio conhecimento.

Desenvolvimento profissional dos professores

Vários autores assemelham o conceito de desenvolvimento profissional dos
professores aos de aperfeiçoamento, capacitação, formação em serviço, formação
contínua, reciclagem, desenvolvimento profissional ou desenvolvimento de professores.
Apesar de suas diferenças, é relevante citar a importância dessa prática para a progressão
do ser humano, do desempenho mais eficaz das suas tarefas atuais e futuras e,
consequentemente, da educação.
A relação entre o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento do ensino é
a que se tem mantido com mais frequência, e a que faz ligação com o aprimoramento das
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competências de ensino dos professores. Por muito tempo associou-se a formação de
professores com as ações desenvolvidas somente em sala de aula e uma nova perspectiva
possibilitou, através de investigações, a análise do ensino a partir de um panorama
comportamental, ao descrever a orientação tecnológica da formação de professores,
identificando como próprias de um ensino eficaz:
Classes centradas no professor, orientadas para a tarefa, com uma estrutura
estável, com acompanhamento e controles dos alunos, e professores com
competência para formular perguntas, iniciar e finalizar as classes, com estilo
indireto de ensino, etc. (GARCÍA, 1999, p. 144).

O processo de formação de professores tem a finalidade de ofertar o ensino como
ciência aplicada e dos professores como técnicos capazes de absorver o aprendizado e
exercer a atividade adquirida, com clareza, domínio e estratégia didática. Portanto, o
formador desempenha a função de especialista na instrução que lhe foi concedida,
transmitindo o conhecimento e garantindo ao professor a possibilidade de novas
estratégias didáticas para aplicação em seu ambiente de trabalho.

Didática: estratégias para facilitar a aprendizagem e planejamento de ensino
“O conceito de aprendizagem […] se refere a um processo permanente que se
inicia com o início da vida e só termina com a morte”. (GIL, 2012, p. 80). O ser humano
está, constantemente, aprendendo, e a definição mais utilizada na educação para
aprendizagem é a de um psicólogo educacional americano Roberto M. Gagné, do ano de
1980, ao inculcar que a aprendizagem só pode ser alcançada quando há uma mudança no
comportamento do indivíduo e esta perdura por longos anos.
Vários são os fatores que interferem no processo de aprendizagem em todas as
fases da vida, desde cognitivos, competências intelectuais, fatores emocionais, fatores
sociais, motivação, concentração, e outros. Os profissionais da educação estão longe de
conseguirem resolver todos esses problemas, mas a apresentação dos conteúdos e o
ambiente escolar devem ser favoráveis a possibilitar ao aluno as condições necessárias ao
aprendizado. Algumas estratégias são usadas no intuito de melhorar o processo de
aprendizado e direcioná-lo ao público alvo, que vão desde um sorriso e bom humor até
um conhecimento melhor do aluno/estudante com vistas a descobrir e a estimular suas
potencialidades.
O planejamento é o começo para toda ação, ou pelo menos quando se espera um
resultado de excelência. Planejar faz parte da vida do indivíduo, mesmo com as situações
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que, às vezes, ou, sempre, sai da rotina, o ser humano está sempre planejando. Para um
professor, planejar é preciso, consoante Gil, 2012, p. 95, “planejamento educacional pode
ser definido como o processo sistematizado mediante o qual se pode conferir maior
eficiência às atividades educacionais para, em determinado prazo, alcançar as metas
estabelecidas”.
Todas as instituições exigem um planejamento e existem diversos níveis. Nesse
contexto trataremos do planejamento do ensino, realizado pelo professor para cada
disciplina. É necessário um levantamento do diagnóstico da realidade, o professor define
os objetivos da disciplina, determina o seu conteúdo programático, escolhe as estratégias
e o recursos de ensino e define os procedimentos a serem adotados para a avaliação da
aprendizagem dos alunos (GIL, 2012). Para a disciplina “Brinquedos e Brincadeiras no
cotidiano da Educação Infantil”, foi realizado o planejamento observando as necessidades
e expectativas dos alunos, a importância e o status da disciplina no contexto do curso de
Especialização em Docência na Educação Infantil, os recursos disponíveis para o seu
desenvolvimento, etc.
Da pesquisa feita – o método
O método, segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 65) “é um conjunto das atividades
sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o
objetivo ― conhecimentos válidos e verdadeiros ― traçando o caminho a ser seguido,
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”; e se para Cervo e Bervian (2002,
p. 23-25), não criamos um método, porque ele está intrinsecamente ligado ao assunto da
pesquisa, considerando que a investigação brota do problema de eleição, por isso o uso
desse conjunto de etapas de que se serve o método científico, para fornecer subsídios
necessários na busca de um resultado para as questões norteadoras da pesquisa irá
estimular o nascimento desse caminho que ajudará o pesquisador a realizar tal
investigação, a desvelar seus mistérios e a produzir suas constatações, inspiradas pelas
hipóteses de trabalho.
Foi se pautando por estas assertivas que entramos em campo, com ― um método
― ou critérios para a busca da explicação das questões ou dos problemas específicos,
descritos em investigar a relação da didática e práticas de ensino da disciplina
“Brinquedos e Brincadeiras no cotidiano da Educação Infantil” e as práticas utilizadas
pelos professores de crianças miúdas ― da educação infantil.
Em sua ementa essa disciplina reza pelas seguintes temáticas: O brincar como
eixo curricular e sua prática no cotidiano da educação infantil. O brincar e suas teorias. A
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brincadeira na infância em diferentes abordagens: filosofia, antropologia, psicologia e
sociologia da infância. O brincar como forma própria de a criança significar e apreender
o mundo. Brincadeira e construção de conhecimento. Brincadeira como experiência de
cultura. Brincadeira e culturas infantis. Jogo, brinquedo e brincadeira: definições e
questões. A ludicidade como mediadora da ação da criança. As culturas infantis na
contemporaneidade e o repertório de brinquedos, brincadeiras e práticas lúdicas ao longo
da história. Os espaços e tempos do brincar em creches e pré-escolas.
Para tanto, aplicamos um questionário semiestruturado com os participantes da
disciplina e com os dados coletados identificamos a relação entre o conhecimento
recebido em sala de aula e as práticas de ensino exercidas pelos professores com os alunos
no ambiente escolar. De modo particular foi possível analisar as formas de envolvimento
e intervenções destas profissionais no momento da brincadeira das crianças. Atividades
práticas nas aulas da disciplina. Como atividades práticas propusemos e realizamos as
seguintes brincadeiras: construção de Brinquedos cantados; Brincadeiras de roda,
brincadeiras com o uso do corpo sem materiais e algumas intelectivas como JAN-KENPÔ e o STOP.
Foram trabalhadas as rubricas do jogo e da brincadeira segundo a obra “os jogos
e os homens ― a máscara e a vertigem” de Caillois (1990), e sugerido que todas as
atividades que aplicamos em sala fossem “banhadas” ou “molhadas”, de molho com a
essa teoria para que elas percebessem a serventia daquilo que chamamos de pressupostos
teóricos, num exercício acadêmico de enxergar a teoria na prática e prática com a teoria.

Significações e interações dos professores na disciplina e suas experiências

Passamos, nesta seção, a mostrar aquilo que pode caracterizar-se como o trato
cotidiano desses professores e suas relações com as crianças da pré-escola ou creche,
enquanto tais, no uso de brinquedos, brincadeiras e jogos. Este primeiro momento de
descrição resulta da escuta de 30 dos 60 professores em exercício nessas unidades
escolares, o que quer dizer as vozes da metade de todos os que se encontram “regendo
classes” ― que aqui chamaremos de “alunos-professores” ― todos responsáveis pelas
aulas de Educação Infantil ― que chamaremos “professores de pré-escola”, e que bem
podem representar todas as professoras e os professores das unidades de pré-escolas da
rede cuiabana de ensino da Educação Infantil.
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Mostramos essas vozes na forma de seus fragmentos mais reveladores e
materializados no papel a modo de serem enxergados e juntados aos comentários tirados
da observação assistemática do grupo em sala de aula do curso, sejam nas horas das
brincadeiras e da construção dos brinquedos. Com base no que vimos mostrar, supomos
ser possível caracterizar o cotidiano dos professores dessa “fatia” escolar, caracterizando,
ao mesmo tempo, do ponto de vista dos participantes, os brinquedos e as brincadeiras de
sala e os de curso, assim como as relações existentes entre um brincar da escola para
ensinar e um brincar do curso para aprender.
Relação entre a disciplina e as práticas dos alunos-professores
Do questionário que aplicamos a esses professores foi possível extrair algumas
respostas que nos serviram de categorias de análise. Vamos, por eleição, nos concentrar
nas narrativas que se remetem a importância da participação do curso, mesmo com
algumas resistências, a inovação e possibilidade de realização pessoal e profissional,
proporcionando novas estratégias de aprendizagem e renovação do ambiente escolar.
O cronograma de atividades da disciplina permitiu aos alunos-professores o
contato com os principais autores e referências para a apresentação da teoria (histórica e
conceitos) sobre brinquedos, brincadeiras e jogos, mas segundo os alunos-professores o
fascinante é a relação dessa teoria com a prática aplicada aos alunos, às crianças. Desde
a apresentação dos professores de forma criativa e espontânea (lúdica), as implicações
lúdicas no processo de socialização de crianças a partir de sua escolarização, as dinâmicas
com músicas, todos esses ensinamentos enriquecem e aprimoram a didática e as práticas
de ensino no ambiente escolar.
A leitura e reflexão de textos ou histórias, ressaltando a importância das práticas
lúdicas para a criança, o lugar que a imaginação ocupa na vida da criança, relacionar fatos
reais, significados, e extrair daquele conjunto de palavras escritas uma lição ou várias
lições. Num momento da disciplina foi trabalhado o texto NEGRINHA, autoria de
Monteiro Lobato, no ano de 2000 e os alunos-professores puderam fazer o exercício da
reflexão nos diferentes episódios. Relataram que no ambiente de trabalho existe a prática
da leitura com as crianças, orientada de acordo com a faixa etária e as condições
fornecidas pela escola/creche.
As produções cinematográficas também pode ser um recurso para introduzir
conteúdos ou temas em sala de aula, desde que estimule a percepção e aguce a criatividade
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e imaginação do espectador para os fatos ocorridos nele. A escolha deve ser direcionada.
Para a disciplina foi selecionado o filme: O pequeno Nicolau, lançado no ano de 2009
com estreia no Brasil em 02/07/2010 e dirigido por Laurent Tirard. Nesse filme, pode-se
perceber como o universo infantil é constituído por processos de imaginação e medo do
novo, na qual, essa última característica é natural a todos os seres humanos. A narrativa
é toda construída sobre pequenos fatos mal entendidos que se sucedem. Os alunosprofessores, através de um roteiro, responderam a questões envolvendo a percepção e a
relação com a teoria estudada na disciplina, como: Quais os tipos de brincadeiras são
mostrados no filme? Classifiquem as brincadeiras, seguindo as rubricas do Jogo, de Roger
Caillois.
Por conseguinte, no questionário aplicado, os alunos-professores descreveram que
utilizam a prática no ambiente escolar, àqueles que trabalham com crianças de faixa etária
mais elevada e os que trabalham com crianças miúdas descrevem o que puderam refletir
sobre a importância do brinquedo e da brincadeira para as crianças: o brinquedo e as
brincadeiras carregam o potencial de enriquecer o mundo infantil, de desenvolver suas
habilidades, criatividade e sua autonomia. Serve também como fuga das atividades em
que as crianças fazem sentadas. Transforma o ambiente, transportando as crianças para a
“terra” do faz de contas, para um ambiente de “magia” propício à aprendizagem. O
ambiente se torna mais agradável, divertido e alegre. Contribui para um bom
relacionamento entre professor e aluno nas relações interpessoais e é excelente forma de
imprimir na criança o respeito às regras, necessário para a brincadeira e para a vida. Não
se esquecendo de sempre adotar o brinquedo mais adequado para cada faixa etária e
incentivar as crianças ao cuidado com o brinquedo.
Foram exibidos alguns jogos durante a disciplina fazendo conexão com a teoria
apresentada na obra: Os Jogos e os homens, do autor Roger Caillois, como: Stop, Janken-pô e resta 1. Jogos intelectuais que estimulam a aprendizagem e o raciocínio lógico.
Os alunos-professores explanaram suas experiências com jogos no ambiente escolar,
indicando que realizam jogos com as crianças no intuito de incitar a agilidade mental, a
capacidade de estabelecer estratégias, e a aprendizagem da matemática, os mais citados
foram: jogo da memória e sopa de letras.
Durante a disciplina foram realizadas várias dinâmicas com músicas, no início da
aula, após o intervalo e entre as teorias aplicadas, algumas como: Marcha soldado, viagem
maluca, o passeio da bicharada, etc., atividade de grande aceitação pelos alunosprofessores que revelaram inserir com as crianças dinâmicas de acordo com a faixa etária
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e desenvolvimento da turma, as mais citadas foram: morto ou vivo com sons graves e
agudos e que som é esse?
O professor responsável pela disciplina, com entusiasmo e dedicação utilizou da
arte de tocar violão para trabalhar com os alunos-professores a musicalização infantil,
inserindo músicas infantis acompanhadas ao som do violão, como: galinha magricela,
quem quer pão, música do pato, etc. Um momento de interação, os participantes puderam
compartilhar as músicas trabalhadas com seus alunos em sala de aula, houve troca de
experiências e relatos emocionantes. As músicas mais citadas foram as cantigas de roda
desenvolvidas pelos participantes no ambiente escolar, como: sambalelê, o pião entrou na
roda, escravos de Jô, etc.
A confecção de brinquedos faz parte do roteiro e cronograma de atividades da
disciplina e para sua execução foi solicitado aos participantes os materiais adequados.
Seu desenvolvimento é essencial para as crianças, pois estimula a imaginação,
criatividade e poder de produção do seu próprio brinquedo. Os brinquedos
confeccionados na disciplina que mais chamaram a atenção dos alunos-professores
(alguns não haviam confeccionado com os alunos) foram: o bilboquê de garrafa pet,
zarabatana e palito gigante. E os mais utilizados pelos participantes em suas práticas
escolares são: bandalhão, boliche com garrafas de 600 ml, avião de jornal, vai e vem,
peteca, animais feitos de garrafas pet, carrinho feito de caixa de descolorante, bolinha de
sabão, barco feito de garra pet, aranha feita de rolinho de papel higiênico, jogo da
memória feito com rolinho de jornal.
O critério de avaliação foi estipulado de acordo com as atividades desenvolvidas
durante a disciplina. Ao final, os alunos-professores, como atividade 1, responderam a
questões relacionadas ao filme exibido como forma de roteiro e associando com a teoria
apresentada, e como atividade 2, selecionaram em seu ambiente escolar duas brincadeiras
realizadas

com

as

crianças

preenchendo

os

seguintes

quesitos:

atividade,

desenvolvimento, objetivos, idade indicada, espaço para aplicação, materiais utilizados e
rubricas. Na resposta da atividade 2 alguns alunos-professores enviaram vídeos com o
desenvolvimento das brincadeiras, o que enriqueceu ainda mais o resultado esperado e
sucesso da disciplina, supondo que entenderam a relação existente entre a teoria e a
prática e conseguiram extrair o brincar do curso para aprender e inserir no brincar da
escola para ensinar.
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Considerações Finais

Todas as narrativas na forma de escrita dos professores nos conduziram a alguns
desvelamentos sobre a relação da didática e práticas de ensino do desenvolvimento
profissional dos professores na disciplina “Brinquedos e Brincadeiras no cotidiano da
Educação Infantil”, ofertada no curso de Especialização em Docência na Educação
Infantil, e suas práticas no ambiente escolar.
Com relação à importância da formação, observamos que os participantes a
consideram essencial, afirmam que favorece a renovação do conhecimento e possibilita a
realização pessoal e profissional, proporcionando novas estratégias de aprendizagem e
melhora o ambiente escolar.
Pelas vozes dos professores, a didática apresentada na disciplina como um
conjunto de teorias e técnicas relativas à transmissão do conhecimento propiciou, diante
de todas as adversidades constantes no ambiente escolar, possibilidades de trabalhar e
possivelmente renovar as formas de interação e comportamento, com o intuito de
melhorar não só o processo de aprendizagem, mas transformar o ambiente favorável ao
aprendizado.
A relação da teoria com a prática, as novas estratégias para facilitar a
aprendizagem, a reutilização de materiais, o planejamento das ações, as formas de
avaliação, foram fatores observados pelos professores durante a disciplina. Algumas
atividades relatadas pelos professores e desempenhadas no ambiente escolar se
assemelham as atividades desenvolvidas e indicadas na disciplina, mas são poucos os
professores, que demonstram grande interesse em se dispor a fazer, a criar, mudar o
discurso ou simplesmente, sentar no chão para brincar, como se estivessem na
escola/creche.
Alguns professores mencionam atividades criativas, quando são capazes de captar
as situações de brincadeiras que se apresentam nos grupos infantis e aos poucos inserir
objetos, brinquedos, ideias ou músicas, e imiscuindo-se, eles mesmos nas situações
brincantes, tornando assim mais um brincador.
Por fim, nota-se que os discursos sobre a relação da didática e as práticas de ensino
no desenvolvimento profissional dos professores com as práticas no ambiente escolar
relatadas pelos alunos-professores pode compreender o agir estratégico para, quem sabe,
promover a transformação e dar algum sentido à educação, de sujeitos sociais.
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DIRETORES/GESTORES ESCOLARES: FORMAÇÃO CONTINUA E
DESAFIOS NO DESEMPENHO DE SEU PAPEL NA ESCOLA PÚBLICA

Este painel busca relatar duas pesquisas desenvolvidas no interior da UNESP, campus de
Marília e de presidente prudente, envolvendo diretores/gestores na escola pública. O
primeiro decorre de uma pesquisa-ação desenvolvida com gestores municipais de duas
cidades do interior paulista. A escolha teórico-metodológica permitiu uma nova vivência
de formação contínua de gestores que culminou com a construção de conselhos escolares
pelas comunidades das escolas públicas envolvidas. Essa estratégia foi interessante
porque permitiu uma nova mobilização da abertura ao diálogo e a possibilidade de
revisitar “certezas” e a busca de “verdades”. O processo permitiu-nos lançar novos
desafios à nossa prática docente e de pesquisa, assim como aos pesquisadores que têm
como foco as análises da gestão escolar democrática. A segunda pesquisa apresenta um
estudo de formação contínua de diretores escolares por meio da pesquisa-ação
colaborativa, partindo das representações sociais sobre seu papel no contexto da escola
pública. Percebemos que os diretores puderam construir novos significados para sua
atuação por meio da reflexão de sua prática, articulada com a teoria, compartilhada com
o coletivo, vivenciando o desejo de melhorar a própria atuação profissional. Constatamos
que a pesquisa-ação mostrou-se uma estratégia importante para desencadear mudanças
nas práticas dos diretores e nas ações de formação contínua, caracterizando-se como um
verdadeiro processo de desenvolvimento profissional. a partir dessa segunda pesquisa
elaborou-se o terceiro trabalho que buscou aprofundar a análise de um dos desafios
apontados pelos diretores escolares no desempenho de seu papel, o despreparo e a má
formação dos professores. Verificamos que esses desafios são consequências de uma
política educativa desastrosa que aliena e reforça a ausência de profissionais em várias
disciplinas e o insucesso pedagógico na sala de aula. Mal formados, os professores não
exercem seu papel como poderiam e facilmente são manipulados pelo discurso do estado
e pelas armadilhas que este promove na sociedade.
Palavras-chave: Pesquisa-Ação. Diretores/Gestores Escolares. Formação Continuada.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DO DIRETOR ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA
PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA

Yoshie Ussami Ferrari Leite - UNESP/FCT- Presidente Prudente
Pamela Tamires Belão Fernandes - UNESP/FCT- Presidente Prudente
João Ferreira Filho - UNESP/FCT- Presidente Prudente

Resumo: Este trabalho apresenta o processo investigativo de formação contínua de
diretores escolares, por meio da pesquisa-ação colaborativa, que teve início em novembro
de 2012 e finalizou em fevereiro de 2015. O processo partiu das reflexões e análises das
representações sociais dos diretores sobre o seu papel político e social no contexto da
escola pública. Sabemos que a identidade e a atuação dos diretores desempenham função
essencial no âmbito dessa escola democratizada, complexa e necessária. A pesquisa
insere-se na abordagem qualitativa e tem como ponto de partida a análise das
representações sociais de 35 diretores que atuam na Diretoria de Ensino da Região de
Presidente Prudente (DERPP), coletadas através de questionários. A partir disso
realizamos junto aos sujeitos pesquisados a socialização, discussão e reflexão dos dados
empíricos, desenvolvendo assim, as ações de formação contínua. Percebemos que os
diretores puderam construir novos significados para a sua atuação por meio da reflexão
de sua prática, articulada com a teoria, compartilhada com o coletivo, vivenciando o
desejo de melhorar a própria atuação profissional. Reafirma-se, ainda, que desenvolver
projetos de pesquisa-ação mostrou-se uma estratégia importante para desencadear
mudanças nas práticas dos diretores e nas ações de formação contínua, caracterizando-se
como um verdadeiro processo de desenvolvimento profissional. Buscamos construir uma
nova relação entre a universidade e a rede pública de ensino, no caso entre a FCT/UNESP
e alguns diretores da rede Estadual de São Paulo, criando um paradigma que poderá se
consolidar como uma alternativa para uma modalidade de formação contínua para
profissionais da educação aspirando à construção de uma nova qualidade da escola
pública.
Palavras-chave: Formação Contínua de Diretores. Escola Pública Estadual. PesquisaAção Colaborativa.

INTRODUÇÃO

Com a passagem de uma escola excludente e elitizada, para uma instituição
democrática que se abriu a todos os setores da população, a educação pública brasileira
tem sido modificada significativamente nas últimas décadas. De acordo com Beisiegel
(2006), essa importante mudança no ensino público que possibilitou a sua democratização
se deve às reivindicações das denominadas “massas populares urbanas”.
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Um verdadeiro processo de democratização do ensino evidencia a necessidade de
que, tanto a escola quanto os profissionais ressignifiquem seus papéis e reflitam sobre
eles, a fim de oferecer um ensino de qualidade a todos os alunos que nela adentraram,
mediante a adoção de práticas educativas mais democráticas e mais inclusivas, de modo
que o objetivo maior da escola, isto é, a aprendizagem dos alunos, possa ser alcançada
com sucesso. Faz-se necessário investir nas condições de trabalho e na formação dos
profissionais da educação que atuam na escola, destacando os gestores (diretores, vice
diretores e professores coordenadores) e professores, visto que tais profissionais precisam
perceber que hoje necessitam desempenhar um novo papel.
Tendo em vista essa complexidade, o qual muito exige de todos os profissionais da
educação, emerge nossa pesquisa que foca no sujeito diretor, que lidera a equipe gestora
da escola pública estadual de São Paulo.
Sabemos que a identidade e a atuação dos gestores das instituições desempenham
papel essencial no âmbito dessa escola democratizada, complexa e necessária.
Entendemos ser função destes decidirem sobre problemas e dilemas da organização
escolar, integrando os membros da equipe escolar em um processo de análise e reflexão,
em busca de soluções para os desafios com que se deparam em seu trabalho cotidiano.
Há diferentes posições que se consolidaram historicamente sobre como deve ser a
administração escolar. É possível sistematizá-la em dois grandes blocos: de um lado, a
concepção de que a administração representa um ato político que envolve a luta pelo
direito à educação e à cidadania; de outro, a visão de que se trata de uma atividade técnica
que, por isso, teria como aspecto central os conhecimentos específicos de sua prática
(RIBEIRO, 1968).
Compreendemos que a gestão educacional consiste nas
[...] atividades de coordenação e de acompanhamento do trabalho das
pessoas, envolvendo o cumprimento das atribuições de cada membro
da equipe, a realização do trabalho em equipe, a manutenção do clima
de trabalho, a avaliação de desempenho. (LIBÂNEO; OLIVEIRA;
TOSCHI, 2012, p. 349).

Levando em conta essas considerações, a pesquisa teve como objetivo aprimorar a
formação contínua dos diretores escolares da Diretoria de Ensino da Região de Presidente
Prudente (DE-RPP), na direção da busca de uma nova qualidade para a escola pública.
Foi associada ao Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e
Subjetividade-Educação (CIERS-ed), sediada na Fundação Carlos Chagas/SP.
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Como abordagem metodológica, a pesquisa se inseriu na abordagem qualitativa.
Teve como ponto de partida a análise das representações sociais dos diretores sobre seu
papel. A primeira fase do estudo, iniciada em 2012, consistiu na aplicação de
questionários a 35 diretores que atuam na DE-RPP, representando 65% do total da
população pesquisada. A segunda fase ocorreu no período de 2013 a fevereiro de 2015,
quando realizamos junto aos diretores, uma pesquisa-ação colaborativa com a
socialização, discussão e reflexão dos dados empíricos, desenvolvendo assim, ações de
formação contínua, sendo este, o foco desenvolvido neste trabalho.
Utilizamos como procedimentos de pesquisa a investigação documental (LÜDKE;
ANDRÉ, 1986), a aplicação de questionário e os registros escritos sobre a ação vivenciada
no decorrer na formação contínua. Para categorização e apreciação das questões,
recorremos à técnica de análise de conteúdo (FRANCO, 2008), o software SPSS e o
EVOC (VERGÈS, 2000).
Com o intuito de relatar a pesquisa desenvolvida, este artigo visa apresentar o
processo da formação contínua dos diretores por meio da pesquisa-ação colaborativa,
partindo das reflexões e análises das representações sociais sobre o seu papel político e
social no contexto da escola pública.

QUEM SÃO OS DIRETORES PESQUISADOS?

Os diretores atuam em oito municípios da região oeste do Estado de São Paulo,
sendo 20 diretores de Presidente Prudente, três de Martinópolis, Pirapozinho e Regente
Feijó e mais um de Álvares Machado, de Anhumas, de Indiana e de Taciba. A maioria
atua em instituições escolares onde são oferecidos o Ciclo II do Ensino Fundamental e o
Ensino Médio. Catorze por cento deles trabalham em escolas que oferecem também a
Educação de Jovens e Adultos.
Quanto à situação funcional, 69% exercem o cargo de diretor e 31%, a função de
vice-diretor. Do total, 54% são efetivos e os demais, substitutos ou designados. Os
sujeitos da pesquisa são predominantemente mulheres (86%), assim como o estado civil
de casados (80%). Quanto à idade, os diretores estão na faixa entre 31 e 66 anos, sendo
que 63% dos pesquisados têm mais de 51 anos, caracterizando, portanto, uma população
mais experiente.
Em relação à formação profissional, para a maioria dos diretores, o primeiro curso
concluído não foi o de Pedagogia, uma vez que a soma das diversas licenciaturas atinge
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88,6% e este último, apenas 11,4%. Na segunda graduação essa situação se inverte, pois
71,4% cursaram Pedagogia e somente 14,3% frequentaram outros cursos de licenciatura,
como Geografia, Filosofia e Matemática.

QUE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS OS DIRETORES TÊM SOBRE A
“ESCOLA PÚBLICA DE HOJE”?
As representações sociais dos diretores sobre o termo indutor “escola pública de
hoje” somaram 140 palavras, sendo 64 diferentes. Associaram a escola pública de hoje à
visão democrática e inclusiva. Podemos inferir, a partir das justificativas que eles não
afirmam que hoje a escola é democrática e inclusiva, mas desejam transformações no seu
ambiente de trabalho e estão abertos as mudanças para que isso ocorra.
No segundo quadrante comparecem as palavras “indisciplina” e “qualidade” que
fundamentam a compreensão do núcleo central das representações. “Indisciplina” ressalta
sua existência no cotidiano da escola e a palavra “qualidade” encaminha-nos a pensar que
há certo otimismo em relação à escola pública. Neste caso, inferimos a possibilidade de
mudanças por parte do grupo no que se refere a “indisciplina”.
No

terceiro

quadrante

as

palavras

evocadas

foram:

“aprendizagem”,

“desvalorização” e “ensino”. No quarto quadrante as palavras tardiamente evocadas
foram: “burocracia”, “desmotivação” e “dificuldade”. Estas palavras aparecem como
aspectos relacionados ao desenvolvimento das ações dentro da escola, uma vez que estão
diretamente em contato com situações burocráticas, alunos ou até mesmo desmotivados
e envolvidos por várias dificuldades.
Fica evidente que o núcleo central das representações sociais dos diretores sobre a
escola pública atual revela uma expectativa positiva referente ao contexto, porém é
seguida de palavras que revelam complexidades sobre essa representação.
Para compreender as dificuldades de criar, desenvolver e fortalecer a participação
democrática nas escolas públicas, indagamos aos diretores quais seriam as ações
necessárias para a garantia de tal gestão. As categorias obtidas foram: “garantir
participação e parcerias” (21,4%); “incentivar a relação comunidade e escola” (17,9%);
“ouvir todos os segmentos da escola para a tomada de decisões” (17,9%); “proporcionar
mais autonomia a direção nas questões administrativas” (8,9%); “ter formação
continuada” (7,1%); “qualificar e tornar os colegiados mais atuantes” (5,3%); “trabalhar
com professor para que tenham mais compromisso, além de conquistá-lo para um
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trabalho qualificado” (5,3%); “unificar, na diferença, o trabalho da equipe gestora,
avaliando ações e propondo mudanças” (3,6%).
Em relação à categoria “garantir participação e parcerias”, Libâneo, Oliveira e
Toschi (2012) sugerem a participação formal com a presença dos pais e informal por meio
da Associação de Pais e Mestres e do Conselho de Escola. A segunda categoria de
“incentivar a relação comunidade e escola” é uma ação complexa, mas presente Artigo
12 da LDB/96 como incumbência das instituições de ensino “articular-se com as famílias
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola”.
Sabe-se que a articulação escola-família, quando realizada de forma efetiva, tem
representado um fator determinante no sucesso do processo educativo, entretanto é
preciso estar atento para não se confundir participação nas decisões com participação
somente na execução e colaboração financeira.
A valorização da gestão democrática pela maioria dos diretores, mesmo
reconhecendo o enorme desafio que sua materialização representa em sua atuação
profissional, significa um préstimo extremamente alentador, uma vez que o modelo de
gestão escolar que ainda predomina em boa parte das escolas públicas brasileiras é o
técnico-científico ou burocrático e que a cultura da comunidade ainda não está habituada
a essa prática participativa.

O QUE PENSAM OS DIRETORES SOBRE SEU PAPEL NA ESCOLA PÚBICA?

Indagados sobre o papel que desempenham nas unidades escolares obtivemos as
seguintes respostas: mediador de conflitos (18,5%); orientador da equipe e das ações da
escola (16,6%); papel de muita responsabilidade e importância na escola (16,6%);
administrador da escola (14,8%); líder (7,5%); sobrecarregado (3,8%); outros (psicólogo,
médico, porto seguro, organizador, coordenador, prestador de contas, papel amplo,
autoritário, formador, conscientizador, agente transformador, papel de fazer a diferença,
20,3%); e “em branco” (1,9%).
No aspecto legal, a Resolução SE nº 52/2013 (em vigor) dispõe sobre os perfis,
competências e habilidades requeridos dos profissionais da Educação da rede estadual de
ensino e estabelece sobre o perfil do diretor de escola, caracterizando-o
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Como dirigente e coordenador do processo educativo no âmbito da escola,
compete ao Diretor promover ações direcionadas à coerência e consistência de
um projeto pedagógico centrado na formação integral dos alunos [...]cabe-lhe
uma atuação orientada pela concepção de gestão democrática e participativa,
o que requer compreensão do contexto em que a educação é construída e a
promoção de ações no sentido de assegurar o direito à educação para todos os
alunos e expressar uma visão articuladora e integradora dos vários setores:
pedagógico, curricular, administrativo, de serviços, das relações com a
comunidade. Compete [...] ao Diretor de Escola uma atuação com vistas à
superação de condições adversas ao desenvolvimento de uma educação de
qualidade, ou seja, centrada na organização e desenvolvimento de ensino que
promova a aprendizagem significativa à formação do aluno: pessoal, social e
para o mundo do trabalho. (SÃO PAULO, 2013).

A atuação do diretor escolar envolve quatro dimensões da gestão: Pedagógica; de
Pessoas; de Recursos Didáticos, Materiais, Físicos e Financeiros; de Resultados
Educacionais do Ensino e Aprendizagem. Embora tenha preocupações com o processo
educativo da escola, e com “resultados educacionais do ensino e da aprendizagem”, os
diretores pesquisados ainda expressaram visões bastante heterogêneas sobre a sua função.
No seu discurso, identificam-se falta de objetividade, clareza, priorização e de
compreensão dos valores e da filosofia da própria Secretaria Estadual de Educação de
São Paulo (SEE/SP) quanto à definição do papel do diretor diante da complexidade e dos
desafios do cotidiano da escola pública atual. Exatamente nesse aspecto, que esta
investigação se justifica na perspectiva da pesquisa-ação colaborativa.

AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTÍNUA VIVENCIADA COM OS DIRETORES

A partir da discussão dos dados empíricos sobre as representações sociais dos
diretores, iniciamos as ações de formação contínua, tendo como prioridade as questões
relacionadas com a função de diretor. A equipe organizou-se com os diretores que
aceitaram participar da ação de formação contínua, voluntariamente. No início das
atividades, a equipe era composta por 35 diretores, um membro da DE-RPP, cinco
professores universitários e quatro alunos de pós-graduação. No final do projeto, restaram
14 diretores, um membro da DE-RPP, cinco professores da universidade e três alunos da
pós-graduação.
Consideramos a formação contínua como o conjunto de atividades desenvolvidas
pelos professores ou outros profissionais da educação, “[...] em exercício, com objetivo
formativo, realizadas individualmente ou em grupo, visando tanto ao desenvolvimento
pessoal como ao profissional”, preparando-os para a realização de seus afazeres atuais ou
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de outros novos que se coloquem (ALMEIDA, 2005, p. 12). Para Libâneo (2001, p. 198),
ela consiste no prolongamento da formação inicial e visa o “[...] aperfeiçoamento
profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de
uma cultura geral mais ampla”.
A ação de formação contínua desenvolvida neste estudo fundamentou-se numa
perspectiva crítica reflexiva que tem como objeto de propiciar uma postura crítica dos
desafios, a reflexão sobre o campo de possibilidades em que se insere a prática do diretor,
com destaque para a gestão democrática e a elaboração de um plano de ação para o
enfrentamento e a superação dos desafios diagnosticados.
Escolhemos a pesquisa-ação como metodologia nesta atividade de formação
contínua por seu reconhecido impacto na formação do educador e na formulação de
políticas públicas para a educação. Como aponta Pimenta (2005, p. 523), a pesquisa-ação
[...] tem por pressuposto que os sujeitos que nela se envolvem compõem um
grupo com objetivos e metas comuns, interessados em um problema que
emerge num dado contexto no qual atuam desempenhando papéis diversos:
pesquisadores universitários e pesquisadores (professores no caso escolar).
Constatado o problema, o papel do pesquisador universitário consiste em
ajudar o grupo a problematizá-lo; ou seja, a situá-lo em um contexto teórico
mais amplo e assim possibilitar a ampliação da consciência dos envolvidos,
com vistas a planejar as formas de transformações das ações dos sujeitos e das
práticas institucionais.

Em relação à dinâmica da formação contínua, realizamos 18 encontros, iniciados
em novembro de 2012 e finalizados em fevereiro de 2015, realizados mensalmente, com
quatro horas de duração cada. Esses encontros apresentavam sempre uma pauta
constituída pelo tema a ser discutido, objetivo do encontro, informes gerais, realização da
atividade do dia, privilegiando sempre um caráter teórico e prático. Demandava também
o registro escrito individual do encontro, sua avaliação e a identificação de diretrizes para
a preparação do próximo. Em alguns deles, organizamos atividades para os diretores
desenvolverem na escola em que atuam, as quais, no encontro seguinte, eram
apresentadas, por escrito e oralmente.
Salientamos que no início das atividades de formação deixamos claro a forma de
organização do trabalho e a metodologia utilizada. Iniciamos o processo de formação com
a apresentação e análise das representações sociais dos diretores sobre o seu papel, sempre
privilegiando a voz dos diretores. Essas representações foram analisadas a luz das
legislações em vigor e da literatura recente. Os diretores tiveram oportunidade de refletir
sobre como enfrentar os problemas na escola, utilizando até a dramatização, com
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possibilidade de que isso também fosse vivido na própria escola com os atores diversos
que atuam dentro dela.
Para fortalecer a dimensão pedagógica na função do diretor, valorizado por eles
como atribuição importante, utilizamos o registro da rotina das atividades do diretor
durante uma semana. Os diretores identificaram a necessidade de descentralizar tarefas e
construir uma cultura mais coletivizada para o enfrentamento dos problemas e da rotina
escolar. A partir deste momento nos empenhamos na construção dos Planos de Ação para
a superação dos problemas que surgiram no registro das atividades vividas pelos
diretores. Esses Planos de Ação foram apresentados no coletivo dos diretores presentes
na ação de formação, discutidos e aprimorados para sua melhor realização.
Os rumos, temas e conteúdos da ação de formação contínua foram sempre
construídos gradativamente, de forma colaborativa, conforme o avanço dos encontros,
por meio dos estudos teórico-reflexivos, da manifestação acalorada dos presentes e da
rica e necessária troca de experiências entre os sujeitos. O interesse do grupo de diretores
pela proposta de formação contínua em curso foi atestado pela assiduidade dos diretores
que permaneceram até a finalização do projeto, pela intensa participação de tais
profissionais nos encontros desenvolvidos, e pelo registro das diversas atividades
vivenciadas.
A partir dos registros escritos, foi possível constatar que os diretores avaliaram
positivamente o trabalho desenvolvido, bem como valorizaram tal espaço de formação
profissional. Abaixo descreveremos algumas situações e opinião dos diretores sobre essas
vivências.
Em uma dessas vivências que teve como objetivo refletir sobre o papel do diretor
no cotidiano da escola pública, tendo como referência a literatura e a legislação, um dos
diretores manifestou-se da seguinte forma:
O encontro foi muito proveitoso, pois veio refletir a nossa gestão, contribuindo
para pensarmos nas reais possibilidades de mudanças a fim de tornar realidade
a gestão democrática. (Sujeito 21- 10/5/13).

Em outra reunião que tinha como objetivo identificar os principais problemas da
escola pública estadual e discutir alternativas de enfrentamento, tendo em vista a escola
que queremos as manifestações dos diretores foram as seguintes:
Toda reunião tem um objetivo; encontramos caminhos e soluções para nossos
problemas. A luta é pelo nosso aluno, os problemas são comuns a todos.
(Sujeito 1- 20/9/13).
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Em outra ocasião, o encontro com os diretores tinha como objetivo refletir sobre os
problemas apontados em reuniões anteriores e destacar o papel dos diferentes atores
escolares para a superação desses problemas, a partir do uso de dramatização. As
avaliações dos diretores foram as seguintes:
O encontro hoje foi muito proveitoso, pois permitiu uma reflexão sobre a
escola que vivenciamos. Hoje saio “angustiada”, pois quero pensar como a
colega disse no que eu posso realizar para melhorar a escola como um todo.
Foi muito relevante pensar o quanto temos ignorado o “olhar” do aluno,
apontando apenas seu desinteresse. [...] O que mais gosto nas nossas reuniões
é que todos têm espaço para falar e se colocar. Aprendi muito com a
metodologia usada hoje, tratamos de um tema delicado, complexo e pesado,
porém de forma leve. (Sujeito 5 – 25/10/13).

Em outro momento de avaliação das atividades desenvolvidas, os diretores
afirmaram que a participação deles nos encontros realizados refletiram em suas práticas.
Um total de 64,3% afirmou que se sentiram fortalecidos e mais seguros como grupo e
indivíduo com as discussões e trocas de experiências para desenvolver uma gestão
democrática, além de constatar que as dificuldades são semelhantes; 35,7% disseram que
desenvolver a prática da reflexão proporciona um novo olhar sobre o trabalho realizado
e a percepção como gestor foi alterada, ampliada e melhorada; 21,4% busca trabalhar de
forma mais democrática; 14,4% busca desenvolver na escola as ideias discutidas na
reunião e, 14,4% aprendeu a ter visão crítica, buscar a solução de problemas e a
necessidades de mudanças nas estratégias de ensino.
As discussões dos encontros permitiram que a percepção que possuía como
gestor fosse alterada, ampliada e melhorada a medida que as experiências
partilhadas acabam por fornecer-me subsídios para situações semelhantes. Em
contrapartida me permite partilhar angustias individuais [...](Sujeito 10 –
14/03/14).
Senti que posso trabalhar mais tranquila quando divido com a equipe os
problemas e alcançar as soluções em conjunto. Ao abordar nas reuniões os
assuntos difíceis e delicados, socializando, fazendo assim com que todos
assumamos nossos papeis e responsabilidades. Em cada encontro percebi que
nós diretores não estamos sozinhos, o cotidiano escolar é praticamente o
mesmo. Com as experiências expostas nas reuniões consegui tirar várias lições,
que aplico no meu dia-a-dia e acredito que contribui com os colegas também.
(Sujeito 12 – 14/03/14).

Durante o decorrer das ações, pudemos perceber que, por conta do cotidiano
atarefado e burocratizado do diretor, o aspecto pedagógico de suas ações comparece de
forma prejudicada, embora se note a valorização desses profissionais em relação a esse
aspecto. Na busca de encontrar possibilidades de delegar algumas tarefas para outros
profissionais da escola, realizamos uma reunião com o objetivo de identificar e construir
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um Plano de Ação a partir da problemática que os diretores julgaram ser mais relevantes
na função do diretor.
O Plano de Ação ajuda-nos a definir e organizar atividades que colocaríamos em
prática para alcançar a mudança desejada, os nossos objetivos, a decidir quem serão as
pessoas responsáveis por essas atividades e prever o tempo para sua execução. É
necessário saber o que faremos para alcançar os objetivos ou a mudança e, prever de quais
recursos (financeiros, humanos, materiais, entre outros) precisaremos para colocar nosso
plano em ação e também prever os prazos necessários para a realização dessas ações.
Com esse intuito, solicitou-se aos diretores que construíssem e apresentassem um
Plano de Ação. Nesse momento, o número deles reduziu-se bastante, mas aqueles que
permaneceram trouxeram os problemas detectados. O instrumento buscou promover a
descentralização de algumas tarefas do diretor a partir da conscientização dos diversos
segmentos dos profissionais da escola, quanto as suas atribuições, quanto ao
planejamento de ações de mudança, quanto a formas de acompanhamento e avaliação.
As ações de formação contínua dos diretores finalmente penetram o espaço escolar,
tendo em vista a preocupação de reorganização desse espaço em busca de uma escola de
melhor qualidade.
Por meio de uma avaliação sobre as atividades realizadas, notamos que a
experiência vivenciada foi significativa e muito valorizada como um espaço de formação
contínua dos diretores. Entre os 14 diretores que participaram da avaliação dos trabalhos,
nove afirmaram que se sentem fortalecidos e mais seguros para desenvolverem uma
gestão democrática nas escolas em que atuam. Outros valorizaram a prática da reflexão e
a possibilidade de buscar novas formas para se trabalhar coletivamente. O depoimento
abaixo comprova essa análise:
Apesar de tantos anos de experiência na direção de repente me deparei com a
realidade que até então pouco havia refletido sobre o cotidiano da escola.
Acostumada com o excesso de trabalho burocrático, não priorizava a reflexão
sobre os acontecimentos que interferem no dia-a–dia. Para mim a grande
mudança na postura foi começar a desenvolver a prática da reflexão, pensar no
porquê? O Que devo ou posso fazer? Até que ponto a minha postura, posição
contribui para ocorrência deste ou não? Hoje fico pensando o quanto estive e
estou aberta as mudanças. O quanto tenho facilitado ou contribuindo? Enfim,
considero valiosos esses momentos, pois, proporcionam um novo olhar sobre
mim e minha prática e que esse novo posicionamento, possa tornar efetiva as
mudanças que fazem necessárias para uma educação melhor. (Sujeito 1329/11/13).
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Enfim, a experiência vivida pelos diretores pode ecoar na sua vida como
pessoa/sujeito, na sua função e atuação como diretor, assim como no seu cotidiano do
trabalho escolar, da seguinte forma:
Se eu tivesse que resumir em uma palavra diria Aprendizado. Com o
aprendizado veio a maturidade, o refletir antes de criticar. Como pessoa
percebo que amadureci intelectualmente. [...] Hoje me busco mais como
gestor, procuro refletir sobre meu papel e procuro agir mais no coletivo. Isto
não quer dizer que cheguei ao ponto ideal, apenas que busco. [...] Apesar do
discurso minha prática ainda era centralizada, hoje procuro compartilhar mais
os afazeres sem deixar de fazer minha parte e meu papel. Procuro atender as
prioridades e organizar meus afazeres sem atropelar. Adquiri mais ordem.
(Sujeito 1 – 05/12/14).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da experiência de formação contínua junto aos diretores, consideramos que
a opção metodológica da ação colaborativa fundamentou-se na possibilidade de criar um
espaço permanente de investigação, reflexão e análise das práticas profissionais no
interior das escolas, efetuadas pelos diretores em parceria com a universidade. Os
diretores devem ser autores de sua ação, planejando-a, refletindo acerca de seus
problemas e recriando uma nova conduta, pois nenhuma experiência pode se definir como
uma mera execução. O aspecto formativo dessa metodologia de pesquisa evidencia que
esse procedimento exige uma relação com os sujeitos da prática, o que implica
coparticipação, coautoria e coprodução de conhecimentos e saberes.
Por meio da pesquisa, acreditamos que os diretores não mudam suas práticas a partir
de simples Resolução da SEE/SP. A mudança ocorre em virtude de alterações nas
concepções e valores que podem refletir em suas atitudes e comportamentos, por meio da
tomada de consciência sobre a necessidade e a possibilidade de novas proposições. Essa
mudança individual pode conduzir a um sentimento de fortalecimento e de segurança,
quando socializada, discutida, refletida e decidida com o grupo.
Enfim, percebemos que os diretores puderam construir novos significados para a
sua atuação por meio da reflexão de sua prática, articulada com a teoria, compartilhada
com o coletivo, vivenciando o desejo de melhorar a própria atuação profissional.
Desenvolver projetos de pesquisa-ação mostrou-se uma estratégia importante para
desencadear mudanças nas práticas dos diretores e nas ações de formação contínua,
caracterizando-se como um verdadeiro processo de desenvolvimento profissional
(LEITE, 2014). As atividades realizadas, fundamentadas na reflexão-ação-reflexão,
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proporcionaram aos diretores clareza quanto à importância de seu papel dentro da unidade
escolar, propiciando as possibilidades de mudanças necessárias para assegurar uma
gestão democrática.
Buscamos construir uma nova relação entre a universidade e a rede pública de
ensino, no caso entre a FCT/UNESP e alguns diretores da rede Estadual de São Paulo,
criando um paradigma que poderá se consolidar como uma alternativa para uma
modalidade de formação contínua para profissionais da educação aspirando à construção
de uma nova qualidade da escola pública.
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DESAFIOS DOS DIRETORES NO DESEMPENHO DE SEU PAPEL:
FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES

João Ferreira Filho - UNESP/FCT-Presidente Prudente
Vanda Moreira Machado Lima - UNESP/FCT-Presidente Prudente
Yoshie Ussami Ferrari Leite - UNESP/FCT- Presidente Prudente

Resumo: Realizamos uma pesquisa-ação colaborativa com diretores escolares do Estado
de São Paulo com o objetivo de aprimorar a sua formação, a partir de suas representações
sociais e dificuldades encontradas no desempenho de suas funções, na busca de uma nova
qualidade para a escola pública, entre 2012 e 2015. O despreparo e a má formação dos
professores foi apontado como sendo o desafio maior para que os diretores exerçam a sua
função dentro das instituições escolares. Neste artigo procuramos refletir sobre a questão
da formação dos professores e suas condições de trabalho, com a finalidade de mostrar
que a busca de uma escola de melhor qualidade é complexa e implica em diversos fatores
que afetam o cotidiano pedagógico das escolas.
Constatamos que esses desafios apontados pelos diretores, são consequências de uma
política educativa desastrosa que alienam e reforçam a ausência de profissionais em várias
disciplinas, a não atratividade para os jovens estudantes das universidades cursarem as
licenciaturas e o insucesso pedagógico na sala de aula. Mal formados os professores não
exercem seu papel como deveriam e facilmente são manipulados pelo discurso do Estado
e pelas armadilhas que este promove na sociedade. Finalmente percebemos o quanto o
chão da escola pública do Estado de São Paulo está prejudicado por políticas públicas que
não solucionam a problemática administrativa pedagógica das escolas, tornando o seu
trabalho essencial – o educar para a cidadania – gravemente prejudicado. É urgente que
as universidades, professores e sociedade em geral tomem consciência das limitações das
políticas educacionais e demandem atitudes de mudanças em prol da qualidade da
educação pública estadual.
Palavras chaves: Diretor de escola. Formação de professor. Condições de trabalho da
SEESP.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o ensino público no Brasil tem sido modificado
significativamente com a passagem de uma escola excludente e elitizada, para uma
instituição democrática que se abriu a todos os setores da população, em especial às
classes populares, que, até então, não tinham acesso à escola. De acordo com Beisiegel
(2006), esta importante e recente mudança no ensino público que possibilitou a sua
democratização se deve às reivindicações das denominadas “massas populares urbanas”,
conquista que precisa ser valorizada.
Reconhecer a importância da escola pública atual não significa negar os problemas
que ela apresenta. Leite e Di Giorgi (2004, p.136) afirmam que:
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[...] a ampliação quantitativa da escola, ou seja, sua democratização,
não veio acompanhada de medidas e de ações essenciais que
garantissem a melhoria qualitativa do ensino. Praticamente todas as
escolas ainda mantêm uma estrutura organizacional tradicional,
conservadora, pautada em princípios burocratizantes, fato que dificulta
a realização de mudanças pedagógicas por parte dos professores.

Beisegel (2006) afirma que é preciso ter como ponto de partida a aceitação desta
instituição, tal como ela se apresenta, com a presença dos alunos de hoje para, a partir,
daí promover as mudanças necessárias.
Considerando a complexidade do contexto educacional na atualidade, que exige
muito mais de todos os profissionais da educação, podemos afirmar que a busca de uma
transformação da escola só será alcançada se tivermos como ponto de partida a formação
desses profissionais, incluindo entre eles a equipe gestora (diretores, vice diretores e
professores coordenadores) e os professores. Esses profissionais precisam perceber que
hoje necessitam desempenhar um novo papel, que segundo Leite, Ghedin e Almeida
(2008), engloba: o comprometimento com as crianças das classes populares que
conquistaram seu direito à educação; a capacidade de desenvolver um trabalho de
qualidade e, a superação das características do profissional da escola como de um simples
técnico, assumindo-se como um sujeito criativo e participativo.
Os professores e demais profissionais da escola se deparam com dificuldades que
às vezes são incapazes ou julgam-se incapazes de solucionar, devido a uma formação
profissional que não os prepara para compreender e encontrar formas de resolver os
problemas e os desafios que a educação escolar pública hoje apresenta. Portanto, fica
evidente a necessidade de quea escola e os profissionais ressignifiquem e reflitam sobre
seus papéis, a fim de oferecer um ensino de qualidade a todos com a adoção de práticas
educativas democráticas e inclusivas, de modo que o objetivo maior da escola
(aprendizagem dos alunos) seja alcançado com sucesso. Isto é o verdadeiro significado
do processo de democratização do ensino.
Sabemos que a identidade e a atuação dos gestores das instituições, entre os quais
se incluem também os diretores, são essenciais no âmbito dessa escola democratizada,
complexa e necessária. Entendemos ser papel desses profissionais decidir sobre
problemas e dilemas da organização escolar, integrando os membros da equipe escolar
num processo de análise e reflexão, em busca de soluções para os desafios com que se
deparam em seu trabalho cotidiano. Para Davis e Grosbaum (2002, p. 88) a “organização
da escola, é indispensável para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos
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alunos, implica um compromisso dos membros da equipe escolar com a clientela que
frequenta a escola”.
Sabe-se que a criação de um clima propício à aprendizagem é algo que depende
essencialmente da capacidade do coletivo da escola de gerar um ambiente de respeito e
de convivência saudável entre todos os atores do processo educativo. Para isso, o diretor
e a gestão da escola precisa ser democrático-participativa.
A concepção democrático-participativa baseia-se na relação orgânica
entre a direção e a participação dos membros da equipe. Acentua a
importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos.
Defende uma forma coletiva de tomada de decisões. Entretanto, uma
vez tomadas às decisões coletivamente, advoga que cada membro da
equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação e a
avaliação sistemática da operacionalização das deliberações
(LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2012, p. 447).

Faz-se fundamental que o diretor tome decisões sobre problemas e dilemas da
organização escolar, integrando os membros da equipe escolar na análise, na reflexão,
nas decisões e nos encaminhamentos de soluções para os desafios apresentados
diariamente no cotidiano da escola. Isso colabora com a solução de problemas da escola
e tem como resultado a produção, por parte dos gestores, de conhecimentos sobre seu
trabalho, alimentando o processo de ação-reflexão-ação (LIBÂNEO; OLIVEIRA;
TOSCHI, 2012), ações decisivas no sucesso da escola em cumprir adequadamente os seus
objetivos.
Diante dessas considerações, realizamos pesquisa que teve como objetivo geral
aprimorar a formação contínua dos diretores escolares da Diretoria de Ensino da Região
de Presidente Prudente (DERPP), a partir de suas representações sociais, na busca de uma
nova qualidade para a escola pública.
A pesquisa se inseriu na abordagem qualitativa e teve como ponto de partida a
análise das representações sociais dos diretores sobre seu papel e as dificuldades
encontradas no desempenho de suas funções. A primeira fase do estudo, iniciada em
novembro de 2012, consistiu na aplicação de questionários a 35 diretores que atuavam na
DERPP, o que representa 65% do total da população pesquisada. A segunda fase iniciou
em fevereiro de 2013, quando realizamos, junto a estes sujeitos, a socialização e discussão
dos dados empíricos coletados e desenvolvemos as atividades de formação continuada.
A partir dessa investigação, este artigo visa refletir sobre a questão da formação dos
professores e suas condições de trabalho, apontado como a dificuldade mais relevante
pelos diretores da DERPP.
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SOBRE O PAPEL SOCIAL DOS DIRETORES ESCOLARES E SUAS
DIFICULDADES
Sobre o papel que desempenham nas unidades escolares, os diretores disseram que
atuam como: mediador de conflitos (18,5%); orientador da equipe e das ações da escola
(16,6%); papel de muita responsabilidade e importância na escola (16,6%); administrador
da escola (14,8%); líder (7,5%); sobrecarregado (3,8%) e, outros (22,2%).
Algumas falas dos diretores referentes aos índices:
“Hoje vejo meu papel como mediador, devido às diversidades. Todos os dias temos
conflitos entre alunos, professores e funcionários”. (Sujeito 25).
“O diretor hoje é alguém que procura com bom senso e paciência orientar todos
os segmentos da escola ficando por último o pedagógico, que se ele não estiver junto do
professor coordenador também pouco é produzido”. (Sujeito 10).
A Resolução SE nº 52 (SÃO PAULO, 2013) dispõe sobre os perfis, competências
e habilidades requeridos dos profissionais da Educação da rede Estadual de Ensino, que
estabelece de modo mais detalhado o perfil do diretor de escola, caracterizando- o
Como dirigente e coordenador do processo educativo no âmbito da
escola, compete ao Diretor promover ações direcionadas à coerência e
consistência de um projeto pedagógico centrado na formação integral
dos alunos [...] cabe-lhe uma atuação orientada pela concepção de
gestão democrática e participativa, o que requer compreensão do
contexto em que a educação é construída e a promoção de ações no
sentido de assegurar o direito à educação para todos os alunos e
expressar uma visão articuladora e integradora dos vários setores:
pedagógico, curricular, administrativo, de serviços, das relações com a
comunidade. Compete [...] ao Diretor de Escola uma atuação com vistas
à superação de condições adversas ao desenvolvimento de uma
educação de qualidade, ou seja, centrada na organização e
desenvolvimento de ensino que promova a aprendizagem significativa
à formação do aluno: pessoal, social e para o mundo do trabalho.

Nesta Resolução a atuação do diretor escolar deve se desenvolver em quatro
dimensões da gestão: Pedagógica; de Pessoas; de Recursos Didáticos, Materiais, Físicos
e Financeiros; e, de Resultados Educacionais do Ensino e Aprendizagem.
Apesar de a citada Resolução contemplar as preocupações com o processo
educativo da escola e com “resultados educacionais do ensino e da aprendizagem”, os
diretores pesquisados ainda apresentaram visões bastante heterogêneas sobre sua função.
Sem uma percepção clara e definida com relação à função que exercem, suas concepções
parecem demonstrar falta de clareza acerca de seu papel.
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Para compreender melhor a realidade dos diretores, procuramos identificar as
maiores dificuldades que encontram no desempenho de sua ação. A maior delas foi o
“despreparo e a má formação dos professores e profissionais da escola”, apontado por
25% das respostas. Com 18,7%, a outra dificuldade mencionada foi a “sobrecarga de
trabalho”. Praticamente com o mesmo índice, a categoria “pais/famílias ausentes no
âmbito escolar” (17,1%) apresenta-se como outra dificuldade, indicando a ausência de
participação e envolvimento da família na vida escolar dos filhos.
As demais dificuldades foram: políticas públicas e legislação (9,3%), ausência de
professores e funcionários (8,2%), indisciplina e desinteresse por parte dos alunos (7,8%),
necessidade de estimular a todos na escola (4,6%), aprendizagem dos alunos (3,1%),
rotatividade dos professores (3,1%), pouco espaço físico (1,5%) e ausência do aluno ideal
(1,5%).
Nesse sentido optamos em refletir sobre o despreparo e a má formação dos
professores e suas condições de trabalho, fatores que afetam sobremaneira o andamento
das atividades pedagógicas na escola.

PROBLEMAS SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
Assim como os diretores apontaram, outros estudos também identificaram
problemas em torno da formação inicial de professores e afirmam que uma formação
docente adequada pode contribuir para melhorar a qualidade da escola pública.
Segundo Leite (2011) os estudos têm mostrado que os professores não estão sendo
formados e nem recebendo preparo suficiente no processo inicial de sua formação, para
enfrentar a nova realidade da escola pública e as demandas hoje existentes, como também
para assumir as novas atribuições que passam a ser cobradas desses docentes nos dias de
hoje.
As ideias arroladas abaixo sobre os problemas da formação inicial de professores
também foram extraídas de Leite (2011).
Tedesco (1998) afirma que a formação inicial do professor se apresenta de forma
insuficiente e aligeirada, não suprindo os desafios da formação docente diante do
novo contexto que exige dos profissionais uma série de capacidades e habilidades
que não estavam presentes nos cursos de formação.
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Pimenta (1999, p. 16) também afirma que as pesquisas desenvolvidas sobre a
formação inicial dos professores,
[...] têm demonstrado que os cursos de formação, ao
desenvolverem um currículo formal com conteúdos e atividades
de estágio distanciadas da realidade das escolas, numa
perspectiva burocrática e cartorial que não dá conta de captar as
contradições presentes na prática social de educar, pouco têm
contribuído para gestar uma nova identidade profissional.
Os cursos de licenciatura tem trabalhado com suas matrizes curriculares de forma
desarticulada das demandas da prática e da realidade encontrada nas escolas,
caracterizando-se por uma concepção acrítica e burocrática. Os cursos de formação de
professores deveriam possibilitar aos docentes a superação do modelo de racionalidade
técnica para lhes assegurar a base reflexiva na sua formação e atuação profissional
(CONTRERAS, 2002; PIMENTA, 2002; GIROUX, 1997).
Isso significa que é preciso superar o modelo de formação que considera o professor
apenas como transmissor de conhecimentos e, caminhar em outra direção. Para tanto,
Contreras (2002) afirma que é necessário resgatar a base reflexiva da atuação profissional
com o objetivo de entender a forma em que realmente se abordam as situações
problemáticas da prática. É preciso também, assegurar que a formação de professores
possibilite ao docente saber lidar com o processo formativo dos alunos em suas várias
dimensões (cognitiva, afetiva, os sentidos, estética, ética e valores emocionais).Cabe
também contemplar e assegurar uma formação contínua que propicie o avanço de outras
formas de trabalho com os alunos, que busque estimular o trabalho coletivo e
interdisciplinar e, a participação do professor no Projeto Político Pedagógico.
Todo o processo de escolarização não deve ser mais a simples transmissão de
informações. Portanto, cabe à escola e aos cursos de formação inicial de professores
formar seres humanos, cidadãos, pessoas que saibam e que gostem de ler, estudar,
trabalhar com os conhecimentos, questionar a tecnologia, e criar outros saberes e outros
métodos mais rigorosos.
Segundo Giroux (1997), o essencial para o professor é a necessidade de tornar o
pedagógico mais político e o político mais pedagógico. Tornar o pedagógico mais político
significa considerar a educação escolarizada como parte do projeto social mais amplo,
com o objetivo de ajudar os alunos a se desenvolverem para que as injustiças econômicas,
políticas e sociais sejam superadas. Tornar o político mais pedagógico significa utilizar
formas de ensinar que incorporem os interesses políticos de natureza emancipadora.

ISSN 2177-336X

6701

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

21

Implica em tratar o aluno como agente crítico, capaz de problematizar o conhecimento e
de utilizar o diálogo crítico, argumentando em prol de um mundo qualitativamente melhor
para todas as pessoas.
É preciso repensar a formação de professores a partir do contexto de seu trabalho,
sempre refletindo criticamente sobre a realidade da escola. Faz-se fundamental refletir
esta dimensão através de propostas curriculares, atividades que permitam a compreensão
da dinâmica e das relações que se estabelecem no contexto do trabalho docente.
Zeichner (1993) ressalta que a reflexão crítica pode ser o caminho que permitiria
aos docentes a não aceitação automática de uma visão baseada no senso comum,
encontrando meios eficazes e eficientes para alcançar as metas e resolver problemas.
Nessa linha de pensamento, Imbérnom (2001, p. 39) contribui para a reflexão acerca das
novas necessidades para a formação de professores, abordando que esse processo:
[...] deve dotar os professores de conhecimento, habilidades e
atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou
investigadores. Nesta linha, o eixo fundamental do currículo de
formação de professor é o desenvolvimento da capacidade de
refletir sobre a própria prática docente, com o objetivo de
apresentar a interpretar, compreender e refletir sobre a realidade
social e a docência.
Ressalta a necessidade de uma formação que trabalhe as atitudes de igual modo que
os conteúdos, que permita que a aquisição seja um processo amplo e não linear e que,
propicie um componente de adaptabilidade à realidade diferente do professor.
Constatamos que os problemas apontados até então pelos diversos autores, refletem
e reforçam a opinião dos diretores com relação a dificuldade demonstrada sobre o preparo
do professor que afeta o desempenho de sua ação, como gestor, na escola pública.

SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES NA
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
Neste tópico refletiremos sobre as condições de trabalho dos professores, com o
objetivo de compreender que esta questão pode interferir na atuação dos diretores
escolares de DERPP.
Para que o professor possa atuar com qualidade na escola pública faz-se essencial
além de uma formação profissional qualificada, melhores condições de trabalho, como
salários dignos, jornadas adequadas, equipamentos didáticos, e tais condições só serão
asseguradas mediante a reivindicação e organização dos docentes. Abster-se de participar
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das lutas sindicais significa um descompromisso, consciente ou não, com a qualidade do
ensino. Contudo, deve ser responsabilidade do Estado prover condições de trabalho
dignas aos seus profissionais.
No Estado de São Paulo existem diferenças imensas na composição do salário do
professor efetivo, em relação ao professor temporário e o eventual, que evidenciam
desigualdades nas condições de trabalho.
O salário do professor efetivo é composto de duas frações: o saláriobase, especificado conforme a carga horária de contratação, e o salário
adicional, que é um complemento assim calculado: a) 20% sobre o valor
das aulas dadas em locais de precária infraestrutura ou de
periculosidade; b) 20% sobre o valor das aulas ministradas no período
noturno; c) 5% sobre o salário-base a cada cinco anos de serviço; d) 1/6
dos vencimentos integrais a cada 20 anos de atividade. (LENNERT,
2011, p. 390).

Atualmente o salário de um professor efetivo com carga horária de trabalho de 32
horas semanais e entre 20 e 25 anos de serviço é de, aproximadamente, R$ 3.590,00. Com
a mesma carga horária de trabalho o professor Categoria “F” e entre 25 e 30 anos de
serviço, é de, aproximadamente, R$ 2.975,00. Enquanto o professor efetivo ganha,
aproximadamente, R$ 17,90 a hora/aula, o não efetivo (Categoria “F”), com cinco anos a
mais de trabalho e em vias de se aposentar, ganha aproximadamente, R$ 14,80 a
hora/aula.
As legislações educacionais do Estado de São Paulo sofrem alterações
constantemente, com o PSDB no governo. Alguns diretores comentaram em nossas
formações que um ano as regras são de um modo e no ano seguinte muita coisa se altera.
E se altera no sentido de ampliar a precarização docente. Verificamos que em uma mesma
escola pública estadual, em virtude das inúmeras legislações, podemos ter professores
com igual formação, jornada de trabalho e atribuições equivalentes, mas com salários
diferenciados.
Em relação à jornada de trabalho do professor verifica-se quatro possibilidades
conforme a Resolução SE nº 08 de 19 de janeiro de 2012, no §2º:
Artigo 2º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, as
jornadas de trabalho docente passam a ser exercidas em aulas de
50 (cinquenta) minutos, na seguinte conformidade: I – Jornada
Integral de Trabalho Docente: a) 32 (trinta e duas) aulas; b) 3
(três) aulas de trabalho pedagógico coletivo na escola; c) 13
(treze) aulas de trabalho pedagógico em local de livre escolha; II
– Jornada Básica de Trabalho Docente: a) 24 (vinte e quatro)
aulas; b) 2 (duas) aulas de trabalho pedagógico coletivo na escola;
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c) 10 (dez) aulas de trabalho pedagógico em local de livre
escolha; III – Jornada Inicial de Trabalho Docente: a) 19
(dezenove) aulas; b) 2 (duas) aulas de trabalho pedagógico
coletivo na escola; c) 7 (sete) aulas de trabalho pedagógico em
local de livre escolha; IV – Jornada Reduzida de Trabalho
Docente: a) 9 (nove) aulas; b) 2 (duas) aulas de trabalho
pedagógico coletivo na escola; c) 3 (três) aula de trabalho
pedagógico em local de livre escolha.
Isso possibilita que o professor atue em duas ou mais escolas dependendo da
disciplina que ministra e da sua classificação.
É possível imaginar os prejuízos de longas jornadas de trabalho à saúde
do professor (cansaço, desgaste físico, doenças psíquicas, entre outros)
e à sua vida pessoal (falta de tempo para si e para a família, para o lazer
e o descanso). Diante desse quadro, o processo de ensino fica
prejudicado, uma vez que o professor não tem tempo para estudar e
preparar as aulas, ele falta ou afasta-se constantemente por problemas
de saúde etc. (LENNERT, 2011, p. 394).

A Lei do Piso nº 11.738/08 representou um avanço na valorização do trabalho do
professor, diferente do que ocorre com os professores do Estado de São Paulo. A
composição da jornada de trabalho de um professor conforme Parecer CNE/CEB 18/2012
com 40 horas semanais deveria ser 26,66 horas de interação com alunos e 13,33 horas
para atividades extraclasse e a jornada de 24 horas teria 16 horas de interação com alunos
e 8 horas para atividades extraclasse.
Segundo APEOESP (2015) muitos estados e municípios brasileiros já praticam esta
jornada, cumprindo a lei, entretanto o Estado de São Paulo, sob o comando do PSDB,
ainda não cumpre essa legislação federal, estando na contramão da melhoria da educação
e valorização dos professores.
O baixo salário tem levado o professor “a buscar novas fontes de renda, isto é, a
expandir e intensificar a jornada de trabalho, o que acaba por prejudicar o tempo destinado
aos estudos e à preparação de aulas e, consequentemente, a qualidade de ensino oferecida
aos alunos” (LENNERT, 2011, p. 396).
Após essas considerações é possível retomar algumas indagações e inquietações
apresentadas pelos diretores pesquisados, como:
a) Muitos professores atuam em sala de aula sem formação adequada para aquela
disciplina, professores com licenciatura em Matemática lecionam Língua Portuguesa, na
eventualidade de uma substituição. Como assegurar qualidade no ensino diante de
situações como estas? Por que não temos professores substitutos?
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b) Em várias escolas, muitos docentes efetivos são afastados de seus cargos para
atuarem em outras funções. Por exemplo, uma escola com 20 professores efetivos, tem
aproximadamente 10 docentes afastados para exercer a função de diretor, de vice-diretor,
de coordenador, de professor mediador e outras. E no cargo desses 10 professores ficam,
geralmente, 15 ou mais professores substitutos, o que dificulta muitíssimo o trabalho
pedagógico, já que nem todos estes substitutos permanecem com sede na escola do
substituído. Como resolver isso? Podemos nos acostumar com tais fatos?
c) Os professores só têm obrigação de participar na Aula de Trabalho Pedagógico
Coletivo (ATPC) de sua escola sede, assim, a escola não conta com todos os seus
professores. Como ficam as ATPC e o trabalho do Professor Coordenador? Como
construir um projeto pedagógico coletivamente? Como assegurar reflexões e avanços nas
atitudes dos professores sem condições reais de tempo para reflexões?
d) A pressão das avaliações externas é outro elemento grave que, em muitos casos,
gera aprovação de alunos que não possuem conhecimento suficiente para isto, só para não
ter o fluxo prejudicado. Alunos com sofrível domínio da leitura, da escrita, do cálculo são
facilmente promovidos sob a desculpa dos ciclos e da progressão continuada. E o que
dizer sobre a formação cidadã, sobre uma educação de qualidade que é direito de todos e
responsabilidade do Estado?
Segundo APEOESP (2015) o governo Estadual tenta de forma grosseira e
desrespeitosa que os professores aceitem como inevitável a dura realidade da escola
pública tal qual se encontra hoje, com ausência de profissionais em várias disciplinas, a
não atratividade para os jovens estudantes das nossas universidades cursarem as
licenciaturas e a má formação dos professores. Mal formados os professores não exercem
seu papel como deveriam e facilmente são manipulados pelo discurso do Estado e pelas
armadilhas que este promove na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos com esta reflexão o quanto é difícil e problemático pensar e
compreender as dificuldades de se construir uma escola de qualidade. A educação é uma
grande teia com suas múltiplas cordas e ligações; o simples toque em uma delas provoca
movimento em todas as outras e o centro (escola) sente sua vibração.
O trabalho do diretor de escola, como um dos gestores da educação junto a
comunidade é penoso e complexo, que cerceado pelas legislações e politicas publicas nem
sempre solucionam problemas. As inevitáveis falhas são tidas como sua incompetência.
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Mas não está sob seu poder atribuir aulas para este ou aquele melhor professor; não lhe
cabe implementar projetos que não estão na pasta do Estado, igualmente não pode
contratar inspetores e outros servidores necessários ao bom andamento da escola. Assim
como também não lhe cabe dispensar nenhum destes.
Em relação à formação de qualidade de professores percebemos um grande
entrave que se inicia, como vimos, com a falta de consenso das universidades montarem
suas matrizes curriculares. Sem contar que os cursos de licenciatura e de pedagogia
carecem do discurso político e crítico necessário à formação do cidadão consciente de seu
papel social.
Finalmente percebemos o quanto o chão da escola pública do estado de São Paulo
está prejudicado por politica publicas que não solucionam a problemática administrativa
pedagógica das escolas, tornando o seu trabalho essencial – o educar para a cidadania –
gravemente prejudicado.
É urgente que as universidades, educadores, professores e sociedade tomem as
rédeas de sua educação e exija atitudes e mudanças que de fato qualifiquem suas ações e
seus resultados.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES: ARTICULANDO
TEORIA E PRÁTICA

Graziela Zambão Abdian - UNESP/FFC- Marília
Elianeth Dias Kanthack Hernandes - UNESP/ FFC- Marília

Resumo: A construção deste texto é fruto de exame autocrítico que nós, professoras e
pesquisadoras da universidade, realizamos de nossa prática a partir da vivência de
pesquisa-ação desenvolvida com gestores de escolas de município do interior paulista,
cuja preocupação se centrou nas reais possibilidades de nos formarmos como sujeitos
democráticos. A pesquisa culminou com a construção dos conselhos escolares pela
comunidade em cinco escolas pertencentes ao sistema de ensino municipal. Neste texto,
particularmente, tivemos como objetivo revisitar nosso lugar teórico-metodológico que
embasou aquela e tem embasado a atual vivência de formação continuada de gestores
escolares. Temos como horizonte a indicação de o conselho de escola se efetivar como
uma das instâncias em que se realize, na prática pedagógica escolar, a constituição de
sujeitos democráticos. Inicialmente, desenvolvemos os conceitos teóricos principais que
nos proporcionaram trabalhar com a perspectiva metodológica freireana na formação
continuada e identificamos questionamentos advindos das relações vivenciadas no
processo os quais nos permitiram buscar novas ferramentas para compreender as
possibilidades e limites de nossa prática. Considerando as constatações provindas deste
percurso teórico-prático, analisamos, em seguida, o novo processo vivenciado em outro
município, com o mesmo referencial metodológico. O processo permite-nos, finalmente,
lançar novos desafios à nossa prática docente e de pesquisa, assim como aos
pesquisadores que têm como foco as análises da gestão escolar democrática. Estes
desafios são lançados em formas de questões uma vez que para eles ainda não
encontramos respostas, mas, certamente, mobilizamo-nos no sentido incorporado por nós
neste processo: a abertura ao diálogo e a possibilidade de revisitar “certezas” e a busca de
“verdades”.
Palavras-chave: Formação continuada. Gestores escolares. Conselho de escola.
INTRODUÇÃO
A construção deste texto é fruto de exame autocrítico que nós, professoras e
pesquisadoras da universidade, realizamos de nossa prática a partir da vivência de
pesquisa-ação desenvolvida com gestores de escolas de município do interior paulista,
cuja preocupação se centrou nas reais possibilidades de nos formarmos como sujeitos
democráticos.
Nossa proposta se subsidiou no diálogo e na problematização como referencial para
a formação de gestores escolares e se originou do exame crítico de alguns elementos
constitutivos da realidade das escolas públicas de educação básica e também da função
social da universidade e de seus pesquisadores.
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Teoricamente, presenciávamos movimento que levou grande parte dos
pesquisadores a focalizarem a escola como objeto de estudos. Inserindo-nos neste
movimento, constatamos a impertinência de se adotar a administração empresarial para
análise da administração escolar (PARO, 1986; RUSSO, 2004), assim como a
necessidade de ir para a escola e compreender seus elementos constitutivos, as
contradições presentes em seu contexto, seus limites e possibilidades de contribuição para
a transformação social, anunciada nos anos 1980. Em 2009, primeiro momento de
construção da proposta, tais constatações nos provocaram a uma reflexão crítica de seus
caminhos, considerando, sobretudo, o que os estudos nos revelavam após duas décadas
de análise de dados nas escolas (anos 1990 e 2000). As discussões no nosso grupo, Centro
de Estudos e Pesquisas em Administração da Educação (CEPAE), que fazem dialogar
resultados de coletas de dados, permitiram-nos inferir que a maioria das pesquisas
apresenta sólida análise teórica sobre a democracia e a gestão democrática e constata sua
inexistência, por diversas razões, entre elas, o autoritarismo do cargo do gestor escolar,
no interior da escola (RUSSO; MAIA, 2009).
O movimento relatado nos permitiu questionar o papel das pesquisas em educação,
especificamente em gestão da educação, para além da crítica ao já fartamente criticado.
Compartilhando com Silva Jr. (2002, p. 204) que “uma administração que não discute o
sentido público ou moral das finalidades a que se volta, limitando-se a buscar os meios
necessários à sua realização, pode até ser eficaz, mas, certamente, não será educacional”,
certificamo-nos de que há, no âmbito da produção de conhecimento, possibilidade de
trabalho conjunto entre universidade e escola, no sentido de discussão dos problemas
comuns para ambos. Ou seja, discutir o sentido público da escola é discutir com o público
o que é público e não dizer o que deve ser feito pelo público que está na escola.
No que tange às ações práticas, presenciávamos foco na escola e na formação de
gestores escolares para a consecução de objetivos postos pelas diretrizes políticas,
marcadamente neoliberais. Estes profissionais passaram a se submeter a diversos cursos
com pressupostos nos referenciais da administração empresarial para alcançarem
resultados delimitados por outrem que, na maioria das vezes, desconhece por completo
as necessidades da escola pública e das particularidades que envolvem cada uma delas.
Tal constatação foi ao encontro da anterior no sentido de nos indicar a possibilidade de
contraposição ao que vinha sendo realizado, nos âmbitos acadêmico e das diretrizes
políticas.
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Somando aos elementos anteriores e dando forma a eles, temos constatado que o
discurso dos dias atuais parece se encontrar polarizado em tendências demarcadas por
quem escreve, pensa e vive a educação pública e que fora exposto por Singer em palestra
proferida na abertura da reunião anual da Associação Nacional de Pesquisa em Educação,
nos anos 1990: perspectiva civil democrática x perspectiva produtivista. O modo de
pensar a gestão não escapa a esta construção que, na maioria dos escritos, evidencia lados
opostos: teoria x prática; cotidiano escolar x gestão democrática; e porque não dizer bem
x mal.
Na tentativa de teorizar a superação dos elementos constitutivos de nossa realidade,
construímos a proposta que se subsidiou em Freire (2010), nos conceitos de dialogicidade
problematizadora, para desenvolver trabalho que considerou, sobretudo, que trabalhar
com os profissionais da educação das escolas de educação básica é, sobretudo, uma troca.
Ensino com quem aprendo e vice-versa. Além da necessidade de interação, o aprender
com o outro é um fator preponderante para quem forma profissionais para atuar na
educação básica, que precisam conhecer esse nível de ensino de perto. Passamos a
vivenciar que
[...] educação é comunicação, é diálogo, na medida em que
não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos
interlocutores que buscam a significação dos significados
(FREIRE, 2010, p. 69) e se ela é “[...] esta relação entre
sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto
cognoscível, na
qual
o educador
reconstrói,
permanentemente, seu ato de conhecer, ela é n
ecessariamente, em consequência, um que fazer
problematizador” (FREIRE, 2010 apud ABDIAN;
HERNANDES, 2012, p. 147).
Com tais subsídios, desenvolvemos trabalho de formação continuada com os
gestores escolares de um município do interior paulista durante os anos de 2011 e 2012 o
qual culminou com a construção dos conselhos pela comunidade em 5 escolas
pertencentes ao sistema. O processo vivenciado por nós e as percepções dos sujeitos que
o integraram foram analisados em outros momentos em publicações específicas
(ABDIAN; HERNANDES, 2012; HERNANDES; ABDIAN, 2013). Neste texto,
particularmente, temos como objetivo principal revisitar nosso lugar teóricometodológico que embasou aquela e tem embasado a atual vivência de formação
continuada de diretores escolares. Temos como horizonte a indicação de o conselho de
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escola se efetivar como uma das instâncias em que se realize, na prática pedagógica
escolar, a constituição de sujeitos democráticos.
Inicialmente, desenvolvemos os conceitos teóricos principais que nos
proporcionaram trabalhar com a perspectiva metodológica freireana na formação
continuada e identificamos questionamentos advindos das relações vivenciadas no
processo os quais nos permitiram buscar novas ferramentas para compreender as
possibilidades e limites de nossa prática. Considerando as constatações provindas deste
percurso teórico-prático, analisamos, em seguida, o novo processo vivenciado em outro
município, com o mesmo referencial metodológico. As relações teóricas e práticas, os
questionamentos, as reflexões coletivas com o grupo de pesquisa e nossos orientandos
permitem-nos, finalmente, lançar novos desafios à nossa prática docente e de pesquisa,
assim como aos pesquisadores que têm como foco as análises da gestão escolar
democrática. Estes desafios são lançados em formas de questões uma vez que para eles
ainda não encontramos respostas, mas, certamente, mobilizamo-nos no sentido
incorporado por nós neste processo: a abertura ao diálogo e a possibilidade de revisitar
“certezas” e a busca de “verdades”.
EDUCAÇÃO, GESTÃO E COTIDIANO ESCOLAR: “VERDADES” INICIAIS
Das aulas ministradas no curso de Pedagogia, leituras e discussão no grupo,
levamos para a realização dos encontros com os diretores uma gama de conceitos que,
para nós neste primeiro momento, encontravam-se articulados e coerentes com nossa
trajetória. Ou seja, eles se constituíam como algumas “certezas” que nos proporcionavam
“verdades” para o trabalho com os diretores no que tange à educação, gestão e cotidiano
escolar. Nossa intenção não é desconstruí-los ou mesmo questionar o potencial de suas
teorias, mas revisitá-los à luz de sua interlocução com a prática, realizando o tão
propalado e pouco vivenciado movimento: teoria-prática-teoria.
Apoiando-nos no clássico conceito de “administração como utilização racional de
recursos para a realização de fins determinados” (PARO, 1986), consideramos que os fins
é que condicionam os meios, ou seja, a função social da escola é quem determina o modo
de sua gestão, ou melhor, de sua organização do trabalho na escola. Ao pensar a educação
escolar como o espaço institucional em que se faz a aquisição do conhecimento
historicamente acumulado e no qual se efetiva a atualização histórico-cultural,
respaldávamos nossas colocações na assertiva de que o processo pedagógico é
completamente diferente do processo fabril, uma vez que naquele não se generaliza o
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modo de produção capitalista (ABDIAN; HERNANDES, 2012). Para isto, utilizávamos
os três elementos explicativos de Paro (1986), fundamentados na comparação entre
processo fabril e processo pedagógico, os quais contribuíram significativamente para o
rompimento com o paradigma empresarial na administração escolar.
No início de nosso trabalho de formação continuada, portanto, considerávamos que
a gestão escolar é o meio para a realização dos fins escolares e que estes, diferentes dos
da empresa capitalista, precisam ser construídos coletivamente pela comunidade
mediante o desenvolvimento da gestão democrática, com a participação efetiva de todos
os integrantes da escola. Neste sentido, a partir do diálogo e da problematização, que
viabilizariam, entre outros aspectos, a construção coletiva do processo formativo,
tínhamos como objetivo ensinar como efetivar mecanismos de participação que, no
limite, contribuiriam para a melhoria da qualidade de ensino da escola pública.
No primeiro ano do desenvolvimento do projeto, realizamos encontros mensais
com os diretores de escola que culminaram com a construção de uma minuta de lei sobre
o conselho de escola. Entre os temas discutidos nos encontros, temos de destacar os
conceitos explicitados anteriormente, assim como procedimentos e vivências de estados
e municípios no que tange ao exercício da participação. A minuta de lei, fruto de
discussões, encontros e desencontros, foi apresentada ao conselho municipal de educação
e, após, cinco escolas abriram suas portas para que fizéssemos o trabalho de formação
com suas respectivas comunidades, tendo como finalidade a construção do órgão
colegiado.
Iniciamos, então, idas periódicas a essas escolas, em momentos coletivos de
trabalho, destinados pelo município, nos quais trabalhamos os conceitos de educação
escolar e gestão e também fizemos conhecer a minuta de lei construída pelos diretores,
em interlocução conosco. São inúmeros e ricos os desdobramentos do percurso, entre
eles, cabe-nos indicar algumas questões postas pelos próprios integrantes das
comunidades escolares (professores e/ou pais/mães) e algumas constatações que, naquele
momento, nos provocaram demasiadamente. Vamos a elas.
Durante os encontros, questões foram lançadas e podem, hoje, ser articuladas em
torno de um eixo comum o qual orienta o objetivo deste texto: Por que recorrer à
terminologia fabril para estabelecer diferenças entre o processo de produção fabril e o
processo de produção pedagógico? Não é possível buscar no próprio fazer cotidiano
escolar elementos que sustentem sua especificidade? Se se pretende a participação da
comunidade na escola (sem exceção) que lugar ocupa a questão cultural nesta
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perspectiva? Qual o peso das diferenças e especificidades culturais para pensarmos a
educação e a gestão escolar? Qual perspectiva de cotidiano sustenta nossa proposta?
Além dessas questões, constatamos vários elementos que somados a elas podem
nos fazer rever vários aspectos que nos constituem. Existem muitas especificidades que
caracterizam cada escola pertencente ao mesmo sistema de ensino, entre elas, temos de
destacar a história de cada uma, os profissionais que a integram, assim como a estrutura
física e a vida do bairro e da comunidade; os sujeitos, aqueles que pretendíamos ensinar
a importância da participação, assim como nós, são seres de desejos, expectativas,
vontades, limites e personalidades, frutos de sua constituição histórica; há, no interior de
cada escola, relações de poder que vão além daquelas estabelecidas pela hierarquia do
sistema, por elas, passam questões pessoais, políticas e também de personalidade. Ou
seja, a complexidade da escola é tamanha que nos é limitado pensá-la ou encerrá-la em
uma única teoria. Com estas constatações e questionamentos fomos à nova vivência que,
ao ser analisada, permitirá revisitar aquele lugar teórico posto anteriormente.

A NOVA VIVENCIA DE FORMAÇÃO: (RE) CONHECENDO SUJEITOS E
ESPAÇOS
Ao iniciar o projeto de extensão com gestores escolares de outro sistema municipal
do interior paulista, em 2013, tínhamos como referência aquela experiência que, trazendo
conosco as constatações e questionamentos, também nos proporcionaram afirmar que o
processo vivenciado indicava reais e talvez novas possibilidades de estabelecimento de
uma práxis educacional democrática, baseada, sobretudo, no pensar coletivo da “lógica
científica” e da “lógica da prática cotidiana” (ABDIAN; HERNANDES, 2012).
Ao reconhecer como verdadeiras as afirmações de Gaulejac (2005, p. 69) quando
diz que o “conhecimento deve permitir à cada indivíduo tornar inteligíveis sua
experiência, as situações que ele encontra, os conflitos que ele é levado a viver”, nos
propusemos a revisitar todo o referencial teórico que embasou aquele primeiro projeto.
Desse reencontro com os autores de referência, sentimos a necessidade de ampliar nossos
suportes teóricos para melhor entendermos a complexidade e as especificidades do
trabalho de formação de gestores escolares na perspectiva da gestão democrática, que
estávamos nos propondo a realizar novamente (SANTOS, 1999; GHANEM, 2004;
ALVES; GARCIA, 2001).
Os referenciais teóricos que assumimos nos estudos realizados agregaram à nossa
prática de formadores novos desafios e novas expectativas para o trabalho de formação.
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O primeiro desafio veio com o convencimento de que para oportunizarmos aos diretores
educacionais espaços reflexivos que orientassem suas práticas no sentido de organizar o
processo educativo com a finalidade explícita de formar sujeitos democráticos,
deveríamos mudar e convencer a nós mesmos, antes de tentar propiciar essa mudança aos
outros (PAGNI, 2014). Vale lembrar que o nosso percurso escolar e profissional não fugiu
das experiências com a hierarquização, normalização, burocracia e autoritarismo que são
próprios das instituições de ensino, desde a sua gênese, na modernidade.
A tensão existente entre o que queríamos realizar e o que tínhamos a oferecer, a
partir das experiências que nos constituíam, trouxe à tona um segundo desafio que era o
de organizar um espaço formativo onde fosse possível tematizar as práticas para alem da
transmissão de conceitos e verdades prontas, onde todo o discurso fosse coerente com o
nosso modo de ser e agir.
O terceiro (e não menos importante) desafio foi o de assumir que o nosso ideal de
escola democrática não podia desconsiderar o que os atores – diretores, coordenadores,
professores, funcionários, pais e alunos - que nela militam e atuam, pensavam e
desejavam a esse respeito. Se a gestão democrática da escola não ocorre por determinação
legal, também podemos entender que a constituição de sujeitos democráticos não
acontece por transmissão de conceitos e pressupostos e nem por desejo de alguns se
sobrepondo aos desejos dos outros.
Ao fazermos contato com a Secretaria de Educação do município onde realizamos
o projeto de extensão denominado Escola de Gestores, fomos informados pelos dirigentes
daquele órgão que fariam o convite a todos os gestores de escola daquela rede de ensino
para participar desse programa formação. Para deixar mais claro qual o público que foi
convidado a participar, lembramos que o município possui cinquenta e duas unidades
escolares da rede municipal e mais duas escolas conveniadas, sendo que dezenove delas
oferecem inclusive o ensino fundamental, cinco são polos de educação de jovens e adultos
e as demais oferecem a educação infantil.
Além dos gestores de escola que têm estado presentes em todos os encontros que já
realizamos, participam também supervisores de ensino e técnicos da secretaria municipal
de educação. A heterogeneidade da constituição do grupo de participantes tem permitido
um diálogo mais amplo e um olhar mais aprofundado sobre os temas abordados nos
encontros de formação.
É importante explicitar que a abertura da secretaria municipal de educação, no
sentido de oferecer o espaço e os momentos de estudo para os diretores em horário de
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trabalho, demonstrou interesse na formação reflexiva deles e, ao mesmo tempo, valorizou
a competência dos mesmos ao dar-lhes liberdade para discutir suas experiências
anteriores e construir uma nova proposta de trabalho.
Com esses desafios, iniciamos o nosso trabalho com um questionamento aos
gestores escolares sobre as suas expectativas com relação ao nosso programa de formação
e como poderíamos aproximar nossa intenção de suas necessidades reais como diretores
escolares. Tínhamos claro que para sermos coerente com os nossos referenciais teóricos
e com nossa intenção de organizarmos um espaço reflexivo, dialógico e problematizador,
não poderíamos planejar os conteúdos e estratégias para serem trabalhadas, sem permitir
que participassem de forma efetiva nessas escolhas e direcionamentos, ou seja, havia
necessidade de planejar ‘com eles’ e não ‘para eles’.
Com o propósito de identificar as demandas dos participantes do projeto, já no
primeiro encontro propusemos que dialogassem entre si sobre os principais problemas
enfrentados no cotidiano das escolas, que identificassem os possíveis avanços que
conseguiam perceber e que também elencassem propostas para a organização dos nossos
encontros. Nas exposições das sínteses dos seis grupos de discussão formados para esse
fim, ficou evidenciado que o tema ‘participação na escola’ aparece tanto como um
problema - pela falta de participação de pais e responsáveis na vida da escola -, como
possibilidade de avanço, para aqueles que conseguem uma participação, ainda que
pontual, de alguns pais ou responsáveis, quando solicitados para eventos específicos. Da
constatação do grupo de diretores de que a participação dos pais é tanto um problema
(quando inexiste) quanto um avanço (quando ocorre) surgiu a proposta de que nos nossos
encontros de formação priorizássemos esta temática.
Na busca da coerência com os nossos referenciais e nossos propósitos, no segundo,
solicitamos que dessem sugestões para a organização do curso com relação aos seguintes
itens: a) Natureza (Especialização, Aprofundamento, Extensão, Curso de pequena
duração); b) Carga horária e periodicidade dos encontros; c) Temas e conteúdos a serem
abordados; d) Estratégias e procedimentos a serem utilizados.
Das propostas feitas pelos sujeitos de nossa ação formativa, foi possível organizar
os encontros da seguinte forma: O curso seria ministrado na modalidade de
aprofundamento, com cento e oitenta horas de estudos, sendo setenta e cinco por cento
presenciais (entre os cursistas e as formadoras da universidade) e vinte e cinco destinadas
à leitura de textos de referência sobre os temas abordados. Os conteúdos priorizados
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seriam os relativos à gestão democrática, participação na vida escolar e Conselho de
escola,
Ao iniciarmos os estudos dos textos de referência (ANTUNES, 2004; LUCE e
MEDEIROS, 2006) surgiu a ideia de produzirmos coletivamente um texto normativo, que
se constituísse em uma minuta de Lei sobre a instituição do Conselho de escola, para ser
apresentada ao Conselho Municipal de Educação. Para isso, teríamos como referência os
princípios e as orientações teóricas de educadores que pesquisam sobre o papel desse
colegiado, com vistas à democratização da gestão da escola, o fortalecimento da
autonomia e a constituição de sujeitos democráticos e autônomos, como decorrência
desse exercício de participação como propositores de políticas públicas, na elaboração do
texto normativo.
Do percurso vivenciado até aqui ficam evidenciadas algumas incoerências, não
entre os discursos e as práticas, como normalmente ocorre, mas entre os próprios
discursos proferidos pelos diretores em diferentes momentos de cada etapa dos encontros.
Como já informamos, num primeiro momento, explicitaram que um dos grandes
problemas da gestão escolar é a falta de participação dos pais e da comunidade na vida
da escola. Quando avançamos para as reflexões sobre os procedimentos e estratégias mais
condizentes no sentido de garantir a presença dos pais na escola, com vistas a uma
participação qualificada (ANTUNES, 2004), os mesmos diretores declararam que isso já
acontece em suas escolas e que os pais participam da vida escolar nas suas unidades,
inclusive, do Conselho de Escola e/ou Associação de Pais e Mestres (APM).
Ao analisarmos a aparente contradição, concluímos que o conceito de participação
e a constituição da cultura democrática no cotidiano das escolas precisam ser explicitados
de forma mais plena por todos nós, formadores e cursistas, para que nos apropriemos da
essência e do valor desse conceito.
Concordamos com Ghanem quando afirma:
A Democracia é uma cultura e não somente um conjunto de garantias
institucionais, uma vez que é um sistema institucional que permite a uma
sociedade ser simultaneamente uma e diversa. [...] A dissociação entre o
mundo da ação e o mundo do ser, entre o futuro e o passado, só pode ser
enfrentada por indivíduos sujeitos, personalidades democráticas criadas
por um regime democrático que nelas se baseia. (GHANEM, 2004. p. 22).
Quando falamos em constituição de sujeitos democráticos, estamos dizendo que a
democracia pode possibilitar o reconhecimento dos indivíduos e das coletividades como
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sujeitos, “protegendo-os e estimulando sua vontade de dar sentido a sua própria
experiência” (GHANEM, 2004, p. 19).
Outra questão que importa destacar nesse trabalho é o fato de que fica explícita a
dificuldade que muitos diretores têm para admitir a participação, como membro do
conselho de escola, de alunos com a faixa etária das crianças que atendem (educação
infantil e séries iniciais do ensino fundamental). Essa resistência vem constantemente
seguida do argumento de que eles ainda não têm competência nem maturidade para
opinarem sobre aspectos que dizem respeito à gestão da escola. Mas, se os pais não
aprenderam a participar, e por isso não sabem como fazê-lo, como constituir sujeitos
democráticos e participantes entre nossos alunos se não exercitarem esse procedimento
em situações da prática social real? Será preciso esperar que fiquem adultos para que
aprendam a participar, em situações de debates democráticos? Não corremos o risco de,
assim como seus pais, eles não participem de forma qualificada, quando adultos porque
não vivenciaram essa experiência no seu período de formação inicial? Se
compreendermos que democracia é uma cultura, entendemos também que, em qualquer
idade, somos integrantes desta cultura e deste modo de vida na instituição escolar.
O ensinamento que nós, formadoras desse projeto de extensão, conseguimos
apreender dessa aparente contradição, tem como base o pensamento de Pagni (2014, p.15)
quando lança um desafio pela “arte de viver a educação escolar” não com a aspiração de
transformar o outro, mas com a possibilidade de interpor à pragmática do ensino uma
lógica em que o sujeito que enuncia o discurso não o faz dissociado do seu modo de ser.
Além da contradição que emergiu de nossa segunda vivência, temos a destacar que
também nos deparamos com questões relacionadas à articulação entre gestão escolar e
prática pedagógica. Em vários momentos de nossos encontros, ao trabalharmos o conceito
de gestão e seus paradigmas, os diretores e diretoras discutiram a função social da escola
e as práticas pedagógicas das salas de aula as quais são responsáveis, grandemente, pela
consecução da primeira. Estas discussões nos fizeram pensar e buscar na bibliografia
clássica as articulações postas pelos diferentes autores, o que não conseguimos
identificar. Neste sentido, podemos dizer que a maioria dos autores que pesquisa e escreve
sobre gestão escolar não discute a prática pedagógica em sala de aula e vice-versa. Como
já apontado em diversos outros textos (ABDIAN; OLIVEIRA; JESUS, 2013), na
literatura clássica, encontramos autores que discutem a gestão escolar em uma perspectiva
eminentemente técnica (RIBEIRO, 1968; ALONSO, 1976) e autores que enfatizam o
aspecto político (PARO, 1986) intrínseco a sua natureza. O que os encontros nos
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proporcionaram foi a necessidade de não polarizar a discussão da gestão e, além disso,
integrar os aspectos pedagógicos como elementos fortes na consecução da função social
da escola que passa, necessariamente, pela constituição de sujeitos (democrático?).

REVISITANDO NOSSO LUGAR TEÓRICO-METODOLÓGICO
A análise feita das vivências que tivemos nos quatro anos d permite-nos dizer que
o referencial metodológico freireano adotado nos proporciona localizar-nos em uma “fase
transicional” (SANTOS, 1999), no sentido de transformação.
Ao objetivo inicial de formar profissionais para a vivência da prática escolar
democrática, mesmo que tendo como elemento norteador o diálogo e a problematização,
foram acrescentados elementos fundamentais do cotidiano das escolas de educação básica
que não tínhamos interagido, do ponto de vista teórico e prático. Do exposto, eles podem
assim serem sintetizados: especificidade da escola a partir de sua própria história e
cultura; contradições e resistências pessoais, políticas, sociais; relações de poder,
dificilmente localizáveis e difusas. Estes elementos concorreram para nos certificarmos
daquilo que já compartilhávamos do ponto de vista teórico, mas não no modo de nos
colocarmos: não é possível ensinar a participar, não é possível ensinar a democracia, no
sentido de transferência de conhecimento porque “[...] não há um princípio único de
transformação social” e “não há agentes históricos únicos nem uma forma única de
dominação” (SANTOS, 1999, p. 202).
Neste sentido, podemos dizer, com Santos (1999), que precisamos, em substituição
a uma “teoria comum”, uma “teoria da tradução” a qual “torne as diferentes lutas
mutuamente inteligíveis e permita aos actores colectivos conversarem sobre as opressões
a que resistem e as aspirações que os animam.” (SANTOS, 1999, p. 203). Seguindo com
o autor, temos a dizer que a razão que criticávamos (considerar “errado” o modo de
organização da escola e intentar transformá-lo) não pode ser a mesma que pensamos e
vivenciamos aquilo que era criticado, ou seja, nos encontros, constatamos que o outro (a
escola e seus integrantes) têm muito a nos dizer e que o conhecimento construído pelo
coletivo caracteriza-se pelo reconhecimento do outro como sujeito, não como objeto.
No início do texto, após indicarmos o objetivo que norteava sua construção,
destacamos que tínhamos como horizonte a indicação do conselho de escola como uma
das possibilidades constituição de sujeitos democrática. Após nossa análise, podemos
dizer que temos como horizonte a possibilidade real de o encontro entre profissionais da
educação – pesquisadores e diretores, diretoras, professores e professoras – constituir
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“subjetividades rebeldes” ou “subjetividades inconformistas”, que “sejam capazes de
indignação”. Indignar-nos pode, sim, mobilizar-nos à mudança.
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DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO DOCENTE

Este engloba três pesquisas cujo foco incidi na docência universitária e a formação
docente. A discussão sobre os professores (e futuros professores) do ensino superior tem
sido crescente no Brasil e é praticamente impossível discutir esta temática sem tecer
reflexões sobre a docência e a formação desses professores. Assim, este painel tem por
objetivo fazer reflexões sobre o tema e discutir peculiaridades das pesquisas que o
compõe. O primeiro estudo é de abordagem (auto)biográfica, com o uso do método das
histórias de vida, com Ateliês Biográficos de Projeto, pautada na investigaçãoformação, foi realizada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e teve
por objetivo analisar como os professores universitários iniciantes desenvolvem
(constroem/delineiam) a sua profissionalidade, afirmando a docência como profissão e
ressignificando sua prática, saberes e contextos formativos. O segundo estudo é de
caráter qualitativo e teve por objetivo principal analisar a formação de professores para
a docência do ensino superior em quatro cursos de Pós-Graduação (Mestrado em Física,
Química, Educação Matemática e Educação Científica e Formação de Professores) da
Bahia. O último estudo de cunho qualitativo, foi realizado a partir do método e da
técnica das histórias de vida, através de entrevistas narrativas, e apresenta reflexões
sobre a formação do docente universitário, a partir da análise do processo de
aprendizado da docência universitária de quatro professores no contexto dos cursos de
Artes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Assim, através deste, buscamos
contribuir para pensar aspectos da trajetória formativa, do desenvolvimento profissional,
saberes e identidade do docente ou futuro docente universitário.
Palavras-chave: Docência Universitária. Professores. Formação Docente.
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PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS INICIANTES: PROFISSIONALIDADE,
SABERES PEDAGÓGICOS E APRENDIZAGENS DA DOCÊNCIA
Lúcia Gracia Ferreira
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo: Esta pesquisa visa contribuir para os estudos sobre a profissionalidade dos
professores universitários iniciantes, a docência e a formação e, principalmente, refletir
sobre a aprendizagem da docência desses docentes. Tem por objetivo analisar como os
professores universitários iniciantes desenvolvem (constroem/delineiam) a sua
profissionalidade, afirmando a docência como profissão e ressignificando sua prática,
saberes e contextos formativos. A pesquisa, de caráter qualitativo e de abordagem
(auto)biográfica, a partir do método das histórias de vida, pautada na investigaçãoformação, foi realizada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com três
professores universitários com até cinco anos de docência. Foi realizada no ano de 2015
e utilizamos para a coleta de dados instrumentos os ateliês biográficos de projeto
(Delory-Momberger, 2006). com os professores. Os resultados alcançados nesta etapa
dos Ateliês biográficos foram descritos e analisados à luz da técnica de análise temática
(Bardin, 1977) e os dados foram analisados a partir de dois eixos categoriais: 1) como
os professores referem a construção de sua profissionalidade e 2) como os professores
referem seus saberes didático-pedagógicos. Através da análise dos dados foi possível
constatar que, nas formações dos docentes universitários iniciantes há uma lacuna
didático-pedagógica referenciada por eles mesmos. Lacuna essa que reverbera em suas
práticas pedagógicas, muitas vezes, improvisada, intuitiva, sem o devido aporte
científico na Pedagogia e nas Ciências da educação. Verificamos, ainda, nesta pesquisa
elementos das três dimensões da temporalidade (passado, presente e futuro) e que os
projetos de cada um desses professores universitários em início de carreira têm relação
com a vida pessoal e continuidade na carreira profissional docente.
Palavras-chave: Universidade, Profissionalidade docente; professores iniciantes.
Introdução

A formação de professores vem durante muito tempo se dando de forma a
fortalecer uma desvalorização já instalada no âmbito da sua profissão. Por isso, vale
salientar que a formação do profissional da educação, na maioria das vezes, tem sido
legada a último plano em relação a outras profissões. Por isso, pensar no professor
como o principal responsável pela boa ou má condução da educação leva-nos a refletir
sobre as possibilidades que esse profissional tem na realidade para a realização de um
trabalho pedagógico voltado para mudanças.
Assim, este artigo é fruto de uma pesquisa em andamento que vem sendo
realizada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB, desde o ano de 2015,
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cujo objetivo incide em analisar como os professores universitários iniciantes
desenvolvem (constroem/delineiam) a sua profissionalidade, afirmando a docência
como profissão e ressignificando sua prática, saberes e contextos formativos. Neste
cenário, os resultados da pesquisa visam contribuir para o fortalecimento da pesquisa no
campo da formação de professores e do desenvolvimento profissional, sempre
priorizando a formação dos professores e a docência.
Assim, a profissionalização se caracteriza como um processo histórico
desenvolvido no seio das relações sociais e se refere ao conjunto de procedimentos
próprios de um grupo profissional, no interior de uma estrutura de poder (CUNHA,
1999). Ratificando essa concepção Libâneo (2004, p. 75) a define como sendo aquela
que “refere-se às condições ideais que venham a garantir o exercício profissional de
qualidade”. Dessa forma, a busca pela autonomia e valorização profissional é
envolvida pelo movimento de profissionalização.
Sacristan (1995, p. 65) entende “por profissionalidade a afirmação do que é
específico na acção docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos,
destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor”.
Para Boing (2002, p. 10): “marca o início da socialização profissional. É um
conjunto de conhecimentos e capacidades individuais e coletivas socialmente
colocadas como expectativa profissional. Desde a formação inicial, passando pela
formação continuada, percebe-se um constante trabalho de especialistas e profissionais
da área para transmitir os saberes e os fazeres ideais da profissão”.
Para Libâneo (2004, p. 75, 76) “refere-se ao desempenho competente e
compromissado dos deveres e responsabilidades que constituem a especificidade de ser
professor e ao comportamento ético e político expresso nas atitudes relacionadas a
prática profissional. Na prática, isso significa ter o domínio da matéria e dos métodos
de ensino, a dedicação ao trabalho, a participação na construção coletiva do projeto
pedagógico-curricular, o respeito à cultura de origem dos alunos, a assiduidade, o rigor
no preparo e na condução das aulas, o compromisso com um projeto político
democrático”.
D’Ávila (2012, p. 22) afirma que a profissionalidade é “esta capacidade de
mobilizar saberes, competências e valores profissionais no próprio exercício da
profissão, concluímos que a formação inicial constitui-se em etapa fundamental nesse
processo”.
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No contexto da docência universitária, a profissionalidade do professor é
desenvolvida no exercício diário da profissão. Seus saberes didáticos e pedagógicos constituintes da profissionalidade como a concebemos - são mobilizados diuturnamente,
tal como acontece com os professores da educação básica. A diferença está no grau de
importância e ressignificação desses saberes ao longo do processo. Ou seja, se os
professores não valorizam (não pesquisam, não estudam, não refletem sobre) os saberes
didático-pedagógicos, considerando-os como de menor monta, sua profissionalidade
estará comprometida. E isso, claro, reverbera no seu profissionalismo (competência
profissional). O docente será mais competente na sua profissão se dominar os saberes
que lhe são constituintes.
Com isso, consideramos que a profissionalidade está vinculada ao processo de
desenvolvimento profissional, em que, no início do exercício da docência os professores
tendem a vivenciar um período de choque com a realidade, de descobertas e de grandes
impactos que são decisivos para sua permanência ou não na profissão.
Esse ritual de passagem, tanto para alunos, como para professores, se revela um
período de descobertas, desafios e dificuldades. Esses sujeitos passam a vivenciar um
duplo processo de aprender a ensinar e ensinar para aprender (MARCELO GARCIA,
2009). Assim, nesse período os professores iniciantes tendem a refletir mais sobre seus
saberes, sua formação e sua profissão. É um momento peculiar de retomada sobre a vida
e o que quer dela e de questionamentos, também, de reflexão sobre a sua
profissionalidade.
Em relação à profissionalidade do professor iniciante do ensino superior,
Marcelo Garcia (1999), ao remeter a formação do professor universitário nos seus
primeiros anos de ensino, aponta que a socialização é um elemento propício para a
aprendizagem da cultura da organização universitária. Dessa forma, enfatiza que no
desenvolvimento profissional do professor universitário deve existir a necessidade de
desenvolver as funções de docência, investigação e gestão.
No/para o desenvolvimento dessas funções os saberes didáticos-pedagógicos dos
professores são/serão imprescindíveis, principalmente sua mobilização e reconstrução.
É nesse processo de ser e estar na profissão docente que se aprende a ser professor e que
os professores iniciantes constroem a sua profissionalidade. Com isso, concordamos
com Ferreira e Bezerra (2015, 195) quando apontam que “tornar-se professor do ensino
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superior se configura, assim, em uma construção identitária multifacetada, pouco
sistematizada e muito diversificada em relação às possíveis áreas de atuação”.

Procedimentos metodológicos da pesquisa

A pesquisa sobre a profissionalidade de docentes da educação superior em início
de carreira foi realizada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB. Neste
artigo discorreremos sobre os Ateliês biográficos de projeto, trazendo à tona os dados
coletados no ano de 2015. Os ateliês biográficos de projeto se configuram como um
procedimento de formação ligado a “dimensão do relato como construção da
experiência do sujeito e da história de vida como espaço de formação aberto ao projeto
de si” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 366). Segundo a autora, esses ateliês se
inscrevem em ações de orientação e reorientação profissional, em grupo e numa
prospectiva que liga as três dimensões da temporalidade (presente, passado e futuro).
Esta fase da pesquisa assume um caráter de pesquisa-formação na medida
que « [...] a atividade de pesquisa contribui para a formação dos participantes no plano
das aprendizagens reflexivas e interpretativas e se posiciona nos seus percursos de vida
como um momento de questionamento retroativo e prospectivo sobre seus projetos de
vida e suas necessidades atuais de formação » (JOSSO, 2008, p. 20).
Foi realizada uma pesquisa qualitativa, a partir da abordagem (auto)biográfica,
com o métodos das histórias de vida. A abordagem (auto)biográfica vem sendo muito
utilizada nas pesquisas sobre formação docente, a partir das histórias de vida dos
sujeitos

participantes. Tivemos como participantes da pesquisa três professores

universitários iniciantes sendo: P1, Bacharel em Física, Doutor em Física, professor
desde 2014; P2, Licenciatura em Matemática, Mestre em Matemática professor desde
2013 e; P3, Bacharel em Agronomia, Doutor em Antropologia professor desde 2014.
Os resultados apurados nesta etapa dos Ateliês biográficos foram descritos e analisados
à luz da técnica de análise temática ou categorial, que segundo Bardin (1977).

Saberes didáticos-pedagógicos e profissionalidade docente

Dessa forma, neste artigo, optamos por apresentar os resultados da pesquisa a
partir de dois eixos estruturantes, sendo eles: 1) como os professores referem a
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construção de sua profissionalidade e 2) como os professores referem seus saberes
didático-pedagógicos .
Quanto ao primeiro eixo (construção da profissionalidade):
A minha formação docente simplesmente foi espelhar nos professores
que tive na graduação e na pós-graduação, os que eu tive um bom
aproveitamento tentei seguir na forma de dar aula, na forma como
avalia. (P1)
Eu sempre quis ser professor e no ensino superior onde eu poderia
descobrir a pesquisa, tanto no ensino quanto na Matemática. [...]
Licenciatura e bacharelado, como eu também não sabia a distinção o
que é bacharelado o que é licenciatura, só que eu sabia que queria ser
professor e todo mundo falava que licenciatura era pra isso ... No
ensino superior, em Matemática para ser professor no geral são
pessoas que terminam o bacharelado, fazem o mestrado em
Matemática, o doutorado em Matemática é que conseguem e eu fiz um
caminho que não foi tão simples. (P2)
A pesquisa e a extensão é que faz a minha docência. Minha docência
fica viva por causa de uma pesquisa e uma extensão viva. A partir da
pesquisa e da extensão que eu preparo minhas aulas, que acho o que é
melhor e mais adequado para os estudantes, para receber orientação,
sempre dialogando com as minhas disciplinas. “A universidade, é
onde eu mais me inspiro pra ser docente é no mestrado e doutorado,
nos meus orientadores, nas aulas que eles davam, nos grupos de
pesquisa”. (P3)

P3 diz que sua docência é inspirada principalmente nos seus orientadores (do
mestrado e doutorado), mas remete que o seu ensino hoje está mais ligado a área da
Antropologia do que da Agronomia. Afirma ainda que se tornou professor por causa da
pesquisa e não da docência. Para ele a pesquisa é um caminho para a docência e não o
contrário.
A fala de P1 remete à graduação e à pós-graduação e que foi nelas que
participou de grupos de estudos e pesquisas na Universidade Federal Fluminense/UFF,
e que a partir dos estudos em conjunto, o ajudou a vencer disciplina por disciplina.
Apesar de ter feito o bacharelado e de não ter cursado disciplinas pedagógicas, sabia
desde o início que teria que ser professor e que não tinha vontade de ir para outro campo
da Física que não fosse dentro da universidade e que para fazer pesquisa em Física
muito provavelmente teria que estar na universidade. Remete que a formação para
docência tem a ver com o se espelhar nos professores que teve na graduação e na pósgraduação, quanto a forma de dar aula, de avaliar.
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P2, por sua vez, sempre quis ser professor, já lecionou na Educação Básica. Fez
a licenciatura porque sempre quis a docência.
No momento da produção e socialização da segunda narrativa, os três
participantes destacaram aprendizagens relacionadas aos grupos de pesquisa, a pósgraduação e a pesquisa, e revelaram como aprenderam/vem aprendendo a/sobre a
docência e com isso fazem referência aos saberes identificados nas falas. Nessa
perspectiva, Abdalla (2006, p. 93) ao falar do conhecimento profissional do professor,
pergunta: “mas afinal, como é que se processa o conhecimento sobre o ensino e para o
ensino? Como é que se estrutura a experiência de ser professor? Como é que o professor
aprende sua profissão?”. E as narrativas apontam que esses professores universitários
iniciantes dão pistas sobre esses questionamentos referenciando os saberes didáticospedagógicos. Assim, é inerente à docência os saberes construídos nos percurso
formativo ou mobilizados na prática, ou seja, toda docência se faz a partir/com saberes
de ordem didático-pedagógica.
No percurso formativo, é perceptível que só P2 tem o curso de licenciatura, ou
seja, foi graduado para ensinar; os outros professores adquiriram essa licença por serem
pós-graduados. P1 e P2 iniciaram a participação em grupo de pesquisa na graduação. A
pós-graduação então é um espaço/tempo importante de aprendizagem da docência. Isso
explica o peso que tem a pesquisa em seu processo formativo. Na maioria dos exemplos
de docentes universitários, a pesquisa acaba se tornando a atividade acadêmica mais
importante, e a mais valorizada socialmente (em detrimento da docência). Recuperar,
pois, o papel fulcral que desempenha (ou deveria desempenhar) a docência em si (o
ensino), na vida acadêmica do professor universitário, é um dos objetivos subliminares
desta pesquisa.
A aprendizagem da docência é um processo longo, doloroso e, na maioria das
vezes, muito solitário. Grande parte dos professores universitários iniciantes chegam às
salas de aula em universidades públicas (nosso lócus de pesquisa), após a aprovação em
concurso público, sem terem passado por formação didático-pedagógica, como
mencionamos anteriormente. São bacharéis que cursaram mestrado e doutorado em suas
áreas disciplinares com uma formação calcada sobre a pesquisa, sem o devido preparo
didático-pedagógico. Vejamos em seguida a fala de P1, emblemática nesse sentido:
Quando eu estou caminhando normalmente, me pego despercebido e
observando mais as pessoas que estão na frente e eu fico na minha
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consciência assim, como é que vou chegar nesse pessoal que está lá
atrás, como é que eu vou fazer eles participarem também da aula. Ai é
minha tentativa de ir alcançando todo mundo dentro da sala. É isso, eu
tô dando minha aula a deriva, do jeito que eu preparei sem dá conta
dessas coisas. Quando eu me dou conta é que eu começo a adentrar.
(P1)

Essas aprendizagens da docência são latentes e constantes nos professores
iniciantes e, muitas vezes, perduram por toda a carreira profissional.
P1 e P3 demonstram aspectos dos saberes didáticos-pedagógicos (Eixo 2) que
vem aprendendo no processo de mobilização dos mesmos:
P3 falou do que vem dos estudantes, como aproveitar aquilo. Eu ainda
tenho essa dificuldade de sondar a minha turma, saber de onde eles
vêm qual a formação prévia deles para começar a falar sobre Física.
Às vezes eu acho que eu poderia ir mais lentamente no conteúdo que
eu estou passando. (P1)
Como trazer para dentro da sala de aula uma dinâmica que permita a
quebra das traduções e ao mesmo tempo em que você busque dele o
saber mais enraizado, que é diferente dessa tradução até ele identificar
o que essa tradução, o que é meu saber. Quando eles chegam aqui eles
já passaram por 8, lá na escola, 12 anos dentro de uma sala de aula,
então não é só um conhecimento enraizado dos saberes das
comunidades deles não [...]. Até a própria dinâmica, didática, assim,
você jogar na lousa tudo que vem sendo trazido por eles, quando vê a
lousa está um emaranhado de coisas escritas, relacionadas, então é
uma dinâmica muito, que didática é essa. (P3)

O espaço da prática é referenciado como espaço de desafio e de aprendizagem.
É espaço de saberes e, segundo Tardif (2012, p. 39), os saberes “são elementos
constituídos da prática docente”. Ambos os professores fizeram o bacharelado, mas P3
mostra que a formação da pós-graduação em Ciências Sociais e Antropologia e a
realização de pesquisas etnográficas com a convivência em comunidades do campo lhe
permitiu uma prática voltada mais para o social. Ele dá aula num curso com a
modalidade da Pedagogia da Alternância (Curso de Licenciatura em Educação do
Campo – área de Ciências Agrárias) e busca alcançar que seus alunos pensem a Ciência
Agrária e isso é da formação em Ciências Sociais dele.

Em seguida, apresentamos falas dos professores reveladoras dos saberes didáticopedagógicos que mobilizam de forma intuitiva ou, muitas vezes, "improvisada" como
refere o P3:
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E passo muito por isso, geralmente as aulas são muita exposição. Hoje
que eu estou começando a pedir para eles lerem um capítulo para na
próxima aula eles iniciar um certo debate, mas sempre sou eu que....
(P1)
Como é que eu faço para esses alunos que não são aqueles que
participam mais da aula participem também, eu vou perguntando eles
vão respondendo, mas tem também aqueles que ficam lá sem saber de
nada. Fico pensando como chegar até eles. Geralmente eu ponho eles
para botar a mão na massa. Exemplo, na última aula eu pedi que todo
mundo falasse suas alturas para gente fazer uns probleminhas, acabou
todo mundo da sala participando. (P1)
Houve um equívoco, nosso curso é licenciatura não é bacharelado em
Matemática, mas a idéia é que nós precisávamos estudar de repente
matemática, e a ideia estava criando uma dicotomia educacional entre
a Educação Matemática, que é um campo, e a Matemática e eu vivo a
todo momento com essa situação, justificando, fazendo esse elo da
Matemática do ensino superior com a Matemática do ensino básico e
tentar justificar todo o curso. Por exemplo, tem uma disciplina
chamada Análise na reta que até então os alunos pensavam que era
para quem ia fazer Matemática, não viam relação. Então é uma
situação em que eu estou tento que ler material extra, fora, que
envolve Educação Matemática e a Matemática pura. Cada turma eu
trato diferente da outra. Já é a terceira vez que eu pego Sequência de
setas, a disciplina Cálculo III que eles chamam, mas assim eu trato
sempre uma turma diferente da outra pelo fato de ser pessoas
diferentes, o teste é mais inicial de uma turma para outra. (P2)
Para mim o tempo inteiro é improvisação porque a gente conta muito
com o saber dos estudantes. Mesmo que eu passe algumas atividades,
desde saber que aquelas atividades pode não ter sido feita, textos, mas
é muito buscar a partir do saber deles, a partir da relação que eles têm
[...]. Sala de aula é improviso o tempo todo por isso é a pesquisa e a
extensão que me dão orientação. Lógico que tem a preparação da aula,
o que está embasando ali por trás da aula, mas aquilo é só um
embasamento mesmo para poder estabelecer o diálogo, é constante
improvisação”. (P3)

Eles mostram a mobilização de saberes didático-pedagógicos e consequente
desenvolvimento da profissionalidade através dos conhecimentos da formação
profissional, dos conhecimentos dos conteúdos, dos conhecimentos dos seus alunos, dos
saberes construídos na prática. São saberes de experiência vivenciados como amálgama
na prática do trabalho docente.
Aspectos da ação docente estão bem presentes nessas falas, o improviso no
ensinar foi apontado por P1 e P3. O primeiro fala como ele se enxerga em sala de aula,
como eterno aprendiz, que caminha lentamente, que observa para aprender; fala da sua
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especificidade (A Física). P2 remete a essa especificidade também (A Matemática).
Todos eles falam de um modo se construir professores com suas singularidades,
aspectos que os diferenciam e revelam muito de suas identidades e dos professores que
são; e construir saberes para ensinar, num processo de construção, mobilização e
transformação.
Na perspectiva das narrativas, estas revelam que esses professores referenciam a
profissionalidade também a partir da aprendizagem coletiva, eles aprendem na
socialização profissional. Assim:
A ideia do professor-pesquisador que P3 falou, o professor em sua
sala de aula, no laboratório, na verdade, me chamou atenção. E P1 de
ser aprendiz. Nunca estou acabado, estou sempre na posição de
aprendiz, busco isso também. (P2)
A minha é enxergar a sala de aula como um laboratório, em que a
pesquisa, colocar na sala de aula ao mesmo tempo. Eu percebi pela
fala de P2 na Física a gente passa meio que por isso também tentar
colocar para os estudantes as disciplinas de Física geral, a importância
delas, porque é que tem que fazer aquilo tudo quando no Ensino
Médio você não faz nem metade. (P1)
Pensar formas que tragam as pessoas. Eu não obrigo a ficar na sala por
causa de, quer assinar e quer ir embora vá, elas são adultas, se estão
aqui é porque tem um interesse. Então como fazer com que a aula se
torne, e saber que como é um grupo diverso algumas coisas podem
interessar uns e outros não e entrar naquela forma de diálogo, acho
que é o que P1 falou. (P3)

No momento da socialização da segunda narrativa todos eles concordaram com a
ideia de aprendizagem ao longo da vida (ALHEIT e DAUSIEN, 2006, p. 179). Para P2
sala de aula é um lugar de aprendizagens constantes, um laboratório onde experiências
(de ensinar e aprender) acontecem. Para P1, cuja formação além de ser em bacharelado
é de uma área de conhecimento em que os resultados da aprendizagem são concretos
realizados a partir de laboratório, há a dificuldade de enxergar a sala de aula como esse
laboratório, pela própria ideia de laboratório que possui, oriunda de sua formação. E P3
fala do conhecimento dos alunos, da relação de todos com a aula. Todos eles nestes
relatos comentam as falas uns dos outros.
Nessa perspectiva, no momento dos ateliês, os professores aprenderam,
socializaram saberes, num processo de formação coparticipada em que não só
possibilitaram a coleta de dados para esta investigação, mas em contrapartida também
mergulharam num processo formativo onde suas singularidades profissionais foram
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socializadas, expostas, o que gerou possibilidades de mudanças de transformações de
suas práticas. Ainda, esses revelaram aspectos das três dimensões da temporalidade –
passado, presente e futuro, conforme apontado por Pineau (2003) e que os projetos de
si, ressaltado por Delory-Momberger (2006, 2008) (esses projetos estão ligados às
temporalidades) envolvem a carreira profissional docente e a vida pessoal. Eles
projetam o futuro com base no presente que vivenciam e no passado que formaram. Em
síntese, os ateliês formativos representaram mais uma etapa na construção da
profissionalidade desses atores sociais e que querem continuar na carreira docente.

Considerações finais

A relevância do presente estudo dá-se devido a proporção dos conhecimentos
gerados a partir dele e das mudanças que serão alcançadas. Assim, os resultados da
pesquisa revelam a lacuna didático-pedagógica referida pelos docentes universitários
iniciantes, em suas formações. Lacuna essa que reverbera em suas práticas, muitas
vezes improvisada, intuitiva, sem o devido aporte científico na Pedagogia e nas
Ciências da educação. Os professores se ressentem de solidão em seus processos de
aprendizagem da docência.
Nesse processo de ensinar e aprender os professores revelaram que revisitar o
passado, olhar com atenção o presente é necessário para a construção do futuro, essa é a
perspectiva dos ateliês, que olhemos para os nossos projetos de vida nas dimensões da
temporalidade e que esses sejam temporalidade da formação. Os professores revelam
isso quando falam da graduação, da pós-graduação e da entrada na carreira profissional
docente.
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DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Adriana Guerra Ferreira
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB
Resumo: Este artigo apresenta uma breve discussão sobre a formação docente ocorrida
nos Programas de Pós-Graduação (PPG) na área das Ciências Exatas e da Terra e da
área Multidisciplinar, uma vez que esta formação tem apresentado, segundo a literatura
diversos problemas referentes a prática pedagógica na docência do Ensino Superior. O
objetivo deste estudo é analisar o currículo e a formação de professores para à docência
do ensino superior em quatro cursos de Pós-Graduação (Mestrado em Física, Química,
Educação Matemática e Educação Científica e Formação de Professores). Neste
trabalho, optamos por apresentar o recorte referente a formação para a docência
universitária. Este é um estudo de abordagem qualitativa, com o uso de entrevistas com
os coordenadores dos cursos de Pós-Graduação investigados . Nesse sentido, o que nos
preocupa é a maneira como acontece esta formação nos PPG, dado que poucas são as
disciplinas pedagógicas que deveriam compor os currículos destes programas a fim de
contribuir para a formação docente para a inserção do profissional no ensino superior.
A atividade de estágio em docência, com caráter pedagógico, presente em alguns
cursos, são obrigatórios apenas para bolsistas e esta pesquisa evidenciou que este não é
tão presente, principalmente, nos cursos das áreas de exatas. No bojo dessa discussão,
percebemos que o grande destaque nesse processo e a ênfase são direcionados para a
formação do pesquisador em detrimento da formação docente. A formação para a
docência universitária deve ser pensada nestes PPG, pois sairão destes os profissionais
que serão formadores de formadores e terão uma grande responsabilidade com a
melhoria do ensino superior, portanto, estes devem possuir para exercer tão função, o
conhecimento pedagógico necessário para atuar.
Palavras-chave: Ensino Superior. Formação Docente. Profissionais.
Introdução

Os Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu (acadêmicos) brasileiros
têm sido bem representados internacionalmente, visto que, desde a década de 1970 o
Brasil vem construindo um Sistema Nacional de Pós-Graduação (mestrado e doutorado)
que estabelece a parte mais exitosa do seu sistema de ensino, considerado
unanimemente o maior e melhor da América Latina (MARTINS, 2003).
Esses programas são de caráter público e recebe apoio financeiro de algumas
agências de indução e fomento, preferencialmente, da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes), uma política pública do governo que demonstra
certa preocupação com a formação do professor do ensino superior. Apesar dos poucos
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recursos, principalmente em sua fase inicial, essa agência realizou diversas tentativas a
favor do ensino superior, promovendo resultados positivos, o que favoreceu a expansão
dos cursos de pós-graduação no país.
O foco deste estudo está centrado nos programas stricto sensu acadêmicos,
designadamente, os Programas de Pós-Graduação referente ao Ensino das Ciências
Exatas e da Terra, isto é, os cursos voltados ao estudo de Física, Química e Matemática,
todos de instituições públicas. Assim, o objetivo principal deste estudo é analisar o
currículo e a formação de professores para à docência do ensino superior em quatro
cursos de Pós-Graduação (Mestrado em Física, Química, Educação Matemática e
Educação Científica e Formação de Professores). Neste trabalho, optamos por
apresentar o recorte referente a formação para a docência universitária.
Procedimentos metodológicos da pesquisa

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da abordagem qualitativa, pois toda
pesquisa pressupõe a produção de conhecimentos e essa possibilita a dialética e a
relação dinâmica entre sujeito e objeto nesse processo de produção. A finalidade não foi
buscar dados estatísticos, mas sim compreender o seu objeto de estudo, o panorama
histórico dos Programas de Pós-Graduação.
Quanto aos objetivos, a mesma assume o caráter de uma pesquisa exploratóriadescritiva, pois buscou descrever as características apresentadas nos PPG das Ciências
Exatas e da Terra. Em se tratando dos procedimentos técnicos, a mesma se classifica
como uma pesquisa de campo.
Assim,

foram

utilizados

artigos

científicos,

livros,

dissertações

e,

posteriormente, a partir da realização de um levantamento de dados no site da Capes e
dos PPG, visando conhecer as condições estabelecidas, o crescimento e o desempenho
dos Programas Pós-Graduação; e das entrevistas com os coordenadores dos cursos
investigados, sendo: Programa de Pós-Graduação em Física e Programa de PósGraduação em Educação Matemática da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores e
Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB). De posse dessas informações, classificamos quais pontos seriam
importantes para discussão. Em seguida, realizamos um comparativo dos dados
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buscando relacioná-los, analisá-los e descrevê-los. Desse modo, os dados foram
coletados através dos instrumentos citados e analisados a partir do material bibliográfico
estudado, que fundamenta esta pesquisa.

A formação do professor para docência do Ensino Superior
Conforme Masetto (2002), Pachane (2003), Isaia e Bolzan (2004), entre outros
teóricos, o domínio do professor no ensino superior na prática pedagógica tem
apresentado uma elevada deficiência, quando se fala em profissionalismo na docência.
Segundo Masetto (2002), eventualmente, seja pelo fato de nunca ter surgido a
oportunidade de entrar em contato com a área de atuação ou por não considerar como
um ponto fundamental para sua prática de ensino. E, ainda, acrescentamos a falta da
abordagem dessa prática nos cursos de mestrado e doutorado, uma vez que são nesses
cenários que deveria existir certo contato com essas discussões, pois de certa forma
temos como verdade que é a pós-graduação que forma o professor para a docência do
ensino superior, no entanto o que é mais comum nos cursos superiores são críticas
relacionadas a didática do professor, ou seja, a sua inexistência.
Pachane (2003) aborda esta questão em um dos seus trabalhos realizado na
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na qual discute a formação pedagógica
de pós-graduandos para a atuação no magistério do ensino superior, e em seus
resultados aponta que:

A pós-graduação tem sido o lócus privilegiado para a formação do
professor universitário, porém, tende a priorizar em suas atividades a
condução de pesquisas, tornando-se responsável, mesmo que não
intencionalmente, por reproduzir e perpetuar a crença de que para ser
professor basta conhecer a fundo determinado conteúdo ou, na
educação superior, ser um bom pesquisador. De maneira geral,
considera-se que a titulação, automaticamente, capacitaria o professor
para a docência (PACHANE, 2007, p.220).

A exigência de que o professor precisa ter uma formação pós-graduada para
assumir uma vaga no ensino superior começou no final da década de 1960 com a
Reforma Universitária (Lei n.º 5.540/68), e com esta reforma houve definitivamente o
fim das cátedras e deu se início uma nova corporação de professores nas instituições
universitárias. Nesse período, passou a classificar o corpo docente universitário em três
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classes distintas: professor auxiliar, assistente e adjunto. Para a primeira classe, não
existia concursos público de provas e de títulos, mas sim um contrato inicial por dois
anos, podendo ser renovado por mais dois, porém deveria apresentar uma aprovação
numa pós-graduação lato sensu para que fosse recontratado. Na segunda e última classe
as exigências permanecem até os nossos dias, pois é necessária a formação no mínimo
em mestrado e no doutorado, respectivamente. Hoje existe concurso público para a
classe de auxiliar que exige, normalmente, somente a graduação, mas isso depende do
estatuto da universidade e da necessidade de cada região.
Em 1970 a formação docente para o ensino superior começa a ter maior apoio
através da Capes com a implantação dos PNPG, de modo a buscar melhoria na
formação para docência do ensino superior. E assim, os cursos de mestrado e doutorado
se desenvolveram e se expandiram rapidamente no país, possivelmente, um dos fatores
que favoreceu estes acontecimentos, seja a vasta procura de professores a fim de se
adequar as exigências estabelecidas no final da década de 1960. Nesse sentido, a Capes
instaurou, ainda, como um dos objetivos da pós-graduação “a formação docente para o
ensino superior”.
Anos mais tarde as reivindicações quanto a titulação para docência no ensino
superior continuam a ser reforçadas através da nova LDB em 1996 (Lei nº.9.394/96),
deixando estabelecido no Artigo 16 que “a preparação para o exercício do magistério
superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente, em programas de
mestrado e doutorado”. Em 1999 é sancionado o Plano Nacional de Graduação no XII
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras
(FORGRAD), após muitas críticas, reflexões e sugestões dos participantes desse fórum,
se expressou por meio deste documento a qualidade de formação desejada nos PPG,
uma vez que as atividades realizadas na pós-graduação não devemestá distante da
graduação, de fato:

A perspectiva científica indispensável para o docente de graduação é
objeto de formação específica própria do nível de pós-graduação. A
pós-graduação precisa integrar, à sua missão básica de formar
pesquisador, a responsabilidade de formação do professor de
graduação, integrando, expressamente, questões pedagógicas às que
dizem respeito ao rigor dos métodos específicos de produção do saber,
em perspectiva epistêmica (PNP, 1999, p.11).
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Ou seja, a pós-graduação assumiu um papel maior após estas reformas, pois ela
teria que não apenas formar profissionais para o setor econômico e/ou pesquisadores,
mas, ainda, formar professor para a docência do ensino superior. Consequentemente, a
Capes neste mesmo ano passa a exigir dos PPG que, pelo menos, os bolsistas de cursos
de mestrado e doutorado fizessem o “Estágio de Docência”, no mínimo por um
semestre, concluindo que esta tarefa seria crucial na formação docente.
Apesar de todas as exigências e as reformas surgidas, percebemos, através de
algumas pesquisas concluídas (BOTOME E KUBO, 2002; MASETTO, 2002;
ARROIO, RODRIGUES FILHO E SILVA 2006; BRITO, 2006; PACHANE, 2003 e
2007; CUNHA, 2009; entre outros), que o desenvolvimento das atividades no interior
dos PPG não tem favorecido a prática pedagógica, cujo prestígio e prioridade estão
voltados preferencialmente à formação do pesquisador. Eventualmente, seja devido ao
processo avaliativo, realizado pela Capes nos PPG, está centrado sua atenção,
prioritariamente, à produção científica, pois quanto mais desenvolve pesquisas, maior e
melhor é o reconhecimento do PPG nacional e internacionalmente.
Nessa oportunidade, não existe análise na área pedagógica dos Programas de
Pós-Graduaçãopara inquirir se o pós-graduando que está sendo formado para a docência
da educação superior está apto ou não para desenvolver a tarefa, também, de ensino.
Conforme Pachane (2007):

[...] a formação esperada do professor universitário tem sido restrita ao
conhecimento aprofundado da disciplina a ser ensinada, sendo este
conhecimento prático -decorrente do exercício profissional - ou
teórico/epistemológico - decorrente do exercício acadêmico. Pouco,
ou nada, tem sido exigido em termos pedagógicos (PACHANE, 2007,
p.220).

Contudo, considera que uma vez conhecedor do conteúdo da disciplina que será
lecionada, seja o suficiente para realizar um excelente trabalho de ensino. Segundo
Masetto (2002) estas questões relacionadas ao ensino tem como base a crença de “quem
sabe, automaticamente, sabe ensinar”. Fazendo uso das palavras de Paulo Freire,
descarta-se a hipótese de que ensinar se resume em transmitir conhecimento, porque
ensinar significa criar possibilidades, para que seja possível o aluno relacionar o
conhecimento prévio com aquele estudado em sala de aula, ou melhor, o aluno
relacionar a teoria e a prática contextualizando e compreendendo de formaconcreta,
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porém no melhor modo de organizar o seu próprio conhecimento.Todavia, é
indispensável a formaçãopedagógica nos cursos de pós-graduação, pois esta é capaz de
favorecer e contribuir no exercício docente.
Vale destacar, que os PPG dos quais menos ou que não abordam discussões ou
atividades, de hipótese alguma, sobre a formação pedagógica são aqueles de área
específica, como Química, Física e Matemática, cujo prestígio e prioridade são
centrados, preferencialmente, à formação do pesquisador, pois não abarca as questões
mais particulares sobre a “pedagogia universitária”.
De acordo a Pachane (2003), é necessário chamar a atenção, também, para
aquelas instituições que organizam programas obrigatórios de formação pedagógica
para os pós-graduandos, apenas para cumprir as exigências legais, estabelecendo
unicamente o complemento de um curso de formação de mestres e doutores para a
docência superior, sem relacionar com as demais atividades realizadas no mesmo e sem
qualquer elo com a prática, se definindoà apresentação de parte mínima de teorias
educacionais ou até, para a oferta de algumas técnicas de conduzir as aulas, sem existir
determinada reflexão mais vasta sobre o ensino superior. São casos que podem pôr a
perder todo um esforço pela mudança da cultura de desvalorização da formação
pedagógica dos docentes universitários.

Aspectos da formação para a docência universitária nos cursos de Pós-Graduação
De acordo as exigências da Capes, um dos objetivos de qualquer Programa de
Pós-Graduação é a formação docente para o ensino superior, no entanto, o foco de
muitos PPG está muito distante dessa realidade, em outras palavras, o processo
formativo consistente na pós-graduação tem centrado preferencialmente na formação do
pesquisador. Mesmo tendo como objetivo “formaçãodo professor e formaçãodo
pesquisador”, percebemos isso, a partir da estrutura curricular de cada curso. Uma vez
que esse fator pode provocar a defasagem na área de formação docente e refletir no
exercício do magistério superior e no cumprimento de sua tarefa de formar diversos
profissionais em qualquer área. Com isso, gera práticas de ensino que se configuram
como sendo insuficientes ou insatisfatórias para o desenvolvimento das atividades
docentes, por conta da realidade da formação proporcionada pelos cursos de mestrado e
doutorado.
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Assim, fizemos o recorte da perspectiva formativa a partir do estágio de
docência dos PPG. O Estágio de Docência foi proposto pela Capes, apenas, para os
discentes bolsistas de pós-graduação desta agência de fomento em 28 de fevereiro de
1999, no entanto foi regularizada pela assembleia de pesquisa e pós-graduação e pelo
presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação no dia 19 de dezembro de 2000.
Com o entendimento de que este exercício tem significado pedagógico, profissional e
político, porém com a necessidade de planejar, no intuito de constituir-se em
experiência acadêmica significativa para os pós-graduandos.
De acordo a Capes, as atividades de ensino que devem ser desenvolvidas pelo
pós-graduando nos cursos de graduação na prática do estágio são: planejamento,
desenvolvimento e avaliação; construção de material didático; execução de aulas
teóricas ou práticas/laboratórios; auxílio aos alunos; e correção de provas e exercícios.
Esta agência de fomento, ainda, destaca o acompanhamento do orientador, do professor
ou coordenador de tal disciplina, onde o aluno atuará como estagiário.
Essa exigência do Estágio de Docência passou a ser considerada por diversos
PPG, ampliando este exercício, também, para aqueles discentes não bolsistas, uma vez
que a Capes solicita a alteração tanto na estrutura curricular quanto no regimento de
cada PPG.
Dos quatro PPG pesquisados, apenas em três deles possui o Estágio de
Docência. No P1 (PPG de Química), o estágio é obrigatório para os bolsistas,
independente da agência de fomento. No P2 (PPG de Física) não existe estágio docente.
E no P3 (PPG de Educação Científica e Formação de Professores) e P4 (PPG de
Educação Matemática) o estágio é obrigatório para todos os alunos, bolsista ou não.
Quanto ao funcionamento e organização desse estágio, os coordenadores relataram,
conforme descrito abaixo:
Todo aluno que recebe bolsa aqui tem essa obrigação, independente, seja bolsa da
Capes ou não; ele tem que fazer o estágio supervisionado, seja bolsa de Fapesb,
seja bolsa da própria instituição. Os alunos que não tem bolsa, que não tem nenhum
vínculo e já são professores em alguma escola, não estão liberados tempo integral.
Isso, a gente não faz essa exigência, mas é muito raro as últimas entradas não
tivemos alunos com essa característica, todos que bolsas, tiveram que fazer estágio
docente. A carga horária é de um semestre letivo dependendo da disciplina no
mínimo uma disciplina de 30 horas. [...] É uma disciplina de laboratório ou
também apoio na parte teórica, pode atuar nas duas, normalmente ele atua nas duas
ele ajuda na elaboração de exercícios, na preparação e também na regência. [...] A
prioridade são as disciplinas que tem atividades práticas, o aluno tira dúvidas
teóricas dos exercícios, vai preparando o experimento no laboratório e ensinando a
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parte teórica, fundamentação teórica do experimento e a prática do laboratório, mas
também atua na sala de aula na parte teórica. (Coordenação do P1)
Todos os discentes do programa, inclusive aqueles que já são professores
universitários precisam fazer o estágio. [...] Então ele planeja, ele executa, ele
auxilia e depois esse aluno faz um relatório das atividades desenvolvidas. Ele pode
também optar em fazer o estágio em outra disciplina, mas que tem a ver com o
trabalho que ele está desenvolvendo, com a área dele. O que a gente não tem ainda
no programa é uma sistematização desse estágio, então cada supervisor, cada
orientador conduz de uma forma diferenciada. Então, é o que a gente estabelece no
regimento, é que ele acompanhe sistematicamente um professor e a disciplina
durante o semestre inteiro; ela é 60 [horas], mas a gente não estabelece as ações
quando ele vai reger classe, quantas ele vai acompanhar, quantas horas ele vai
planejar isso ele ta livre, tá aberto. (Coordenação do P 3)
É obrigatório e acompanhado, são 60 horas, não é menos do que isso, não é
brincadeira não ele faz de verdade. Não chama assim, chama com outro nome,
Pratica de Ensino. Não são disciplinas pedagógicas, são as disciplinas de
Matemática, raramente eles pegam na licenciatura de matemática alguma coisa de
educação. Para entrar nesse programa o aluno tem que ter o curso completo de
matemática, portanto nada melhor do que ele ir para a graduação de matemática,
vê, assistir. Eles ai tem os relatórios que aprendem tudo isso. [...]. E como a gente
tem licenciatura e bacharelado em matemática a gente leva para área e os
professores aceitam receber, quer dizer, não só nós que damos aula na graduação,
mas os professores da graduação que nem estão ligados aqui conosco eles
permitem que os nossos alunos tenham a prática em sala de aula; ele não pode estar
presente sem que o professor esteja, por lei, ele não está ali para assumir sala de
aula, ele está ali, normalmente, porque o professor permite que ele ministre uma
aula e o professor assiste essa aula, ele acompanha o professor da disciplina e a
gente tem o professor nosso que acompanha esses meninos, assiste aula deles e faz
o acompanhamento. (Coordenação do P 4)

Percebemos que em P1 o Estágio é obrigatório somente para os bolsistas,
independente, da agência de fomento e deve ocorrer em uma disciplina de no mínimo
30 horas. O estágio acontece em disciplinas práticas ou de laboratório e faz parte das
atividades do estágio a realização de exercício, a regência, a teoria e a
prática/experimentos.
Em P3, o estágio é obrigatório para todos os discentes e deve ser realizado em
uma disciplina de no mínimo 60 horas. O desenvolvimento do estágio fica a critério de
cada supervisor, mas as atividades se vinculam ao planejamento, a execução e ao
auxílio em sala de aula. Ainda, os alunos optam por realizar o estágio em disciplinas
específicas ou que tenham a ver com a área do trabalho da pesquisa.
O estágio é obrigatório para todos os discentes também em P4. Este é chamado
também de Prática de ensino e deve ser realizado em uma disciplina de no mínimo 60
horas. Os alunos preferem estagiar em disciplinas específicas de sua área de
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conhecimento e este PPG conta com a colaboração de professores que não são do PPG
para receber alunos para realização de estágio.
Assim, o Estágio de Docência em alguns PPG é direcionado para os discentes
bolsistas de alguma agência de fomento, fora desse parâmetro torna-se optativo àqueles
discentes não bolsistas que despertam interesse pela atividade. Ainda, muitas vezes
demonstram apenas um cumprimento das exigências da Capes quanto ao Estágio
Docente, pois as demais disciplinas são todas específicas de cada curso, na qual
favorece integralmente a formação pela pesquisa.
Enfim, percebemos que é nítido o perfil dos PPG da área das Ciências Exatas e
da Terra (Física, Química e Matemática) de voltar-se inteiramente para formação do
pesquisador, mesmo aqueles PPG que maquiam com a oferta do Estágio de Docência.
Isso demonstra ser comum nas áreas ditas “duras”, pois a sua maior inquietação são
com os conhecimentos específicos.
Com isso, buscamos refletir sobre os seguintes questionamentos: qual a função
do estágio em cada PPG? Isso tem sido suficiente para a formação do professor?
Apesar da existência do Estágio Supervisionado em muitos dos PPG, é
demonstado que o pós-graduando presente nesse processo de formação para atuar,
também, no ensino universitário não vive a experiência de relacionar a teoria e a prática.
Embora, a formação seja um processo contínuo que não é só concretizada com a oferta
de disciplinas pedagógicas, é válido ressaltar que o conhecimento teórico é necessário
na relação teoria-prática, principalmente para a aquisição de experiências e pode
possível contribuir significativamente no desenvolvimento profissional. Ainda quanto a
questão do ensino e da pesquisa, consideramos que são duas atividades que devem estar
associadas, não devendo desvalorizar nem uma, nem outra. É nesse sentido, que a
formação pode ser vista:

[...] como um processo contínuo, baseado em uma vertente de
crescimento, isto é, não se deve entender a formação do pósgraduando como uma somatória de disciplinas científicas com
disciplinas pedagógicas e sim, como um amadurecimento ao longo da
formação inicial continuando em formação posterior. Valorizando
assim a experiência profissional, buscando através de uma
diversificação dos modelos e das práticas pedagógicas vigentes com a
instituição de novas relações dos professores com os saberes
pedagógico e científico (ARROIO; RODRIGUES FILHO; SILVA,
2006, p. 1391).
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As disciplinas cursadas sejam na graduação e/ou pós-graduação abarcam ideias
(re)construídas no processo de formação, mas deve-se levar em conta também na
qualificação as experiências profissionais, que ajude o aluno a desenvolver a capacidade
de associar o conhecimento científico adquirido com o conhecimento prático existente.
E essa pode ser uma maneira de minimizar a oposição que coloca de um lado o
pesquisador e do outro o professor, ou seja, a ideia é não trabalhar as disciplinas de
forma isolada e a formação do pós-graduando não ser compreendida e/ou reduzida ao
cumprimento dos créditos propostos.
Em suma, chamamos a atenção à importância e responsabilidade das políticas
públicas e das instituições nas propostas reguladoras de investimentos na formação
profissional do docente universitário, a fim de compreender e reconhecer que os saberes
para a docência exigem uma preparação acadêmica numa dimensão que envolva a teoria
e a prática (CUNHA, 2004). De qualquer modo, conforme, Botomé e Kubo (2002),
essas políticas são de grande relevância na orientação do trabalho dos cursos de
mestrados e doutorados nas Instituições de Ensino Superior, pois os mesmos são
dependentes da existência e da qualidade de um sistema de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior. É difícil manter bons PPG stricto sensu e acadêmicos se não existir
políticas públicas que correspondam a formação de professores de nível superior, e, por
conseguinte, de cientistas para o país.
Considerações finais

Neste estudo, buscamos discutir como acontece a formação nos PPG, das áreas
das Ciências Exatas e da Terra e da área Multidisciplinar. Nos preocupamos com o fato
de ser poucas as disciplinas pedagógicas que deveriam compor os currículos destes
programas a fim de contribuir para a formação docente para a inserção do profissional
no ensino superior.
A atividade de estágio em docência, com caráter pedagógico, presente em alguns
cursos, são obrigatórios apenas para bolsistas e esta pesquisa evidenciou que este não é
tão presente, principalmente, nos cursos das áreas de exatas.
No bojo dessa discussão, percebemos que o grande destaque nesse processo e a
ênfase são direcionados para a formação do pesquisador em detrimento da formação
docente. Nesse sentido, percebemos que o conhecimento pedagógico não é priorizado
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nas disciplinas. Até mesmo os PPG onde existe a oferta do Estágio Supervisionado
como tarefa obrigatória a todos os discentes, não é perceptível o currículo interesse para
essas discussões, pois o que predomina fortemente é a pesquisa, ou seja, o foco maior
nesses PPG é na formação do pesquisador.
A formação para a docência universitária deve ser pensada nestes PPG, pois
sairão destes os profissionais que serão formadores de formadores e terão uma grande
responsabilidade com a melhoria do ensino superior, portanto, estes devem possuir para
exercer tão função, o conhecimento pedagógico necessário para atuar.
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A FORMAÇÃO DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO: ITINERÁRIOS DE
APRENDIZAGEM

Paloma Oliveira Bezerra
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Resumo: O presente artigo apresenta considerações sobre a formação do docente
universitário, a partir das análises do processo de aprendizado da docência universitária
de quatro docentes que atuam no contexto dos cursos de Artes da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU). Compreende-se que a docência na universidade, desse modo,
exige uma formação que atenda às especificidades desse nível de ensino Destarte, essa
discussão tem como objetivo analisar o processo de aprendizado da docência
universitária no contexto dos cursos de Artes da UFU, com a finalidade de refletir sobre
a formação do docente universitário na contemporaneidade. Assim como ampliar o
conhecimento acerca da docência universitária, e mais especificamente, da atuação e
formação do profissional docente, contribuindo com os debates a respeito da docência
na educação superior. A opção metodológica adotada é definida como qualitativa, dado
o seu caráter interpretativo. A construção dos dados tornou-se possível por meio de
entrevista narrativa e da história de vida como técnica de análise dos dados. Entre os
resultados mais significativos estão: o entrelaçamento das dimensões pessoais e
profissionais no processo formativo do docente universitário; e, que é a universidade
como lócus do exercício profissional que tem se constituído como o lugar da formação
para a docência universitária e não a universidade como aquela que abarca os programas
de pós-graduação responsáveis por essa formação. Ainda, considera-se que é necessário
despertar, nos professores, a vontade de refletir sobre os seus percursos profissionais,
sobre a forma como sentem a articulação entre o profissional e o pessoal, sobre a forma
como foram evoluindo ao longo da sua carreira.
Palavras-chave: Docência Universitária. Formação Docente. Aprendizado da
Docência.
Introdução

As perspectivas da educação atual remetem à necessidade de dinamizar o
processo de ensino-aprendizagem e rever o papel do docente, superando sua condição
de mero transmissor do conhecimento e concedendo-lhe a condição de ser um sujeito
capaz de analisar sua prática, intervir e construir um percurso inovador.
A docência na universidade, desse modo, exige uma formação que atenda às
especificidades desse nível de ensino. Conforme Teixeira (2009), a universidade se
constitui como principal espaço formativo para profissionais de diferentes áreas,
entretanto, tem-se mostrado ineficaz na formação de professores para atuar nas
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diferentes

etapas

e

modalidades

da

educação,

especialmente

na

educação

profissionalizante e nos cursos de graduação.
Entende-se que a preocupação com uma formação específica de professores é
recente, no contexto brasileiro o tema passou a ser destaque das principais conferências
e seminários sobre educação no país, especialmente a partir do final da década de 1970
e início dos anos 1980, momento em que estava em discussão em âmbito nacional a
reformulação dos cursos de Pedagogia e Licenciatura (DINIZ-PEREIRA, 2006). Ou
seja, a Universidade tem se constituído como espaço de atuação, mas nem sempre de
formação docente.
Nesse contexto, fruto da pesquisa e análises desenvolvidas durante o mestrado,
no âmbito do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de
Uberlândia – UFU, o artigo apresenta reflexões sobre a formação do docente
universitário, a partir da análise do processo de aprendizado da docência universitária de
quatro professores no contexto dos cursos de Artes da UFU.

Caminhos Metodológicos

Pesquisar é reconhecer o saber acumulado na história humana, investindo-se do
interesse em aprofundar as observações já realizadas e perpetrar novas descobertas em
favor da humanidade (CHIZZOTTI, 2006). Desse modo, o artigo ora delineado tem
como escopo analisar o processo de aprendizado da docência universitária no contexto
dos cursos de Artes da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, com a finalidade de
refletir sobre a formação do docente universitário na contemporaneidade.
A abordagem de pesquisa aqui utilizada foi à qualitativa, a escolha se deu visto
que, segundo Lankshear e Knobel (2008), faz pouco uso de formas estatísticas de
análise, não pressupõe grandes amostras e está especialmente interessada em como as
pessoas experimentam, entendem, interpretam e participam de seus mundos sociais e
culturais.
Para construção dos dados, optou-se pela entrevista narrativa, que conforme
estudos de Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 95), “é motivada por uma crítica do esquema
pergunta-resposta da maioria das entrevistas. [...] emprega um tipo específico de
comunicação cotidiana, o contar e escutar história, para conseguir este objetivo”. Assim,
por meio das narrativas de quatro docentes dos cursos de Teatro, Música e Artes Visuais
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da UFU levantaram-se as informações sobre a formação para docência universitária.
Para análise dos dados, utilizou-se o método e a técnica das histórias de vida,
pois se compreende que as trajetórias formativas – pessoais e profissionais - dos sujeitos
são inseparáveis. Conforme Silva et al. (2007, p. 29), a história de vida pode ser
aproveitada como documento ou como técnica de captação de dados, visto que “[...] é
um método científico com toda força, validade e credibilidade de qualquer outro
método, sobretudo porque revela que por mais individual que seja uma história, ela é
sempre, ainda, coletiva”. Portanto, nas páginas que se seguem a docência universitária
é discutida através dos cenários de formação vivenciados pelos docentes.

Resultados e Discussão

A formação docente é objeto de permanente preocupação por parte de todos
aqueles que se interessam pelos destinos da educação em qualquer sociedade. Não tem
sido diferente no Brasil. Trata-se, sem nenhuma dúvida, de questão crucial para a área,
uma vez que o cerne do processo educacional encontra-se, em última análise, nas
relações concretas que se estabelecem entre educadores e educandos, nas quais a
atuação participativa dos primeiros assume papel decisivo (SEVERINO, 2006).
Quanto aos significados da palavra docência, têm-se, no sentido etimológico,
raízes no latim – docere – que significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender
(SOARES; CUNHA, 2010). No sentido formal, docência é o trabalho dos professores.
Na realidade, os docentes desempenham um conjunto de funções que ultrapassam as
tarefas de ministrar aulas e, por isso, a necessidade de se pensar na formação do
professor. Nas palavras de Barreiro (2003), a docência, atividade profissional do
professor, é reflexiva e artística, com aplicações de caráter técnico.
Contudo, apesar do avanço das pesquisas, há certa timidez no cenário
educacional quando o foco é a formação do docente universitário. Nos estudos
desenvolvidos a respeito dessa questão a ênfase tem incidido sobre a ausência de uma
preparação específica para a atuação na docência. Sendo assim, “só recentemente os
professores universitários começaram a se conscientizar de que a docência, como a
pesquisa e o exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica”
(MASETTO, 1998, p. 11).
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Até a década de 1970, praticamente exigiam-se do candidato a professor de
ensino superior o Bacharelado e o exercício competente de sua profissão. O processo de
ensino era realizado segundo a crença de que os conhecimentos e experiências
profissionais são transmitidos de um professor que sabe e conhece para um aluno que
não sabe e não conhece. Na última década, as universidades passaram a exigir também
cursos de especialização e, atualmente, mestrado e doutorado. Contudo, as exigências
continuaram as mesmas, visto que se referem à experiência profissional e ao domínio do
conteúdo de determinada área (MASETTO, 2003).
Imbernón (2009) revela que a formação dos professores deve estar estreitamente
relacionada ao contexto, pois ela deve partir das necessidades reais surgidas no contexto
de atuação profissional. O autor ressalta a relevância de uma formação permanente do
professorado. Entretanto, os programas de pós-graduação que deveriam se voltar
também para essa finalidade centram-se na formação do pesquisador em seus campos
específicos e sem exigência quanto à formação de professores, mesmo após a Resolução
3/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que exige oferta de uma disciplina
sobre metodologia de ensino nos cursos de pós-graduação lato sensu.

Conforme

ratificado por Cunha (2010),
Os cursos de Pós-Graduação latu sensu e stricto sensu, também, em
alguns casos, incluem uma disciplina pedagógica, em geral ligada ao
campo da metodologia de ensino. No caso das especializações, por
alguns anos, essa iniciativa se dava por força da Lei. Nos demais
casos, a decisão ficava atrelada à sensibilidade dos organizadores das
propostas curriculares, algumas vezes, tendo em vista o interesse de
mestrandos e doutorandos em, futuramente, credenciar-se como
professores (CUNHA, 2010, p. 33).

A formação docente para a educação superior tem ficado a cargo das iniciativas
individuais e dos regimentos das instituições responsáveis pela oferta de cursos de pósgraduação. Também, de acordo com Pachane (2006), a partir dos parâmetros de
qualidade institucional estabelecido pelo governo, muitas instituições de ensino superior
organizam e desenvolvem programas de preparação de seus docentes, orientadas por
tais parâmetros. Além disso, as políticas públicas não estabelecem diretamente
orientações para a formação do professor universitário, pelo contrário, há omissão das
políticas no que se refere a esses aspectos.
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Ao retomar o exercício de suscitar os sentidos da palavra, como praticamos com
a palavra docente, passamos a pensar na palavra “formação”. O termo “formar” definese como dar corpo ou forma, constituir, organizar, fundar, conceber, imaginar, preparar
e, até mesmo, amoldar. Bolzan e Powaczuk (2009) apontam o processo de formação
como um movimento prospectivo de desenvolvimento, ou seja, “um movimento de
transformação do sujeito em direção ao que deseja vir a ser, evidenciando a estreita
relação entre suas potencialidades e as condições contextuais nos quais esta
transformação acontece” (p. 92).
Segundo o dicionário Aurélio (1986), (do latim formatione) formação é: - Ato,
efeito ou modo de formar. - Constituição, caráter. - Maneira por que se constitui uma
mentalidade, um caráter ou um conhecimento profissional. Com base no dicionário,
podemos significar formação docente como a constituição de uma mentalidade ou de
um conhecimento profissional, constituição do que caracteriza o professor. Essa
composição de vocábulos é complexa e esquecida. Ao versar sobre a formação docente,
Castro (2013, p. 138), brincando com as palavras, procura significados para “Formação.
Forma-ação. Ação de formar. Ações que formam. Colocar numa fôrma? Enformar?
Reformar? Dar forma? Ações de um sobre o outro e sobre si mesmo/a. Formação
docente: ação de formar um sujeito docente [...]”.
As considerações do referido autor nos remetem a diversos questionamentos,
afinal o que é formar um docente, ou melhor, como formar um docente? Quais ações
são necessárias para formar um docente na contemporaneidade? No que se refere ao
docente universitário, Miranda, Naves e Silva (2012) suscitam a discussão sobre a
pouca efetividade dos processos de formação para a docência na academia. Para as
autoras, há um “pequeno investimento em pesquisas desenvolvidas neste tema
específico [...] Talvez, por essa razão não se tenha notícias da existência de políticas
públicas de formação do docente universitário” (p. 57).
O descaso com a formação do docente universitário tem raízes históricas, como
já proferimos. Na organização do ensino superior no Brasil, o domínio de
conhecimentos específicos da área de conhecimento (ou disciplinares) e a experiência
profissional sempre foram privilegiados como os únicos requisitos para a docência nos
cursos superiores. Acreditava-se que quem sabe, sabe ensinar (MASETTO, 2003).
Porém, ainda hoje se tem dificuldade em discutir a formação do docente universitário,
especialmente quando se trata da elaboração de conhecimentos relacionados à docência.
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Diversos estudos (BALZAN, 1988; CUNHA, 2010; MASETTO, 1998;
PACHANE, 2006; entre outros) revelam que o cenário do ensino superior na
contemporaneidade aponta para a necessidade de formação pedagógica de seus
professores.
A formação pedagógica do professor universitário deve ser um
processo sistemático e contínuo através do qual o docente, ou futuro
docente, se qualifica para o exercício do magistério. A formação
pedagógica não se limita aos aspectos práticos (didáticos ou
metodológicos) do fazer docente, porém engloba dimensões relativas
a questões éticas, afetivas e político-sociais envolvidas na docência.
[...] Fundamenta-se, portanto, numa concepção de prática educativa e
do ensino como atividade complexa que demanda dos professores
uma formação que supere o mero desenvolvimento de habilidades
técnicas ou simplesmente o conhecimento aprofundado de um
conteúdo específico (PACHANE, 2006, p. 134).

Nesse sentido, a formação pedagógica está para além das técnicas de ensino,
entendida como componente do processo de desenvolvimento profissional docente,
envolve elementos do fazer docente que ultrapassam a sala de aula, compreendendo as
dimensões éticas e política da educação. Retomando Duarte Jr. (2000), ao tratar da
figura do especialista, compreender as questões éticas, afetivas e político-sociais da
docência é perceber a integralidade do sujeito e do pedagógico. É oferecer ao professor
a possibilidade da reflexão no lugar da reprodução.
Melo (2012) aborda a docência como uma atividade que tem uma dimensão
teórico-prática e, por isso, o docente em formação deverá passar por um processo “de
preparação para assumir tarefas práticas relativas à docência, visto ser essa uma
profissão que demanda uma formação ampla e densa [...]” (MELO, 2012, p. 36).
Todavia, Tardif (2012) evidencia que não só o meio sociocultural, as
representações sociais e os conhecimentos técnico-científicos formam o professor. A
vivência e o fazer propiciam uma competência significativa nas mais diferentes e
adversas situações. Há de se considerar também que o momento de formação é
particular e cada sujeito internaliza-o de modo pessoal, talvez único. Segundo Tardif
(2012, p. 20):

Antes mesmo de ensinarem os futuros professores vivem nas salas de
aula muitas horas. Ora, tal imersão é necessariamente formadora, pois
leva os futuros professores a adquirirem crenças, representações e
certeza sobre a prática do ofício de professor, bem como sobre o que é
ser aluno.
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A formação docente é contínua e se inicia muito antes da graduação. As
experiências trazidas na condição de aluno são importantes para a constituição do
docente. Contudo, ser docente hoje requer ir além dos exemplos de docente e docência
vivenciados ao longo da trajetória escolar/acadêmica. É o docente reflexivo que poderá
exercer os elementos que fazem parte da educação: saber ouvir, saber observar e saber
agir. Segundo Luckesi (2010, p. 29):
Formar o educador, a meu ver, seria criar condições para que o sujeito
se prepare filosófica, científica, técnica e afetivamente para o tipo de
ação que vai exercer. Para tanto, serão necessárias não só
aprendizagens cognitivas sobre os diversos campos de conhecimentos
que o auxiliem no desempenho do seu papel, mas – especialmente – o
desenvolvimento de uma atitude dialeticamente crítica sobre o mundo
e sua prática educacional.

Isto significa dizer que se o docente universitário não tiver clareza de sua
prática, de como organizá-la e para quê, correrá o risco de reduzir-se à mera reprodução
de modelos aprendidos em sala de aula. Portanto, é necessário que a prática docente
esteja submetida a uma reflexão sistemática e contínua (MALUSÀ, 2003, p. 138).
A reflexão consiste na capacidade de se voltar sobre si mesmo, sobre as
construções sociais, sobre as intenções, representações e estratégias de intervenção. A
expressão “pensamento reflexivo” originou-se nas formulações de John Dewey, na
década de 1930, sobre a compreensão da realidade e a construção de significados a
partir das experiências vividas. Para Dewey, a reflexão consiste na capacidade de
distinguir entre aquilo que tentamos fazer e o que sucede como consequência. Assim,
“[...] pensar é o esforço intencional para descobrir as relações específicas entre uma
coisa que fazemos e a consequência que resulta, de modo a haver continuidade entre
ambas” (1979, p. 158).
Ao desenvolver a capacidade de refletir sobre a sua prática de modo a tornar
claro o conhecimento meditado intrinsecamente e baseada em suas experimentações e
vivências o docente poderá compreender conhecimentos internos de forma mais
consciente.

[...] a reflexão se constitui como elemento capaz de promover a
dinamicidade da prática pedagógica, orientando esta de forma a
melhor atender os alunos. Isso possibilita uma formação profissional
reflexiva pautada numa prática que abranja as questões dos saberes,
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produção de valores e reflexão. A prática reflexiva ainda pressupõe
um vínculo indissociável entre teoria e prática, entre finalidade e ação,
entre o saber e o fazer, entre a concepção e a execução (FERREIRA,
2010, p. 121).

A reflexão sobre as vivências é a base para que o profissional possa efetuar as
críticas, observações sobre as estratégias e as teorias nas quais acredita o que lhe
possibilita modificar, transformar suas formas de atuação. Na perspectiva de Freire, “é
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima
prática” (1996, p. 22).
Nesse sentido, as narrativas dos docentes pesquisados trazem elementos sobre o
aprendizado da docência partindo da reflexão do cotidiano e das trajetórias pessoais e
profissionais. Os docentes narram que a universidade, como lócus do exercício
profissional tem se constituído como o lugar da formaçãoi.

E tentei naquele momento um mestrado na PUC de São Paulo, eu queria o ensino
da língua portuguesa por meio do teatro. Quando fui prestar na PUC, o que eles me
falaram é o seguinte: olha aqui, na PUC a gente não tem ninguém pra orientar no
sentido do teatro, porque a gente aqui é de letras. Então, assim, você teria que ter
esse conhecimento pra poder fazer esse mestrado com a gente. Aí eu resolvi
estudar teatro. [...] E acabei indo pra escola livre [...] Eu venho de uma geração em
que a gente criticava mesmo a universidade. Por isso que eu fiz escola livre. Porque
naquele momento a gente achava que não tinha que ter universidade e pronto, o
artista é artista, ponto. Hoje eu penso um pouco diferente: a universidade não
existe. A universidade são as pessoas. Então se as pessoas mudam [...] a
universidade é um espaço que a gente tem que ocupar. Porque se a gente não
ocupar, os que realmente acreditam no poder da arte, que a arte é conhecimento, a
gente vai deixar pros picaretas. Eu não quero deixar pros picaretas. Eu quero gente
boa dentro da universidade. [...] Eu vejo assim que não dá pra separar a formação, a
pessoa que você é e a pratica que você tem na universidade, porque senão é
discurso, uma coisa é discurso, e a outra coisa é a prática. [...] Eu acho que essa
perspectiva de compreender que ser professor não é estar numa sala de aula. [...]
Porque eu fiquei pensando isso, porque na universidade, o que a gente menos faz é
dar aula. Porque a gente faz pesquisa, a gente faz extensão (Dona Chiquinha)ii.
[...] e eu acho que na nossa área a gente tem certo privilegio também de poder
investigar inclusive os modos de pesquisar, então eu acho que a faculdade ainda é
esse espaço de formação para o docente, e para mim ela também é um espaço de
formação para o docente porque ele possibilita a prática docente com os estudantes
(Márcia).
[...] como que as artes podem ajudar a universidade ser mais criativa, falta
criatividade de modo geral na universidade brasileira [...] Então, acho que juntar a
arte com a pesquisa pode ser um bom caminho, nesse sentido da criação, de novos
campos de conhecimentos [...] Eu tive oportunidade de fazer o mestrado na
Unicamp em história da arte, que é muito bom, e logo depois que eu terminei o
mestrado eu já comecei a trabalhar como professor substituto, primeiro lá no Rio
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de Janeiro, onde eu sou nascido, então assim eu terminei o mestrado na Unicamp,
fiz a graduação e o mestrado lá. [...] Como eu já estava nesse caminho, de dar aula
etc., eu comecei, mais tarde, a dar umas aulas em São Paulo também, e nesse
período eu compreendi que já que eu estava trabalhando como professor
universitário, e então eu queria pelo menos investir mais nessa carreira, eu senti
necessidade de fazer um doutorado. [...] Claro que o mestrado e doutorado
contribuem e contribuíram no meu caso para a formação docente, porque me deram
um método de pesquisa, de reflexão, e conteúdo também, em função das pesquisas
que eu fiz, e isso me ajuda muito, justamente quando eu preparo as aulas, ou seja,
eu sei que tem gente que critica o mestrado, a pós-graduação, mas o profissional
não aprende a ser professor, mas ele aprende a ser pesquisador, e eu acredito que
um aspecto importante do trabalho docente universitário é a pesquisa, eu não
acredito numa docência universitária que não tenha pesquisa. [...] (Alex).
[...] eu fui fazer música porque eu queria descobrir qual o segredo da música, só as
coisas básicas, o segredo da música. E isso foi que me encaminhou para a
universidade [...] Eu fui entender de fato quando eu tava no mestrado: ah isso que é
universidade, isso que é fazer pesquisa, isso é que é orientar, não fazia a mínima
ideia. Então isso atrasa um pouco a forma como você se organiza (Pereirinha).

Identificam-se diversas questões possíveis de reflexão nas narrativas acima.
Márcia, por exemplo, certifica a universidade como lugar para formação do docente e
para pesquisa, e também remete a uma aprendizagem da docência na prática
pedagógica. Pereirinha e Alex também expõem a arte como pesquisa. E já nas falas de
Pereirinha, Alex e Dona Chiquinha, a afirmação da arte como conhecimento e criação.
Evidenciam, ainda, que a universidade legitima o conhecimento em arte, já que todos
buscaram a instituição como espaço de formação, seja na graduação ou na pósgraduação. Pereirinha, por exemplo, na busca pelo “segredo da música” procura uma
instituição de ensino superior. Nesse sentido, a universidade é considerada como lugar
do conhecimento, da pesquisa. No momento em que decide “descobrir o segredo da
música” na instituição, Pereirinha afirma a universidade como espaço de construção do
conhecimento, e, desse modo, do conhecimento em música, em arte.
Em compensação, as falas também abordam a importância da arte para a
universidade, e a necessidade da universidade ser ocupada por artistas, tanto para
afirmar a arte como um campo do saber, quanto para possibilitar a instituição
universitária ser mais criativa, promovendo novos campos de conhecimento, indo contra
a pobreza de experiências. Todo o corpus da pesquisa revela o processo formativo e a
formação dos professores pesquisados. Formação se refere à vida, “significa, assim,
reconhecimento das trajetórias próprias dos homens e mulheres, bem como exige a
contextualização histórica dessas trajetórias, assumindo a provisoriedade de propostas
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de formação de determinada sociedade” (BATISTA, 2002, p. 136). De fato, o percurso
profissional dos professores foi reconstruído, narrado e foram dados a eles novos
sentidos e significados.
De tal modo, embora os docentes associem a formação para docência apenas à
formação inicial e/ou continuada, percebemos em suas falas que é no ir e vir, no
constante movimento da articulação entre a prática, os saberes e a formação que nossos
personagens vão constituindo seus processos formativos como docentes.

Considerações Finais

Essa caminhada teve como ponto de partida as reflexões sobre a formação do
docente universitário. Nas análises dos dados, nota-se que todos os docentes sujeitos da
pesquisa cursaram mestrado e doutorado. Embora esses cursos serem incumbidos pela
formação dos formadores, eles têm delimitado esse processo à pesquisa, deixando
fragilizada a formação dos professores ao não tratar dos conhecimentos pedagógicos.
Isso nos revela que é a universidade como lócus do exercício profissional que
tem se constituído como o lugar da formação para a docência universitária e não a
universidade como aquela que abarca os programas de pós-graduação responsáveis por
essa formação, que precisa ser referendada por políticas públicas específicas, deixando
de ser assumidas ao bel-prazer de cada programa.
A universidade não tem olhado para si no sentido de perceber o ensino na
mesma perspectiva da pesquisa, pois desenvolve pesquisas diversas, mas se coloca
muito pouco como objeto de suas próprias pesquisas, fazendo com que o tripé – ensino,
pesquisa, extensão – cresça de modo competitivo e não de maneira indissociável. Nessa
perspectiva, a docência tem sido menos visualizada nesse lugar. Forma o professor que
irá atuar na educação básica e pouco ou nada faz para formar o professor responsável
pela formação de todos os demais profissionais. Mesmo nos programas de pósgraduação em Educação, há escassas ações específicas para esse fim.
Por fim, nota-se que esses professores se formaram/formam nas universidades,
especialmente, nos programas de pós-graduação, pois é a esses que se remetem quando
abordam seus processos formativos, com exceção de Dona Chiquinha, que cita também
a Escola Livre de Teatro. Entretanto, compreende-se que os docentes dessa pesquisa se
formam no transcorrer, ou melhor, no entrelaçamento das dimensões pessoais e
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profissionais, ao mobilizar/construir saberes na prática docente e artística, ao constituir
suas identidades. É imperioso, portanto, despertar, nos professores, a vontade de refletir
sobre os seus percursos profissionais, sobre a forma como sentem a articulação entre o
profissional e o pessoal, sobre a forma como foram evoluindo ao longo da sua carreira.
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i

As entrevistas narrativas foram individuais e gravadas em áudio. Após a transcrição das entrevistas, os
arquivos foram enviados individualmente para cada docente, a fim de que pudessem fazer as alterações
que julgassem necessárias. Durante a entrevista, os docentes lembravam-se de episódios, pessoas, lugares;
iam dando conta de como se constituíram artistas, docentes. Dado a extensão das narrativas e o objetivo
do artigo apresentado, foram agregados apenas alguns trechos com o intuito de expor as percepções dos
docentes sobre seus processos formativos.
ii
Os codinomes dos participantes foram atribuídos pelos pesquisadores.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E VALORES HUMANOS POSSIBILITANDO CAMINHOS
INCLUSIVOS PARA A JUVENTUDE NA CIDADE DE FORTALEZA
Vivemos atualmente em meio a degradação dos valores humanos, principalmente no
âmbito familiar levando a juventude a sair cada vez mais cedo da escola ficando a
mercê das drogas, da criminalidade e da violência. Buscamos apresentar elementos para
a reflexão a respeito do resgate de valores humanos e das políticas públicas esportivas
para a juventude dentro das comunidades carentes, por meio da prática da Educação
Física em projetos sociais. Nesta perspectiva foram desenvolvidas pesquisas voltados a
juventude de três bairros (Conjunto Ceará, Mondubim e Barra do Ceará) da cidade de
Fortaleza – CE, situados em áreas de vulnerabilidade social, para compor este painel
que tem como objetivo mostrar as possibilidades para desenvolver os valores humanos
da juventude carente, a partir das seguintes intervenções: a primeira intitulada ‘Vila
Olímpica do Conjunto Ceará possibilitando caminhos na educação para a paz e valores
humanos’, onde busca refletir o resgate dos valores humanos por meio das vivências
práticas neste projeto. A segunda ‘O surf além das ondas para a inclusão de jovens da
Barra do Ceará’, na qual busca compreender o surf como um potencial educativo para o
resgate da cidadania e dos valores humanos. A terceira pesquisa ‘Valores humanos no
enfrentamento da violência no projeto esportivo da comunidade de Corrupião’, onde
busca dialogar com as manifestações e violência presentes nesta comunidade e as
possíveis ações de enfrentamento no resgate dos valores humanos. Concluímos que
estas ações foram exitosas e de extrema importância para o público participante das
pesquisas, pois conseguiram olhar para seu mundo vivido a partir de outras “lentes”, a
da cultura do amor, da tolerância e da paz. Evidenciando que a inclusão social destes
jovens a partir do acesso as políticas públicas esportivas, conseguiram fortalecer seus
vínculos afetivos e sociais, além de construírem o fortalecimento de uma consciência
coletiva dentro de suas comunidade.
Palavras-chave: Educação Física. Juventude. Valores Humanos.

O SURFE ALÉM DAS ONDAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS DA
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BARRA DO CEARÁ

Liana Lima Rocha
SEDUC-CE/UFC
Maria Eleni Henrique da Silva
FACED/UFC
Klertianny Teixeira do Carmo
FACED/UFC

RESUMO
O surfe é uma manifestação corporal que não se resume à prática em si, indo também
além do enfoque esportivo, podendo ser percebido como um “universo”, “um mundo
social” que proporciona um modo de ser e viver na cidade. Atualmente no cenário
nacional encontramos diversos projetos que ligam o surfe ao campo da educação, são
ações sociais que utilizam essa prática corporal como uma alternativa de educação para
a formação de jovens moradores de áreas consideradas de risco pela forte atuação do
tráfico de drogas e, consequentemente, da violência. Estudar essa alternativa dentro de
tal realidade triste no qual muitos desses jovens se encontram, torna-se ponto gerador
para a busca de reflexões para uma melhoria dessa juventude. O objetivo deste estudo é
compreender a relação que o surfe estabelece com a educação para formação humana de
jovens tendo como base no trabalho desenvolvido na escolinha ‘Surfando para a vida’
na praia da Barra do Ceará. A perspectiva metodológica utilizada para o
desenvolvimento dessa investigação foi o enfoque qualitativo de caráter exploratório. O
cenário do estudo foi um projeto social de surfe situado em uma praia próxima a uma
comunidade de alta vulnerabilidade social em Fortaleza. Jovens atendidos pelo projeto
assim como alguns funcionários e professores foram selecionados para um
aprofundamento desse estudo, as técnicas de coleta de dados foram o questionário, a
observação e a entrevista formais e informais. A partir dessa pesquisa percebemos que
o surfe pode apresentar um potencial educativo que vai além das manobras no mar, são
ensinamentos de valores humanos, de cidadania, de respeito ao próximo e ao meio
ambiente, tornando o surfe uma ferramenta social proveitosa para se dialogar com os
jovens contribuindo para a formação deles.
Palavras-chave: surfe, inclusão social e juventude.
INTRODUÇÃO
O surfe em alguns contextos tem sido trabalhado dentro de uma perspectiva
social formativa como um caminho para a formação de jovens em situação de
vulnerabilidade e exclusão social. São projetos que utilizam o surfe como instrumento
de educação, agente socialmente transformador, proporcionando noções de cidadania e
conscientização ambiental.
O surfe é uma manifestação corporal que não se resume à prática em si, indo
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também além do enfoque esportivo, podendo ser percebido como um “universo”, “um
mundo social” que proporciona um modo de ser e viver na cidade (ALBUQUERQUE,
2006).
Dessa forma a percepção em relação ao surfe perpassa visões restritas ligadas
apenas ao aspecto físico e esportivo, apresentando assim uma ampla compreensão que
percebe o surfe como uma importante ferramenta de caráter social, composta por uma
filosofia de vida, conforme observado nas palavras de Àrias e Andreatta (2003, p.96):

O surfe é acima de tudo, aquela sensação de aconchego, de eterna juventude e
de revitalização da alma. Não importa quem você seja, um Phd ou um gari,
um bodyboarder ou um longboarder, um brasileiro ou um americano, um
campeão ou um amador de técnica limitada. Não importa o atalho que você
esteja trilhando. Não importa o veículo que você esteja usando.... Todos nós
temos a certeza do que almejamos com o surfe... E no fundo, percebemos que
o mais importante não é a fama, nem glória, nem as conquistas materiais. O
que almejamos é a possibilidade de viver nesta terra de magia, de diversão,
de amizade e de paixão... A terra da eterna juventude... A terra do nunca,
situada no planeta surfe...

São aprendizados para a vida, pois a filosofia que envolve essa prática perpassa o
simples ensinamento das manobras, possibilitando também experiências e concepções a
respeito de uma vida mais ligada ao ser, através da sua filosofia, história, dialetos,
músicas e outros significados, caracterizando elementos de uma cultura corporal.
Segundo Àrias e Andreatta (2003), o surfe é hoje um dos esportes mais praticados
no mundo, são mais de dois milhões de praticantes em todo o planeta. O Brasil além de
ser o terceiro país do mundo em número de praticantes, é considerado uma referência
tanto no quesito geográfico por ter praias boas para a prática do esporte quanto em
relação a atletas de destaque em competições mundiais.
No cenário nacional encontramos também diversos projetos que ligam o surfe à
área da educação, utilizando-o como instrumento de educação, agente socialmente
transformador, proporcionando noções de cidadania de forma a complementar a
educação escolar, conforme descreve Nogueira (2014, p.7) “Natural e social articulamse continuamente. Entre outros resultados, a prática do surfe na periferia urbana de
Fortaleza concretizou-se em inserção social e educação ambiental”.
Alguns desses projetos ficam situados em localidades consideradas de risco pela
forte atuação do tráfico de drogas e, consequentemente, da violência como um caminho
para a juventude local.
O comportamento dos jovens associados a delinquência, mais do que uma postura
rebelde contra os valores das gerações mais velhas configura-se como um conflito de
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classe, decorrente da desvantagem social vivida pelos jovens da classe popular que
trilham diariamente o caminho da pobreza. São sujeitos carentes de bens materiais, mas
principalmente de direitos, assistência, oportunidades e esperança (ABRAMO, 2005;
DAYRELL, 2003; PAIS, 2003).
No município de Fortaleza, principalmente em comunidades periféricas, cresce o
número de homicídios envolvendo a juventude. Um dos polos onde há muitas
ocorrências é a comunidade da Barra do Ceará. A presente comunidade fica situada em
área de zona costeira, na qual as práticas são comuns, fazendo parte do cotidiano de
vários de seus sujeitos.
Esse espaço, que deveria servir como ponto de lazer para a juventude, acaba sendo
abandonado tornando-se local para a criminalidade, mas não em sua totalidade, pois o
projeto Surfando para a vida, vem de encontro a maré da atual lógica social,
promovendo através da prática do surfe, um completo ciclo de atividades que buscam a
construção de um processo formativo, para e com a juventude do seu entorno social.
Frente a este panorama, entre desafios e possibilidades do surfe como um
instrumento educativo, imbricado na minha própria experiência com o surfe desde a
infância faço os seguintes questionamentos: Que concepção de educação está presente
nesse projeto? Quais as noções de cidadania, cuidados com a saúde, com o meio
ambiente, com o bem-estar físico, mental e social são trabalhadas no projeto?
Portanto, o objetivo central desse estudo é compreender a relação que o surfe
estabelece com a educação para formação humana de jovens, a partir do trabalho
desenvolvido na escolinha ‘Surfando para a vida’. A importância desse trabalho se
expressa no forte enfoque educativo que será destacado em relação a essa prática
corporal, superando visões que a restringe ao aspecto físico esportivo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo foi desenvolvido a partir de uma metodologia qualitativa, de caráter
exploratório. A pesquisa qualitativa é fundamentalmente compreensiva e interpretativa.
Isso significa que o pesquisador faz uma interpretação dos dados. Isso inclui o
desenvolvimento da descrição de pessoas ou de um cenário, análise de dados para
identificar temas ou categorias e, finalmente, fazer uma interpretação ou tirar
conclusões sobre seu significado, pessoal e teoricamente, mencionando as lições
aprendidas e oferecendo mais perguntas a serem feitas (WOLCOTT, 1994).
A pesquisa exploratória foi realizada no projeto Surfando para a Vida, situado na
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praia da Barra do Ceará, em Fortaleza. A população foi composta de crianças e jovens
de 7 a 18 anos participantes regulares do projeto, professores instrutores e funcionários
que trabalham no projeto.

A amostra foi composta por 40 participantes para a

observação.
Cinco jovens, três professores e dois funcionários do projeto foram escolhidos para
participarem das entrevistas semiestruturadas para complementar as observações.
Os procedimentos de coleta de dados usados na pesquisa foram: observações,
nas quais o pesquisador tomou notas de campo sobre comportamento e atividades das
pessoas no local da pesquisa. As entrevistas semiestruturadas com os participantes
envolveram perguntas, que visavam extrair visões e opiniões dos participantes.
(CRESWELL, 2007).
O trabalho de campo foi realizado em três fases: a) primeiro, foram realizadas
observações das características dos adolescentes participantes regulares para conseguir
notas de campo sobre comportamento e atividades das pessoas no local da pesquisa; b)
em um segundo momento, foram realizadas entrevistas com os professores e
funcionários que acompanham os jovens desde o início do projeto e que podiam falar
sobre as mudanças e melhorias notadas por eles no que diz respeito às características
dos adolescentes; c) em um terceiro momento, foram realizadas entrevistas com os
sujeitos da pesquisa, os jovens aprendizes do surfe, para a obtenção de mais
informações e com um caráter mais subjetivo dos assuntos analisados.

RESULTADOS E DISCUSSSÃO
O projeto atende cerca de 40 jovens, com idades entre 7 e 18 anos. A maioria
desses alunos são moradores da Barra do Ceará e de bairros vizinhos. Todos são
crianças e adolescentes pertencentes a famílias de baixa renda que passam por muitas
dificuldades sociais enfrentando diversos problemas como falta de emprego, de
assistência à saúde e oportunidades de crescimento social. Estes jovens convivem
diariamente com o mundo do crime e os seus contextos familiares apresentam inúmeros
sintomas de desestruturação, que vão desde o desemprego a práticas hediondas.
A maioria dos jovens chega a escolinha por desejo próprio, alguns são levados
pelos pais e outros são influenciados pelos amigos que participam do projeto. O desejo
principal deles é aprender o surfe e participar das diversas atividades oferecidas pelo o
projeto. Todos os alunos do projeto estão regulamente matriculados na escola. Logo os
alunos que estudam de manhã na escola participam das aulas do projeto no período da
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tarde e os alunos que estudam de tarde na escola participam no período da manhã.
O projeto tem como propósito educacional criar um ambiente educativo e de
formação para os jovens através de uma proposta esportiva usando o surfe com um
caráter educacional. Segundo eles, desenvolvendo um programa que busca
cotidianamente enriquecer o mundo dos seus integrantes por meio da construção de
relações afetivas saudáveis, fazendo com que eles se reconheçam como sujeitos ativos e
participantes do seu grupo e da sociedade, construindo, junto com o esporte, valores e
habilidades sociais.
Dessa maneira, o programa objetiva, prioritariamente, tornar os participantes
capazes de estruturar um projeto de vida a partir da sua experiência e convivência com o
outro. Segundo um dos professores as pessoas normalmente pensam o esporte no seu
sentido mais restrito, como uma atividade física ligada à competitividade ou à promoção
da saúde física. Para o projeto o esporte apresenta um significado muito mais amplo do
que esse, sendo compreendido como uma forma pedagógica e social e como prática
educativa construtora de valores humanos.
Portanto, a proposta pedagógica é desenvolver o esporte enfatizando a
construção de uma educação humana capaz de amenizar os problemas do
individualismo e a competitividade formando alunos solidários e cidadãos ativos frente
aos problemas da sociedade. Desenvolver o esporte fundamentalmente como uma
manifestação de sociabilidade, podendo ser um dos agentes dentro do processo
educacional assim como um instrumento poderoso para a transformação social.
Todo o trabalho desenvolvido no projeto segue uma linha pedagógica embasada
numa visão de educação integral, onde as manifestações da cultura corporal e esportiva
podem assegurar uma eficiente e legítima pedagogia coeducativa em cada ação
realizada.
O objetivo do projeto é estimular através de atividades esportivas e recreativas, a
formação dos jovens para que eles próprios deem uma direção em suas vidas, de
maneira que alcancem uma participação positiva na sociedade.
O projeto trata o surfe com um caráter educacional baseado em uma concepção
de educação humanista que prima pelo ensino dos princípios de cidadania, valorizando
questões humanas positivas para a construção de uma sociedade solidaria, preocupada
com a preservação do meio ambiente, contra a violência, que saiba identificar os
benefícios da prática física e saibam se manter longe das drogas. Caráter esse que
podemos perceber no relato do professore 1:
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A intenção do projeto não é descobrir talentos do surfe, mas formar jovens
que sejam bons sujeitos, educados, respeitadores e que sejam mais confiantes
procurando vencer as arrebentações da vida como eles vencem as
arrebentações do mar de forma honesta, sem trapacear a vez do amigo e sem
desistir de lutar.

O projeto trabalha as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio
Ambiente, da Saúde paralelo ao ensino do surfe, usando também a sua filosofia para
ensinar valores humanos e princípios. Podemos perceber a partir dessas questões que ao
dialogar com os temas transversais paralelamente ao ensino do surfe, o projeto
possibilita o desenvolvimento dos valores e da dimensão humanistas.
As aulas do projeto podem ser apenas teóricas, usando o quadro branco,
exibindo vídeos, analisando revistas e outros materiais. Podem ser exclusivamente
práticas ou teórico-práticas.
Nas

aulas

os

professores

prezam

pelo

compromisso,

pontualidade,

comportamento e o bom relacionamento com todos. Buscam a todo instante construir
um diálogo com os jovens e no final das aulas, inclusive das práticas, os professores
fazem uma roda de conversa como um momento de reflexão.
A programação das aulas de surfe ocorre de segunda a quinta-feira. Nas sextasfeiras, os alunos participam de aulas diferenciadas de Flagfootball e capoeira. Nos
sábados, os alunos têm a oficina de prancha e aulas de kitesurf.
As aulas teóricas podem ser feitas análises de manobras através dos vídeos e
revistas, como também pode ser uma aula abordando temas transversais, por exemplo,
dialogando sobre questões referentes ao meio ambiente.
As aulas práticas são usadas para ensinar mais as técnicas do surfe, mas podem
também trabalhar outros aspectos paralelamente ao ensino das manobras e ao treino das
capacidades físicas, por exemplo, quando o professor desenvolve atividades
cooperativas trabalhando a questão da ética e do trabalho em equipe.
O projeto organiza passeios para que os alunos conheçam outras praias,
chamados de surfe trip. Ofertam também aulas de inglês. Na maioria das vezes estas
aulas são ensinadas por voluntários estrangeiros. Promovem palestras ministradas por
convidados abordando diversas temáticas, como a importância da atividade física, as
drogas, alimentação saudável, preservação do meio ambiente, entre outros assuntos com
enfoque educativo.
De forma geral, percebeu-se que os valores educacionais ensinados estão ligados
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a concepção educacional que trabalha a cooperação, a solidariedade e a preservação da
natureza. Dessa forma, os professores do projeto ensinam esses valores paralelos ao
ensinamento da filosofia do surfe que tem como lema a felicidade, o amor, o respeito à
natureza, a paz de espírito, confraternização entre os povos e cumplicidade,
Constatação essa que podemos perceber no relato do professor 2 quando
questionado sobre qual era sua concepção de educação:
A concepção de educação que eu desenvolvo é a concepção surfista de
verdade, sabe como ... é simples é só você enfrentar a vida de forma
saudável, tranquila, honesta, sendo solidário, amigável, cuidadoso com o
planeta e acima de tudo um surfista guerreiro de alma boa. É isso que eu
ensino aqui paralelo a ensinar eles a ficarem em pé na prancha, a serem boas
pessoas que saibam ser educados e respeitadores com todo.

O projeto procura ensinar valores capazes de influenciar na melhoria das
relações sociais, procurando amenizar os conflitos e problemas humanos como
exclusões e desigualdades através do ensinamento das noções de cidadania.
Ao entramos na sala principal do projeto encontramos muitos cartazes
educativos relativos à importância da água, cuidados com o meio ambiente, medidas
para uma atividade física segura, direitos das crianças e adolescentes.
Assistentes sociais promovem palestras sobre os direitos das crianças e os
adolescentes, dialogando também sobre questões de violência sexual, trabalho infantil,
doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência.
Para conscientizar os alunos com os cuidados com a saúde e com o meio
ambiente o projeto desenvolve aulas e campanhas durante o ano, principalmente no
período das férias, para a limpeza das praias e sempre que podem trazem textos, revistas
e documentários abordando a temática. São diálogos que levantam questões sobre os
benefícios da atividade física, alimentação saudável e até sobre higiene bucal, contando
na maioria das vezes com a participação de educadores físicos, nutricionistas e dentista
voluntário.
Os professores também procuram estimular a concentração dos alunos,
ensinando também as medidas necessárias para uma prática de surfe correta e saudável.
Segundo eles, no surfe, respeitar o mar, outros surfistas e seus próprios limites são
princípios essenciais para a prática do esporte.
Esses são muitos dos conteúdos desenvolvidos pelo projeto, conteúdos que vão
desde o ensino de questões de cidadania, meio ambiente até o movimento das técnicas
corretas para a prática de um surfe seguro. Como podemos perceber na fala dos alunos:
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Hoje não jogo mais nada no mar, antes eu ficava na praia chupava o picolé e
jogava o papel assim na água.... Hoje eu não faço mais isso de jeito nenhum
pego o papel e coloco no saco até disse pra minha mãe também pegar as
latinhas de cerveja e colocar no lixo não deixar mais na areia da praia. Tem
que cuidar do mundo, da água do planeta porque se a gente poluir o mar não
tem mais como surfar. (ALUNO 1)
Aprendi que temos que sempre estar praticando um esporte, seja futebol,
surfe e aquelas outras brincadeiras sempre, até bem velho. Antes de praticar
um esporte tem que acordar o músculo, fazendo exercícios contando até 12.
(ALUNO 2)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dessa pesquisa percebemos que o surfe pode apresentar um potencial
educativo que vai além das manobras no mar, são ensinamentos de valores humanos, de
cidadania, de respeito ao próximo e ao meio ambiente. Não se configurando apenas
como uma prática corporal que visa ganhos físicos ou competitivos esportivos.
O surfe nos permite fazer relações bem mais abrangentes do que apenas
movimentos radicais contra as ondas, sendo interpretado de diferentes formas,
consoante a natureza de quem o pratica; assim há quem o veja como um desporto,
passatempo, filosofia e/ou estilo de vida.
Nesse sentido percebemos o caráter educativo do surfe como uma ferramenta
social coerente para os espaços destinados a dialogar com a juventude configurando-se,
portanto como uma prática educativa.
Podemos assim concluir que a juventude necessita de ações sociais concretas
como essas que encaram o jovem como protagonista social, superando estereótipos e
conceitos superficiais e negativos, construindo uma proposta que caminhe com os
jovens e os seus contextos múltiplos, percebendo os como cidadãos importantes para a
construção de uma sociedade justa e igualitária.
Nesse sentido a política para o jovem precisa ser construída com ele e não para
ele, criando um ambiente favorável ao seu desenvolvimento e a sua formação, com
elementos da sua cultura, trabalhando com a criatividade e práticas que os estimulem
dentro da sua plenitude, compreendendo que a educação e a formação ocorrem também
em espaços diferentes da escola, reconhecendo potenciais educativos nos movimentos e
ações coletivas sociais (CARRANO, 2003).
Compreender processos educativos fora do eixo escolar que lide com os jovens e
suas práticas culturais promovendo uma educação crítica pode ser o viés necessário para
impactar ações destinadas a juventude, tratando a com a sua real importância social que
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lhe é de direito, assim a intenção dessa pesquisa é dar continuidade ao processo de
aprofundamento dessa relação, abordando o surfe em uma perspectiva mais vasta
levantando a hipótese dessa prática como um instrumento libertador.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo investigar as manifestações de violência entre os
alunos do projeto Esporte na Comunidade e intervir pedagogicamente através de uma
roda de conversa na construção de valores humanos e na minimização das principais
manifestações de violência, no bairro do Mondubim, em Fortaleza-Ceará. Os objetivos
específicos foram: identificar e classificar as manifestações de violência ocorridas nas
aulas do projeto quanto ao tipo: simbólicas, verbais e físicas; verificar se existem
variações de violência entre faixas etárias; e, ainda, construir juntamente com os
educandos novas regras e combinados para melhor convivência no projeto. Foi realizada
uma pesquisa descritiva, do tipo quantitativa e qualitativa utilizando-se dos seguintes
instrumentos: observação participante e uma tabela para registro construída pelos
autores, contendo uma lista com as principais atitudes e comportamentos agressivos que
pudessem ocorrer durante a execução da aula. Fizeram parte da amostra 40 alunos do
sexo masculino, sendo 15 com média de idade equivalente a 10.33, e 25 alunos com
aproximadamente 15 anos. A pesquisa de campo aconteceu no período de duas semanas,
no total de cinco aulas para cada turma. Ao final da pesquisa ficou constatado que os
alunos de faixa etária de sete a 12 anos se comportaram de maneira mais agressiva do
que a faixa etária de 12 anos em diante. Foi também verificado que a maioria dos alunos
sabiam que estavam agindo com agressividade mediante perguntas feitas aos mesmos
sobre violência na conclusão das aulas. Ao final, foi realizada uma roda de conversa
sobre as observações verificadas e os resultados obtidos quando foram construídas,
juntamente com os alunos, novas regras e combinados com o objetivo de melhorar a
convivência do grupo. Nesta pesquisa evidenciamos a grande importância da
constatação das manifestações de violência que acontecem em projetos esportivos
educativos e ações pedagógicas para a transformação dessa realidade.
Palavras-chaves: Projetos socioeducativos, Esporte educacional, Violência.

INTRODUÇÃO
A sociedade atual passa por grandes transformações em diversos segmentos
políticos, econômicos, culturais e tecnológicos. Essas transformações propiciam grandes
avanços, no entanto ampliam a crescente desigualdade social, sendo um dos fatores para
a crescente violência no mundo atual. Na sociedade atual, se disseminam diversos atos
de violência estrutural e pessoal que estão presente todos os dias, no cotidiano e nos
noticiários, atos de violência estão acontecendo diariamente em diversas cidades
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brasileiras e também no município de Fortaleza. É uma mazela social que se alastra de
maneira assustadora e traz o desafio da construção de uma cultura de paz, que é uma
tarefa de todos nós.
Mediante essa crescente trajetória de violência é que surgem projetos e
programas sociais com o objetivo de minimizar a violência entre crianças e jovens. O
Programa Esporte na Comunidade é um programa da SECEL (Secretária de Esporte e
Lazer de Fortaleza), que promove aulas sistematizadas de esporte às comunidades de
Fortaleza, tratando a prática como ferramenta pedagógica na socialização de
conhecimento tanto do universo esportivo como da sociedade contemporânea. Com
pressuposto em uma sociabilidade para além da competição, o programa prioriza a
participação popular junto aos processos de implantação e acompanhamento das
atividades desenvolvidas nas comunidades (SECEL, 2008).
O objetivo geral do programa é contribuir para a formação de uma
sociedade mais crítica por meio dos elementos da cultura corporal, desenvolvendo
assim, uma maior fundamentação acerca da consciência de classes, assim como a
participação popular junto ao processo de política pública na cidade de Fortaleza. Um
dos objetivos específicos do Programa é problematizar os valores do esporte de
competição, pretendendo construir outras possibilidades de abordar o esporte pautado
na participação, na criatividade, na autonomia e cooperação (SECEL, 2008).
A comunidade de Corrupião localiza-se no bairro do Mondubim, na cidade
de Fortaleza. Esta comunidade apresenta vários problemas sociais como: desigualdade
social, drogas, violência etc. No cotidiano com os alunos, percebemos que muitos têm
problemas no contexto familiar como: drogas, alcoolismo, pais separados, entre outros
conflitos. No contexto das aulas são percebidos com frequência diversos conflitos de
relacionamentos, resultando, muitas vezes, em atos de agressividade e violência.
O objetivo deste estudo é apresentar a pesquisa desenvolvida nesta comunidade
a respeito das manifestações de violência que ocorrem entre as crianças e jovens nas
aulas do projeto e intervenção pedagógica na construção de valores humanos e
diminuição das manifestações de violências verificadas na pesquisa. A pesquisa foi
desenvolvida tendo como objetivos específicos: identificar e classificar as
manifestações de violência ocorridas nas aulas do projeto quanto ao tipo: simbólicas,
verbais e físicas; verificar se existem variações de violência entre faixas etárias;
construir juntamente com os alunos através de uma roda de conversa novas regras e
combinados para melhor convivência do grupo.
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A pesquisa torna-se relevante no âmbito de uma educação para uma cultura
de paz na medida em que permite um diagnóstico das principais manifestações de
violência ocorridas e uma intervenção pedagógica plausível na resolução dessa
problemática

VIOLÊNCIA E SUAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO

De acordo com Levisky (1998), citado por Almeida (2010, p. 7), a violência
não é algo que surgiu agora, ela esteve presente em momentos passados na manifestação
de diferentes formas. Para o autor conceituar violência é muito difícil, pois esta pode ter
vários significados de acordo com cada cultura.”.
Segundo Galtung (1985), citado por Callado (2004), existem dois tipos de
violência, sendo uma direta ou pessoal, em que seria uma forma de agressividade
causada entre pessoas sendo possível identificar sujeitos envolvidos. A violência
indireta ou estrutural se caracteriza de maneira mais abrangente tendo um
desdobramento na corrupção e nas injustiças existentes na sociedade que resulta em
desigualdade social no qual uns tem muito dinheiro e outros não tem nada. Na violência
estrutural não é possível identificar pessoas envolvidas por ser algo bem mais amplo.
A violência está presente no espaço formal, na escola, afetando professores,
pais e alunos (SZADKOSKI, citado por ALMEIDA, 2010). De acordo com Oliveira e
Perim (2008), a violência permeia em diversos espaços, pois crianças e jovens recebem
vários tipos de influência e na maioria das vezes recebem maus conselhos. Os autores
defendem a importância de projetos educativos para minimizar os efeitos negativos da
violência.
Conforme afirma Blin (2005, p.17), as manifestações de violência são
caracterizadas por diversos atos de indisciplina, vandalismo, “bullyng” etc. O autor
comenta que essas manifestações de violência atingem professores, os próprios alunos
envolvidos em conflitos e demais pessoas da comunidade, seja em espaços formais e
não formais. E ainda, a questão da violência não se limita a atos físicos de violência,
mas a todos os atos subjetivos que provocam também formas de agressividade no
campo afetivo das pessoas que são afetadas por esse tipo de violência. A insegurança e o
clima de tensão estão presentes nesse campo das emoções e sentimentos.

INDISCIPLINAS DOS ALUNOS: UMA FACE DA VIOLÊNCIA NA EDUCAÇÃO
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Conforme Benette e Costa (2008), um dos grandes problemas hoje é a
indisciplina dos alunos, gerando um efeito negativo no processo pedagógico, bem como
o progresso do mesmo. Assim, a indisciplina dos alunos favorece outros problemas de
ordem comportamental desfavorável como: desrespeito ao professor no momento que
ele ministra suas aulas, conversas paralelas, insultos entre colegas, falta de atenção ao
conteúdo da aula. Este tipo de comportamento negativo acontece na escola formal e
também em espaços não formais como projetos e programas sociais.
Diante dessa problemática, é preciso que professores e toda equipe escolar
debatam sobre o tema e tracem metas inteligíveis para superar este problema. Na visão
de Benette e Costa (2008), o diálogo é o primeiro passo que os educadores tem que
fazer para encontrar alternativas para minimizar as causas da indisciplina.
De acordo com Bráz (2008), um dos fatores que contribui para a crescente
indisciplina de jovens é o consumismo, a tecnologia e o novo modelo de família atual.
Na correria do dia a dia as famílias não dialogam como antes, até mesmo no momento
das refeições, assistirem televisão é mais importante que conversar em família. O autor
menciona que esses fatores afetam o problema da indisciplina e este afeta de modo
drástico a evolução da educação brasileira.
Nagel (2005), citado por Bráz (2008, p. 8), comenta que é muito difícil
educar nessa sociedade, pois o homem moderno torna-se a cada dia mais superficial em
seus relacionamentos interpessoais, optando pelo isolamento. Segundo o mesmo autor,
por conta desse comportamento negativo do homem atual, a escola sofre as
consequências. E a sociedade sofre pela falta de diálogo entre as famílias e outros
grupos sociais. O autor afirma que para resolver o problema da indisciplina é necessário
que ocorra bastante dedicação e esforço de todos os atores envolvidos nesse processo.

ESPORTE EDUCACIONAL: UM CAMINHO POSSÍVEL
O esporte vem ganhando destaque em todo mundo. O crescente número de
programas e projetos sociais aumenta a cada dia, como forma de minimizar os efeitos da
violência através do esporte de qualidade para todos e com seu valor educacional.
Na visão de Oliveira e Perim (2008), além das inúmeras competências
aprendidas através do esporte educacional de qualidade, este é um direito exigido pela
constituição brasileira e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Muitas vezes
as crianças e adolescentes não são conhecedoras desse direito legítimo, cabem
principalmente aos profissionais de Educação Física conscientizá-los dos seus direitos
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bem como seu posicionamento para terem acesso.
O esporte é um poderoso instrumento de educação, muitos autores
defendem o esporte como um grande meio de educação para cidadania. Para que o
esporte tenha realmente este poder transformador, é necessário que profissionais
competentes possam implementar princípios de cidadania na prática esportiva para
então formar cidadãos.
De acordo com Oliveira e Perim (2008), para a minimização dos efeitos da
violência é necessário ampliar os conceitos de cidadania, bem como formar cidadãos.
Segundo os autores, o esporte pode contribuir satisfatoriamente para minimizar os
efeitos nocivos da violência. Ele critica que para que o esporte tenha esse efeito
positivo, deve-se eliminar a violência que acontece em muitas atividades mal
direcionadas e conflitos de torcidas que muitas vezes cometem verdadeiras atrocidades
em nome do esporte. É estabelecer conceitos de cidadania em sua prática e contar com
profissionais qualificados que formem atletas cidadãos, crianças respeitosas, torcedores
éticos que respeitem a vida humana acima de tudo.
Na visão destes autores, os educadores precisam utilizar o esporte como
uma ferramenta educativa estabelecendo princípios, valores e atitudes, com o propósito
de tornar os educandos cidadãos democráticos conhecedores dos seus direitos e deveres
respeitando seus semelhantes independente da sua posição social. No esporte
educacional todos participam independente se são habilidosos ou não, o princípio da
inclusão é inserido com o fim de quebrar preconceitos e valorizar a pessoa humana.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa foi desenvolvida através de uma metodologia quantitativa e
qualitativa, sendo realizado um estudo descritivo. Fizeram parte da pesquisa 40 alunos
do sexo masculino. Os alunos da amostra apresentavam idades de sete a 12 anos e um
segundo grupo acima de 12 anos. Sendo 15 alunos com média de idade de 10.33,
inseridos na primeira turma no horário de 18h00min as 19h00min; e 25 alunos com
aproximadamente 15 anos, inseridos na segunda turma no horário de 19h10min às
20h10min. Os alunos participantes do estudo estão no projeto desde outubro de 2011.
Na recolha dos dados, inicialmente, foi utilizada a observação participante
de cinco aulas para a faixa etária de sete a 12 anos, e cinco para a faixa etária acima de
12 anos, no período de duas semanas. Durante a observação das aulas o foco principal
foi a identificação de situações de comportamento agressivo ou violento, ocorridos
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entres as crianças e jovens. Foi construída uma tabela para o registro das manifestações
de violência, contendo uma lista das principais atitudes e comportamentos que
pudessem ocorrer no momento da aula. A tabela foi construída pelos autores com base
em estudos de Blin (2005). Os dados obtidos através da tabela de manifestações de
violência foram analisados quanto à frequência absoluta e relativa. Nesta pesquisa
procuramos zelar pelos princípios éticos em toda trajetória do estudo procurando
proteger os direitos dos sujeitos participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante as duas semanas foram registradas 71 ocorrências de violências. Foi
constatado que os alunos na faixa etária de sete a 12 anos se comportaram de maneira
mais agressiva em relação aos alunos acima de 12 anos idade.
Na primeira semana foi identificada a ocorrência de violências simbólicas
totalizando 10 alunos na faixa etária de sete a 12 anos. Dos 10 alunos, dois recusaram a
participar da aula e oito conversavam e bagunçavam no momento em que o professor
iniciava a aula.
Em relação aos alunos que correspondiam a faixa etária de 13 a 17 anos,
apenas dois cometeram violência simbólica na primeira semana de aula, como, por
exemplo, conversas no momento da aula não dando atenção ao professor quando este
falava e discordância do conteúdo. Em relação a violência verbal, 11 alunos de faixa
etária de sete a 12 anos praticaram esse tipo de violência: cinco alunos atribuíram
apelidos humilhantes aos colegas no momento da aula; três alunos disseram palavrões
com colegas; e três contestaram com o professor por colocar alunos menos habilidosos
no grupo que eles estavam presentes. Apenas quatro alunos de faixa etária de 13 a 17
anos praticaram violência verbal. As principais ocorrências foram: apelidos humilhantes
e palavrões.
Algo que surpreendeu nesta primeira semana foi que apenas dois alunos na
faixa etária de sete a 12 anos cometeram violência física, no qual houve gritarias de um
aluno com outros colegas, e um aluno entrou de maneira brusca num colega no
momento da aula, totalizando três alunos. Não houve nenhum registro de violência
física na faixa etária acima de 12 anos.
Na segunda semana da pesquisa, totalizando três aulas para cada turma,
constatou-se que 14 alunos de faixa etária de sete a 12 anos praticaram violência
simbólica, sendo que sete alunos conversavam e bagunçavam no momento inicial da
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aula e não davam atenção para a explicação do conteúdo da aula. Três alunos se
recusaram a participar da aula, pois queriam só jogar. Quatro alunos bagunçaram no
início da aula e apresentavam passividade e indiferença ao ensino.
Nas faixas etárias de 13 a 17 anos apenas cinco alunos praticaram violência
simbólica, conversavam muito no momento que o professor necessitava de atenção, e
passividade em relação ao ensino. No campo das violências verbais 13 alunos (de faixa
etária de sete a 12 anos cometeram violência verbal, dos quais dois ameaçaram colegas.
Assim, 10 alunos manifestaram agressividade com os colegas através de palavrões e
apelidos humilhantes, um aluno chegou atrasado sem dar justificativa. Cinco alunos de
faixa etária de 13 a 17 anos praticaram violência verbal, sendo que três disseram
palavrões e dois ameaçaram colegas. No registro das violências físicas quatro alunos na
faixa etária de sete a 12 anos e um aluno na faixa etária de 13 a 17anos, cometeram
violência física através de gritarias com colegas.
Tabela 1 – Ocorrência de manifestações de violências segundo o tipo e a idade dos alunos com frequência
relativa em relação ao número de ocorrências total. Legenda: FA = frequência absoluta, FE = frequência
relativa, N = número de alunos.
Idade: 7 a 12 anos (N=15)

Idade: 13 a 17 anos (N=25)

1ª semana
Tipo de violência

(FA)

(FR)

(FA)

(FR)

Violências Simbólicas

10

14%

2

2,8%

Violências Verbais

11

15%

4

5,6%

Violências Físicas

02

2,8%

0

0%

23

32,4%

6

8,4%

2ª semana
Violências Simbólicas

14

19%

5

7%

Violências Verbais

13

18%

5

5%

Violências Físicas

4

5,6%

1

1,4%

31

43,6%

11

15,49%

54

76%

17

23,9%

Subtotal
Total
Fonte: Adaptado por Blin (2005).

Segundo, Blin (2005), a causa para o fenômeno notável da violência simbólica
e verbal se justifica numa análise sociológica em que segundo o autor está na
desigualdade social presente na sociedade estabelecendo uma classe dominante no qual
domina sobre classe menos favorecida. Outro fator está na desestruturação familiar,
violência na comunidade etc.
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Mediante o resultado percebido bem como para a diminuição dessas
manifestações de violência no qual foi constatado através da pesquisa, foram
construídas novas regras e combinados juntamente com os alunos com o objetivo de
diminuir alguns desses atos agressivos que estavam ocorrendo no cotidiano do projeto.
Foram elaboradas regras de convivência como:
Não dizer palavrão com os colegas.
Respeitar o professor ouvindo-o quando o mesmo estivesse falando;
Respeitar os colegas menos habilidosos;
Não entrar de maneira agressiva em jogos diversos;
Respeitar as regras do jogo.

Também foram criadas algumas consequências se as regras citadas acima
fossem desrespeitadas, o grupo decidiu que o mesmo que cometeu tal ato ficaria fora do
jogo por dois minutos e pediria desculpas para o grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa foram verificadas informações que revelaram aspectos
importantes para resolver questões traçadas no presente estudo. Foi possível verificar
que as principais manifestações ocorridas foram: simbólicas e verbais, algo que nos
preocupa ainda mais, pois as marcas na psique humana são devastadoras influenciando
na personalidade e no caráter de modo negativo. Uma das possíveis conjeturas que
podemos mencionar que contribui para essas ocorrências de violência é a pobreza
excessiva, tráfico de drogas e a desestruturação familiar na comunidade de Corrupião.
Foi percebido uma diminuição considerável das manifestações de violência através da
roda de conversa onde foram construídas novas regras de convivência pelos próprios
alunos. Foi constatado através do presente estudo que a construção de regras de
convivência é uma possibilidade pedagógica plausível para minimizar os efeitos
hediondos da violência e suas manifestações.
Mediante o resultado encontrado na pesquisa é necessário implementar em
projetos esportivos educacionais estratégias de construção de regras e combinados onde
o educando seja o sujeito ativo no processo dessa construção.
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Resumo
Esta pesquisa buscou apresentar elementos para a reflexão sobre a relação entre esporte,
políticas públicas e inclusão social no projeto social desenvolvido na Vila Olímpica do Conjunto
Ceará (V.O.C.C). Os objetivos da pesquisa foram identificar a concepção de esporte educacional
na V.O.C.C e analisar seu impacto na vivência da Cultura de Paz, no resgate de valores
humanos, na conscientização social e na construção da cidadania no cotidiano dos seus alunos
participantes. Foi desenvolvido segundo uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. A
população é representada pelos alunos matriculados na V.O.C.C há mais de 8 anos, e a amostra
foi intencional e composta por 20 alunos, na faixa etária de 15 a 17 anos, e que participam
ativamente de suas atividades. Os instrumentos da pesquisa foram a entrevista semiestruturada e
a observação. Os resultados mostraram que a V.O.C.C tem cumprido seu papel no resgate dos
valores educacionais. Além das atividades físicas, a Vila também é um grande centro de
socialização para a comunidade, fortalecendo vínculos afetivos e sociais. Os alunos afirmaram
que o Projeto Abraço Amigo foi determinante para a construção de saberes e a vivência de uma
Cultura de Paz. O papel da Vila tem sido importante na formação humana de seus alunos, e tem
assumido um papel essencial no processo de crescimento e desenvolvimento destes jovens.
Palavras-chaves: Esporte; Inclusão Social; Cultura de Paz; Valores Educacionais; Políticas
públicas.

Introdução
A formação para a compreensão e a vivência da situação da paz passou a ser
uma questão emergencial no planeta. Estamos vivendo, a nível planetário, a acentuação
da decomposição do modo de produção capitalista, que esgotou suas possibilidades
civilizatórias, é autofágico, e atualmente exacerba os mecanismos de destruição das
forças produtivas (GLUCKSTEIN, 2000; FORRESTER, 2002). Segundo Noronha
(2009), a sociedade enfrenta uma grande onda de desordem familiar. Cada vez mais
cedo jovens tem entrado no mundo da criminalidade; vidas estão sendo ceifadas por
todas as cidades brasileiras; valores tidos antes primordiais, hoje ficaram esquecidos. A
nossa sociedade vive um quadro de injustiças sociais, exclusão e falta de condições
materiais mínimas de sobrevivência que afeta a maioria da população, o que tem
causado insatisfação e violência de várias naturezas.
A construção de uma Cultura da Paz tem sido reconhecida como uma das
formas de enfrentamento da violência. Viver segundo uma Cultura de Paz significa
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repudiar todas as formas de violência e promover princípios e valores como a liberdade,
justiça, solidariedade, compreensão e tolerância. De acordo com a Resolução do ano de
2000, da UNESCO, manifesto por uma Cultura de Paz, ela, constitui-se dos valores,
atitudes e comportamentos que refletem o respeito à vida, à pessoa humana e à sua
dignidade, aos direitos humanos, entendidos em seu conjunto, interdependentes e
indissociáveis.
Apesar do conceito de esporte educacional não ser uma unanimidade entre os
autores, havendo uma vasta gama de concepções, sempre se converge para um eixo
principal, que é: esporte pela educação e não somente o esporte pela atividade física,
(BENTO 1995, 2004; CHAUÍ, 1995; SILVA e SILVA, 2004) o que o torna uma
excelente ferramenta para a inclusão destes valores. Em vez de privilegiar o aluno
campeão, “homem máquina”, que corre sem saber para onde, que arremessa sem saber o
que, e joga sem ter prazer, a noção de esporte e educação privilegia uma formação do
cidadão crítico, emancipado e solidário consubstanciado no princípio do esporte
educacional, com base em valores como a incorporação de uma cultura de paz,
cooperação, emancipação, regionalismo, coeducação, participação e totalidade (KUNZ,
2005). O esporte também não é o fim em si mesmo e nem tão pouco um conjunto de
técnicas para garantir o domínio dos gestos desportivos. Ao contrário, é um meio lúdico
e prazeroso, que serve como instrumento para a formação de outras capacidades,
habilidades e conhecimentos, que instrumentalize o aluno com os recursos necessários
para exercer uma vida digna.
A intenção desta pesquisa foi apresentar elementos para a reflexão sobre a
relação entre esporte, políticas públicas e inclusão social, a partir de indagações
levantadas na área do esporte educacional no projeto social desenvolvido na Vila
Olímpica do Conjunto Ceará (V.O.C.C).
A minha vivência e convivência como aluno da UFC (Universidade Federal do
Ceará) e estagiário de atividades esportivas me levou a conhecer por dentro o trabalho
educativo e social da Vila. O cotidiano didático e pedagógico vivido ao longo de
aproximadamente três anos com jovens e crianças foi gerador de dúvidas, esperanças e
angústias. A questão que me acompanha e que considero a questão de fundo nesta
pesquisa é a seguinte: a concepção inovadora, resgatadora e inclusiva tão divulgada pela
vila olímpica tem surtido realmente efeito no resgate da cidadania destas pessoas? As
crianças e jovens tem incorporado os valores humanos propostos através do esporte
educacional? O trabalho pedagógico das Vilas tem promovido realmente a
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conscientização social? Esta conscientização tem se traduzido em uma ação prática na
realidade, no cotidiano dos seus alunos?
Estas são questões essenciais e amplas, pertinentes em uma avaliação sobre a
efetividade deste projeto social. Na impossibilidade concreta de proceder a uma
investigação de tal complexidade, escolhi como objeto central desta pesquisa um dos
temas privilegiados na proposta pedagógica das Vilas que é a questão da Cultura de Paz,
a construção de uma cultura de não-violência na sociedade e a aprendizagem de valores
humanos. Nesse conjunto, a aprendizagem e a construção de saberes a respeito de
valores humanos passam a constituir-se como um dos objetivos legítimos e necessários
no contexto educacional escolar formal e não-formal. Assim, apresento algumas
questões mais específicas e tangíveis que nortearam esta investigação: qual a
compreensão dos jovens que participam hoje do esporte educacional na Vila Olímpica
do Conjunto Ceará sobre a Cultura de Paz? Que saberes e práticas relativas à Cultura de
Paz foram aprendidos por estes jovens? Estes jovens manifestam atitudes e
comportamentos de solidariedade, cooperação e respeito entre si e com os adultos com
quem convivem? Estes jovens agem no cotidiano segundo o princípio da não-violência?
Buscando respostas a estas questões é que esta pesquisa foi desenvolvida,
numa perspectiva de investigar a contribuição que a Vila Olímpica do Conjunto Ceará
tem dado para a construção de uma Cultura de Paz entre os jovens que frequentam este
espaço educativo.

Investigando este projeto educacional objetivamos compreender

aspectos sobre o debate da paz e sobre a intervenção a partir de uma ação pedagógica
fundada em valores humanos na formação de jovens; e ainda, evidenciar o significado e
o sentido dados por estes a estas práticas esportivo-educativas.

Metodologia
Este estudo foi desenvolvido através de uma metodologia qualitativa, sendo
realizado um estudo de caso, com o objetivo não só descritivo, mas também
interpretativo de aspectos da realidade observada (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
A população nesta pesquisa é representada pela totalidade de sujeitos
matriculados nas turmas de esportes na Vila Olímpica do Conjunto Ceará. A amostra foi
composta por 20 alunos, de ambos os sexos, na faixa etária de 15-17 anos de idade,
matriculados na Vila Olímpica do Conjunto Ceará há mais de oito anos, e que
participam ativamente das aulas e eventos propostos pela instituição. A composição da
amostra foi do tipo intencional, cujo critério de inclusão foi que os sujeitos deveriam ter
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oito anos de convivência na Vila e que já tivessem tido oportunidade de desenvolver a
capacidade de um pensamento reflexivo (KOHLBERG, 1971).
Inicialmente foram realizadas observações semiestruturadas, nas quais o
pesquisador tomou notas de campo sobre o comportamento e as atividades dos sujeitos
no local da pesquisa. A entrevista foi utilizada como uma grande ferramenta para a
captação imediata e corrente das informações desejadas. Esta técnica permite ao
pesquisador observar versões da realidade do entrevistado que não pode ser
quantificado em sua linguagem própria (MINAYO, 2000). A duração de cada entrevista
foi diferenciada, pois os entrevistados ficaram livres para responder a cada pergunta,
utilizando o tempo que fosse necessário. As entrevistas foram gravadas em áudio e em
seguida transcritas e preparadas para a fase de análise de dados.
Os dados coletados nas entrevistas foram analisados em seu conteúdo com o
objetivo de identificar o que estava sendo dito a respeito de determinado tema. Foi
utilizada a técnica de análise de conteúdo como um conjunto de técnicas para analisar o
conteúdo de comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos a descrição
das mensagens (qualitativos ou não) que permitissem a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Apresentação dos Sujeitos
Fizeram parte do estudo 14 jovens do sexo masculino (70%) e 6 do sexo
feminino (30 %). Os alunos da amostra apresentaram idades variando de 15 a 17 anos,
com uma média de 16, 35 anos e desvio padrão de 4,27. Entre os entrevistados, 50%
apresentaram a idade média de 17 anos, 35% 16 anos, e 15% 15 anos. Estas se
concentram na faixa etária de 14 a 17 anos formalizada pela Vila Olímpica que, segundo
seu Projeto Político Pedagógico, são os alunos que tem maior compreensão dos fatos,
poder de crítica, cobrança, fase desafiadora e que possuem alta competitividade e
determinação em suas atividades. Quanto à escolaridade, todos estão matriculados
regularmente em uma instituição de ensino pública, sendo este um pré-requisito da Vila
Olímpica para matricular-se em suas atividades. Todos se encontram cursando o ensino
médio.
Em relação ao tempo de participação dos alunos na Vila Olímpica, todos eles
ingressaram na instituição ainda crianças, na faixa etária de 6 a 9 anos (100% dos
alunos), permanecendo durante todo o período de sua adolescência matriculados nas
modalidades esportivas oferecidas pela Vila Olímpica. Os alunos, em sua totalidade, já
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experimentaram quase todas as atividades esportivas oferecidas pela Vila. Nota-se que
atualmente 50% dos alunos praticam uma modalidade esportiva, enquanto que 30%
participam em 3 modalidades, e apenas 20% praticam 2 modalidades esportivas. Na
medida em que os alunos avançam na idade o número de atividades desenvolvidas
diminuem. Entre os jovens de 17 anos, 60% estão atualmente matriculados apenas em
uma atividade esportiva, 30% estão matriculados em duas modalidades, e 20% dos
alunos participam de três modalidades esportivas. Entre os jovens de 16 anos, 42 (8%)
participam de uma modalidade e 57 (2%) participam de três modalidades esportivas. Já
entre os alunos de 15 anos, 100% praticam três modalidades esportivas sendo, suas
preferidas o futsal e o handebol.

Reconhecimento das temáticas e valores educacionais no cotidiano dos (das) jovens
Percebemos que 85% dos entrevistados expressaram, em suas respostas, que
realmente a Vila desenvolve as atividades temáticas durante o ano e que eles gostam de
aprender sobre estas temáticas. Em suas respostas eles comentaram que gostam de
aprender algo mais além do gesto técnico, como observado na fala do aluno 1: “sim é
bem legal aprender algo mais nas aulas. Os professores sempre passam nas aulas
coisas do abraço amigo”; aluno 17: “eu gosto, gosto muito principalmente quando tem
os passeios. Certeza, um dia isso vai ser bom principalmente para mim que eu quero ser
professor de educação física”. Foi notado que os alunos expressam quase que em sua
totalidade a ligação entre estas aulas e aprender algo mais. Outro motivo para estes
eventos ficarem marcados em suas memórias deve ser pelo fato de que em todo final de
evento realiza-se um passeio para culminar o evento como expressado pelo aluno 17,
que também expressou forte desejo de se tornar um professor de Educação Física.
Apenas 15% dos alunos informaram que aprendem um pouco ou alguma coisa nestas
temáticas.
É importante ressaltar que nenhum dos entrevistados declarou que não aprende
nada nestas aulas, o que reforça a validade desta perspectiva didática em uma proposta
pedagógica para o ensino dos esportes, comprometida com uma aprendizagem além dos
conteúdos específicos sobre os esportes, do próprio gesto técnico ou das estratégias de
jogo. Esta visão dos alunos demonstra que os jovens valorizam as possibilidades de
aprendizagens vinculadas à vida para além das quadras esportivas. Porém, apesar de
declararem que aprendem nestas aulas, as temáticas não foram apontadas quando
questionados sobre o que mais gostavam nas aulas, o que traz um questionamento sobre
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o porquê não foram lembradas pelos alunos e alunas.
Nesta categoria, 50% dos alunos relataram que a temática que mais
participaram e que mais gostaram foi o projeto “A Ludicidade do Movimento em Busca
de Um Abraço Amigo”. Embora seja um projeto desenvolvido na Vila Olímpica este
não pertence às Vilas Olímpicas do Conjunto Ceará. Trata-se de um projeto que convida
a Vila Olímpica a participar de suas ações e que tem por finalidade o trabalho da
Educação Física vinculado a temáticas sociais como: a Cultura de Paz (tema trabalhado
em sua caminhada da paz na primeira etapa do projeto), Educação Ambiental (tema
abordado em sua gincana verde), e a culminância do projeto que se realiza com um
passeio festivo onde se realiza um dia de atividades físicas, jogos, brincadeiras,
geralmente no setor esportivo da Universidade Federal do Ceará.
Esta preferência pode ser observada na fala do aluno 1: “Sim. Foi o Abraço
Amigo. Participei da gincana verde, da caminhada da paz. Gincana verde é sobre o
meio ambiente e a caminha da paz é para motivar a paz. A que eu mais participei foi a
gincana verde”; O aluno 12 nos disse que: “foi a da campanha da paz. Mais gostei foi
do abraço amigo” e o aluno 9 que disse que: “Acho que tudo um pouco, acho que o
mais interessante por exemplo: que era antigamente tinha muito mais hoje o pessoal só
vai por que tem passeio entendeu, assim se você gostar de participar fica mais
interessante. Perai, não sei o que verde, Abraço Amigo. Que eu mais gostei foi Abraço
Amigo.”
A colônia de férias que é desenvolvida em julho e janeiro atingiu apenas 15%
de preferência na valência de participação, e 10% na valência que gostou mais. O tema
da violência no esporte ficou com 10% para cada valência, e temáticas com relação ao
meio ambiente 10% para participação e 15% para que gostou mais. Observa-se que 15%
dos entrevistados falaram que participaram de tantas que não lembram de qual mais
participaram e qual mais gostaram, como expressado pelo aluno 17: “participei de
tantas mais que nem me lembro.”
Nesta categoria afere-se que o tema mais abordado pelos jovens é o projeto
Abraço Amigo que se encontra fora da Vila Olímpica, embora em seu Projeto Político
Pedagógico, no item Estruturas do Temas Geradores, menciona que a aplicação destes
temas e subtemas, são distribuídos nas atividades esportivas e de lazer durante o ano
todo. E cada tema deste deve ser discutido e internalizado por todos aqueles que fazem
parte da Vila. A compreensão dos temas geradores deve acontecer através de processos
dialógicos e coletivos como fator essencial para alcançar as metas do projeto trabalhado.
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Todos os alunos informaram que haviam sido influenciados por estas temáticas
de alguma maneira, no entanto 90% dos entrevistados afirmam que com certeza estas
temáticas influenciaram em seu cotidiano, transformando assim valores em seu dia a
dia, como expressado pelo aluno 8: “cara, acho que sim, por que tira a gente do mundo
das drogas e incentiva a gente entrar no esporte acho que isso é o que é mais
importante”; segundo o aluno 12: “um pouco. Que sei lá, eu era muito danado, agora
eu mudei muito, fazia muito coisa assim, prejudicava muito aqui”; o aluno 14, conta
que: “ajuda, a pessoa não faz coisa de errado como eu falei antes não vai para a rua,
fazer coisa de errado roubar usar droga”.
Pode-se considerar que as temáticas transformam os jovens quanto ao seu
comportamento violento, além de afastar os envolvidos do mundo das drogas. Também
ficou evidente que a consciência ambiental foi bastante trabalhada com os entrevistados,
como notado na fala do aluno 1: “mudou, mudou tudo. Quando a gente está em outro
ambiente não jogamos lixo no chão”; para o aluno 2: “sim, sim. Eu aprendi a respeitar
melhor o meio ambiente e outras coisas mais”; o aluno 18 disse que: “acho que sim,
principalmente sobre a natureza, temática sobre o meio ambiente, ajuda a certas
pessoas a não sujar o meio ambiente”. Apenas 5% dos alunos informaram que tem
influenciado um pouco no modo de viver, estas temáticas e outros 5% informaram que
achava que sim, que tinha surtido algum tipo de efeito.

Aprendizagens e saberes práticos sobre a cultura de paz, solidariedade, respeito e
cooperação
A análise das respostas sobre o que é paz demonstrou que todos os alunos
possuem saberes sobre o que é a paz, mas não têm um conceito bem formulado para a
paz. As respostas variaram bastante, no entanto as respostas foram agrupadas em
categorias: para 15% dos entrevistados paz é uma total falta de violência como relatado
pelo aluno 2: “paz. Sem briga sem violência”; e o aluno 3: “paz é a pessoa poder viver
feliz. Sem violência você poder andar em paz”. Foi percebido uma aproximação ao
conceito de paz positiva o qual diz que a violência não é justificável para absolutamente
nada, os jovens têm incorporado isso no decorrer de sua trajetória na Vila Olímpica.
A união foi mencionada por 15% dos entrevistados ao explicarem o que
significa paz, que também se encontra como fator pertinente à cultura de paz, quando
vista no aspecto social para melhorar as relações entre os grupos. O respeito foi citado
por 20% dos entrevistados como forma de paz. Nesta resposta foi percebido que os
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alunos relacionam “muito respeito” como forma de se almejar a paz e que também se
enquadra no processo de idealização para a paz no âmbito social, favorecendo o
conhecimento, respeito e valorização das diferentes manifestações culturais. Amar ao
próximo foi expresso por 10% dos entrevistados como forma de se chegar à paz. Paz é
tudo, foi referido por 15%, a felicidade por 5% dos jovens, e outras respostas, foram
apresentadas por 20% dos entrevistados.
Foi constatado que 95% dos entrevistados dizem estar agindo para promover a
paz em sua comunidade e em sua família. Vale salientar que muitos conceituaram paz
como sendo a ausência de todo tipo de violência, conforme resposta do aluno 18: “sim,
vamos dizer eu tento ser bem calmo não procuro confusão sempre tento conversa, tento
entender as pessoas também”; e do aluno 17: “tenho, tenho feito principalmente com os
meus pais separados eles antigamente eles discutiam muito e eu tava no meio tentado
levar a paz para eles”.
Novamente afere-se que a forma encontrada pelos entrevistados para que se
tenha mais paz no mundo foi a da ausência de violência com 35% dos entrevistados,
como relatado na fala do aluno 8, “primeiro acabar com a violência o principal disso
tudo é a violência”. Notou-se que 10% dos entrevistados mostram preocupação quanto
às formas de divulgação para se promover a paz como ilustrado nos comentários do
aluno 7: “passeata, conscientizar a população de todas as formas possíveis”. Também
foi citado a incorporação de novos tipos de conhecimento para promoção da paz em
nossa sociedade, verifica-se isso na voz do aluno 10: “É, buscar uma nova forma de
conhecimento por que sem conhecimento a pessoa não é nada”. Novamente o respeito
apareceu como forma de solucionar os problemas de violência segundo as respostas de
20% dos entrevistados.
Cerca de 85% dos alunos entrevistados informaram que cooperação significa
algum tipo de ajuda que você possa prestar a quem estiver necessitando. Como
podemos observar na fala do aluno 11: “Cooperar é ajudar o próximo, quando a
pessoa estiver com dificuldades em alguma coisa você ir lá e ajudar. É isso. ” A união
foi referida em 10% das respostas dos jovens, enquanto que, novamente, o respeito
aparece em 5% das respostas, como forma de cooperação.
Em sua maioria os jovens têm agido em cooperação na sua família e em sua
comunidade. Noventa e cinco dos entrevistados informaram que sim, estão agindo,
porém percebe-se que 90% dos jovens relataram que ajudam sua mãe e apenas 10%
relatam a presença do pai. Talvez pelo fato de que as famílias na periferia estão cada vez
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mais desestruturadas, e os jovens na maioria das famílias crescem sem a figura do pai
em suas vidas. Podemos observar isso nas respostas dos alunos 7: “tenho feito sim. Em
casa tenho ajudado minha mãe e na rua não faço baderna respeito todo mundo”; e do
aluno 3: “tô, tô. Minha mãe não pode ir deixar meus irmãos na escola ai eu vô deixar,
ela mal fica em casa, ajudo em casa”. Apenas 5% dos entrevistados informaram que
não estão agindo para haver cooperação, pois os mesmos falam que no momento estão
pensando mais neles do que nos outros.
A compreensão dos jovens sobre a solidariedade está muito próxima da
concepção de cooperação. De fato, 85% dos alunos informaram que tem a ver com
“uma forma de ajudar o próximo”. Podemos verificar isso observando os comentários
feitos pelos garotos nas entrevistas do aluno 16: “solidariedade, é quando a pessoa se
sente comovido com o que ela está passando no momento”; e do aluno 1:
“solidariedade, solidariedade é ajudar ao próximo saber se você tem mais alguma
coisa, daí compartilhar com os outros”.
A realização de ações de solidariedade em suas famílias e em sua comunidade
foi confirmada por 90% dos entrevistados, como relata o aluno 17: “tenho sim,
principalmente nestes dias, minha mãe conheceu uma família carente, aí ela junta
assim minhas roupas e leva para ela”. Embora vivendo em condições de vida não
muito boas eles procuram sempre ajudar uns aos outros com o pouco que têm. Apenas
5% dos alunos informaram que não estavam fazendo absolutamente nada para
contribuir com ações de solidariedade em seu cotidiano.
Na maioria das respostas os alunos informaram que respeito é como se fosse
uma forma de lidar com as pessoas harmoniosamente sem conflitos, procurando através
do diálogo a aceitação das diversidades culturais, buscar a compreensão de todos os
fatos sem que haja conflitos, como podemos observar na fala do aluno 4: “Respeito. É
você poder respeitar a opinião dos outros se a pessoa escolhe uma coisa, tem de saber
respeitar o que ela escolheu. Levando em conta as necessidades que a pessoa tem, daí
tem de respeitar”; na fala do aluno 1: “Para mim, respeito é você saber se dar com a
pessoa. Não desprezar ela, não fazer ela ser humilhada na frente de outras pessoas”. A
categoria de não ofender e outras ficaram com 5% respectivamente das respostas dos
entrevistados. Interessante de se notar é que todos os alunos têm agido para haver mais
respeito em suas famílias e em sua comunidade como relatado pelo aluno 6: “Tenho,
tenho dado amor, harmonia e paciência tanto na comunidade quanto na família. ”
Nota-se que embora os alunos não tenham conceitos estruturados e
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sistematizados dos valores como paz, cooperação, solidariedade e respeito eles têm
internalizado o que significa estes valores para os mesmos. A Vila Olímpica parece que
tem obtido resultados positivos no resgate dos valores educacionais de seus jovens,
formando assim um cidadão capaz de exercer sua cidadania, como explanado em seu
Projeto Político Pedagógico incorporado novos valores éticos, morais e sócio afetivos
dos alunos participantes. Como diria Ruben Alves, o importante não é o resultado, mas
sim o processo de construção do resultado, que neste caso simboliza uma ação de no
mínimo oito anos de intervenção.

Conclusão
Esta pesquisa teve como objetivo conhecer o trabalho educativo através do
esporte que tem sido desenvolvido na Vila Olímpica do Conjunto Ceará, identificando
se a concepção de esporte educacional tem surtido efeitos na vivência da Cultura de
Paz, no resgate de valores humanos, e na construção da cidadania no cotidiano dos seus
alunos participantes.
Percebe-se que além da Vila oferecer a prática de atividades físicas ela também
é um grande centro de encontro e de socialização para crianças, jovens, adultos e idosos
contribuindo assim para a fortificação de vínculos afetivos e sociais.
A partir de suas experiências os jovens afirmaram que têm incorporado os
valores educacionais que têm sido trabalhados nas diversas atividades que compõem o
projeto pedagógico da Vila. A atividade que foi indicada pela maioria dos jovens como
significativa para a aprendizagem destes valores foi o Projeto Abraço Amigo. Os alunos
afirmaram que a participação neste projeto foi um fator determinante para a construção
de saberes e para a vivência de uma cultura de paz. Os jovens defenderam que para
chegarmos à paz temos que negar todo tipo de violência. A conscientização ambiental
sempre esteve presente em suas respostas, e isso deve- se a vivência da gincana verde.
Importante de se registrar é que estes jovens durante o período em que estiveram na
V.O.C.C sempre fizeram parte do Projeto Abraço Amigo. É por meio dessa convivência
que as muitas oportunidades de contato social são proporcionadas à criança,
contribuindo para o seu desenvolvimento moral (FARINATTI, 1995; FONSECA, 2000).
Reconhecemos que todos os esforços para a redução da desigualdade social e
ações que oportunizem a educação e igualdade dos direitos humanos são válidos.
Porém, não podemos deixar de notar que a Vila como uma aparelhagem do Estado que
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disponibiliza de ferramentas para tal ação tem deixado a desejar na otimização de suas
ações inclusivas, isto pode ser notado quando a maioria dos jovens comenta que as
modalidades esportivas não estão sendo desenvolvidas como deveriam ser. Como
mencionado pelos jovens talvez pela falta de experiência de alguns estagiários ou pelo
simples fato de professores que atuam na área sem a sensibilidade necessária para a
atuação em questão.
Os alunos reconhecem que a Vila foi de extrema importância para eles,
livrando-os de inúmeras mazelas sociais presentes no bairro onde vivem. Chegando a
proteger os jovens de envolvimentos em condutas que rompem com a legalidade
judiciária, a Vila representa um papel essencial no processo de crescimento e
desenvolvimento destes jovens favorecendo o desenvolvimento geral humano.
Portanto, uma das formas de se alcançar este objetivo é pensarmos numa
prática educativa do esporte orientada por um viés inclusivo, que vise a promoção de
atividades recreativas, lúdicas, formativas e sociais. Uma prática que (re)construa
valores, tais como: a cultura de paz, respeito ao próximo, cooperação, solidariedade,
desenvolvimento da personalidade, da tolerância, da integração e convivialidade. E para
que isso ocorra é preciso que o professor acredite na mudança, zele por uma coerência
total entre suas ideias e suas ações na prática educacional; busque conteúdos e uma
metodologia de ensino dinâmica. Em suma, uma aprendizagem formativa que faça do
seu aluno um ser pensante, autônomo, criativo e crítico.
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EDUCAÇÃO INTEGRAL, DISCIPLINAMENTO E APRENDIZAGENS:
DESAFIOS DA ESCOLA CONTEMPORÂNEA
Este painel está estruturado em três trabalhos que se debruçam sobre diferentes aspectos
da ampliação da jornada escolar, na perspectiva da educação integral. Atualmente, esta
temática ganha centralidade no debate nacional, em especial, pela significativa adesão
das redes de ensino ao Programa Mais Educação, que tensiona a organização espaçotemporal da/na escola. A emergência desta proposta se ratifica com a inclusão da
educação integral na meta seis, do Plano Nacional de Educação, que afirma a
necessidade da sua oferta em, no mínimo, 50% das escolas públicas. A partir de
pesquisas desenvolvidas com crianças, dois trabalhos deste painel procuram repensar a
profissão docente e o papel que o educador assume na relação pedagógica, desenvolvida
em contextos de educação integral. Levando em consideração que a atenção ao processo
de educação em tempo integral voltou-se, em sua maior expressão, às equipes diretivas
das escolas e ao corpo docente que efetivam a operacionalização desta proposta, o
primeiro trabalho tem como objetivo compreender o que pensam os alunos com relação
à ampliação do tempo escolar. O segundo trabalho, por sua vez, com o intuito de
problematizar o apagamento da figura do professor como alguém que ensina e a
emergência deste como alguém que “cuida”, discute as relações de poder e de
disciplinamento que têm permeado o currículo de uma instituição com jornada escolar
ampliada. Na perspectiva dos professores, o terceiro trabalho objetiva discutir o
aproveitamento da jornada ampliada nas aprendizagens promovidas durante o período
de alfabetização, partindo do pressuposto de que a ampliação do tempo da jornada
escolar não necessariamente repercute em processos de aprendizagens. Os três trabalhos
deste painel dialogam com os atores envolvidos nos processos educativos da jornada
educacional ampliada procurando analisar a complexidade das práticas, dos sujeitos e
dos saberes que constituem a intencionalidade da nova configuração do espaço/tempo
escolar.
Palavras-chave: Educação Integral. Disciplinamento. Aprendizagem.
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AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR: RECONFIGURAÇÕES DAS
RELAÇÕES PEDAGÓGICAS
Mariane Inês Ohlweiler – UNIVATES
Resumo: O presente trabalho tem como tema central as relações de poder e de
disciplinamento que tem permeado o currículo em uma instituição de ensino com
jornada escolar ampliada a partir das percepções de crianças dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. A pesquisa procurou delinear alguns traços do contexto escolar atual com
autores da área da Filosofia e da Psicanálise, como: Michel Foucault, Hannah Arendt e
Dany-Robert Dufour. Para tanto, são abarcados os conceitos de: relações de poder,
autoridade e alteridade. A metodologia utilizada na pesquisa, de abordagem qualitativa,
contou com a participação de setenta e seis crianças, com as quais foram realizadas
intervenções com o caráter de discussão através do uso de artefatos visuais (tiras de
histórias em quadrinhos e filmes de animação). Durante os encontros foram levantadas
questões sobre as relações de hierarquia, como mando e obediência entre pais e filhos, e
professores e alunos, além de perguntas sobre situações da dinâmica escolar e familiar
em diferentes épocas e situações. Entre os aspectos que cabem ser destacados no que diz
respeito à educação na jornada escolar ampliada, sobressaiu-se o apagamento da figura
do professor como alguém que ensina, e a emergência deste como alguém que “cuida”.
Além desta constatação, perceptível nas falas das crianças partícipes da pesquisa,
destacam-se os relatos acerca das mudanças geracionais e temporais que influenciam os
modos de educar na contemporaneidade. Para a temática da educação integral em
especial, procurou-se refletir no decorrer do texto sobre as relações entre professores e
alunos e suas reconfigurações dentro de um espaço-tempo outro, um tempo expandido
que exige novas leituras sobre as práticas desenvolvidas no espaço escolar e a
constituição dos sujeitos que nele se encontram.
Palavras-chave: Relações de poder; Autoridade; Alteridade.

Introdução

O tempo que molda nossas ações nas mais variadas situações e relações que
constituem nossa subjetividade cotidianamente, tem sido um elemento de grande
preponderância nas discussões acerca da organização do espaço-tempo escolar nos
últimos anos. A força desta temática pode ser justificada com a ampliação da jornada
escolar através da disseminação do programa nacional Mais Educação e a meta de
número 6 do Plano Nacional de Educação. Para além destas instâncias – de cunho
material e legal – , que regem muitas das ações que tem sido desenvolvidas na
perspectiva da educação integral, é preciso considerar as outras forças que impelem as
redes de ensino a aderirem ao que poderíamos chamar de uma outra escola, não
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necessariamente um “novo modelo de escola”, mas uma escola na qual a jornada
ampliada vem a reconfigurar as relações pedagógicas e sua própria forma de
organização.
A pesquisa – cujo recorte de dados será explorado neste texto –, procurou
delinear alguns traços do contexto escolar atual com autores da área da Filosofia e da
Psicanálise, como: Michel Foucault e Hannah Arendt e Dany-Robert Dufour. O enfoque
que será dado neste trabalho é a análise do discurso infantil acerca da figura do
professor em um contexto de ensino com jornada escolar ampliada. A escola, da rede
federal de ensino, está situada na cidade de Porto Alegre/RS e atende a um público
diversificado, dado o fato de que o ingresso na escola ocorre mediante abertura de
edital, inscrições e sorteio.
Os conceitos utilizados como ferramentas teóricas nesta escrita – relações de
poder, autoridade e alteridade – , serão entrelaçados com aspectos que acompanham a
instituição escolar desde a sua emergência, no período da Modernidade, para tanto,
trago na parte inicial deste trabalho uma breve retomada da constituição da instituição
escolar moderna. Na sequência trago as contribuições de alguns autores sobre o tempo
escolar e o quanto este formata as ações dos sujeitos que se encontram em instituições
de ensino. Na terceira parte do trabalho são analisadas algumas falas das crianças que
participaram da pesquisa e são explorados os conceitos chave usados como lentes
teóricas para este estudo. Destaco que foram realizadas 20 intervenções com o caráter
de discussão através do uso de artefatos visuais (tiras de histórias em quadrinhos e
filmes de animação) com 76 crianças dos anos iniciais divididas em 5 grupos conforme
o seu ano escolar. O objetivo do uso dos materiais visuais foi de elucidar a fala das
crianças participantes e não de análise das imagens veiculadas nos mesmos. Na quarta
parte do trabalho são exploradas as percepções infantis acerca do professor com as
demandas que este tem de atender no que diz respeito mais especificamente, às relações
pedagógicas e as ações nelas implicadas.

A escola: uma instituição moderna

Ao situar a emergência da escola no período da Modernidade, percebemos o
quanto esta instituição ainda se enquadra nas características das “instituições de
sequestro”, segundo expressão de Michel Foucault (2007). Em outras palavras, a escola
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até hoje se enquadra no modelo daquela época, preocupado em garantir o
enclausuramento dos sujeitos que deveriam aprender as regras de submissão à
autoridade estatal, um modo de ser produtivo e de desvencilhar-se dos hábitos
domésticos, oriundos da família (VARELA; ALVAREZ-URIA, 1992).
Os sujeitos – em um processo que paulatinamente envolveu a obrigatoriedade
escolar de forma cada vez mais rígida – , eram apartados desde muito cedo, ainda
crianças de suas famílias e o “sentimento de infância” conforme descreveu Phillipe
Ariès (1986), passou a se constituir concomitantemente com a delimitação de um
espaço específico onde os sujeitos passaram a receber uma “aprendizagem específica”, a
qual

veio

a

substituir a

“aprendizagem

espontânea”,

que

era

transmitida

geracionalmente e abarcava os saberes de determinadas profissões. Coimbra e
Nascimento (2001), baseadas nos estudos de Michel Foucault, destacam que durante
“todo o século XIX, esses estabelecimentos se multiplicam objetivando o seqüestro e o
controle de três funções: do tempo, do corpo e do saber dos sujeitos a eles submetidos e
neles incluídos. É a famosa inclusão por exclusão, típica das sociedades disciplinares”
(COIMBRA; NASCIMENTO, 2001, p. 246).
Embora já tenha sido extensamente explorado em inúmeros trabalhos do
campo da educação, o conceito de disciplina de Michel Foucault é extremamente
pertinente para pensarmos e tensionarmos os sujeitos, as práticas e os saberes que
constituem o cotidiano escolar, em especial, das instituições de ensino com jornada
escolar ampliada. Talvez o exercício mais árduo dos pesquisadores que fazem uso deste
conceito como ferramenta e lente teórica, seja trazer à tona o sentido de disciplina sem
fazer juízo de valor, tal qual conceituado por Foucault (2007), ou seja, a noção de que o
filósofo francês não se posicionou nem contrária e nem favoravelmente à disciplina.
Dado o interesse de Foucault (1995) na constituição do sujeito, na
subjetividade e nos processos de subjetivação, importava-lhe analisar os modos como
algumas práticas de disciplinamento constituem os sujeitos, de modo a torná-los sujeitos
a algo e de algo – compreendendo este algo como múltiplas possibilidades. Em outras
palavras, Foucault não se preocupou em chegar a uma conclusão de constatação, se a
disciplina é benéfica ou não para os sujeitos, ou ainda: se a sociedade seria melhor sem
disciplina. O que o autor, questiona é: em que medida a disciplina afeta nossos modos
de ser sujeito, e o que fazemos, produzimos com isso.
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Uma breve digressão sobre a permanência de um modelo disciplinar de
sociedade e de escola permite-nos pensar sobre os efeitos disso na constituição dos
sujeitos que frequentam escolas de turno integral ou de jornada escolar ampliada.

A jornada escolar ampliada

No contexto brasileiro, os anos de 1980 são o marco da eclosão do debate
sobre a jornada integral. As discussões se mantiveram concentradas, principalmente, no
Rio de Janeiro. “O tema surgiu associado ao Programa dos CIEPs — implementado em
duas gestões governamentais, respectivamente, nos períodos de 1983/86 e 1991/94”
(CAVALIERE, 2006, p. 92).
Já a partir de 1996, o debate acerca da educação integral ganhou destaque em
demais estados, esta movimentação deve-se, em parte, aos artigos 34 e 87 da Lei de
Diretrizes e Bases, promulgada no referido ano, que prevêem a oferta de horário integral
no ensino fundamental. (Ibid.). Segundo Branco (2012), as discussões acerca de uma
educação que se pretenda para além do tempo integral, mas de forma integral já datam
do ano de 1932, quando, com o Manifesto dos Pioneiros são pautadas várias questões
voltadas para a melhoria da educação pública e garantia de qualidade no atendimento
ofertado.
Ao se debruçar sobre a relação entre o tempo e a escola, Cavaliere (2006, p.
94) afirma que:
[...] lidar com o tempo de escola — ou seja, alterá-lo, reduzi-lo, ampliá-lo—
não é mero acerto técnico, e sim uma ação com implicações político-culturais
de grande alcance. Na prática, a organização do tempo escolar ultrapassa as
questões de ensino e aprendizagem, isto é, da instrução escolar propriamente
dita, e condiciona um espectro muito mais amplo da vida das crianças e
adolescentes. Os deslocamentos, a alimentação, o sono, o lazer, a
convivência familiar orbitam a organização temporal da jornada escolar.

Ressalto o apontamento de Cavaliere (2006) em relação às questões de ensino e
aprendizagem, pois de fato, para grande parcela da sociedade a ampliação do horário
escolar é vista como sinônimo de mais aprendizagem. Nesse aspecto, cito o sociólogo
francês, François Dubet (1997) que, através de pesquisas com professores e estudantes,
pontua que a ampliação do tempo escolar não garante as aprendizagens que não
ocorrem no tempo já lhes é destinado.
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Se voltarmos ao período de criação dos CIEPs, cabe pontuar que a adesão da
população se deu, em certa medida, por uma questão de segurança pública. É inegável
que a questão do cuidado é premente no que tange aos espaços que as crianças
frequentam, no sentido de um problema de tutela que se coaduna com os atuais
problemas de segurança pública. Mas para muito além do aspecto da segurança, são
muitos os fatores implicados à ampliação da jornada escolar.
A questão que devia ser levada em consideração e trazida à pauta das
discussões de planejamento da área da educação é: precisamos de escolas de turno
integral em todas as cidades e contextos brasileiros? Conforme propõe Cavaliere (2006,
p. 92), pensar sobre “o tempo de escola, isto é, sobre o que o instaura e suas
implicações, pode ser um bom começo para que se criem bases sólidas às necessárias
mudanças, não apenas na quantidade do tempo de escola, como, principalmente, na
lógica de sua utilização”.
Para além do aspecto mais urgente da segurança pública em grandes centros
urbanos, cabe destacar a situação contemporânea da conquista massiva do mercado de
trabalho pelas mulheres que também se preocupam com as condições de tutela dos seus
filhos. Em outras palavras, cada vez mais a sociedade como um todo reivindica espaços
onde as crianças possam ficar em segurança. A definição do tempo de escola, está,
segundo Cavaliere (2006), diretamente ligada à forças de diferentes naturezas e origens,
no sentido de que algumas “estão diretamente relacionadas ao bem-estar das crianças,
outras, às necessidades do Estado e da sociedade e outras, ainda, à rotina ou ao conforto
dos adultos, sejam eles pais ou professores.” (CAVALIERE, 2006, p. 93).
Na perspectiva da educação integral já trazida no Manifesto dos Pioneiros,
questiono as tantas outras necessidades que caracterizam um desenvolvimento infantil
de qualidade, nos mais variados aspectos que esta “dita qualidade” abarca. Retomando a
discussão anterior em relação ao disciplinamento escolar, é importante atentar ao fato de
que, com a educação em tempo integral, amplia-se a carga horária disciplinar
característica da escola (no sentido das normas e regras histórica e socialmente
reproduzidas). Ou seja, independentemente do que venha a ser proposto pelas escolas no
turno inverso ao turno regular, seja aulas de reforço, oficinas, desenvolvimento de
projetos ou mesmo o “brincar livre”, as crianças sempre estarão sob a responsabilidade
de um adulto que lhes exige determinados comportamentos que garantam o convívio
coletivo dentro do espaço escolar.
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Nesse sentido, penso que são potentes as percepções das crianças de uma
escola com jornada ampliada, como elas veem a figura dos professores com os quais
mantém relações pedagógicas.

Percepções de crianças sobre a figura do professor

Na concepção foucaultiana das relações de poder, as relações pedagógicas, por
mais democráticas que pretendam ser, sempre implicam uma relação de poder. Foucault
indica que o poder deve ser compreendido, primeiramente, como “[...] a multiplicidade
de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua
organização” (FOUCAULT, 1988, p. 102). O autor define o poder como algo que se
exerce a partir de inúmeros pontos e que “vem de baixo”, no sentido de quebrar a noção
binária de um poder vertical, exercido sobre os sujeitos. As relações de poder – também
denominadas de correlações de força múltiplas – denotam essa relação capilar de poder,
ao serem caracterizadas pelo autor como aquelas que “[...] formam e atuam nos
aparelhos de produção, nas famílias, nos grupos restritos e instituições, servem de
suporte a amplos efeitos de clivagem que atravessam o conjunto do corpo social”
(FOUCAULT, 1988, p. 104). As relações de poder não são exteriores a outros tipos de
relações e são intencionais e não subjetivas, ao mesmo tempo: não subjetivas no sentido
de não partirem de um sujeito único que elabora a trama nas quais há de se estabelecer o
poder; muito pelo contrário, trata-se de um emaranhado de estratégias, anônimas ou
quase mudas, mas esboçadas por “dispositivos de conjunto”.
Parto desta conceituação para contextualizar a lente teórica de análise do
recorte de dados da pesquisa realizada com 76 crianças dos anos iniciais do Ensino
Fudnamental. A coleta de dados se deu através de encontros, nos quais foram levantadas
questões sobre as relações de hierarquia, como mando e obediência entre pais e filhos, e
professores e alunos, além de perguntas sobre situações da dinâmica escolar e familiar
em diferentes épocas e situações.
Entre os aspectos que cabem ser destacados no que diz respeito à educação em
tempo integral, sobressaiu-se o apagamento da figura do professor como alguém que
ensina, e a emergência deste como alguém que “cuida”. Além desta constatação,
perceptível nas falas das crianças partícipes da pesquisa, destacam-se os relatos acerca
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das mudanças geracionais e temporais que influenciam os modos de educar na
contemporaneidade.
A aparição discreta da figura da professora nas respostas das crianças de um
dos grupos agregou um dado importante à pesquisa, pois, mesmo quando o espaço
escolar era mencionado nas perguntas, o diretor era a figura mais lembrada como aquele
que “manda”. Nesse sentido, podemos supor que o diretor é uma figura legitimada, a
quem não se questiona a demanda de respeito. Já a professora, quando apareceu nas
falas, era mais relacionada à proteção, à organização e ao cuidado.
Neste ponto caberia a ressalva de que a educação envolve obrigatoriamente o
cuidado, exatamente por configurar-se como uma relação de responsabilidade com o
outro. Este aspecto nos faz pensar o quanto a escola de turno integral implica de fato o
cuidado, tão defendido na modalidade da Educação Infantil, que atende,
preferencialmente em turno integral. Ao mesmo tempo, cabe considerar o quanto o
disciplinamento pode imperar em práticas de cuidado, no sentido de ter a contrapartida
de quem é cuidado, a contrapartida de quem acolhe ordens e respeita o outro que
dedica o seu tempo em prol do seu cuidado.
Ao mesmo tempo, a antiga distinção entre figuras de autoridade como aquelas
que detém o saber e de outro lado, figuras que exerceriam um papel “menos nobre”, o
de cuidar, também merece destaque, dadas as conotações pejorativas que a sociedade
tem delegado “aquele que cuida”, ao cuidador como algo “menor”. Menciono as figuras
de autoridade pelo fato de este ter sido um dos objetivos da pesquisa (cujo recorte de
dados trago nesta escrita), tentar compreender quais são, segundo o olhar infantil, as
figuras de autoridade que permeiam o ambiente escolar e familiar.
O foco deste trabalho é o ambiente escolar e, segundo o conceito de autoridade
de Hannah Arendt (1997b), é sempre o outro da relação, ou seja, aquele que se encontra
em relação com a autoridade que deve legitimar esta como tal. Na relação pedagógica,
portanto, quem deveria legitimar o professor como figura de autoridade e reconhecê-lo
como tal é o aluno. Nas relações pedagógicas que constituem o tempo-espaço da
educação em tempo integral, pressupõem-se a importância de que algumas pessoas
representem figuras de autoridade para as crianças no sentido de possibilitar relações de
respeito mútuo, uma vez que, relações pedagógicas e de disciplinamento em uma
jornada escolar ampliada implicam autoridade e não autoritarismo.
Uma das professoras que foi muito lembrada em dois dos cinco grupos
entrevistados tem uma particularidade: a coordenadora. Mais do que as professoras
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titulares das turmas, a coordenadora apareceu inclusive em “disputa de hierarquia” (no
sentido da mais mencionada) com o diretor. O interessante é a presença dessa
coordenadora no segundo semestre. A turma (a turma de 4ª série, atual 5º ano), estava
tendo aula com uma professora estagiária e, às sextas-feiras, a coordenadora assumia os
alunos como professora titular. Apesar de estar com eles em sala de aula somente uma
vez por semana, ela foi muito lembrada, enquanto a professora estagiária não foi
mencionada uma única vez.
Para além das figuras citadas, queremos explorar também as justificativas das
crianças. Enquanto o diretor é aquele que “manda em tudo” e pode mandar o que e em
quem quiser, as figuras mais “empoderadas” pelas crianças da 3ª série (atual 4º ano) na
escola foram as professoras. Enquanto a relação de mando do diretor era justificada com
demais pessoas do colégio, como as próprias professoras, ao responder à pergunta
“Quem tem mais poder?”, as crianças se viram no nível da sujeição, remetendo o poder
às professoras, a título de exemplo, trago algumas falas abaixo, destacadas em itálico:
Os professores.
O professor. Porque a gente é pequeno.
A gente tem poder também, quem tem poder são os pirralhinhos dessa turma, eles são
muito chantagistas.
As professoras, porque elas podem cuidar da gente muito mais.
As professoras.
Professora Fabiane [coordenadora, nome fictício], porque ela manda muito.
Porque eles falam o que é pra fazer [o diretor].
Ainda acho que é a professora Isabel [se referindo à professora da turma].
Além destas respostas, houve mais três, em que duas crianças fizeram menção
ao diretor e uma a Deus. Das falas acima, gostaria de chamar a atenção para a seguinte:
As professoras, porque elas podem cuidar da gente muito mais; “o poder cuidar” soa
aqui como um “pode controlar muito mais”, mais que o diretor ou outras pessoas da
escola. E, podendo controlar mais, também organizam e gritam mais (segundo os
próprios termos das crianças). Na turma de 4ª série, prevaleceu a figura do diretor como
“o mais poderoso”; mas trago duas falas interessantes, uma que cita a professora e outra
na qual eles (os alunos) são mencionados:
O diretor, o diretor da escola e as professoras. Porque elas nos ensinam e elas sabem
aprontar mais que a gente, então elas têm poder.
Os alunos também, porque a gente tá sempre nos pátios da escola, sem a gente não
existiria essa escola.
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Destaco aqui as duas últimas frases, pois embora tenham sido raras as menções
à professora como alguém que detém o saber e ensina, na penúltima frase a criança
aliou a questão de quem pode ter mais poder ao ato de ensinar.
Dufour (2005), autor que aborda a questão da “mutação pós-moderna das
modalidades de subjetivação”, questiona o que poderia representar a “autoridade” hoje
para as novas gerações. Para ele, há uma negação geracional que denota a negação do
real, o que evoca cada vez mais “crianças sem antecedência”. O autor preocupa-se
quanto às formas atuais de subjetivação dos sujeitos e acredita que haja uma falência da
função simbólica. Esta preocupação é pertinente pelo fato de os sujeitos se constituírem
através da alteridade, ou seja, a partir do Outro, já que “[...] o sujeito é tanto a sujeição
quanto o que resiste à sujeição” (p. 33). Acredito, porém, que a falência da função
simbólica seja um processo muito complexo de modo a tornar-se perceptível em
determinado grupo de crianças em idade escolar. Por outro lado, no respectivo grupo
entrevistado o adulto parece ocupar vários papéis de referência às crianças.
Mesmo havendo a reivindicação das crianças em relação a elas próprias como
também tendo poder, conforme ilustra a fala já trazida acima: Os alunos também,
porque a gente tá sempre nos pátios da escola, sem a gente não existiria essa escola; é
perceptível pela quantidade de crianças que mencionou os professores como tendo mais
poder, o quanto estas respostas denotam as relações pedagógicas implicadas diretamente
em ações de disciplinamento.
Talvez, o que venha a interferir nas novas formas de subjetivação dos sujeitos
seja a não solidez de configurações simbólicas e referenciais simbólicos estáveis. Ou
seja, em determinada faixa etária, ou conforme a relação pedagógica que venha a se
estabelecer, o professor pode vir a ser uma figura de autoridade, de referência para as
crianças, ou simplesmente uma figura de poder; pois não necessariamente uma figura
que aos olhos da criança “manda e/ou tem poder” é legitimada por ela e considerada
uma figura de autoridade, e pode vir a sê-la hoje e não mais no ano seguinte.
Digo isso exatamente pela dificuldade enfrentada durante as intervenções e os
questionamentos dirigidos às crianças. Embora o pesquisador se pretenda neutro, ele
nunca o será, pelo simples fato de ser um adulto entrevistando crianças, ao mesmo
tempo que as próprias questões já constituem um recorte imparcial e vêm a definir os
dados que serão obtidos e posteriormente analisados. Com as crianças, enfrentei o
dilema de como questioná-las sobre as pessoas que são para elas figuras de autoridade.
Embora Hannah Arendt (1997b) não considere autoridade como sinônimo de poder,
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para Foucault (1988), quando um sujeito legitima o outro como alguém que possui
hierarquia na relação subentende-se que há uma relação de poder, que pode, aliás, ser
extremamente sutil. Ao questionar as crianças sobre “quem tem poder” não entendo o
poder como algo material que possa se encontrar em uma pessoa, mas esta foi a forma
encontrada de questionar as crianças, dada a complexidade e abstração das perguntas.
Para Dufour, há uma transformação na condição subjetiva, que está submetida
à historicidade. Entre as “fraturas da modernidade” apresentadas pelo autor, apoiado na
abordagem de Jean François Lyotard sobre a pós-modernidade, está o esgotamento e o
desaparecimento das “[...] grandes narrativas de legitimação, notadamente a narrativa
religiosa e a narrativa política” (DUFOUR, 2005, p. 25); o que denota uma fluidez
identitária maior. Ou seja, as referências estáveis talvez tenham seus dias contados.

Considerações finais

Em relação ao professor, questiono de que forma este procura se instaurar
como uma figura de autoridade para as crianças e em que medida isto necessita ser
reforçado ou atenuado na educação de tempo integral. Em que medida são consideradas
as particularidades de relações pedagógicas que, para muito além das relações de ensino
e aprendizagem, precisam ser reconstruídas cotidianamente e podem inclusive, sofrer o
desgaste temporal, ou, antes, ser reforçadas pelo tempo de convívio estendido.
O cuidado, aspecto mencionado já no resumo do presente trabalho chama a
atenção na fala das crianças exatamente pelo que isso implica na jornada escolar
ampliada, ou seja, professores não só ensinam, mas cuidam, “nos ajudam”. Para Hannah
Arendt (1997a), a natalidade, ou seja, todo sujeito que nasce exige o necessário cuidado
do outro para sua inserção no convívio em sociedade, a alteridade é portanto, um
elemento da condição humana. O cuidado com um outro que envolve a preocupação
com os outros. Os outros do social que nos cerca, os outros do social no qual nos
inserimos, que nos acolhem ou nos intimidam, enfim, os outros que segundo Sygmund
Freud (1978) garantem a “proteção” do sujeito ao acatar o convívio em sociedade.
Em certa medida, podemos considerar que a educação em tempo integral exige
cada vez mais o cuidado e a responsabilidade dos professores, considerando-se que pela
própria questão temporal, eles passam a fazer a inserção do convívio social de forma
cada vez mais presente. Nas relações pedagógicas, isso implica que também o professor
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repense o seu papel, e que instâncias para além das escolares, possam pensar em
práticas que venham a potencializar a jornada escolar ampliada de modo a torná-la
integral, no sentido de um desenvolvimento infantil que vá para além da tutela e do
disciplinamento dos corpos infantis no espaço-tempo escolar.
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EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: NOVOS
DESAFIOS, NOVAS ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS

Rochele da Silva Santaiana
Professora Adjunta da UERGS

Resumo
O presente trabalho é oriundo de uma pesquisa realizada ao longo do ano de 2015 em
uma escola estadual, do município de Alegrete/RS, região da fronteira oeste do Estado
que articula o trabalho com os anos iniciais no ciclo de alfabetização com a Educação
Integral. O tema da Educação Integral e sua inserção no ciclo de alfabetização se
justificam por serem pujantes e emergentes no cenário educacional contemporâneo. A
presente pesquisa objetivou reconhecer se a permanência dos sujeitos em jornada
ampliada redunda em aprendizagens no ciclo de alfabetização. O estudo se ancora no
campo dos Estudos Culturais em Educação, mais precisamente na teorizações pósestruturalistas e a produção de Michel Foucault usando como ferramentas analíticas a
análise do discurso foucaultiana e a governamentalidade. A metodologia é a qualitativa
sendo utilizadas como instrumentos de coleta de dados questionários estruturados em
perguntas que foram realizados com professores do 1º, 2º e 3º anos do ciclo de
alfabetização. O foco nestes anos do Ensino Fundamental deveu-se ao interesse da
pesquisa em discutir o aproveitamento da jornada ampliada nas aprendizagens no
período de alfabetização. Os dados gerados pela pesquisa, foram analisados na
perspectiva já citada e ancorados teoricamente, também por autores que discutem as
práticas de educação integral nas escolas e as políticas que as orientam. Considera-se ao
término da pesquisa que a questão da Educação Integral no ciclo de alfabetização
precisa ser potencializada de forma que os docentes reconheçam que a Educação
Integral via Programa Mais Educação, pode ser um componente estratégico na
organização pedagógica da escola redundando em aprendizagens qualificadas para os
alunos.
. Palavras-chave: Educação Integral. Alfabetização. Aprendizagem

EDUCAÇÃO
INTEGRAL:
CONTEMPORÂNEA

NOVOS

DESAFIOS

NA

ESCOLA

Estudando as propostas do Ministério da Educação, é possível ver que a defesa
de uma sinergia entre diferentes áreas, e a intersetorialidade entre políticas, são
defendidas e estimuladas na intervenção nas escolas. O presente trabalho é oriundo de
uma pesquisa maior intitulada Educação Integral e as Avaliações em Larga Escala:
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Desafios Contemporâneos em Tempos de Inclusão no Ciclo de Alfabetização contando
com

o

apoio

de

uma

Bolsa

de

Iniciação

Científica

INICIE/UERGS,

INOVATEC/UERGS, realizada ao longo do ano de 2015 em uma escola estadual do
município de Alegrete/RS, região da fronteira oeste do Estado.
Entendemos que mediante a implementação de variadas políticas em conjunto
nas escolas, ver e compreender como os docentes neste bloco de alfabetização estão
lidando com as políticas educacionais que se cruzam no espaço/tempo escolar se torna
uma análise importante. Procuramos discutir com este trabalho como a Educação
Integral via Programa Mais Educação está sendo potencializada para uma educação de
melhor qualidade para os alunos.
DAS QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
A partir do referencial pós-estruturalista e das teorizações de Michel Foucault,
pretende-se refinar e aproveitar as conceituações de governamentalidade e biopolítica.
A investigação irá se orientar a partir da seguinte questão: Como as práticas efetivadas
na Educação Integral com jornada ampliada podem gerar efeitos no currículo das
escolas nos anos iniciais do ciclo de alfabetização? Para tentar responder tal
questionamento a pesquisa se desdobrou em três objetivos específicos: 1) analisar como
a jornada ampliada por meio do programa Mais Educação está sendo aproveitada
pedagogicamente nas escolas; 2) entender como a implementação de um programa pode
ou não gerar efeitos nas práticas dos docentes.
A ferramenta teórica da governamentalidade será fundamental para esta
pesquisa. Tal ferramenta nos permitiu perceber o deslocamento histórico, social e
econômico nas artes de governar e nas formas de governamentalidade que foram e são
exercidas no território, no corpo indivíduo e no corpo-espécie, na população. As leituras
dos cursos Os cursos desenvolvidos por Foucault em 1976 e 1978, respectivamente Em
Defesa da Sociedade e Segurança, Território e População, foram importantes para o
entendimento da governamentalidade como uma racionalidade política, que permite a
operacionalização de uma tecnologia de poder totalizante (ao atingir uma
multiplicidade), e ao mesmo tempo, micro (individualizante), por, exatamente,
preocupar-se com cada um e com o todo.
Trata-se, talvez, de analisar como uma determinada forma de governar, a todos e
a cada um, passa a ser desenvolvida através das propostas educacionais que atingem
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grandes totalidades como a Educação Integral e as avaliações em larga escala. Pensar
com Foucault e a partir dele possibilita-nos que possamos nos desfazer de perguntas
sobre se tais ações públicas serão positivas, ou não, para a educação, produtivas
certamente. Já que “[...] a verdade é deste mundo [...]” (FOUCAULT, 2003, p. 12),
como diz o filósofo, interessa neste investigação muito mais perguntar, como as
proposições dessas políticas educacionais vieram a se tornar verdadeiras, que discursos
elas acolheram e sancionaram como verdadeiros (FOUCAULT, 2003).
Metodologicamente o trabalho se organizou por meio da análise documental e
do uso de questionários da escola participante. Montamos um questionário com
perguntas para serem respondidas por professores que atuam com turmas de 1º, 2º e 3º
ano. O motivo desta escolha se justifica por ser um dos focos da pesquisa a questão de
como a avaliação do ciclo de alfabetização, que se realiza no 3º ano do Ensino
Fundamental impacta as práticas escolares. Nesse sentido ao montarmos os
questionários tivemos por base pensar que “o processo de elaboração é longo e
complexo, exigindo cuidado na seleção das questões“ (MARCONI, LAKATOS, 1999,
p.74), ou seja, distribuímos as perguntas de forma a equilibrar, dois dos focos da
pesquisa: educação integral e, e procuramos elaborar perguntas que nos permitissem ir
além de uma óbvia resposta, que permitisse aos docentes maior liberdade de resposta.
Cabe ainda esclarecer para fins metodológicos que nossos contatos foram feitos
junto a uma escola da rede municipal de Alegrete e outra da rede estadual do mesmo
município. Também estivemos em reuniões com as referidas escolas, onde esclarecemos
nossa pesquisa e nos colocamos a disposição para darmos retornos sobre a mesma. No
entanto durante o processo de devolução dos questionários somente uma escola o fez, o
que delimitou a pesquisa somente na escola da rede estadual. Esclarecemos que todos os
docentes que participaram da mesma assinaram um termo de concordância e aceite em
participara sendo suas identidades e respectivas informações pessoais resguardadas como forma
ética na pesquisa.

Em uma pesquisa da área de Ciências Humanas tomamos as entrevistas e os
questionários, como possibilidade não de desvelar alguma verdade escondida à espera
de um intelectual que a desvele. Tomamos as respostas como campo de possibilidade de
conhecer as posições, enfrentamentos, conflitos cotidianos sobre os quais os professores
se deparam no exercício de suas atividades. Com isso justificamos que nosso olhar
analítico se distancia de análises que posicionam os sujeitos entre os certos e os errados,
mas sim procuramos reconhecer como determinados discursos sobre, educação integral,
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se constituem e tornam-se potentes nas narrativas dos docentes. Como forma de manter
o anonimato dos participantes iremos descrevê-los por professores P, sendo que cada
um no decorrer dos blocos de questionário ganhou ainda uma nomeação por número,
por exemplo o professor P.11, se tratará da mesma pessoa em todas as respostas, mesmo
que as tenhamos separado no trabalho. Para melhor analítica então distribuímos as
questões respondidas conforme o tema que analisamos como será possível perceber no
decorrer do artigo.

EDUCAÇÃO INTEGRAL: PENSANDO SOBRE A JORNADA AMPLIADA

Atualmente a Educação Integral tem se tornado assunto potente no cenário
educacional brasileiro, o número de escolas que recebe o Programa Mais Educação tem
se ampliado em todo o país. O Programa Mais Educação é um programa instituído pela
Portaria Interministerial 17/2007 e pelo Decreto Presidencial 7083/2010 e integra as
ações do Plano de Desenvolvimento da Educação- PDE. Esta ideia vem como uma
estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da Educação Integral. Trata-se
do esforço para construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas
educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das
desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira.
Quando perguntados sobre: O que Entendes por Educação Integral? Os
professores responderam:
Educação Integral é a oportunidade que o aluno tem de permanecer na escola manhã e
tarde com atividades pedagógicas e oficinas, a fim de desenvolver-se melhor nos
aspectos: social, afetivo, e cognitivo. (P.1.1)
Entendo pela formação integral do aluno. Uma escola que (parem) para além da
ampliação do tempo na escola. (P.1.2)
Penso que é a educação que contempla todos os setores da vida de uma pessoa, ou seja,
esta educação deve contemplar o aspecto cognitivo, social e espiritual. (P.2.1)
Um desafio a ser alcançado, conseguir desenvolver um aprendizado visando o todo.
Trabalhar afetividade, cognição e corporeidade. (P.2.2)
É a formação da criança como um todo, visando o desenvolvimento de suas
potencializando tanto no âmbito social e escolar, quanto no pessoal e físico. (P.3.1)
Entendo por uma Educação que busque manter o aluno o maior tempo possível na
escola. – Marcelo Faraco – (P 1.1)
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Segundo Menezes (2012), a Educação Integral reconhece a pessoa como um
todo e não como um ser fragmentado, por exemplo, entre corpo e intelecto. Esta
integralidade se constrói através de linguagens diversas, em variadas atividades e
circunstancias, que podem e deveriam ser ofertadas pelas escolas. O desenvolvimento
dos aspectos afetivos, cognitivos, físicos, sociais e outros se dão conjuntamente na
constituição do sujeito integral.
Ao analisarmos as respostas dos educadores podemos observar que há uma
opinião em comum quanto ao aspecto da formação integral do aluno. Foi bem ressaltada
a questão de preocupar-se com o todo do aluno, acreditando que a Educação Integral
deve envolver os aspectos cognitivos, sociais, afetivo entre outros dos educandos.
Destacamos como as questões de visão do todo e do aspecto cognitivo se evidenciam
demonstrando que os docentes percebem que as aprendizagens podem se dar de
inúmeras formas, mas que mais tempo na escola também deve redundar em questões
cognitivas.
Podemos ver também que uma professora ponderou sobre a questão do tempo
em que as crianças ficarão na escola, afirmando que entende que o objetivo maior da
Educação Integral é manter o maior tempo possível os mesmos dentro da Escola. Dessa
forma é possível entendermos o quão necessário é tratar com mais profundidade sobre
os objetivos que a Educação Integral procura atingir. Pois o tempo sem qualidade pode
tornar-se um tempo somente de mera ocupação e não de produtividade de aprendizagem
e desenvolvimento de múltiplas potencialidades.
Quando perguntados sobre: Qual teu conhecimento sobre o Programa Mais
Educação? Os professores entrevistados responderam:
Nenhum, pois este ano não tivemos e as informações que tenho são breves. (P.1.1)
É um Programa do Governo Federal que amplia a jornada escolar com oficinas
organizadas pela escola. Este é um processo que visa à Educação Integral nas escolas. O
Programa é temporário (digo) após esse tempo a escola deverá gerenciá-lo sozinha.
(P.1.2)
Na verdade na prática eu conheço muito pouco, mas sei que ele objetiva desenvolver as
capacidades e habilidades das crianças. (P.2.1)
Tenho contato nas escolas, são oficinas oferecidas as crianças e adolescentes como
forma de melhorar seu desenvolvimento. (P.2.2)
É um Programa que visa ampliar o tempo da escola para o aluno, com oficinas que
promovam diferentes áreas da aprendizagem, possibilitando à criança oportunidades de
desenvolvimento. (P.3.1)
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Tinha como objetivo auxiliar os alunos com dificuldades em sala de aula. (P.3.2)
Minha escola foi pioneira na adesão e implementação deste Programa que tem
funcionando como uma importante maneira de disponibilizar novas formas na melhoria
do processo Ensino-aprendizagem. – (P 1.1)
Nota-se que alguns professores já apontam entender que o Programa é o início
para a implementação da Educação Integral nas escolas. Também relataram da
importância que o Programa tem e o quanto pode contribuir nos processos de ensino
aprendizagem dos alunos, auxiliando-os a desenvolverem habilidades e competências
que somente quatro horas de aula não conseguiriam. Ao mesmo tempo constatamos que
existe uma proliferação de discursos sobre as finalidades do Programa Mais Educação:
induzir a jornada ampliada, ajudar nas dificuldades de aprendizagem, disponibilizar
novas formas de ensinar e aprender, entre outras. Com isso não estamos dizendo que o
programa não faça tudo isso e mais ainda, mas sim destacando que isso já emerge nas
narrativas docentes. Mesmo sem muitas informações sobre o programa os docentes
sinalizam de sua importância para a escola.
Percebe-se que alguns professores possuem poucas informações sobre o
programa, porém a maioria, mesmo tendo algum entendimento sobre o Programa Mais
Educação, ainda conhecem pouco da realidade do mesmo. Este dado nos revela a
necessidade de trabalhar e tratar mais sobre o assunto com os educadores dentro das
escolas, para que os mesmos possam aprofundar suas informações sobre.
Destacamos que para Jaqueline Moll, ao pensar na atualidade do Programa Mais
Educação, aborda a questão da cidade educadora como outra perspectiva para que
ocorra a Educação Integral, em que é preciso “baixar os muros da escola é colocá-la em
diálogo com o que está em seu entorno em termos de políticas públicas, equipamentos
públicos, atores sociais, saberes e práticas culturais” (MOLL, 2012, p. 142). Tal
programa prevê, em suas orientações, que oficinas no contra turno podem ser realizadas
em espaços fora da escola, tais como: praças, associações de bairro, salões de igreja,
entre outros.
. A jornada ampliada também pode ser pensada como regulação de uma
comunidade escolar e local. Ao entender as condições de existência de determinados
enunciados nas respostas dos professores, nos permitimos reconhecer que existem
recorrências e nos importa “caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados pela
regularidade de uma prática” (FOUCAULT, 2007, p. 82). Notamos que já se encontra
instituído no discurso destes docentes as questões como: aprendizagem como um todo
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no sujeito, cognitivo e mais tempo na escola.
Supomos que ao pensarem na questão da jornada ampliada os docentes vejam
nessa a possibilidade de mais aprendizagem nas questões educacionais, sendo com isso
uma medida também protetiva e no limite de gerenciamento do risco social. Com isso
não dizemos de sua positividade ou negatividade, e sim de sua produtividade,
instituindo um processo civilizatório dos sujeitos em comunidades de vulnerabilidade
social, e produzindo também uma subjetividade afeita aos desígnios de uma
racionalidade neoliberal.
Quando perguntados sobre se você Acredita que o Programa Mais Educação
favoreceu e contribui para os processos de aprendizagem na escola? Por favor, explique
sua resposta. Os professores responderam que:
Para os alunos que freqüentaram, sim. (P.1.2)
Sim. Porque é possível perceber o desenvolvimento das crianças na sua vida funcional.
(P.2.1)
Ainda precisa melhorar, observo que os alunos dos anos iniciais aproveitam as aulas de
letramento e matemática, mas alunos de anos finais vão para escola somente para jogar
bola. (P.2.2)
Para os alunos que participaram e tinham responsabilidade sim, pois contribuiu para
avanços na aprendizagem, com a oficina de acompanhamento pedagógico, além de um
conhecimento científico na oficina de laboratório de ciências. (P.3.1)
Sim, na medida que os professores dão continuidade ao nosso trabalho em sala de aula.
(P.3.2)
Com toda certeza, pois aumentou o interesse e o rendimento dos alunos, bem como a
aquisição de materiais para serem usados pela escola. – Marcelo Faraco – (P 1.1)
Observando as respostas dos professores entrevistados percebe-se que o
Programa Mais Educação é visto produtivamente, porém ainda precisa ser aprimorado.
Talvez, o Programa esteja sendo desenvolvido de maneira equivocada ou está sendo
pouco aproveitado pelos alunos que o frequentam segundo as respostas docentes, mas
quase todos pontuam que ele pode redundar sim em aprendizagens. Nos chamou
atenção a resposta de um docente que pontua a importância de existir uma continuidade
deste trabalho em sala de aula, o que nos leva a ponderar sobre a importância desta
estratégia. Seria uma articulação pedagógica curricular que poderia ser aprimorada na
escola potencializando as oficinas do programa com as atividades regulares, pensando
assim nos sujeitos alunos como um todo e não em partes.
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Algumas questões foram ressaltadas, dentre elas a questão da assiduidade dos
alunos, por essa razão seria importante ter um maior controle com a freqüência dos
mesmos para que o rendimento dos mesmos possa ser mais satisfatório. Também foi
falada sobre a questão de aliar os conhecimentos passados nos oficinas com o que se
está dando em aula, para que o aproveitamento do Programa seja maior.
O Programa Mais Educação vem consolidando a percepção de que o tempo
integral pode se constituir em um dos possíveis caminhos para a educação integral.
Nesse sentido, tempos, espaços e oportunidades educacionais, além de Educação
Integral, constitui-se, na atualidade, conceitos em permanente reflexão e, por
conseguinte, (re) construção. Educação Integral pode ser entendida, então, enquanto
uma concepção educativa de priorizar as aprendizagens dos sujeitos em diversas áreas,
mas, para que isso aconteça, é necessário uma jornada ampliada, um tempo estendido,
ou seja, um tempo para que, além das 4h de ensino regular, outras dimensões sejam
trabalhadas.

CONSIDERAÇÕES E NOVOS PENSARES
Educação Integral pode ser entendida, enquanto uma concepção educativa de
priorizar as aprendizagens dos sujeitos em diversas áreas, mas, para que isso aconteça, é
necessária uma jornada ampliada, um tempo estendido, ou seja, um tempo para que,
além das quatro horas de ensino regular, outras dimensões sejam trabalhadas. Talvez
por isso ao falar em Educação Integral se fale em escola de Tempo Integral como sendo
seu sinônimo, o que acredito que não o seja o adequado, contudo para que a primeira
aconteça, a jornada ampliada se torna necessária. Obviamente que somente a jornada
ampliada não é garantia de uma formação integral dos sujeitos, pois ela pode acabar se
tornando mera ocupação de tempo do aluno, ou ser tomada somente como uma
socialização no espaço escolar. Caberia, assim, a pergunta: é possível alcançar tal
formação?
Acreditamos então que o Programa pode e deve ser explorado em sua múltiplas
possibilidades mas não nos passa desapercebido ano anlisarmos as respostas e a
documentação do Porgrama Mais Educação, que a Educação Integral também pode ser
tomada como uma estratégia da governamentalidade neoliberal, como captura do tempo,
da ociosidade, do gerenciamento do risco e da constituição do sujeito aluno
contemporâneo.
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AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR NA PESRPECTIVA DA EDUCAÇÃO
INTEGRAL: ANÁLISES A PARTIR DO OLHAR DISCENTE

Danise Vivian
Professora do curso de Pedagogia do Centro Universitário UNIVATES

Resumo: O presente artigo tem como objetivo dissertar sobre a ampliação da jornada
escolar na perspectiva da educação integral, a partir da percepção do aluno do primeiro
ciclo do ensino fundamental. A proposta desta pesquisa constituiu-se pelo emergente
debate sobre a educação integral desencadeado no país, após a implementação das ações
do Programa nacional Mais Educação, desde o ano de 2007. O referido Programa
movimentou grande parcela das escolas públicas para o desenvolvimento de um
processo de reestruturação espaço-temporal das práticas educacionais. Destaca-se,
entretanto, que a atenção a este processo de implementação voltou-se, em sua maior
expressão, às equipes diretivas das escolas e ao corpo docente que efetivavam a
operacionalização desta proposta no âmbito local da instituição educacional. Com o viés
de compreender o que pensam os alunos com relação à ampliação do tempo escolar,
esta pesquisa, de abordagem qualitativa, foi desenvolvida em uma escola municipal de
Ensino Fundamental do estado do Rio Grande do Sul. A geração de dados ocorreu com
a aplicação de questionário, contendo perguntas abertas e de avaliação, com todos os
alunos do primeiro ciclo de formação, o ciclo de alfabetização. O estudo revelou que
estes alunos demonstram interesse pelo processo de ampliação da jornada escolar,
todavia esta afeição não necessariamente expressava a efetivação dos propósitos de uma
educação integral. Os estudantes destacaram que, no seu entendimento, mais tempo de
escola pressupunha mais tempo para a aprendizagem dos saberes clássicos escolares e
para a concretização da perspectiva de um digno viver da infância. Fatos estes que
precisam ser refletidos no contexto escolar de forma a gerar processos de educarensinar-aprender (ARROYO, 2011) criadores de possibilidades que ultrapassem os
saberes escolarizantes, os muros escolares e reconheçam a presença de educadores e
alunos na configuração dos currículos da educação básica.
Palavras-chave: Ampliação da jornada escolar. Educação integral. Tempo escolar.

As reflexões sobre o campo da educação integral têm ganhado visibilidade nos
últimos anos pela expressiva disseminação do Programa nacional Mais Educaçãoi que
amplia a oferta do tempo escolar, com a proposição de conquistar o desenvolvimento da
educação integral, no Brasil. Esta suposta integralidade educacional está ancorada,
dentre outros marcos regulatórios, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
9.394/96) que compreende, em seu artigo 34, a necessidade da ampliação da jornada
escolar, para além das já concretizadas quatro horas diárias de estudos.
A meta de número seis do Plano Nacional de Educação/PNE (Lei 13.005/14),
que determina a oferta da “[...] educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das
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escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica”
ratifica a emergência do desenvolvimento da educação integral no território nacional. O
Programa Mais Educação, em conformidade com este propósito, promove a defesa de
uma educação integral em tempo integral com a retomada de duas questões que sóciohistoricamente vinham perdendo espaço no cenário educacional, ampliação do tempo
escolar e a promoção de uma educação mais completa possível (COELHO;
MARQUES; BRANCO, 2014).
A rápida disseminação e aceitação deste Programa pelas redes estaduais e
municipais de ensino evidenciam não somente o interesse pelo processo de
reestruturação de tempos e espaços da educação escolar, mas a consciência de que o
tempo para a promoção da escolarização, na educação básica, é muito curto. E a oferta
deste Programa apresenta-se como uma resposta política ao avanço desta consciência da
população por mais tempo de educação (ARROYO, 2012).
Evidentemente, cabe refletir sobre o uso deste tempo ampliado no contexto
escolar. A relação da ampliação do tempo na/da educação escolar e do desenvolvimento
de uma educação integral não é direta, de tal forma que ampliar o tempo de
permanência dos estudantes “[...] sob os cuidados escolares não é condição única para o
desenvolvimento de uma educação que explore as múltiplas dimensões dos sujeitos, ou
seja, que vincule o aspecto quantitativo do tempo com o aspecto qualitativo de uma
reorganização curricular” (VIVIAN, 2015, p. 68-69).
Para compreender os movimentos de construção da educação integral no país,
alguns estudos (GABRIEL; CAVALIERE, 2012; ARROYO, 2012; BRANCO, 2012)
analisam como as escolas, redes de ensino, professores e/ou oficineiros têm
implementado esta ampliação da jornada escolar. De fato, esta é uma perspectiva
essencial para a operacionalização desta pauta, mas não dá conta da complexidade da
relação desta questão com todos os atores envolvidos neste processo. Com outro viés,
este estudo, em especial, procura refletir sobre o que pensam os alunos do ciclo de
alfabetização com relação à ampliação do tempo escolar.
A escolha por estes atores de pesquisa deve-se ao fato de que as suas análises
podem conduzir a um processo de repensar docente que provoque a configuração de
uma formação humana, integral e integrada. Além disso, tradicionalmente o primeiro
ciclo de alfabetização, bem como as práticas escolares na educação infantil, assumem
forte representação de cuidado e proteção que precisam ser debatidas diante da
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proposição da educação integral, pois educar na integralidade supera os limites desta
condição.
Sendo assim, dar visibilidade ao que pensam os escolares sobre a ampliação da
jornada educacional na perspectiva da educação integral contribui para compreender as
complexidades dos sujeitos, das práticas educacionais e dos saberes que constituem a
intencionalidade da nova configuração do espaço/tempo escolar.
DOS PERCUSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Para o desenvolvimento deste estudo, de cunho qualitativo, foi realizada uma
pesquisa de campo em uma escola municipal de Ensino Fundamental de uma cidade do
estado do Rio Grande do Sul que promove a ampliação da jornada escolar para a
totalidade dos seus educandos, desde o ano de 2012. Esta escola atende todos os seus
alunos em turno integral e promove, nas suas dependências, além do Programa Mais
Educação, como política indutora da educação integral, uma proposta de educação
integral promovida pelo poder municipal. O recorte da pesquisa foi realizado com os
alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental e a geração de dados ocorreu a partir
do desenvolvimento de questionário pensado e estruturado para uma acessível
apreciação dos alunos do já referenciado ciclo educacional.
A composição deste questionário continha perguntas abertas que “[...] permitem
ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões”
(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 204) e perguntas de avaliação, que “[...] consistem
em emitir um julgamento através de uma escala com vários graus de intensidade para
um mesmo item”. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 206).
No total dos 56 alunos que integravam este ciclo específico de formação nesta
escola de Ensino Fundamental analisada, foram respondidos 42 questionários, o que
representa 75% de alunos participantes da pesquisa. Para fins deste estudo, o recorte
temático e analítico baseou-se em três questionamentos realizados com estes estudantes:
“Estudar nesta escola de ampliação da jornada escolar, onde você fica pela manhã e pela
tarde é?”; “Qual o período que você mais gosta de participar e estar na sua escola?” e
“Que coisas você aprende quando está na escola?”.
A partir da análise das respostas apresentadas pelos alunos foi possível
compreender que a escola apresenta-se como um local de promoção do direito a
infância, que esta se encontra dividida nos turnos de operacionalização da jornada da
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educação em tempo ampliado (manhã e tarde, turno e contraturno) e que os saberes
escolares, acadêmicos, ainda dominam o foco da formação dos estudantes.
Para maior aprofundamento de cada uma destas percepções dos alunos tomadas
como resultados desta pesquisa compôs-se uma seção na sequência deste artigo. O
objetivo desta forma de organização é tentar refletir sobre a relação entre o processo de
ampliação do tempo de escola e a promoção de um fazer pedagógico mais qualificado
nas práticas da educação integral, a partir do que revelam os alunos sobre o tempoespaço da promoção da educação integral.

A

EDUCAÇÃO

INTEGRAL

COMO

DIREITO

À

EDUCAÇÃO

E

À

PROMOÇÃO DE UM DIGNO VIVER DA INFÂNCIA
Se nos dias atuais a consciência pelo direito à educação e por mais tempo de
escola têm marcado a formulação e o desenvolvimento de políticas educacionais faz-se
importante destacar que a relação entre estes direitos e a promoção de um “digno e justo
viver” da infância no contexto escolar (ARROYO, 2012) não é direta. A opinião das
crianças respondentes deste estudo revela o espaço escolar como um espaço-tempo de
possibilidade para a promoção da proteção e do cuidado do sujeito infantil. Cuidado
este que se estende ao processo de aprendizagem dos estudantes como direito essencial,
mas não o único, presente na instituição educacional.
Quando questionadas sobre “Estudar nesta escola de ampliação da jornada
escolar, onde você fica pela manhã e pela tarde é?”, as respostas destas crianças
evidenciam significativas reflexões sobre o alargamento da função da escola na
contemporaneidade, como é possível observar na seleção de algumas de suas respostas
apresentadas abaixo:
“Muito bom porque dá para brincar e comer”.
“Muito bom porque é bem seguro, porque a profe ensina a estudar e aprender a
escrever”.
“Bom, tem artes, tem o professor [...], tem Lego e pracinha”.
“Bom, porque dá para ir na pracinha, na casinha e fazer trabalhos com a professora”.
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Esta escola passa a ser um local para a promoção de um digno viver da infância
que perpassa a própria condição de sobrevivência do sujeito infantil, como o direito a
alimentação e ao lazer. Percebe-se a transferência à escola da responsabilização de
alguns direitos básicos que antes eram de caráter governamental. Dessa forma, a escola
assume novas funções e tarefas que não eram tipicamente suas. A função, por exemplo,
da promoção da saúde, do oferecimento da alimentação, da promoção de um processo
de inclusão a todos no espaço escolar, da constituição de uma função protetora da
escola, da promoção de uma ação afetiva (CAVALIERE, 2002, p. 249) e etc. provocam
esta escola a repensar o currículo centrado, propriamente e unicamente, na promoção
dos saberes acadêmicos e validados socialmente.
Ao mesmo tempo, as respostas destas crianças afirmam a precariedade das
condições de vida que vivem. E diante de tal fato, a escola de educação integral cogita
uma nova organização curricular para ser mais humana para estas infâncias “[...] que
carregam para as escolas e salas de aula vidas, corpos, tempos e espaços mal vividos,
tratados sem proteção, sem dignidade, que ao mesmo tempo encontrem tempos-espaços
de dignidade nas escolas” (ARROYO, 2012, p. 42).
Sabe-se que esta realidade não faz parte apenas dos processos desenvolvidos na
promoção da educação integral, mas por esta escola ficar com estes estudantes sob sua
responsabilidade por mais tempo, esta situação acaba evidenciando-se com maior força.
EDUCAÇÃO INTEGRAL E/OU AMPLIAÇÃO DA JORNADA EDUCATIVA: A
SUPERAÇÃO DE UM DUALISMO PEDAGÓGICO
Apesar da maior parte das crianças do primeiro ciclo de formação revelar o
interesse pelos dois turnos de escola, o da manhã e o da tarde, fica evidente em suas
falas que cada um destes tempos assume uma característica educativa própria. Os
estudantes, em sua maioria, atribuíam ao período da manhã o desenvolvimento dos
saberes mais clássicos do campo educacional, como a aprendizagem do saber ler e
escrever, e, ao turno da tarde, a promoção de atividades mais lúdicas e recreativas.
Abaixo, seguem algumas afirmações das crianças para o questionamento “Qual
o período que você mais gosta de participar e estar na sua escola?”:
“Os dois, porque tem aula boa de manhã e brincadeira de tarde”.
“Eu gosto dos dois períodos”.
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“Dos dois, porque de manhã fazemos [...] a data e trabalhinhos com a ‘profe’ e, de
tarde, ficamos na pracinha e desenhamos”.

A proposição desta questão ocorreu para se perceber se esta escola trabalha na
configuração de dois turnos distintos. Isso, porque o arranjo da educação integral
pressupõe a compreensão de uma educação mais completa possível para o educando,
contínua, que não diferencia turno de contraturno e que perceba a urgência de
aprendizagens para a vida e não somente para a promoção dos saberes acadêmicos
historicamente aceitos e validados (BRASIL, 2009b).
Segundo Arroyo (2012), a oferta de turnos extras nas escolas brasileiras avança
no compromisso com o desenvolvimento de uma educação integral, mas as escolas
precisam atentar para não cair em um “dualismo perigoso” diante desta ampliação da
jornada escolar: a da oferta, no turno normal da escola e de seus profissionais, do
ensinar e do aprender os conteúdos disciplinares; ao passo que, no turno complementar
a atenção volta-se a formação integral optativa, como lúdica, cultural, corporal,
estética...
Tal arranjo pode gerar nos estudantes uma percepção de que existe um turno
sério, de reais aprendizagens próprias da condição escolar de instrução e, outro turno,
que ocupa o tempo com atividades mais prazerosas e próprias do direito ao brincar da
infância. A atenção a esta questão é essencial para a construção de um novo fazer
educativo que configure a educação em uma percepção de fato mais ampla, integral e,
portanto, voltada a oferta de múltiplas dimensões formativas do aluno que não podem
ser separadas em tempos-espaços próprio para a sua oferta.
O PAPEL DO SABER DISCIPLINAR NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO
INTEGRAL
O questionamento para os estudantes do primeiro ciclo sobre “Que coisas você
aprende quando está na escola?” revela a força que a característica da disciplina escolar,
aqui compreendida em seus dois diferentes significados (VEIGA-NETO, 2000), os
saberes clássicos e legitimados histórica e culturalmente na sociedade e o controle do
corpo, assumem na promoção da educação integral. Segundo alguns depoimentos dos
estudantes, a escola com jornada ampliada de educação contribui para:
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“Ler, escrever, copiar coisas do quadro”.
“Brincar direitinho”.
“Escrever, ler, pintar, não falar de boca cheia e não comer de boca aberta”.
“Eu aprendo a fazer continha, ler livro, escrever e fazer texto. Fazer continha de
vezes”.

Percebe-se que estas características tão próprias da escola no período da
modernidade continuam a tomar a centralidade do processo educacional inclusive na
promoção da educação integral. Sem tratar esta questão de forma simplista, a exaltação
do conhecimento disciplinar, por parte dos alunos, destaca a importância que a escola
assume na sociedade como instituição que promove a construção dos saberes que lhes
permite o acesso a uma convivência social mais igualitária. Dessa forma, o debate sobre
a efetiva operacionalização da educação integral na sociedade, seja pelos marcos
regulatórios que lhes dão condições de oferecimento ou então, pelas reflexões que a sua
operacionalização pode provocar na organização da jornada escolar diária, “[...] compõe
um conjunto de possibilidades que, a médio e longo prazo, pode contribuir para a
modificação da nossa estrutura societária” (MOLL, 2012, p. 130).
Todavia, em termos dos propósitos de uma educação integral, que vão além dos
saberes cognitivos e do controle do corpo no seu aspecto civilizatório, é plausível a
constatação que, neste momento, o propósito da promoção de uma educação mais
completa possível para o educando, não está ocorrendo de forma a impactar mudanças
profundas no currículo escolar. Essa reflexão torna-se fundamental para compreender
que apesar do processo de ampliação da jornada escolar estar ocorrendo, as mudanças
pedagógicas para a promoção de uma educação mais completa possível tem encontrado
entraves para o seu desenvolvimento, tornando a disciplina como a grande estrutura
reguladora das práticas tradicionais no contexto escolar.

TECENDO

ALGUNS

DESDOBRAMENTOS

DA

PESQUISA:

AS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As argumentações tecidas neste artigo contribuíram para compreender a
educação integral, ou a ampliação da jornada educativa, como algo significativo na
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percepção dos alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Esta escola com o seu
tempo alargado possibilita a experiência de um espaço-tempo que, mesmo que
minimamente, garanta aprendizagens cognitivas e a efetivação de alguns direitos
fundamentais a um digno viver da infância, como o tempo para o lazer, a garantia das
aprendizagens dos saberes validados socialmente, a oferta da alimentação e da proteção
no espaço escolar.
Todavia, percebe-se que o alargamento do tempo escolar implica mudanças mais
significativas no desenvolvimento da educação se o seu intuito é a promoção da
educação integral. Tais mudanças pressionariam o currículo da escola regular voltado às
práticas disciplinares ressaltando a necessidade de: “Superar o tradicional reducionismo
do trabalho docente a aulista e do trabalho dos educandos a enclausuramento em sala de
aula” (ARROYO, 2012, p. 44). Uma ruptura a estas práticas tão difundidas no contexto
escolar provocaria uma sinalização desta alteração na fala dos alunos participantes desta
pesquisa. Isso não significa que esta escola investigada não promova a ampliação da
jornada escolar no contexto da escola de educação integral, mas revela que tais
mudanças são lentas e demandam muito esforço pedagógico para a sua concretização.
O propósito de desenvolvimento de uma educação integral precisa ser refletido
no contexto escolar de forma a gerar processos de educar-ensinar-aprender (ARROYO,
2011) criadores de possibilidades que ultrapassem os saberes escolarizantes, os muros
escolares e reconheçam a presença de educadores e alunos na configuração dos
currículos da educação básica.
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EM BUSCA DE QUALIDADE: DEMANDA E IMPLICAÇÕES PARA
POLÍTICAS CURRICULARES E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

O conjunto de textos que compõe esse painel articula-se em torno da discussão que
tematiza acerca dos imbricamentos entre políticas curriculares e formação de
professores. Observamos que o debate em torno do sentido de qualidade na educação e
democratização dessa qualidade se apresenta como ponto, ao mesmo tempo, de
articulação e embate político no enfrentamento dessa questão.Sob a marca/meta da
qualidade da educação tem se delineado uma série de políticas curriculares e para a
formação de professores que, visando assegurar direitos comuns a todos, suscita
questionamentos do sentido desse comum. Que significação isso ganha nas políticas?
Esses questionamentos são tensionados nesse espaço de reflexão a partir da discussão
acerca de políticas para a formação de professores e instituição de políticas curriculares
para a formação e também pela ambivalência dessa configuração – o que nos permite
inferir que não se trata de observar políticas de formação e suas relações com políticas
curriculares num alinhamento que os coloca numa relação de causa-efeito. Trata-se de
uma processo complexo que ao propor políticas curriculares essas são ao mesmo tempo
políticas de formação, ou no movimento reverso, as políticas de formação são também
instituintes de políticas curriculares. Entendendo a produção de políticas curriculares a
partir de uma perspectiva cíclica e assentadas numa concepção de política baseada na
teoria do discurso de Laclau, os diferentes estudos aqui trazem análises de questões
referentes a produção curricular, formação de professores, qualidade e avaliação,
observando a propostas de formação de professores em diferentes modalidades, da
inicial à pós-graduação e como são mobilizados sentidos de qualidade e como esses
criam demandas para a produção de políticas curriculares e para formação de
professores.
Palavras-chave: Políticas Curriculares. Formação de Professores. Qualidade.
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DISCURSOS ACERCA DE PRODUTIVISMO ACADÊMICO NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO

Francisca Pereira Salvino/UEPB
Resumo

Este artigo objetiva analisar sentidos/significados, pertinência e implicações de
discursos acerca de produtivismo acadêmico na área da educação, tomando como
referência diálogos com professoras de universidades situadas no Estado da Paraíba, a
saber: Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Nos discursos e análises
sobre exigências da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) professores/pesquisadores afirmam existir um produtivismo exacerbado, que
afeta a qualidade da produção científica e a saúde dos profissionais. Esses discursos
circulam em espaços acadêmicos por teóricos como Kuenzer e Moraes (2005) e Lacaz
(2010), bem como por sindicatos, como crítica, contestação e resistência às exigência no
Ensino Superior, especialmente na pós-graduação, que adota como um dos principais
critérios para avaliação a produção bibliográfica. Segundo seus teóricos, a universidade
brasileira enfrenta uma situação de precarização das condições de trabalho, aumento de
exigências quanto à produtividade, às cargas horárias, às baixas remunerações, dentre
outros problemas, o que ocasiona sérias consequências à qualidade da produção e à
saúde dos professores Adota a abordagem qualitativa nos moldes da pesquisa
documental, com recurso de entrevistas, e a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau.
Conclui que os discursos sobre produtivismo, embora pertinentes, mostram-se
improdutivos ao desenvolvimento da área da educação, na medida em que tendem a
justificar o baixo nível de publicação e circulação destas, desmobilizando as
comunidades no sentido de ampliar tais níveis, criar e/ou consolidar programas de pósgraduação, bem como mantendo a recorrência a autores das regiões Sudeste, Sul ou
estrangeiros.
Palavras-chave: Pós-graduação em educação. Discurso. Produtivismo.
Introdução

Os discursos sobre produtivismo tornaram-se mais intensos a partir da década de
1970 no contexto internacional de reconfiguração geopolítica, econômica, financeira e
cultural, pautada numa racionalidade globalizante e neoliberal, que sustenta proposições
e ações políticas, geridas pelos princípios da produtividade, eficiência, competitividade,
privatização, desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho e
racionalização de recursos financeiros. Nesse contexto, educação, ciência e tecnologia
revigoram seus status de setores estratégicos ao desenvolvimento dos países e à
reconfiguração dos poderes mundiais. Também se evidenciam alterações nas formas de
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análise disponíveis em diversos campos de conhecimento, a partir do movimento
denominado “virada linguística”, tornando relevante os estudos pós-estruturalistas e a
generalização da categoria discurso (BURITY, 2008, p. 6). Nesta linha de pensamento,
a Teoria do Discurso de Ernesto Lacalu (2013) permite pensar o discurso a partir do
chamado giro transcendental da filosofia moderna, de modo a concebê-lo não como
algo realizado, acabado, mas nas suas condições de possibilidade, em contínuo processo
de desconstrução/reconstrução. Nesse sentido, o discurso é concebido como um
conjunto diferencial de sequências significantes, no qual o significado é constantemente
renegociado, como uma totalidade significativa que transcende a distinção entre
linguístico e não-linguístico (SALES JÚNIOR, 2008). A partir de correlações de forças
em que os jogos de linguagem, o discurso cumpre papel demasiado importante na
constituição das "realidades", dos objetos, dos sujeitos, das identidades. Assim, o
produtivismo é entendido como um discurso que se hegemonizou e encontra-se
enredado na criação e consolidação de programas de pós-graduação, ocasionando
efeitos diversos, tanto da dimensão do instituído (a política), quanto do instituinte (o
político), que dinamizam as relações e movimentos no âmbito do social e da educação.

Produtivismo: discurso que se hegemonizou
Na perspectiva do pós-estruturalismo, os discursos ou os significados estão em
permanente processo de desconstrução, ou seja, estão sempre sendo adiados, diferidos,
subvertidos e, nesse processo, estão sempre produzindo novos significados. Portanto,
desconstrução tem implícito os sentidos de construção e reconstrução. Como afirma
Derrida (1995, p. 232), isto ocorre porque,
na ausência de centro ou de origem, tudo se torna discurso – com a condição
de nos entendermos sobre esta palavra – isto é, sistema no qual o significado
central, originário ou transcendental, nunca está absolutamente presente fora
de um sistema de diferenças. A ausência de significado transcendental amplia
indefinidamente o campo e o jogo da significação.

Nesse jogo de significação, os discursos sobre produtivismo decorrem da
desconstrução dos sentidos de produtividade, que emerge do ideário neoliberal, e está
associada à qualidade da pós-graduação, ao aumento da qualidade dos produtos com
redução de tempo, sem acréscimo de recursos humanos e financeiros, mas incorporando
criatividade, formação de pessoal e melhoria dos meios de produção, com o recurso de
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novas técnicas e tecnologias. Na educação, combinada a essa lógica, foram criados
dispositivos de controle e regulação dos profissionais e dos resultados (produto), através
de bonificações, premiações, certificações que geraram um mal-estar sem precedentes
nas academias, sindicatos e associações. Nesse sentido, o vocábulo produtividade
recebe um sentido pejorativo (negativo), marcados pelos sufixos "ismo" e "ista" como
em produtivismo e produtivista.
Os processos de significação, embora mais ou menos duradouras, são imprecisos
e fixados apenas provisória e contingencialmente. Laclau (2013) denomina esse
processo de hegemonia e explica que ela resulta de lutas articulatórias e constituições de
cadeias equivalenciais. Esta se constitui a partir da capacidade que uma demanda
demonstre para interpelar um conjunto de outras demandas, de tal forma que uma se
reconheça como parte da outra (BURITY, 2008). É importante ressaltar que esse
processo é atravessado por relações de poder e que a noção de hegemonia transcende a
ideia de classe e de ideologia enquanto falsa consciência. Isto permite entender
produtivismo como um discurso que se hegemonizou e encontra-se carregado de
sentidos que conformam determinados interesses, formas de adesão, resistência e
transgressão à política de pós-graduação.

Campo empírico, procedimentos e sujeitos da pesquisa

Objetivando analisar sentidos/significados, pertinência e implicações dos
discursos acerca do produtivismo acadêmico na área da educação, a pesquisa teve como
procedimento metodológico a análise documental, com recurso de entrevistas realizadas
com 3 professoras de Instituições de Ensino Superior (IES), situadas na Paraíba, a saber:
Universidade Federal da Paraíba (UFPB/João Pessoa), Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB/C. Grande) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
Considera-se como textos/documentos materiais, tais como: artigos, informativos,
planilhas, livros, registro de entrevistas, dentre outros.
A preocupação com o tema teve início com estudos sobre a produção de
conhecimento na área de educação em programas de pós-graduação do Nordeste
brasileiro (SALVINO, 2012), nos quais constatamos que os níveis de publicação dos
docentes se mantêm muito baixos em comparação com IES que mais publicam no país.
No triênio 2007-2009 e 2010-2012, essa publicação chegou em média a 1,5 artigos por
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professores (nos triênios), considerando-se artigos publicados em periódicos Qualis A1,
A2, B1 e B2, conforme apresenta a Tabela 1, a seguir.
PROGRAMAS E
CONCEITOS
2010 2013

NÚMERO DE
DOCENTES
2013
2010

TOTAL DE
ARTIGOS
2013
2010

Instituições de outras regiões do Brasil
6
83
452
78
333

USP

6

UERJ

7

7

25

26

100

UFSCAR*

6

6

24

24

UFSCAR

5

5

29

UFF

6

5

UFMG

7

UFRGS

MÉDIA POR
DOCENTE
2013
2010
4,3

5,4

148

4

5,7

91

151

3,8

6,3

44

105

148

3,6

3,3

33

39

106

114

3,2

2,9

7

56

67

154

246

2,7

3,6

5

6

58

56

160

316

2,7

5,6

UFG

5

5

18

22

50

80

2,7

3,6

UFRJ

5

5

17

28

42

126

2,5

4,5

UFPR

5

5

50

47

122

244

2,4

5,1

UNEB*

4

4

Instituições do Nordeste
26
24
44

55

1,8

2,1

UFRN

5

4

48

50

74

83

1,5

1,6

UFBA

4

4

31

38

40

75

1,3

1,9

UFPE

4

5

43

38

53

131

1,2

3,4

UECE

4

4

11

20

14

8

1,2

0,4

UFPB

4

4

41

51

27

66

0,7

1,3

UFC

4

4

52

54

27

44

0,5

0,8

FUFSE

4

4

15

26

17

37

1,1

1,4

UFAL**

4

4

25

29

9

33

0,4

1,1

4
4
15
12
0,8
FUFPI**
12
4
0,3
Tabela 1 – Número de artigos publicado por docentes nos triênio 2007-2009 e 2010-2012
Fonte: A autora, a partir de dados disponíveis em www.capes.com.br (BRASIL, 2010; 2013)
*Educação especial
**Possui apenas mestrado

A Tabela 1 demonstra uma acentuada diferença entre o número de publicações
das IES que mais publicaram nos dois triênios e IES Nordestinas. Demonstra que houve
um aumento significativo nas publicações em quase todas, com exceção de UFSCAR,
UFF e UECE. Ressaltamos que os docentes não publicam igualmente, sendo possível
que as publicações estejam concentradas em pequeno número de docentes. No caso dos
programas nordestinos, a Universidade Estadual da Bahia - UNEB (2001-2009), mais
recente do que programas como UFBA (1972-1992), UFRN (1978-1994)i e UFPE
(1978-2002) apresenta maior média de produção por docentes. É importante lembrar
que a publicação de artigos nesses quatro estratos é o principal critério de avaliação da
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Capes (conceitos de 1 a 7). Considerando esse nível de publicação, a Tabela 2 apresenta
como foram classificados os programas nordestinos, a seguir.

Nº
01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12

UNIVERSIDADE

PROGRAMA

M/D

2007-2009ii

2010-2012

Fundação
Universidade
Federal do Piauí -FUFPI
Fundação
Universidade
Federal de Sergipe - FUFSE
Universidade Federal da
Paraíba - UFPB
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN
Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE
Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE
Universidade Federal Rural
de
Pernambuco
(UFRPE/Caruaru/PE)
Universidade Federal do
Ceará - UFC
Universidade Federal do
Maranhão - UFMA
Universidade Federal de
Alagoas - UFAL
Universidade Federal da
Bahia - UFBA
Universidade do Estado da
Bahia - UNEB

Educação

1991

4

4

Educação

1994-2008

4

4

Educação

1977-2003

4

4

Educação

1978-1994

5

4

Educação

1978-2002

4

5

Educação
Contemporânea
Tecnologia e Gestão
em Educação à
Distância
Educação

2011

-

3

2010

-

3

1977-1994

4

4

Educação

1988

3

3

Educação

2001

4

4

Educação

1972-1992

4

4

Educação-Programa de
Pós-Graduação em
Educação e
contemporaneidade
Gestão e Tecnologia
aplicada à Educação
(profissional)
Educação

2001-2009

4

4

2010

-

3

2003

4

4

Educação

2010

-

3

Formação de
Professores
(profissional)

2010

-

3

13

Universidade do Estado da
Bahia - UNEB

14

Universidade Estadual do
Ceará - UECE
Universidade Estadual de
Feira de Santana - UEFS
Universidade Estadual da
Paraíba - UEPB (Campina
Grande)

15
16

17

Universidade Estadual do
Educação
2011
3
Rio Grande do Norte UERN
Tabela 2 - Avaliação trienal dos Programas de Pós-Graduação em Educação do Nordeste do Brasil
Fonte: A autora, a partir de dados disponíveis www.capes.gov.br (BRASIL, 2013)

As IES brasileiras apresentam condições de funcionamento díspares, que precisam
ser analisadas mais detidamente, contudo, os dados possibilitam visualizar uma situação
relevante para problematizar e refletir sobre a pertinência ou não dos discursos sobre
produtivismo. No triênio 2007-2009 foram avaliados 11 programas de Pós-Graduação
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em Educação nordestinos e no triênio 2010-2012 foram 17, o que representou um
aumento de 6 programas (mestrados), ou seja, 25% de crescimento, sendo três
acadêmicos, dois profissionais e um a distância. A expansão se deu pela via da
interiorização, pois três programas foram criados no interior, sendo 1 em Pernambuco
(UFRPE/Caruaru), e na Bahia (UEFS/Feira de Santana) e 1 na Paraíba (UEPB/
Campina Grande). Apenas UFRN (2010) e UFPE (2013) chegaram a alcançar conceito
5, ficando os demais com conceito 4 e um com 3. Nenhum dos programas foi avaliado
com conceitos 6 e 7, restrito aos programas com padrão internacional. Na Paraíba, no
triênio 2007-2009, apenas o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFPB)
foi avaliado, já no triênio 2010-2012 foi avaliado também o Programa de PósGraduação em Formação de Professores (PPGFP/UEPB), criado em 2010. O
PPGEd/UFCG ainda não foi avaliado.
Nesse quadro, situam-se os programas pesquisados, a saber: PPGEd/UFCG,
PPGE/UFPB e PPGFP/UEPB. As entrevistas foram realizadas com 3 professoras no

período de 27/03/14 a 28/07/14, quando foi possível dialogar com profissionais com
vasta produção bibliográfica e experiência em ensino, pesquisa e extensão. Portanto,
vivenciam avanços e dilemas enfrentados pelo Ensino Superior no Brasil e no Nordeste,
marcados por diferenças e assimetrias regionais. Para preservar o sigilo, as professoras
serão identificadas pela ordem em que foram realizadas as entrevistasiii. A Professora 1
(PPGEd/UFCG) é lotada na Unidade Educação da UFCG, coordena o Programa de Pós
Graduação em Educação-Mestrado acadêmico, autorizado pela CAPES em 29/06/2015,
e atuou no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFPB. Tem
Doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e participa do
Laboratório de Pesquisas Educacionais (LEPPE), desenvolvendo pesquisas na área de
Estado e Política Educacional. A Professora 2 (PPGE/UFPB) é lotada no Departamento
de Educação da UFPB, PhD pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
Doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba/SP (UNIMEP).
Pesquisa sobre Políticas e Práticas Curriculares. A Professora 3 (PPGFP/UEPB) é
lotada no Departamento de Educação da UEPB e atua no Programa de Pós-Graduação
em Formação de Professores (PPGFP). Possui Doutorado em Educação pela UERJ
(2011), é pesquisadora associada do Núcleo de Etnografia em Educação (UERJ) e
desenvolve estudos etnográficos na área de Psicologia e Educação.
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Discursos sobre produtivismo acadêmico em educação

A década de 1990 no Brasil foi marcada pelo prosseguimento do processo de
redemocratização, pós ditadura milita (1964-1985), e de tentativa para inserção do país
na economia globalizada. Esse processo ganha força durante o Governo de Fernando H.
Cardoso (1995-2002), que empreendeu ações num projeto de Reforma do Estado e,
consequentemente, da Educação. Para a Educação Superior aprovou dispositivos legais
como a Lei nº 9.394/1996 (LDB), a Lei nº 10.172/2001 (Plano Nacional de Educação) e
outras dirigidas à reforma universitária, dando ênfase à autonomia financeira e à
parceria com o setor empresarial. Também instituiu mestrados e doutorados
profissionais (1998) e avaliação periódica do Ensino Superior (Leis n. 9.192/95 e
9.131/95, dentre outras). Porém, foi com Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) que a
reforma alçou maior vigor, com a aprovação da Lei nº 10.973/2004 que, segundo Trein
e Rodrigues (2011), reafirma a prioridade da inovação científica e tecnológica como
estratégico, consolidando-a na ótica do capital e aprofundando os mecanismos que
subordinam essa política aos imperativos da produtividade e da competitividade.
Seguindo essa prerrogativa foram aprovados, ainda, os Planos Nacionais de PósGraduação (2005-2010 e 2010-2020) e a Portaria nº 07/2009, que regulamenta os
mestrados profissionais, alterando significativamente as finalidades, a gestão e o
financiamento da Educação Superior, nela incluída a pós-graduação.
Como analisa Sguissard (2009), a partir da década de 1990, os novos cenários da
economia mundial recrudesceram o controle de qualidade na produção e na prestação de
serviços, de modo a constituir-se como questão de Estado e este passa a assumir, maior
grau de controle e regulação dos sistemas. Dos embates e disputas desses momentos,
decorre a reestruturação da pós-graduação no Brasil, a mudança de paradigma no
sistema de avaliação e no padrão de qualidade, pretendido para a pós-graduação.
Nesse cenário, tornam-se hegemônicos discursos e análises acerca da existência
de um produtivismo exacerbado, que afeta a qualidade da produção científica e a saúde
de professores/pesquisadores, orquestrado principalmente pela Coordenação e
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Como analisam Kuenzer e
Moraes (2005, p. 1347), “as exigências relativas à produção acadêmica geraram o seu
contrário: um verdadeiro surto produtivista em que o que conta é publicar, não importa
qual versão requentada de um produto, ou várias versões maquiadas de um produto
novo”. Em texto publicado no portal do Sindicato Nacional dos Docentes das

ISSN 2177-336X

6827

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Instituições de Ensino Superior (ANDES), intitulado Produtivismo acadêmico está
acabando com a saúde dos docentes (2013, p. 2), Maria Ciavatta, argumenta que “a
eficiência prescrita e o produtivismo induzido limitaram a democracia e a autonomia da
universidade”. No mesmo portal, Janete Luzia Leite denuncia que o resultado da
política produtivista tem sido a instituição de dois tipos de professores: o pesquisador
que recebe recursos das agências de fomento e os que recebem a pecha de
“desqualificados”, mantendo-se na graduação e na extensão.
Durante nossa pesquisa, os relatos das professoras entrevistadas reforçam essa
linha de análise acerca da política de pós-graduação. Assim, a Professora 2
(PPGE/UFPB), demonstra sua desaprovação à política da CAPES em virtude da adesão
desta à lógica empresarial capitalista e alega que comunidades acadêmicas que
demonstrem que resistem a tal lógica tem sido penalizadas, geralmente com o
descredenciamento de programas. A Professora 2 argumenta:

Essa política, da sua origem aos dias atuais, se pauta na concepção política
que o sistema tenta impor, a qual se vincula à produção, gerenciamento e
gestão fabril. O contexto da produção se reconfigura e a educação e o ensino
através de suas instâncias reguladoras acompanham, tentam impor esse
processo na sua inteireza. No entanto, isso não acontece na integra. Há
políticas de resistência que vão de forma parcial constituindo novas formas
de reconstrução dessa educação e desse ensino [...]. Essa política tem se
mostrado competitiva, disciplinar, desarticuladora do trabalho compartilhado
e seletiva (Professora 2).

As reformulações da CAPES para a avaliação foram introduzidas no biênio
1996/1997, quando se fechou um importante ciclo no desenvolvimento da pósgraduação e dos relatórios da CAPES. Horta e Moraes (2005, p. 95) reconhecem que
A proposta de o programa ser a unidade básica da pós-graduação, e não mais
os cursos de mestrado e doutorado avaliados isoladamente, o destaque aos
cursos de excelência, compreendida como inserção internacional, e a
organicidade entre linhas de pesquisa, projetos, estrutura curricular,
publicações, teses e dissertações não deixam dúvidas quanto à finalidade
esperada da pós-graduação: a de ser, prioritariamente, lócus de produção de
conhecimento e de formação de pesquisadores. Da mesma forma, a ênfase
avaliativa sobre os produtos – basicamente, a produção bibliográfica
qualificada – indica a expectativa de ampla divulgação dos resultados.

Horta e Moraes (2005) reconhecem que essa organicidade deu mais dinamismo
aos programas e que ela é resultado dos embates e enfrentamentos ocorridos entre as
comunidades acadêmicas organizadas em Fóruns, associações, comitês, sindicatos e
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outras entidades. Esse reconhecimento, também com ressalvas, é percebido no relato da
Professora 1 (PPGEd/UFCG), a seguir:
É uma política que conseguiu êxitos e um sistema com princípio e regras que
fazem avançar na produção do conhecimento, o que é inegável. Contudo, é
um modelo que cerceia novas iniciativas ou algumas que já existam, mas
precisam se organizar de forma diferenciada do que o padrão CAPES exige,
o que entra na discussão da produtividade/produtivismo, algo sem sentido, às
vezes. Mas, também faço crítica a certas falas. Se o professor pesquisa,
inevitavelmente vai ter artigos para publicar. Não quer dizer que vai ser na
velocidade ultra-rápida (problema do sistema atual), pois tem o processo de
maturação das pesquisas que pode ser mais lento do que o ritmo ditado pela
CAPES.

Nesse relato identificamos uma outra forma de resistência que é o não
envolvimento/comprometimento de uma parcela dos professores com a pesquisa e com
a publicação dos resultados, o que vai de encontro ao objetivo da pós-graduação, que é a
produção e a socialização do conhecimento. Entendemos que a publicação dos
resultados das pesquisas operam como retorno dos investimentos às populações que as
financiam.
Mediante as análises, indagarmos se, para as entrevistadas, faziam sentido os
discursos sobre produtivismo, especialmente quando considerada a situação dos
programas localizados no Nordeste (ver página 5 deste artigo). As Professoras 1 e 2
afirmam que a CAPES pauta suas ações numa lógica produtivista, que dá sentido aos
discursos circulantes. A Professora 1 (PPGEd/UFCG), entende que
Nas instituições menores as dificuldades são piores porque faltam
funcionários, xerox, telefones, computadores e impressoras e os professores
vão assumindo várias tarefas, participam de formação de Educação Básica.
Ganha bolsa, mas o salário continua o mesmo e apenas aumenta a carga
horária, pois essa formação não conta na carga horária da universidade. Isto
leva, muitas vezes, a perda da qualidade. Ouvi falar que em uma universidade
consagrada tem professores que vão para as bancas tendo lido apenas a
introdução e as conclusões de dissertações e teses.

Esse relato destaca condições de trabalho bastante precárias para fazer frente às
exigências das agências reguladoras. Como assevera Lacaz (2010), a universidade
brasileira enfrenta uma situação de precarização das condições de trabalho, aumento de
exigências quanto à produtividade, às cargas horárias, às baixas remunerações, dentre
outros problemas, o que ocasiona sérias consequências à qualidade da produção e à
saúde dos professores. Para o autor, essa situação provoca estresse crônico, ansiedade,
preocupação, sensação de impotência, frustração, mau humor, ou seja, um mal-estar
difuso, que deve ser valorizado como indicador de sofrimento mental em decorrência da
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profissão, que tem como desdobramentos a auto-medicação, a busca de um sobreesforço de adaptação e a formas sutis de resistência, ativa ou passiva. A Professora 2
(PPGE/UFPB), é incisiva ao afirmar que

Faz muito sentido! Porque demonstra tudo aquilo que já esbocei acima, ou
seja, a incapacidade da CAPES de investir nos programas de pós- graduação
do BRASIL de forma distinta, em particular no Nordeste. Você percebeu que
as travas entre 3 e 5 estão situadas no Nordeste. Nós somos incapazes ou as
políticas não nos oportuniza espaços para pensarmos num processo de
avaliação para além do pragmatismo? Seria melhor criar mecanismos e
produzir políticas que atendessem nossas necessidades e dificuldades do que
mostrar quadro estatísticos, criar jargões para nominar o corpo docente e
discente. Não seria melhor através da implantação e implementação de
políticas mais amplas de financiamento entender que muitos alunos e alunas
não pode dar a dedicação exclusiva ao curso, pois sem bolsas de estudos, não
conseguem levar o curso adiante? [...]. Mudem a política que com certeza
mudará esse quadro que a CAPES insiste em ficar socializando por aí como
forma de afirmar a incompetência nossa e não a dela.

A análise enfatiza as assimetrias regionais em consequência das quais os
programas com os melhores conceitos, as agências de fomento mais fortes, o maior
número de periódicos se concentram nas Regiões Sudeste e Sul. Em estudos anteriores
(SALVINO, 2012), constatamos que os critérios de padronização e excelência tendem a
manter as assimetrias como se encontram na atualidade. O Programa de Excelência da
Pós-Graduação (PROEX), por exemplo, destinado a programas com conceito 6 e 7, em
2007, contemplou apenas dois programas de educação (PUCRIO e USP) e nenhum do
Nordeste. Os programas que atendem a esta região são o Programa de Apoio à PósGraduação (PROAP) e o Programa de Fomento à Pós-Graduação (PROF), que financia
programas de formação interinstitucionais (MINTER e DINTER), o que demonstra
mais esforços na consolidação e ampliação do que na excelência e internacionalização
dos referidos programas. Sobre o produtivismo. Ainda sobre a pergunta, a Professora 3
(UEPB/UEPB), responde que
O discurso produtivista pode não fazer sentido, mas ele é mantido para
regular o processo de qualificação ao acreditar que dessa forma é
estabelecido um padrão para nivelar a atuação nos cursos de pós-graduação.
O que deveria fazer sentido seria o princípio formativo para que um pósgraduando formado pudesse, futuramente, inserir-se em um curso de pós e
ser também um pesquisador e um professor doutor formador.

Sobre a qualidade das publicações, embora concordando com vários dos
argumentos acerca do produtivismo, Macedo e Sousa (2010) afirmam que este não se
justifica quando se considera os índices de produtividade bibliográfica dos Programas
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de Pós-Graduação em Educação, que são as instituições mais expressivas nessa
produção. Para as autoras, nos programas com conceito de 3 a 5, a média de produção
docente por ano varia de 1 a 1,6 produto, equivalente a capítulo A. Apenas os
programas nível 6, alcançaram a média de 2 produtos por ano, conforme dados da
avaliação realizada pela CAPES no triênio 2007-2009 (BRASIL, 2010). As autoras
argumentam que nos últimos anos se evidenciam práticas de socialização dos resultados
das pesquisas e intercâmbios entre grupos nacionais e internacionais, tanto em eventos
como em publicações de livros, capítulos e artigos, o que revela consolidação desses
grupos, portanto, melhora na qualidade. Argumentam, ainda, que o rebaixamento da
qualidade não se confirma, posto que as avaliação têm se tornado cada vez mais
rigorosas. Além disto, conforme lembra a Professora 1, esta política é, em grande
medida, ratificada pelas comunidades acadêmicas, o que lhe dar maior legitimidade.

CONCLUSÕES

Os discursos sobre produtivismo acadêmico em educação ressalta que a política
de pós-graduação mantém assimetrias e cria obstáculos a criação, consolidação e
ascensão de programas. Bem como contribui, principalmente, para pensarmos para além
desses obstáculos, as questões internas que precisam ser revistas e modificadas para que
se possa desenvolver a pesquisa e, consequentemente, a produção bibliográfica. É
imprescindível avaliarmos as "travas" criadas pela política, mas é crucial avaliarmos as
"travas" criadas no interior das IES.
A compreensão de que as políticas das duas últimas décadas encontram
fundamento numa matriz neoliberal faz sentido na medida em que corrobora a crítica e
amplia as possibilidades de melhoria da qualidade, da redução das assimetrias e assim
por diante, mas perde o sentido se servem para justificar as questões internas pelas quais
ocorre a estagnação e/ou a impossibilidade de criar novos programas com a reconhecida
qualidade exigida pela CAPES.

Nesse sentido, os discursos sobre produtivismo,

embora pertinentes, mostram-se improdutivos ao desenvolvimento da área da educação,
na medida em que tendem a justificar o baixo nível de publicação e circulação destas,
desmobilizando as comunidades no sentido de ampliar tais níveis, criar e/ou consolidar
programas de pós-graduação, bem como mantendo a recorrência a autores das regiões
Sudeste, Sul ou estrangeiros.
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i

Os parênteses estão indicando as datas de criação dos mestrados e doutorados das referidas instituições.
Os programas que não apresentam conceitos no triênio 2007-2009 foram criados a partir de 2009,
portanto, apenas foram avaliados no triênio seguinte.
iii
Informações disponíveis no portal do CNPq. O endereço eletrônico não foi informado para assegurar o
sigilo.
ii
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM SERVIÇO E QUALIDADE NA
EDUCAÇÃO

Vagda Gutemberg Gonçalves ROCHA/UEPB

Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a formação inicial em serviço e seus
possíveis efeitos na qualidade da educação. Argumentamos que inúmeros são as
variáveis a serem consideradas ao se discutir qualidade em educação, tais como
variáveis sociais, econômicas, politicas e culturais. A formação de professores, contudo,
sempre está presente quando a pauta de discussão é a qualidade da educação. Não por
acaso, essa presença esta associada à culpabilização dos professores pela má qualidade
da educação. No Brasil, a partir da última década do século XX, cursos superiores em
serviço passaram a ser oferecidos, dentre eles o PARFOR. Trata-se de análise
documental e de entrevistas a partir do ciclo de politicas de Stephen Ball (1994, 2006).
A análise discute como a carência de profissionais qualificados no Brasil, ao longo do
tempo, tem permitido, legalmente, a contratação de professores sem a formação mínima
exigida, ao mesmo tempo em que prescreve a capacitação desses sujeitos em serviço.
Considerando quase 20 anos da promulgação da Lei 9.394/94 e, portanto, do
funcionamento de cursos em serviço, espera-se que efeitos já podem ser percebidos na
educação. Contudo, constatou-se que apenas efeitos de segunda ordem são possíveis de
serem observados, posto que são alcançados num menor espaço de tempo e podem ser
percebidos na mudança de vida e de acesso a determinados bens sociais e/ou culturais,
antes não possíveis, pelos egressos dos cursos. Os efeitos de primeira ordem, ainda não
se fazem perceptíveis, uma vez que seria necessário mudanças na estrutura mais geral,
com reflexo nos escores educacionais e até mesmo na estrutura organizacional das
escolas.
Palavras-chave: Formação de Professores – Qualidade da Educação – Efeitos.

Ao se falar em qualidade da educação, apesar de este ser um significante
polissêmico, faz-se relação imediata com a educação formal, oferecida em instituições
escolares. Os discursos acerca da qualidade da educação no Brasil estão estreitamente
relacionados com a qualificação profissional dos professores (GAJARDO, 2000;
BRASIL, 2001; BRASIL, 2004; ROCHA, 2012; DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS
2013) e às metas estabelecidas ainda no Encontro Mundial de Educação para Todos,
bem como em acordos decorrentes do mesmo, a exemplo do Plano de Ação da Segunda
Cúpula das Américas (1998), adotado pelos seus países membros. Uma das metas era
garantir, até 2010, que 100 por cento das crianças concluíssem a educação primária e
que ¾ dos jovens tivessem acesso ao ensino secundário, com vistas ao aumento dessa
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fração ao longo do tempo. Faz-se necessário o registro que desde o primeiro Plano de
Ação da Cúpula das Américas (1994), a educação já se fazia presente com metas
ambiciosas, posto que, segundo este documento, a educação constitui-se em “base
indispensável do desenvolvimento social e cultural sustentável, do crescimento
econômico e da estabilidade democrática”. Ainda nesse Plano de Ação está posto que o
alcance dessa meta implica em qualificar a educação e ainda ressaltá-la como direito
fundamental de todo e qualquer cidadão brasileiro.
Para Dourado, Oliveira; Santos (2013, p. 7), as condições e os insumos são
preponderantes para a oferta de um ensino de qualidade, ou seja, são necessários quando
se pretende a construção de uma boa escola ou uma escola eficiente, eficaz. Os autores
alertam ainda para a necessidade de se considerar as dimensões organizativas e de
gestão que visem à valorização dos sujeitos envolvidos no processo, os aspectos
pedagógicos no ato educativo e, ainda, as expectativas com relação à aquisição dos
saberes escolares e às diferentes possibilidades de trajetórias dos egressos desse ensino.
Entretanto, mesmo compreendendo que uma análise que pretenda investigar
qualidade na educação implica considerar múltiplas dimensões dada a complexidade
desse fenômeno, ou seja, dimensões culturais, econômicas, politicas e sociais, a
formação de professores aparece como pauta de discussão sempre que a qualidade da
educação é questionada, indagada, posta a revisão ou reforma.
Sendo assim, assistimos desde fins do século passado um investimento
considerável em cursos de formação de professores, seja formação inicial, seja
formação continuada. De acordo com uma sipnopse estatística de 1996 (BRASIL,
2000), o Brasil contava com mais de um milhão de professores que careciam da
formação prescrita pela Lei 9.394/96 (BRASIL, 2002). Frente a tal contingente, houve o
envidamento de esforços no sentido de conferir diploma de nível superior, na devida
área de atuação, aos professores já em serviço. A perspectiva, inicial, era de se alcançar
a maior parte de docentes, senão a sua totalidade, em uma década, ou seja, em 2007.
Entretanto, em 2009, havia ainda 624.320 professores sem formação superior.
Destes, 139.974 professores possuíam o Ensino Médio e o restante o Normal Médio. E
dentre os professores com curso superior 62.379 não possuíam licenciatura. Este
montante não considerava os profissionais em desvio de função (BRASIL, 2009).
Frente a isso, foi implantado o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
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Básica (PARFOR) que, até 2014, havia formado 2.428 turmas, em 24 unidades da
federação e diplomado 12.103 professores.
Frente ao exposto, este artigo tem como objetivo discutir os efeitos de primeira e
segunda ordens, possivelmente perceptíveis dado o tempo decorrido dessas formações.
Pois, mesmo considerando que haja outros fatores que interferem na qualidade da
educação, é de se esperar que com a formação devida, o professor possa desenvolver
práticas pedagógicas que promovam uma melhor qualidade no ensino. Para tanto,
ancoraremo-nos no método do ciclo de politicas de Stephen Ball (1994;2006).

Politicas de Formação de Professores em Serviço no Brasil

Pensar em formação de professores atrelando-a à qualidade da educação não se
constitui em novidade, tendo em vista que são temas bastante recorrentes na discussão
de estudiosos da área, bem como por serem temas também recorrentes em eventos
científicos em educação. Numa busca rápida, podemos perceber que formação de
professores é um dos temas cujos GTs mais recebem e apresentam trabalhos em eventos
científicos, contudo, é um tema ainda não esgotado. É polêmico e bastante complexo,
principalmente se considerarmos que o Brasil, no tocante à educação, figura entre os
países com um dos piores escores em avaliações internações. É o nono país com os
piores resultados no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA
(BRASIL, 2013).
Muitas são as politicas empreendidas no sentido de fomentar a melhoria da
educação e formação de professores: PARFOR, Programa Mais Educação, Programa
Ensino Médio Inovador (PROEMI), Programa Alfabetização na Idade Certa (PNAIC),
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), dentre tantos outros. Entretanto,
faz-se importante ressaltar que não são políticas inovadoras e, ainda que o intento seja a
educação, tais programas ou políticas não funcionam sozinhas, posto que se ancoram
em programas outros e de outras áreas, a exemplo do Programa Bolsa Família. Sendo
assim, não seria profícuo considerar as políticas de formação inicial de professores
empreendidas após a Lei 9.394/96 de forma aislada, mas na arena geral da política
social. Visto que, ao neglicenciar a temporalidade, o contexto histórico, incorremos no
risco de conferir-lhe um caráter de instantaneidade, potência, definição e decisão das
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práticas cotidianas. Para Ball (2006, p. 21) tal tipo de análise despreza o sentido de
“continuidades significantes”.
Nas Leis nº 4.024/6 (BRASIL, 1961) e 5.692/71 (BRASIL, 1971), já era
possível perceber discursos de recomendação quanto à qualificação necessária aos
professores para ensinar nas primeiras séries do ensino primário. Consideramos que os
textos de tais leis ressaltavam o caráter precário da recomendação, uma vez que os
discursos presentes nesses dois textos previam a carência de professores legalmente
habilitados e previam estratégias nesse sentido, prescrevendo que, quando a oferta de
professores habilitados não fosse suficiente para atender às demandas do ensino, seria
permitido que lecionassem no 1º grau, até a 8ª série, os diplomados com habilitação
para o magistério, que à época deveria formar professores polivalentes para as 4
primeiras séries do referido grau, por exemplo (ROCHA, 2012).
O discurso político, pois, apresenta-se continuamente tentando esgotar as
possíveis dificuldades a serem encontradas na sua implementação, no contexto da
prática, nas áreas urbanas e rurais, nos lugares mais recônditos do país, em que
certamente a carência de professores habilitados se faria acentuada. Cria e recria
condições precárias de formação docente e de assistência aos/as estudantes. Há ainda
que se ressaltar que tanto a Lei 4024/61 quanto a 5692/71 preveem estratégias que
visam à formação dos professores leigos admitidos no serviço público com “programas
especiais de recuperação” das defasagens. Assim, os professores eram convidados a
recuperar algo que não possuíam de inicio e, portanto, que não tinham como perder por
nunca terem alcançado, a formação necessária à docência.
O professor sem a formação necessária ao exercício da docência tornou-se,
aparentemente, um mal necessário, com admissão, contratação e função previstas em
lei. Contudo, observando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vigente, Lei 9394/96
(BRASIL, 2002), veremos que o que deveria ter-se processado em caráter emergencial
persistiu até os dias atuais, pois, ainda se formam professores em serviço em todas as
regiões do Brasil.
Em 2015, 51.008 professores estavam frequentando os cursos do PARFOR,
distribuídos conforme gráfico abaixo:
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QUADRO 1: ALUNOS MATRICULADOS NO PARFOR/2014

Fonte: MEC/CAPES, 2016.

De acordo com este gráfico, há muitos professores ainda sem a formação
requerida, com destaque para as regiões Norte e Nordeste que detêm, juntas, 85% dos
cursistas. Devemos chamar atenção para o fato de que em 1996 havia mais de 1 milhão
de professores chamados leigos. Em 2009, esse numero excedia a 600.000, mesmo com
a oferta de cursos presenciais, semi-presenciais e à distancia que ainda hoje são
oferecidos. Ressaltamos, ainda, que o PARFOR oferta cursos apenas aos professores
das redes públicas municipal, estadual e federal.
Contudo, mesmo considerando tais números, entendemos que efeitos já podem
ser percebidos, visto que a exigência para tal formação está completando duas décadas
de existência.

O fazer docente na fala de professores e seus municípios

Na paraíba, os cursos em serviço, com destaque para Pedagogia, passaram a ser
oferecidos em fins dos anos 1990, após a aprovação da Lei 9.394/96. A Universidade
Estadual da Paraiba (UEPB) começou a ofertá-los em 2000, em parceria com os
municípios com demanda de professores sem a formação prescrita pela referida lei. A
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última turma teve ingresso em 2007 e concluiu em 2010. Foram 3.200 pedagogos
formados por essa instituição, oriundos de 82 municípios paraibanos.
A partir de 2009, em parceria com a CAPES, a UEPB continuou ofertando o
curso de Pedagogia, mas também Filosofia e Educação Física. Em 2016, por exemplo, a
UEPB está com 17 turmas em funcionamento em cinco campi: Patos, 2 de pedagogia e
1 de Educação Física; Guarabira, 2 de Pedagogia, 1 de Filosofia e 1 de Educação Física;
Campina Grande, 3 de Pedagogia e 3 de Educação Física, Catolé do Rocha, 1 de
Pedagogia e 1 de Educação Física e, João Pessoa com 2 turmas de Educação Física. A
média é de 50 cursistas por turma. Percebe-se uma demanda superior, visto que em
2014 a UEPB estava com 11 turmas com média de 30 cursistas em cada uma delas. Em
2015, concluíram o curso de Pedagogia 171 professores, através do PARFOR.
A Coordenação do PARFOR na UEPB relata a oferta de licenciaturas em Letras
(habilitação em Língua Portuguesa), Matemática e Geografia. Entretanto, não há
demanda para funcionamento de turmas.
Os limites da formação em serviço são indubitáveis e vão desde financiamento,
infraestrutura, avaliação, dupla, senão tripla jornada de trabalho, etc. Todavia, os
egressos de tais cursos dizem do quanto mudaram suas percepções de mundo e de
educação após o ingresso nestes. São depoimentos que falam de valorização pelos
colegas de trabalho, pelos técnicos de suas respectivas escolas e secretarias de educação
de seus municípios, são aprovações em concursos públicos e mestrados, é o ensejo à
familiares e vizinhos de também ingressarem em curso superiores e, ainda, o aumento
no salário, que confere o acesso a bens até então compreendidos como inacessíveis, tais
como computador, internet, aquisição de livros e revistas, cursos de língua estrangeira,
entre outros. Estes efeitos podem ser considerados como sendo de segunda ordem, ou
seja, aqueles percebidos nas mudanças do padrão de vida das pessoas, tais como acesso
a bens sociais, pode-se dizer também que bens culturais e econômicos, oportunidades e
justiça social. Efeitos que podem ser percebidos a curto prazo (BALL, 1994).
Esses efeitos podem ser percebidos ainda no depoimento de coordenadores
pedagógicos de 3 municípios da Paraíba: Soledade, Queimadas e Esperança. Segundo
esses coordenadores, é possível afirmar que houve uma mudança nas posturas dos
professores que fizeram o curso em serviço na UEPB. Mudanças nos discursos, no
vocabulário, na forma de discorrer sobre os conteúdos, de participar das reuniões
pedagógicas, na organização de planejamentos e, inclusive, de fazer reivindicações nas
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secretarias de educação. Mudanças, ainda, nas vestimentas e adornos ao se prepararem
para a escola.
Contudo, ao serem indagadas quanto ao reflexo dessas mudanças no ensino em
sala de aula, as coordenadoras não conseguiram apontar efeitos amplamente
perceptíveis. Segundo uma coordenadora de Queimadas, “houve mudança, com certeza.
Os professores fazem outro tipo de aula. São mais dinâmicas, interativas, criativas,
envolvem mais os alunos”. Mas quando é indagada acerca da aprendizagem, responde
que:
Os alunos são filhos de pessoas carentes. Muitos vão à escola pela
merenda. Os pais são analfabetos, não tem um ambiente que estimule
a leitura em casa e isso dificulta a aprendizagem. Mas há também
muitas crianças que aprendem. Crianças de famílias estruturadas,
interessadas na aprendizagem dos filhos. Há crianças que aprendem,
não são todas iguais. Umas aprendem mais facilmente e outras não
(Coord. Ped. SEC Queimadas, PB).

Também foi entrevistada uma pedagoga de Esperança, PB. Para esta
coordenadora a qualidade da educação envolve outros fatores além da qualificação dos
professores.
Envolve muitas coisas. Muitas mesmo. Melhorias da estrutura física
das escolas, do material pedagógico. Equipe de apoio permanente na
escola, melhores salários e condições de trabalho. Maior participação
dos pais nas escolas, etc. Fim da aprovação automática. Mas não
posso dizer que não melhorou, se bem que muitos professores que
fizeram a pedagogia em serviço já se aposentaram. Mas melhorou sim.
Principalmente a participação delas nas reuniões de planejamento e na
metodologia de ensino (Coord. Ped. SEC Esperança, PB).

Já em Soledade, a coordenadora entrevistada fala que:
Houve mudança sim, mas não de todos os professores da mesma
forma. As aulas de alguns são muito boas. Dá gosto de ver. São aulas
com a participação dos alunos, são movimentadas, criativas. Os
professores conversam com seus alunos, é um método dialógico, com
a participação de todo mundo. Na aprendizagem, a gente também
percebe mudança porque as aulas são outras. Mas ainda temos no
município muitos alunos que ainda não conseguem ler e são
promovidos para a série seguinte (Coord. Ped. SEC Soledade, PB).

A partir do exposto nos discursos das coordenadoras, podemos dizer que os
efeitos de segunda ordem são facilmente perceptíveis, pois não apenas as professores
sentem os efeitos, as mudanças em decorrência do curso de Pedagogia. Mudanças que
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se expressam no vocabulário, na organização das aulas, no cotidiano da sala de aula.
Entretanto, isso ainda não é possível quanto a efeitos mais amplos na estrutura
educacional dos municípios pesquisados. São efeitos que carecem de mais tempo para
serem captados, bem como de estudos mais minuciosos, inclusive em documentos que
permitam acompanhar o desenvolvimento de alunos ao longo dos anos nas turmas
atendidas por professores egressos de cursos de formação continuada. Este efeitos
poderão ser percebidos nos escores educacionais dos municípios, na estrutura
organizacional das escolas, dos currículos, das relações de trabalho na escola, etc.
Os efeitos de segundo ordem, dado a dimensão de mudança estrutural, significa
que, se alcançados de forma exitosa, teremos, a partir dos vários programas
implementados o alcance de algumas metas previstas para a educação. Todavia, o
prescrito em programas e politicas educacionais não obrigatoriamente se consolidam,
posto que estão suscetíveis a interpretações múltiplas e variadas, conforme aqueles que
os acessam.

À Guisa de Considerações Finais

Considerando a complexidade dos critérios envolvidos na análise da qualidade
na educação e a formação de professores, entendemos que tal discussão carece ainda de
bastante atenção por parte de estudiosos da área. Desde fins da ultima década do século
XX foram criados cursos de formação inicial em serviço no intento de oferecer
educação superior em serviço a professores nominados como leigos. Entendemos que
muitos são os fatores que impulsionam essa modalidade de formação, prevista pelas
legislações brasileiras desde 1961, devido à carência de profissionais habilitados ao
exercício da docência. Carência agravada pelo difícil acesso aos centros universitários,
ao número escasso de universidades para atender a uma grande demanda de candidatos
e, mesmo à diversidade encontrada dentro do Brasil no que se refere à qualificação dos
professores, com destaque para a situação das regiões Norte e Nordeste.
Há ainda que se ressaltar o avanço das tecnologias possibilitando o atendimento
à distancia e ainda a experiência a ser computada como aproveitamento de estudos. São
conhecimentos adquiridos no fazer cotidiano da sala de aula, no tratamento dado aos
conteúdos, na vivência com pares, pais e alunos.
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Assim, a oferta de cursos de formação inicial em serviço pressupõe a
qualificação da pratica docente, principalmente frente ao quadro de precariedade que
incentivou a criação de tais cursos. Entretanto, considerando efeitos já possíveis de
serem percebidos, vemos que estes ainda são os de segunda ordem, sentidos nas
mudanças de vida dos professores, no acesso a determinados bens de consumo, antes
inacessíveis.
Os efeitos de primeira ordem, aqueles que provocam mudanças estruturais, ainda
não podem ser totalmente percebidos, visto que, apesar de nos discursos de
coordenadoras entrevistadas terem sido constatados vislumbres de efeitos de segunda
ordem, mais particulares, individuais, não é possível identificar mudanças que garantam
a qualidade da educação pretendida. Compreendemos que, mesmos quase 20 anos após
a promulgação da LDB 9.394/96 e da oferta de cursos em serviço, faz-se necessário um
tempo mais longo para que mudanças estruturais sejam percebidas.
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POLÍTICAS CURRICULARES E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ISTO E
AQUILO OU O MESMO?
Rita de Cássia Frangellaiii
Meyre-Ester B. de Oliveiraiii
Essa reflexão se desdobra de nossas trajetórias de pesquisa que se entrecruzam a partir
do compartilhamento de referenciais teóricos e do interesse no exame de políticas de
formação de professores e políticas curriculares. Nessa direção, busca-se analisar a
formação e as políticas curriculares como articulação, em meio à luta por significação,
na produção de políticas públicas, mobilizadas por uma falta comum: a qualidade da
educação. Argumenta-se que o deslocamento/deslizamento de significantes como
formação, currículo, avaliação e qualidade se articulam na produção de um discurso
pedagógico que significam o investimento na formação de professores como instituintes
de políticas curriculares. Assim, a formação de professores é articulada discursivamente
como uma demanda que visa a suprir a propalada ausência de qualidade, justificando,
por conseguinte, a necessidade de reformulação curricular. Nessa articulação discursiva
não se pode negligenciar os vínculos entre os significantes que compõem a tríade
currículo, formação e avaliação. Assentadas numa perspectiva discursiva que concebe
as políticas curriculares como produções político-discursivas nos propomos
problematizar a relação entre propostas de formação de professores e a produção de
políticas curriculares para a Educação Básica, analisando as demandas endereçadas à
formação, como desdobramento das reformas curriculares e de processos de avaliação
externa. As análises empreendidas em nossas pesquisas nos permitem discutir uma
alinhamento discursivo em que, visando assegurar direitos comuns a todos, alia-se
qualidade à igualdade. Que significação isso ganha nas políticas e de que forma dialoga
e impacta políticas de formação de professores? Defendemos uma produção
curricular/formação que se dê como processo democrático de negociação: articulando
diferenças, não vista como problema a ser eliminado, mas como possibilidade de
produção de outros sentidos plurais no debate de ideias.
Palavras-chave: Formação de Professores. Políticas Curriculares. Qualidade.
Introdução
A proposta de melhoria da qualidade da educação tem estado presente nos
discursos políticos nacionais desde a promulgação da constituição em 1988, sendo
ratificada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) e,
posteriormente, nos Planos Nacionais de Educação aprovados para os decênios 20012011 e 2014-2024, como uma meta a ser atingida. Em tais documentos é possível
perceber a articulação discursiva que conecta o discurso da melhoria da qualidade da
educação com reformulação curricular, formação de professores e avaliação.

ISSN 2177-336X

6843

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Nesse alinhamento, a formação de professores é articulada discursivamente
como uma demanda que visa a suprir a propalada ausência de qualidade, diagnosticada
por intermédio de processos de avaliação externa, justificando, por conseguinte, a
necessidade de reformulação curricular. Tal argumento pressupõe que considerar os
vínculos entre os significantes que compõem a tríade currículo, formação e avaliação é
uma ideia potente na análise das políticas educacionais.
Diante disso questiona-se: Que significações permitem as articulações e
(re)alinhamentos entre avaliação, currículo e formação de professores como promessa
de garantia de qualidade?
Problematizar a partir dessa perspectiva pode potencializar uma análise do
processo político dessa relação e de projetos políticos-educacionais que, de forma clara,
vinculam propostas de formação como instituintes de propostas curriculares. Não se
trata de saber quem vem antes ou depois: formação ou currículo, mas de observar o
continuum de dois polos e as articulações nesse espaço entre.
A partir das questões que orientam a nossa reflexão organizamos o texto em três
seções. Na primeira apresentamos uma abordagem sobre a circularidade das políticas a
partir do conceito de redes de políticas proposto por Stephen Ball (2014) em diálogo
com a perspectiva discursiva da teoria do discurso de Ernesto Laclau (1998); na
segunda apresentamos algumas formações discursivas que tem sustentado no contexto
atual a tríade currículo, avaliação e formação de professores como promessa de superar
uma suposta falta de qualidade. E por fim, trazemos questões que emergem das
pesquisas desenvolvidas por nós e que nos permitem inferir sobre o que pomos em
análise: o alinhamento da formação de professores e produção currículo nas relações
estabelecidas com e a partir de uma cultura de testagem (Miller, 2014) que tem
articulado significações para essas.
Políticas de formação e currículo: complexificando uma concepção cíclica de política
No decorrer de nossa trajetória de pesquisa temos trabalhado tendo como
balizador a compreensão do processo de produção de políticas a partir da concepção
cíclica defendida por Stephen Ball.
Ao assumir a ideia de que políticas não são simplesmente implementadas, mas
resultam de processos mais complexos, envolvendo negociações, traduções e disputas
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de sentidos, Ball (1992, 2011) problematiza a leitura de base estrutural e operando com
enfoques pós-estruturais traz à tona a discussão da descentralização da lógica de poder.
Esse modo de entender ao mesmo tempo em que desloca a produção das
políticas do poder central, problematiza a ideia de que haja um centro fixo de decisão,
em favor de uma concepção que articula política à prática, num ciclo contínuo, que não
se esgota nos textos legislativos, mas que é traduzida e reinterpretada continuamente em
diferentes contextos, por diferentes sujeitos. Nesse registro a política deixa de ser algo
restrito a um poder central e passa a integrar o espaço social mais amplo, como as
próprias instituições educacionais.
A partir do entendimento de que o Estado não é mais o adro no qual as políticas
precisam ser analisadas, a trajetória do ciclo de políticas possibilita um olhar para o
contexto local, sem que se perca de vista os aspectos globais. Esse modo de interpretar
convida inicialmente a suspeitar da produção das políticas como um processo
hierárquico, bem como, a deslocar o papel da escola como o lugar da prática,
reconfigurando-o como instância produtiva, no qual os sujeitos reinterpretam,
hibridizam e formulam novos sentidos. Isso implica considerar a política como uma
construção cultural, instável e provisória, o que por sua vez, permite, ao mesmo tempo,
compreender como os sujeitos atuam na produção das políticas curriculares em
diferentes contextos, a articulação entre diferentes espaços/tempos e o entrecruzando
dos contextos macro e micro.
Em estudos mais recentes Stephen Ball tem usado o conceito de redes para
explicar que as políticas se movem ao redor do mundo e são recontextualizadas em
diferentes espaços/tempos. O que ele chama “de rede global de política educacional, é
um conjunto de relacionamentos ligados à política que agora se estendem pelo mundo e
adentram diferentes países, através dos quais se movem ideias políticas, tecnologias
políticas, pessoas e dinheiro” (AVELAR, 2016, p. 08). De acordo com Ball (2014), essa
rede não apenas significa que os atores privados estão participando do debate
educacional, mas que estão criando novas formas de governamentabilidade. Assim os
sentidos produzidos são “indicativos de uma nova ‘arquitetura de regulação’ baseada
em relações cruzadas entre diferentes lugares dentro e acima do Estado” (p. 61). Para o
autor não se pode deixar de considerar nos estudos sobre políticas educacionais no
Brasil o fenômeno do movimento transnacional de ideias políticas. Para Ball (In.
AVELAR, 2016, p.11)
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é importante reconhecer que agora existe um conjunto mais
amplo de atores, que tem graus diferentes de impacto e
influência sobre políticas e, novamente, em países
desenvolvidos e em desenvolvimento em todo o mundo. Em
particular, diversas organizações filantrópicas e fundações.
O conceito de rede trazido pelo autor tem uma dupla inserção: rede como
método, técnica analítica e rede como dispositivo conceitual. Nessa duplicidade,
observa um novo espaço de produção de políticas, como novos agenciamentos que
tornam, numa relação complexa, opaca de interdependência e compartilhamento de
soluções/gerenciamento/operações que fluem por e ganham legitimidade nesse próprio
movimento de mobilidade. Não se trata de uma análise em que seja possível uma
ligação linear e com sujeitos/funções claras e definidas. Destaca-se para nós, nesse
momento, o argumento do autor acerca dos fluxos de políticas e nas análises que faz
discutindo novas formas de práticas e culturas organizacionais em linhas gerencialistas
e que trazem uma mudança de governo a governança, o que trabalha a partir do conceito
de performatividade e que, segundo o autor, vai constituindo-se um regime de verdade.
Acerca disso, discute como tais fluxos impactam na subjetividade docente
principalmente via o que, em diálogo com Ozga (2008 apud Ball, 2014) chama de um
regime de números. Os docentes precisam se tornar calculáveis e não memoráveis,
visíveis nesse regime de números que tem como ideia central a produtividade como
articuladora das ações. Assim, os “números” e seus usos como recursos de comparação
e indicação de melhoria/eficiência são importantes elementos “[d]os modos como os
estados monitoram, orientam e reformam seus sistemas educacionais”(Ball, 2014, p.70),
o que se cruza com a análise que Miller (2014), em texto em que discute a importância
das teorizações curriculares no debate educacional, faz considerando a necessária
arguição do currículo como mais que conteúdo a ser ensinado e medido na análise de
um contexto que chama de cultura de testagem,
Mas, diferente das configurações históricas, sociais e culturais do final
da década de 1960 e do início da década de 1970 que estimularam a
Reconceptualização e incentivaram os múltiplos ângulos de teorização
que informaram educação e suas investigações nas décadas seguintes,
produtores contemporâneos de testes de larga escala apropriaram,
diretamente, as áreas de finanças e contabilidade e seus rituais de
verificação. Esses produtores de testes, portanto, nunca parecem dar
valor a perguntas sem resposta que pontuam qualquer processo típico
de ensino e aprendizado ou qualquer processo subjetivo envolvido nas
complexidades que surgem no “entendimento do currículo”. Em vez
disso, adotando as culturas que caracterizam os campos de finanças e
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contabilidade — que incluem avaliações comparadas ao processo
financeiro de “auditoria”—, criadores de teste e aqueles que os
prescrevem desconsideram as nuances, os detalhes bagunçados das
vidas vividas. Suas abordagens diferem, em larga medida, de qualquer
entendimento de currículo como tudo que habita, permeia e ocorre
tanto dentro quanto fora da sala de aula. (p.2050-2051)

A autora defende e expõe sua trajetória de investimento na discussão na
teorização curricular em relação a subjetividade de professores e argumenta o quanto
essa se faz necessária como possibilidade de se opor a incessante insistência na certeza
(p.2056). De forma articulada, pensamos também que uma possibilidade de seguir a
mesma linha é o que fazemos ao articular a ideia de ciclo de políticas e redes de Ball a
perspectiva discursiva na teoria do discurso de Laclau (1998). Para o autor, todo ato
social é significado de forma discursiva com elementos linguísticos e extralinguísticos,
superando a dicotomia entre o discursivo e não discursivo. Daí, há a assunção da
política curricular com ato de significar, estancamento do fluxo de significação. Assim,
ao focalizar os fluxos discursivos operamos em nossas pesquisas de forma a
compreender a articulação de sentidos possíveis, que produziram uma equivalência
entre posições diferentes que permitem/sustentam um fechamento, uma fixação de
sentidos, ainda que de forma provisória e contingencial, um atravessamento no espaço
disjuntivo de enunciação que borra, apaga, constrange, refaz fronteiras postas em
negociação/articulação, observando o movimento de articulação para hegemonizar os
sentidos híbridos das políticas.
A formação de professores, currículo e avaliação: articulações discursivas
O desenvolvimento de avaliações em larga escala podem ser acompanhadas ao
longo das ultimas décadas. Observa-se o quanto passam a ocupar um papel central na
formulação de políticas educativas no país. É possível dizer que ...
o projeto de avaliaçaõ em larga escala em desenvolvimento desde o
final da década de 1980, desdobrado ao longo de vinte anos, é
reforçado a partir de 2005. Reforçado por receber importante
legitimação a partir de ações pragmáticas vinculadas ao rankeamento
de instituições, escolas, redes municipais e estaduais, à liberaçaõ de
recursos, à valorizaçaõ da “transparência” para a sociedade e à
necessidade de qualificaçaõ da educaçaõ . Reforçado pela criaçaõ de
novos índices e sistemas de seleção que valorizam os resultados de
outras avaliações, que instituem novos parâmetros de comparações
entre as instituições do sistema educacional. Pode-se levantar a
hipótese de que as polit́ icas de avaliação não estejam presentes no
cenário educacional brasileiro simplesmente para produzir
comparações e emulaçaõ , mas para responder a estratégias
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gerencialistas de modernização e racionalização voltadas para
resultados. (Werle, 2011, 790)

Diante disso, entender a avaliação como instrumento de análise curricular
efetiva-se como uma prática urgente na medida em que os professores acabam por
traduzir uma produção curricular tensionada em função do processo de avaliação e a
partir dela também são avaliados tendo em vista a busca pelo que Macedo (2012),
Lopes (2012) tem observado como significante vazio: qualidade da educação.
Esvaziamento que não implica falta de sentido, trata-se de um significante que se afasta
de conteúdos precisos para ser preenchido por diferentes demandas que se articulam na
luta pelo preenchimento de sentido, pela hegemonização desse. Na verdade, trata-se de
uma transbordamento, na medida em que, o significante vazio é fundamental nessa
concepção de produção político-discursiva como lugar onde diferentes demandas, por
vezes contraditórias, articulam-se e equivalem-se momentaneamente apagando as
diferenças que não deixam de existir, mas são excluídas na constituição da equivalência.
Ou seja, o vazio é o espaço da articulação hegemônica e luta política, ponto nodal de
articulação em que equivalência/diferença se movem nas articulações discursivas que se
tornam hegemônicas não pelo vazio de sentido, mas pelo seu excesso.
E o que se entende por qualidade? Não se trata de uma construção linear, de
correspondência biunívoca, mas o resultado das avaliações ao longo dos anos e seu
refinamento em termos de escopo de avaliação, parâmetros de comparação a índices
internacionais e vinculação a financiamentos, vai desenhando um cenário em que ao
sentido de qualidade, ainda que de forma antagônica, são associados a eficácia,
eficiência e equidade. Cria-se uma representação de qualidade a partir da tradução de
discursos que por vezes aproximam-se dos objetivos da avaliação, ora visando à
produtividade do ensino, ora por uma educação que promova transformação social.
Logo qualidade torna-se um termo ambíguo com funções significativas diferenciadas
dentro de um mesmo sistema discursivo, utilizada num arranjo estratégico para
significação política.
Para além da demanda comum por qualidade, podemos perceber um processo de
construção de significação articulados pela ideia de falta ou melhoria para atender a
uma delimitação discursiva que distingue “qualidade” e que se apresenta ressaltando as
estratégias utilizadas como possibilidade de aumento de qualidade da educação,
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assumindo um modelo educacional, em que o currículo e a avaliação são os elementos
essenciais para o controle e a regulação social.
As avaliações são tomadas como indicadores de qualidade. Nesse processo,
num alinhamento discursivo que articula qualidade à igualdade, aqui vista como o
mesmo, há que se pensar estratégias para que se atinja qualidade e daí a defesa por uma
centralização curricular, tal como temos assistido com o investimento na formulação da
Base Nacional Comum Curricular e a articulação com a formação de professores.
Diferentes estudos tratam de tal vinculação, ainda que percorrendo caminhos distintos
de análise.
Leite (2014) argumenta que os discursos políticos sobre a educação são
produzidos no escopo de uma agenda de compromissos internacionais que endereçam
demandas para a formação. No âmbito das políticas de formação em Portugal a autora
assinala que há uma tensão entre os desafios postos pela profissão docente e os
discursos que apelam à qualidade, que por sua vez, pressionam o modelo de formação
inicial. Segundo afirma “neste séc. XXI, a avaliação das instituições e a ela associada a
ideia de qualidade tem constituído uma marca dos discursos políticos internacionais e
nacionais”(LEITE, 2014, p. 16-7).
Dorneles e Souza (2013) a partir de estudo de caso em que analisam no contexto
de uma escola pública no Sul do Brasil as relações entre formação continuada e
desempenho dos alunos em avalição em larga escala, apontam que na situação analisada
houve melhora e que investir na formação continuada é uma estratégia importante para
que haja melhora no desempenho dos alunos nessas avaliações.
Freitas (2012) em análise de um contexto que afirma ser marcado por um
neotecnicismo

destaca

responsabilização,

que

este

mecritocracia

se
e

estrutura

privatização.

a

partir

Chama

de

três

atenção

categorias:
para

como

responsabilização e meritocracia estão interligadas e, como nos arranjos feitos, servem
ao propósito nefasto de minar as redes colaborativas de produção cotidiana das escolas,
bem como, ambiguamente corroboram e são atingidas pelo que chama de estreitamento
curricular, na definição de um conteúdo básico e produção de standards que permitem
alinhar qualidade a desempenho/ notas mensuráveis. Tal arranjo provoca uma série de
questões levantadas pelo autor. Dentre elas destacamos o que chama da destruição
moral do professor e que se articula com o que Ball chama de nova governança e os
impactos na subjetividade docente.
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Outra questão destacada é a precarização da formação docente, uma vez que
para atender ao básico e aos standards o que se observa é um apostilamento das redes,
tornando os docentes dependentes de materiais didáticos estruturados e unificados, bem
como uma redução da formação a aspectos metodológicos. Isso nos liga ao que Macedo
(2012) vem discutindo acerca da diferença entre educação e ensino, e que abala a
qualificação dos professores, reduzindo-a instrumentalizar os professores a fazerem as
adequações, criações, necessárias as demandas locais. E aí percebemos que não se trata
apenas de abalar a qualificação no sentido do professor não tê-la, mas há uma rede de
significações em que a formação como parte dessa rede de políticas em fluxo, produz
efeitos e como tal, impactos e interações com outras políticas. Assim, se produzem
sentidos

de

currículo,

docência,

formação

que

se

hegemonizam

e

se

articulam/demandam outros arranjos sociais.
Formação de professores para a educação básica – imbricamentos políticoscurriculares
Na tentativa de analisar a própria formação de professores e de políticas
curriculares como demandas que se articulam num intricado jogo de duplicação
(FRANGELLA, 2016)

nossa reflexão se desdobra das análises de duas pesquisas

vinculadas ao grupoiii do qual fazemos parte: a primeira se refere a um estudo sobre o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), tomado como política
curricular que gera demandas para a formação continuada de professores e, a segunda
pesquisa, que refere-se à formação do pedagogo numa instituição de ensino superior
norte-rio-grandense, cuja reformulação curricular comporta estreita vinculação com as
demandas postas pela melhoria da qualidade da educação.
A primeira pesquisa tem como objetivo principal discutir a imbricada relação
entre programas de formação de professores e a produção de políticas curriculares para
a Educação Básica, em especial, para os anos iniciais do ensino fundamental,
observando as demandas e articulações que instituem tais políticas, arguindo os sentidos
de currículo, formação e docência que se pretende hegemonizar e a tensão entre
demandas globais/locais, focalizando o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa – PNAIC, que consiste numa agenda formal entre os governos federal, estadual e
municipal, visando a “assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito
anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental” (http://pacto.mec.gov.br/opacto). Tal compromisso não pode ser analisado de forma separada da política de
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ampliação do Ensino Fundamental em nove anos, que por sua vez, traz à tona a questão
da alfabetização, focalizando como objetivos primordiais das etapas iniciais da
educação básica a aprendizagem da leitura e da escrita, em face dos dados nada
otimistas das avaliações. É possível observar uma estrutura encadeada por ações de
formação que se interligam necessariamente a práticas de avaliação universais e
produção curricular, não só apenas na estrutura do pacto, mas nas suas diretrizes
delineadas na portaria 867 de 4 de julho de 2012.
Na análise do material produzido sobre o Pacto, como nos cadernos de
formação, observa-se que na organização da formação há uma evidente preocupação
com a discussão curricular, na intenção da elaboração de princípios que orientem a
construção de propostas curriculares, num desdobramento do currículo como
planejamento, que vai se estendendo num sentido mais prático, em orientações do como
fazer, numa objetificação das ações, com prevalência na discussão de aspectos didáticometodológicos e na organização do conhecimento (FRANGELLA, 2016).
A segunda pesquisa aborda a reformulação curricular nos cursos de pedagogia
de uma universidade estadual multicampi, situada no Rio Grande do Norte. Busca
compreender as demandas e articulações que tornaram/tornam possível a suposição de
uma

necessária

homogeneização

das

políticas

curriculares

na

instituição,

problematizando a (im)possibilidade de fixação de uma identidade.

Defende o

argumento de que o processo de reformulação curricular, tomando como base a ideia de
construção de uma proposta homogênea de formação entre os cursos ofertados nos
campi e núcleos da IES, se constitui como uma estratégia de articulação com vistas a
construir/manter um discurso hegemônico de unidade na instituição. Evidencia-se, no
processo de produção da proposta curricular, produções discursivas que subsidiaram a
elaboração alinhando reformulação curricular e avaliação como sinônimo de qualidade uma qualidade supostamente ausente que se faz necessário recuperar.
A versão oficial da proposta que passou a vigorar a partir de 2007 amplia a
formação do pedagogo para atuar na docência da educação infantil, anos iniciais do
ensino fundamental, educação de jovens e adultos e na gestão de processos educativos,
em espaços escolares e não escolares. De acordo com Braz (2007) as discussões em
torno da estruturação da proposta curricular tiveram como ponto de partida a análise das
necessidades formativas. O termo necessidade formativa é definido pela autora como a
diferença entre o estágio atual de desenvolvimento da formação e o estado desejado ou
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ideal. Nesse sentido, a necessidade é um problema a resolver; “é algo cuja ausência ou
deficiência provoca prejuízo ou cuja presença é supostamente benéfica.” (BRAZ, 2007,
p. 02).
Ao mapear as distâncias formativas entre as exigências do sistema educacional e
a IES, o estudo aponta uma discrepância entre a abrangência da formação e as
expectativas dos alunos, uma vez, que esta se restringe a formação do professor dos
anos iniciais. As exigências em relação a qualidade do curso também apresentam
comprometimento em face de uma intricada rede de fatores que envolve discentes,
docentes, gestão acadêmica, estrutura da universidade e estratégias de vínculo social.
Professores e alunos convergem na compreensão de que o Curso de Pedagogia
apresenta-se com um débito histórico em seu processo formativo: frágil formação
teórico-metodológica; desarticulação entre teoria e prática; e, dificuldade na
implementação de práticas formativas de cunho interdisciplinar (BRAZ, 2007, p. 07).

Em função dessa formação a autora destaca que ao final do curso é possível
vislumbrar um perfil de egressos que “[em] sua minoria, são alunos que apresentam
uma

significativa

formação

teórica,

identificam

problemas

socioculturais

e

educacionais, compreendem como ocorre o processo de desenvolvimento e
aprendizagem das crianças, etc.” (BRAZ, 2007, p.06).
De acordo com pesquisa a qualidade do curso, “grande anseio de dirigentes,
professores e alunos do curso de Pedagogia”, passa necessariamente pelo planejamento
acadêmico e institucional, com a definição de metas, ações, avaliações e condições que
favoreçam o desenvolvimento do projeto pedagógico do curso de forma “dinâmica e
vigorosa”. “Acredita-se que, acompanhar e avaliar sistematicamente o novo currículo
favorecendo as possibilidades de harmonia no trabalho docente e a evolução acadêmica
dos alunos, poderá imprimir estratégias formativas que desenvolvam um diferencial
nesse contexto histórico” (BRAZ, 2007, p. 10).
Tal perspectiva concede à reformulação curricular e ao próprio currículo um
valor intrínseco de positividade, como se por si só fossem capazes de desencadear as
mudanças, garantindo o alcance dos objetivos propostos. Nos termos dos processos de
hibridismo e tradução cultural, as políticas curriculares e os projetos pedagógicos dos
cursos são atravessados por saberes e valores outros que terminam por ressignificar seu
hibridismo de origem, mediante sucessivas e contínuas práticas de tradução cultural que
rasuram e, mesmo, impedem a possibilidade de construção de uma identidade
fundacional fixa.
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Assim, temos observado a criação de uma rede interligada de formação
continuada de professores, atendendo a reinvindicações e dispositivos legais, atrelada a
produção de políticas curriculares na rede. Com efeito, a formação se põe a serviço da
política curricular, não como espaço de reflexão e recriação, tradução da proposta, mas
de forma a garantir a instituição dessa na prática cotidiana. Prevalece uma idéia de que a
formação, por meio da apreciação/incorporação dos modelos oferecidos, se encarregará
de implementar o currículo, tendo como mobilizadora dessas ações, a busca pela
qualidade na educação, tendo sua ausência evidenciada e regulada pelas avaliações.
Nesse prisma, podemos pensar as relações entre formação de professores e
políticas curriculares como estando sob rasura, e sob rasura, formação e currículo se
duplificam e se articulam, o que evidencia o jogo político na produção das políticas.
Contudo, ao pormos tal questão em discussão, problematizamos o sentido de
qualidade que vai se desenhando via avaliação. O que percebemos é que qualidade
alinhada a igualdade vai delineando uma compreensão de que é preciso definições e
protocolos comuns a todos, o mesmo para assegurar um horizonte de equidade. Nossa
defesa é por uma produção curricular/formação que se dê como processo democrático
de negociação: articulando diferenças, não vista como problema a ser eliminado, mas
como possibilidade de produção de outros sentidos no debate de ideias, construindo
formas coletivas de deliberar sobre a dinâmica de projetos educativos. Não se trata de
binarismos - isto ou aquilo, mas o nem lá nem cá, isto e aquilo, a possibilidade de
espaços híbridos de elaboração e negociação com demandas locais, com a diferença.
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ENTRE REFORMA E INOVAÇÃO: DESAFIOS DIDÁTICOS DA
COORDENAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE NA REDE
PÚBLICA

O painel articula três pesquisas qualitativas sobre a rede pública de ensino na cidade do
Rio de Janeiro frente às novas políticas educacionais performáticas. As pesquisas
analisaram como coordenadoras e professores, através de projetos de formação
continuada, buscaram alternativas a políticas (LIBÂNEO, 2011, 2014; PIMENTA,
1993) que têm o potencial de reduzir a proposta educacional à preparação para provas
externas. Nas duas primeiras pesquisas, professores e coordenadores mostram-se atores,
traduzindo as propostas das políticas, efetuando os ajustes secundários (BALL et al,
2012) necessários e possíveis, dentro de momentos específicos da política. O primeiro
estudo analisa as estratégias didáticas da formação continuada desenvolvida por uma
coordenadora de escola municipal de primeiro segmento em parceria com outros
educadores, no momento de introdução da política, e procura identificar limites e
possibilidades de desenvolver uma proposta de formação continuada que mantenha uma
preocupação com a função social da educação e da formação do cidadão em tempos de
políticas educacionais performáticas. O segundo texto analisa a ação didática e
mediadora do coordenador na formação continuada dos professores da escola em
relação basicamente ao uso dos materiais pedagógicos estruturados, utilizados desde
2009, na rede pública de ensino, mas já num momento mais avançado da vigência da
política. Já o terceiro estudo aborda uma escola com proposta inovadora e uso de
tecnologias digitais com nova forma de organização escolar. Analisa as dificuldades
enfrentadas por coordenadora e professores no desenvolvimento de uma formação
continuada com estratégias didáticas que conseguissem responder tanto às demandas da
ação situada dos docentes, como à proposta da rede. Nas três pesquisas podemos
vislumbrar que coordenadores e professores pesquisados almejam exercer um
protagonismo didático e um papel criativo frente às reformas e inovações, como atores
que reinterpretam as políticas; entretanto, há limites a essas ações.
Palavras-chave: Ação Didática. Formação Continuada. Coordenadora Pedagógica.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE EM UMA PROPOSTA
EDUCACIONAL “INOVADORA” DA REDE MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO
Rafaela Bisacchi Coelho Corrêa de Oliveira
Colégio Pedro II - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio
Resumo:
O artigo tem como objetivo refletir sobre a atuação docente e identificar as estratégias
didáticas utilizadas pela coordenadora pedagógica para a formação continuada dos
professores em meio a uma proposta educacional “inovadora” no contexto de reforma
educacional da rede municipal de educação do Rio de Janeiro. Como referência
utilizou-se Canário (2005; 2006); Nóvoa (2007); Ball (2002); Marcondes (2013), entre
outras. Analisamos dados de uma pesquisa qualitativa apresentada como dissertação de
mestrado em 2014. Os instrumentos de produção de dados foram entrevista
semiestruturada, observação e análise de documentos. Uma das conclusões da pesquisa
é a de que a proposta educacional foi uma mudança exógena (CANÁRIO, 2005), que
não possibilitou a participação dos docentes e gestores da escola na sua concepção.
Ocorreu uma formação continuada na lógica de catálogo, na qual se buscou adaptar os
docentes para as mudanças decididas no nível central, e não na lógica de projeto, em
que os professores obtivessem estratégias de “formação centrada na escola”, o que não
contribuiu para a autoria dos docentes. A coordenadora pedagógica buscou estratégias
para a formação continuada dos professores, no entanto, a falta de um tempo comum
entre a equipe docente contribuiu para que ela não conseguisse articular o grupo. Além
disso, a proposta educacional ocasionou outras dificuldades para os docentes, como a
questão do professor como mentor generalista. Apesar da tentativa de inovação, a
necessidade de seguir o currículo padronizado e de que os alunos realizassem as
avaliações externas impediu que as propostas iniciais de proposição de percursos
individualizados de aprendizagem se efetivassem.
Palavras-chave: proposta educacional “inovadora”; estratégias didáticas de formação
continuada; coordenação pedagógica.
1. Introdução
O texto refere-se à parte de uma pesquisa qualitativa apresentada como
dissertação de mestrado1 em 2014, propondo uma reflexão sobre a atuação e formação
dos docentes em meio a uma proposta educacional “inovadora” no contexto de reforma
educacional da rede municipal de educação do Rio de Janeiro. A pesquisa se refere ao
Projeto “Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais” (GENTE).
A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação se insere no contexto de
reforma educacional que a rede vivencia desde 2009, quando foi estabelecido o intuito
de promover um “Salto na qualidade da educação”. Esse contexto revela as atuais
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influências de projetos de reformas educacionais globais e nacionais, que buscam
modificar o sistema educacional em prol de sua eficiência e produtividade, investindo
no uso de materiais estruturados, testes padronizados e na performatividade, que, de
acordo com Ball (2002), representa uma nova forma de controle do trabalho docente,
em prol da demonstração da pretensa qualidade educacional.
De tal modo, neste trabalho, busco responder a seguinte questão norteadora: A
proposta educacional “inovadora”, elaborada no contexto de reforma da rede municipal
de educação do Rio de Janeiro, contribuiu para que os docentes pudessem se tornar
atores dessa política através da formação continuada?
O artigo se estrutura nos seguintes tópicos: 1) Introdução; 2) Objetivos; 3)
Procedimentos metodológicos e apresentação do campo; 4) Elementos da proposta
educacional “inovadora” e atuação docente; 4.1) Materiais didáticos da proposta
educacional “inovadora”; 4.2) Atuação docente na proposta educacional “inovadora”;
4.3) Currículo e avaliação na proposta educacional “inovadora”; 5) Elaboração da
proposta educacional “inovadora” e formação continuada docente; 6) Considerações
finais.
2. Objetivos
O problema de pesquisa acima buscou ser respondido a partir dos seguintes
objetivos: (a) identificar os elementos da escola com uma “proposta inovadora”, como
os docentes a percebiam, tensões e conflitos existentes; (b) identificar como a proposta
foi elaborada e de que forma professores e gestores puderam participar; (c) identificar as
estratégias didáticas utilizadas pela coordenadora pedagógica para a formação
continuada dos docentes.
3. Procedimentos metodológicos e apresentação do campo
A pesquisa se caracterizou como um estudo de caso no GENTE. A coleta de
dados foi realizada entre julho e novembro de 2014, e utilizou observações na escola,
análise de documentos e onze entrevistas individuais semiestruturadas com os seguintes
informantes: dois gestores da SME-RJ; a coordenadora pedagógica; a diretora geral;
cinco professores(as) mentores generalistas; dois professores mentores especialistas. A
seleção destes informantes teve como critério serem sujeitos participantes da elaboração
e/ou da implantação desta proposta.
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A escola em estudo se situa na Zona Sul. A unidade integra os seguintes
programas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro: Escolas do Amanhã;
Ginásio Experimental Carioca e Educação Integral. O GENTE é um Ginásio
Experimental Carioca (GEC) voltado para novas tecnologias desde 2013. Em 2014 a
escola atendia a uma média de 240 alunos, do 7o ao 9o ano.
4. Elementos da proposta educacional “inovadora” e atuação docente
Dos documentos analisados, destaca-se sua proposta central: “atuar como núcleo
inovador e transformador para amplo movimento de qualificação do Ensino
Fundamental no 2o segmento da rede do Município do Rio de Janeiro” (SME, 2013,
p.3), servindo como fonte de “inovação em conteúdo, método e gestão escolar”.
Pretendia-se concretizar um novo conceito de escola, que se apropriasse de novas
tecnologias educacionais e colocasse o aluno no centro do processo de aprendizagem.
A proposta inovadora previa o não estabelecimento de turmas de alunos ou salas
de aula tradicionais. Cada aluno poderia desenvolver conteúdos, habilidades e
competências de acordo com o seu ritmo de aprendizagem, utilizando tablets e
smartphones, e as aulas digitais da Educopédia (plataforma que incluiria material de
suporte para os docentes, como sequências didáticas com jogos digitais, vídeos e testes).
As provas seriam aplicadas através de um sistema avaliativo denominado “Máquina de
Testes”, com correção automática e resultados imediatos, que se pretendia permitir ao
aluno estabelecer seu itinerário formativo, ou seja, uma lista de competências e
habilidades que precisaria desenvolver.
A seguir, faz-se uma contraposição entre os elementos contidos no texto da
proposta educacional “inovadora” (apresentados nos materiais didáticos utilizados, na
atuação docente, no currículo e na avaliação), o referencial teórico e os dados da
pesquisa de campo.
4.1. Materiais didáticos da proposta educacional “inovadora”
Em relação à apropriação de “novas tecnologias educacionais”, os docentes
explicitaram a falta de formação para que dominassem seu uso. Moran (2012) afirma
que a capacitação contínua dos sujeitos para o domínio pedagógico das tecnologias na
escola é essencial para seu uso inovador. Sibilia (2012) acrescenta a esse aspecto que os
professores deveriam ser “capacitados” para ensinar aos alunos a lidarem com o fluxo
de informações, decorrente da informatização.
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A tecnologia pode ajudar [...] depende de como você usa. [...] falta preparo pra
gente, [..] pra mostrarmos para o aluno como pesquisar, e se eles não sabem nós
também não sabemos [...] o uso da tecnologia ainda está muito restrito a um banco de
informações que o aluno acessa e copia, só [...] não existe uma produção (Antônio 1,
professor G1).
De acordo com o texto da proposta do GENTE, as ferramentas pedagógicas
seriam os recursos disponíveis para a apropriação de conteúdos dos itinerários
formativos pelos alunos - sendo a principal ferramenta a Educopédia - objetivando
“tornar o ensino mais atraente e mobilizador para os adolescentes e instrumentalizar o
professor” (SME, 2013, p. 8).
Entretanto, a principal ferramenta em uso na escola eram os cadernos de apoio
pedagógico bimestrais do município, além de material produzido pelos professores,
cadernos e livros didáticos, ou seja, ferramentas pedagógicas utilizadas em qualquer
escola da SME:
As apostilas em primeiro lugar, livro logo depois, caderno, folhinhas de xerox,
vídeos, imagens (Luana, coordenadora pedagógica).
Basicamente o computador, o livro didático, a apostila [...] as ferramentas
pedagógicas ainda estão restritas ao que é utilizado em uma escola tradicional
(Antônio, professor G1).
Os professores criticaram o uso dos cadernos de apoio pedagógico atrelado à
prova bimestral. Segundo Marcondes (2013) o sistema apostilado (cadernos
pedagógicos), com base em conteúdos de um currículo comum, busca orientar os
docentes na preparação de seus alunos para realização de testes, fazendo com que o
ensino seja um meio de obtenção de melhores resultados nestes.
[...] as provas são feitas em cima daquilo que está sendo cobrado nas apostilas que
a SME nos manda, então acaba de certa maneira nos obrigando a utilizar para que o
aluno possa pelo menos saber (Rubens, professor G1).
Cada professor trabalha de um jeito, eu sei que eles pegam as apostilas porque as
provas bimestrais vão ser em cima das apostilas (Luana, coordenadora pedagógica).
4.2. Atuação docente na proposta educacional “inovadora”
A expectativa da SME sobre os professores seria a de que assumissem um novo
papel, não mais o de detentor do conhecimento, mas a de que agiria “como o arquiteto
que garante a personalização do processo de aprendizagem” (SME, 2013, p.1). A

ISSN 2177-336X

6859

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6
proposta do GENTE apresenta o conceito de “mentor generalista”, uma nova maneira
de atuação dos docentes, em que “os professores serão mentores dos times,
independente das suas especialidades” (SME, 2013, p. 10). Na prática, havia duas
“categorias de professor”: “Professor Mentor em função de Especialista” (G3), de
Língua Estrangeira, Artes e Educação Física, além dos projetos Transdisciplinares e
Eletivas; e “Professor Mentor em função de Generalista”, professores com diversas
formações, divididos em dois salões (no verde atuavam os professores G1, e no
amarelo, os G2). Os professores G1 e G2 atuavam com seus times nas cinco disciplinas
obrigatórias (Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia). Essa
forma de atuar é percebida como um problema pelos professores, devido à distância
entre sua formação inicial e a expectativa de sua atuação, e coloca-se como uma
importante questão de formação continuada para a coordenadora:
Difícil, porque se eu sou formada em Matemática, eu sei que eles poderiam ter
muito mais aproveitamento se eles estivessem com o professor especialista de Português
[...] (Leticia, professora G2).
[...] não temos essa formação generalista, nós somos especialistas, [...] é cruel
porque esse aluno [...] precisava de um professor que mostrasse para ele por vários
caminhos [...] para fazer com que o aluno possa aprender com muito mais qualidade
aqueles conceitos [...] Com séries diferentes trabalhando juntas na mesma turma, que a
gente aqui [...] chama de time [...] e nós não temos capacitação durante o Projeto que
nos qualifique a trabalhar dentro de áreas que não sejam as nossas, nunca tivemos
(Rubens, professor G1).
Outro professor destacou a perplexidade diante da distinção entre os professores
generalistas e especialistas e o impacto pela responsabilidade dos primeiros terem que
atuar em cinco disciplinas:
[...] isso já foi um choque, uma divisão no grupo, não mal estar, mas perplexidade,
como eles idealizavam o projeto em que o grupo de professores selecionados saberia na
chegada [...] que um grupo ficaria com cinco disciplinas e outro grupo ficaria como
especialista na sua área de formação, [...] como assim? “Ah é experimental”, é
experimental, mas como vai ser? “Não, vocês serão os primeiros”, vamos ser as cobaias
[...] (Celso, professor G1).
Foi destacado que esta situação não era totalmente negativa. Havia a possibilidade
dos alunos procurarem professores de outros times para esclarecer dúvidas, o que
permitia que alguns alunos ensinassem aos professores os conteúdos aprendidos com
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outros docentes. Uma professora, porém, afirmou ser isso possível de ocorrer em outras
escolas e não somente no GENTE:
Não vou falar que é de todo o ruim [...] eu acho super legal isso, o aluno me
ensinar. [...] mas como eu disse para a Luana, isso não é uma coisa do GENTE, [é] da
escola, [...] pode acontecer em qualquer escola, desde que seu professor esteja aberto a
aprender com seus alunos (Dora, professora G2).
Um professor se opôs a esta opinião, afirmando que na prática os docentes
estavam sobrecarregados e não conseguiam esclarecer as dúvidas:
[...] na prática isso não funciona porque o professor está sempre sobrecarregado,
atendendo os seus alunos com as várias disciplinas que ele tem que dar conta [...]
(Rubens, professor G1).
Quatro docentes afirmam que deveria haver um novo tipo de formação, pois as
universidades ainda formam especialistas, sendo uma discrepância a formação
universitária que segmenta os saberes e a proposta da escola. No entanto, dois docentes
discordaram, pois seriam necessários muitos anos de estudos para formar um
profissional generalista, de maneira que o professor teria apenas conhecimentos
superficiais:
[...] nós não temos essa formação e [...] já que é para atuar como generalista,
deveríamos ter essa formação para poder fazer a ponte entre as diversas disciplinas, e na
universidade você tem [...] aquilo bem segmentado [...] uma formação generalista na
universidade, com aqueles anos todos que a gente tem, seria muito importante, inclusive
com pós graduação, com mestrado nessa área (Rubens, professor G1).
Eu não sei se as faculdades dariam conta de dar um curso generalista. [...] Eu acho
que a prefeitura já dá o raso para esses alunos há tanto tempo, [...] é uma escola rasa [...]
Então será que vamos generalizar para ser mais raso ainda? Para dar mais por cima
ainda? Por que, o meu aluno não tem o direito de aprofundar? [...] Será que generalizar
é realmente o que vai fazer a escola dar certo? (Dora, professora G2).
4.3. Currículo e avaliação na proposta educacional “inovadora”
Em relação ao currículo da escola, sete entrevistados afirmaram que a obrigação
de realizar avaliações externas caracterizava uma contradição com a proposta
educacional inovadora, que pressupunha o ensino personalizado e o respeito ao ritmo de
cada aluno. De acordo com Marcondes (2013), com o objetivo de melhorar o
desempenho acadêmico dos estudantes nas avaliações externas, a SME definiu um
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currículo mínimo para todas as escolas da rede, através do estabelecimento de
instrumentos interligados: os Descritores; Cadernos de Apoio Pedagógico e as
Avaliações Bimestrais unificadas.
[...] hoje o que a gente faz é preparar o aluno para fazer as provas dos bimestres
[...] Se o GENTE é um Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais [...]
em tese é assim: metade do currículo é voltado para uma determinada especificidade,
aqui não é nada disso, aqui é uma escola que tem uma arquitetura diferenciada, mas
com práticas de qualquer escola da rede (Antônio, professor G1).
Inicialmente aqui seria um currículo diferenciado, [...] de acordo com o itinerário
formativo individual [...]. Mas aí isso aqui é uma escola da rede [...] (Sandra, diretora
geral).
A prefeitura não permitiu, nem no primeiro ano, que a gente não fizesse
(avaliações bimestrais). A proposta era que a gente não fizesse para que os professores
tivessem plena liberdade de criar novas metodologias [...] (Luana, coordenadora
pedagógica).
Dois informantes afirmaram que as avaliações bimestrais geravam ranking (com
gráficos), o que fazia com que os conteúdos programados no currículo da rede
municipal tivessem um “peso maior” em sua ação didática. Um dos docentes destacou
que a avaliação deveria ter como base a produção de conhecimento pelos discentes.
Eles [professores] estão muito preocupados com o conteúdo que vai cair na prova
bimestral, não está se fazendo muitas elucubrações com relação à educação
interdimensional, personalização, aprendizagem adaptativa [...] mas isso muito por uma
postura da SME com relação a essa escola, essa escola é cobrada, ranking e tal, e isso
deixou os professores muito ansiosos, a gente não teve tempo de desenvolver outras
perspectivas para ver no que ia dar (Luana, coordenadora pedagógica).
[...] ele faz trabalhos, ele faz prova, que é a prova da rede ainda o peso maior, ela
forma o ranking. [...] essas experimentações tinham que passar por outros critérios, é da
produção mesmo [...] o aluno construir coisas, produzir conhecimento em cima de
algum tema, alguns professores até fazem alguns trabalhos diferenciados, mas é uma
iniciativa individual (Antônio, professor G1).
Além disso, a divisão curricular foi descrita como uma sobrecarga de: (a)
disciplinas (cinco disciplinas obrigatórias da grade curricular); (b) de tempo (bimestre) e
(c) de conteúdos (muitos descritores) para professores G1 e G2. A coordenadora
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pedagógica confirmou a separação entre os grupos de professores e suas respectivas
disciplinas (generalistas e especialistas).
5. Elaboração da proposta educacional “inovadora” e formação continuada
docente
Em 2012, o então subsecretário de novas tecnologias da SME idealizou a proposta
educacional, e propôs o projeto para a secretária municipal de educação do período,
sendo aceito como um “experimento”. Foi montado um grupo de trabalho composto por
parceiros do projeto e funcionários do nível central da SME para elaborar a
concretização da proposta, inspirada em escolas de diversos países. De acordo com os
informantes, os gestores da escola e docentes não participaram da elaboração da
proposta, o que indica que os docentes foram desconsiderados em seu papel de produtor
de inovações (CANÁRIO, 2005):
[...] essa coisa veio de cima, nenhum professor pensou o Projeto, nós somos
apenas os executores desse Projeto, há alguém pensando, mas o nosso papel aqui é
executar (Rubens, professor G1).
[...] Quando a gente veio para cá para uma capacitação em 2012, no final do ano,
já estava tudo mais ou menos pronto. [...] As capacitações vinham falando muito do
projeto, mas até o primeiro dia de aula, ninguém tinha muita certeza de como isso iria
ser posto em prática. [...] o projeto estava pronto e a gente teria que colocar ele em
prática (Luana, coordenadora pedagógica).
Nesta perspectiva pode-se afirmar que a proposta educacional em análise seguiu a
lógica de reforma ao invés da lógica de inovação (CANÁRIO, 2005), já que se refere a
processos e dinâmicas de mudança planificada centralmente, com origem na
administração, seguindo uma lógica de exterioridade em relação ao contexto local
(exógena), e uma mudança instituída, posto que há a separação entre os que concebem,
decidem e os que aplicam.
Canário (2006, p. 65) demonstra a importância de que os professores obtenham
estratégias de “formação centrada na escola”, numa concepção endógena de formação,
aprendendo permanente, individual e coletivamente, nas e através das situações de
trabalho. Muda-se da lógica de catálogo para uma lógica de projeto. Na primeira, a
formação responde a mudanças, busca-se adaptar os docentes às políticas decididas no
nível central. Já na segunda, a formação se antecipa as mudanças, os sujeitos envolvidos
refletem sobre o futuro desejado para a organização, desenvolvendo um dispositivo
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permanente de formação. As práticas de formação devem ser pensadas no contexto dos
atores, superando a dicotomia entre a formação e a ação e, principalmente, devem ser
vivenciadas como significativas e pertinentes para os atores em formação.
Segundo os informantes, houve um único período de formação para atuar na
proposta educacional, o Transcurso, realizado antes do início do ano escolar de 2013,
por uma empresa privada que contratou palestrantes externos. Os docentes definiram as
palestras como interessantes, mas não esclareceram dúvidas sobre como seria o
funcionamento escolar na prática, assim, os professores iniciaram o ano escolar sem
saber como ocorreria o funcionamento da proposta educacional que deveriam executar.
Houve críticas ao conteúdo e forma do Transcurso, pois, para uma proposta educacional
inovadora haviam disponibilizado uma formação tradicional.
[...] isso foi uma crítica nossa [...] que eles estavam nos dando uma capacitação de
forma tradicional e esperando que a gente trabalhasse de forma inovadora [...] Por que a
capacitação já não era dentro dos moldes de como eles esperavam que a gente
trabalhasse com os alunos? (Luana, coordenadora pedagógica).
Segundo a coordenadora pedagógica, as capacitações previstas para 2013 foram
interrompidas devido ao desinteresse e falta de tempo docente. Um docente criticou seu
conteúdo e duração, eram capacitações pontuais, que objetivavam vender jogos e
produtos para a escola e não formar os professores.
[...] lousa digital, veio gente aqui deu [..] três capacitações para a gente usar a
lousa, [...], não havia interesse dos professores, toda vez que tinha uma capacitação era
chato, “Está ocupando o nosso centro de estudos”, “Eu estou assoberbado”, “Eu tenho
muitas tarefas” (Luana, coordenadora pedagógica).
[...] recebemos sempre capacitação entre aspas [...] de empresas que vinham
vender os seus produtos [...] agora capacitação em como você fazer a costura
interdisciplinar ou multidisciplinar ou transdisciplinar nunca recebemos (Rubens,
professor G1).
Essas críticas vão ao encontro de Canário (2006) e Nóvoa (2007), que defendem a
importância de uma formação continua de professores no lócus da escola em que atuam,
possibilitando o trabalho coletivo numa escola compreendida como uma comunidade de
aprendizagem, a fim de que os docentes possam pesquisar e trocar conhecimentos,
desenvolvendo a criatividade da escola enquanto um território inovador. Isso, porém,
não acontece apenas com a garantia de um tempo de formação. De acordo com a
coordenadora pedagógica1, os docentes teriam duas horas diárias para formação
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continuada dentro da escola, os chamados Centros de Estudos (CE), destinados a trocas
e trabalho em equipe. Um docente destacou que a troca entre os professores não ocorre
de uma hora para outra, como se somente a disponibilização do horário fosse suficiente
para suscitar a formação continuada e o trabalho coletivo, desconsiderando os conflitos
inerentes aos processos de mudança (CANÁRIO, 2005).
[...] eles deveriam estar sentando, debatendo, discutindo e trabalhando em equipe,
[...] [alguns] promovem inclusive propostas coletivas de trabalho, outros ficam
individualmente trabalhando, [...] não tem uma sistematização, nem uma frequência,
nem um controle (Luana, coordenadora pedagógica).
A ideia principal é que o professor de Matemática me ajude [...] só que você não
consegue com um decreto de uma hora pra outra mudar isso [...] aí o que aconteceu, [...]
juntou um excesso de informações chegando tudo ao mesmo tempo agora [...] [então]
começou a crise de relacionamento [...] aquilo que era a ideia toda de você montar um
grupo homogêneo, pensando junto, articulando junto, ideias, projetos, coisas para serem
feitas, não rolou [...] (Antônio, professor G1).
A coordenadora pedagógica destacou ter tentado articular o pedagógico da escola
durante os CE, com o objetivo de estimular a colaboração entre a equipe docente. Ela
tentou realizar propostas de formação continuada, porém, não obteve êxito, já que os
professores não se predispuseram a participar:
[...] eu procuro agendar com os professores, pelo menos com cada um dos Gs, G1,
G2 e G3 [...] um centro de estudos por semana [...] onde a gente estaria articulando o
pedagógico da escola [...] vendo as experiências que eles estavam fazendo, de que
maneira eles estavam dando encaminhamento às disciplinas, de que forma eles juntos
poderiam estar colaborando [...] na minha cabeça o salão de alunos [...] era um salão de
nós cinco, onde os cinco estariam se responsabilizando pelo aprendizado de todos os
conteúdos. [...] [Eu queria] me reunir com os professores, pensar boas práticas, elaborar
boas práticas, disseminar essas boas práticas [...] mas isso nunca aconteceu. [...] todas
[propostas que fiz] pararam pelo mesmo motivo: “Está ocupando o nosso centro de
estudos, a gente não tem tempo para isso”. [A] Educogente era uma proposta coletiva,
[...] de criar aulas digitais como roteiros pedagógicos, onde o aluno sozinho começasse
a estudar e fosse até o final daquele conteúdo sem precisar da ajuda [...] do professor
[...] [e] parou, porque os professores começaram a dizer que a internet não estava
funcionando [...] sugeri [em 2014] que fizéssemos um estudo sobre o que fundamentava
esse projeto, os conceitos de mentoria, aprendizagem adaptativa, personalização do
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ensino, protagonismo juvenil, projetos transdisciplinares, ninguém topou. [...] criei
roteiros pedagógicos de mentoria, de personalização, onde eles poderiam pesquisar [...]
apresentar uma proposta de trabalho, entreguei para os professores e eles se recusaram a
fazer, disseram que não dava tempo [...] Isso era outra proposta de formação continuada
[...] eles estavam muito assoberbados lecionando cinco disciplinas (Luana,
coordenadora pedagógica).
Um fator que dificultava era a própria organização do horário: o CE dos
professores era organizado por bloco, de maneira que raramente os professores do G1,
G2 e G3 compartilhavam momentos coletivos, inviabilizando as trocas entre toda a
equipe da escola.
Só acontece (reunião coletiva) quando a gente vai fazer o conselho, o COC
(Francisco, professor G3).
[...] esses grupos estão sempre separados [...] a gente não consegue um horário
para reunir todos, para a gente poder colocar nossas angústias, para gente colocar as
nossas dúvidas ou para a gente colocar uma prática que tenha dado certo [...] nunca
conseguimos ter esse momento de reflexão dos docentes, dos docentes com a direção
(Rubens, professor G1).
Alguns docentes afirmam que, em uma proposta educacional que se pretende
inovadora, deveria haver uma equipe gestora diferenciada, para que fosse possível
articular a equipe e administrar o tempo. Na escola, porém, havia uma coordenadora
pedagógica até meados de setembro de 2014, que pediu transferência para outra escola e
até meados de novembro a escola estava sem coordenação. Além disso, desde que era
um GEC, em 2012, a escola já havia trocado de direção uma vez e de coordenação
pedagógica duas vezes.
[...] uma organização de recursos humanos idêntica [...] pra um projeto que se diz
inovador [...] é exatamente aí que eu acho que é a maior crítica do projeto, o projeto que
pretende ser inovador mantendo um recurso humano limitado, [...] no sentido numérico
e qualitativo, [...] no sentido de que você não pode fazer a articulação necessária (Celso,
professor G1).
Não ter uma coordenação pedagógica é ruim. Se bobear até duas [...] o tempo
tinha que ser melhor administrado aqui dentro, os horários (Caio, professor G3).
Um professor também indicou o desejo da criação de um centro de pesquisa na
escola, estabelecendo linhas de pesquisa dos docentes e parceria com universidades, o
que também não ocorreu até o final da pesquisa.
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6. Considerações finais
De acordo com o texto do Projeto GENTE, pretendia-se realizar muitas
mudanças, já que se objetivava constituir um “novo modelo de escola”, através de
inovações em conteúdo, método e gestão. No entanto, como foi dito pelos sujeitos da
pesquisa, muitos elementos da proposta não se concretizaram na prática, o que
dificultou as pretendidas mudanças. O Projeto GENTE apresentava as novas tecnologias
educacionais como meio para que o processo de aprendizagem fosse centrado no aluno,
contudo, em relação às tecnologias digitais, como os computadores e a internet, estas
não possibilitaram uma aprendizagem ativa, tampouco a produção de saberes por alunos
e professores, por serem apenas recursos para acesso a sites e informações que circulam
nos meios virtuais. Além disso, os docentes não foram formados, durante o período em
que atuaram na escola, para o uso de tais tecnologias.
Tratou-se de uma proposta educacional de mudança exógena, que não possibilitou
a participação dos docentes, gestores e alunos em sua elaboração. Ocorreu uma
formação na lógica de catálogo, que buscou adaptar os docentes para mudanças
decididas no nível central, e não na lógica de projeto, em que os professores obtivessem
estratégias de “formação centrada na escola”, uma concepção endógena de formação
(CANÁRIO, 2006). Isso não contribuiu para a autoria dos docentes, que se viam
respondendo a demandas da política, inclusive à contradição de ensinar num ritmo
individualizado e dar os conteúdos para as provas bimestrais.
A coordenadora pedagógica buscou estratégias para a formação continuada dos
professores, inclusive adequadas às demandas digitais. No entanto, a falta de tempo
comum contribuiu para que esta não conseguisse articular a equipe docente para o
estudo da proposta, desenvolvimento de projetos e atividades que envolvessem
situações reais de aprendizagem. Pode-se levantar a hipótese de que lhe faltou a
dimensão mediadora em sua tarefa (OLIVEIRA, 2015). Além disso, a proposta
educacional apresentou outras dificuldades para docentes, gestores e alunos, como a
questão do professor mentor generalista, que organizava os estudos de cinco disciplinas
para alunos de três anos escolares juntos, mesmo sem formação docente.
Nesta perspectiva pode-se afirmar que a proposta educacional em análise seguiu a
lógica de reforma ao invés da lógica de inovação (CANÁRIO, 2005). Assim, os
professores não foram incluídos como inovadores, sendo tratados como executores de
mudanças planejadas fora da escola.
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O contexto de reforma da SME impõe um currículo e avaliações padronizadas, o
que dificulta a modificação endógena da escola através da criação, problematização,
reflexão, pesquisa e formação dos sujeitos que vivenciam a escola, os docentes e alunos.
Afora as tentativas de modificação da escola, preponderou o currículo padronizado e as
avaliações externas. Apesar da tentativa de inovação, a necessidade de seguir o
currículo padronizado e de que os alunos realizassem as avaliações externas impediu
que as propostas iniciais de proposição de percursos individualizados de aprendizagem
se efetivassem.
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AÇÃO DIDÁTICA DO COORDENADOR NA FORMAÇÃO CONTINUADA E
USO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS: POSSIBILIDADES E TENSÕES
Jane Cordeiro de Oliveira
SME- Rio de Janeiro e PUC-Rio
Maria Inês Marcondes
PUC-Rio
Resumo:
O texto tem como objetivo analisar a ação didática do coordenador na formação
continuada dos professores em relação basicamente ao uso dos materiais pedagógicos
estruturados da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro,
utilizados desde 2009, na rede pública de ensino. Como referência utilizamos Pimenta
(1993), Libâneo (2002; 2011) e Ball (2002; 2005). Analisamos dados de pesquisas
qualitativas realizadas por Oliveira (2009; 2015). O instrumento de produção de dados
foi a entrevista semiestruturada. A análise de dados indica que o trabalho do
coordenador na formação continuada mostra possibilidades e tensões no uso do material
estruturado pela SME. As coordenadoras entrevistadas reconhecem que os materiais da
SME possuem uma linha de trabalho didático explícita, ancorada nos testes, mas por
outro lado, fazem críticas em relação ao caráter limitador do uso exclusivo do mesmo.
Assim, coordenadoras e professoras exercem sua função de atoras nas políticas,
assumindo seu caráter mediador, ao buscar outros materiais didáticos produzidos por
elas próprias e utilizados com sucesso junto aos alunos, como continuam a desenvolver
atividades vinculadas a Projetos Político-Pedagógicos das próprias escolas e, com isso,
não se reduzem a conteúdos cobrados nos testes.
Palavras-chave: ação didática na formação continuada; coordenadora pedagógica;
material didático pedagógico.

1. Introdução
As novas políticas educacionais presentes nas escolas públicas brasileiras
trouxeram em seu bojo novas concepções curriculares, didáticas e avaliativas em que
professores, gestores (diretores e coordenadoras pedagógicas) para se adaptarem,
adotaram novas posturas junto ao trabalho didático-pedagógico desenvolvido em sala de
aula. Libâneo (2011, p. 79) afirma que as atuais políticas têm abordado o processo de
aprendizagem numa visão instrumental “desprovida de seu caráter cognitivo,
desvinculada do acesso a formas superiores de pensamento” e que as avaliações
externas e metas de desempenho discente se tornaram prioridade. Segundo o autor, a
linguagem explícita nos documentos oficiais enfatiza a qualidade, como pressuposto
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para a implantação das novas políticas, porém, os resultados apresentados evidenciam a
fragilidade dessas aprendizagens e o ensino no Brasil permanece com baixa qualidade.
Libâneo (2011) faz críticas às políticas que têm como princípio a avaliação em larga
escala como indicador de qualidade na educação brasileira. Ele afirma que há um
“fosso” entre as decisões políticas oriundas dos sistemas educativos e o funcionamento
interno das escolas. Com isso os alunos continuam, mesmo diante de mudanças nas
políticas, apresentando índices de baixo desempenho escolar. Libâneo (2002) já
apontava para uma diminuição do papel do Estado ao denunciar práticas de
descentralização, como pressupostos da ideologia neoliberal presentes nas políticas
educacionais.
Pimenta (1993) apontava para a necessidade de uma reflexão constante no papel
da escola em sua finalidade de ensinar os conhecimentos pedagógicos e transformá-los
em prática no uso em sociedade. Portanto, a autora considera fundamental o papel
daqueles que dão o suporte essencial ao trabalho docente, como os coordenadoras
pedagógicas, no processo educativo. As coordenadoras pedagógicas que atuam na
formação continuada dentro das escolas públicas municipais da Cidade do Rio de
Janeiro desempenham o papel de mediadoras entre as políticas educacionais
representadas por materiais didático-curriculares elaborados pela Secretaria Municipal
de Educação (SME) do Rio de Janeiro e os professores (OLIVEIRA, 2015).
Já Ball (2002) considera que a performatividade é uma tecnologia de intervenção
na formação dos currículos e nas pedagogias escolares. As avaliações, revisões e
premiações são práticas que afetam diretamente o comportamento dos profissionais que
trabalham na escola. Observamos que estas tecnologias presentes nas políticas
educacionais e nos materiais curriculares influenciam as práticas didáticas dos docentes.
As pesquisas que temos desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudo sobre
Formação de Professores, Currículo e Cotidiano (GEFOCC), sediado no programa de
Pós-Graduação da PUC-Rio, têm dado ênfase à importância do papel da coordenadora
pedagógica como mediadora das novas políticas (ver a este respeito pesquisas de
OLIVEIRA, 2009; 2015; LEITE, 2012; MARCONDES, 2014). Diferentes estudos
apresentam o papel da coordenadora pedagógica como mediadora das novas políticas.
Em sua dissertação de mestrado, Oliveira (2009) destaca que habilidades de negociação
e tolerância são necessárias ao desempenho da função de coordenação. A pesquisadora
entrevistou coordenadoras pedagógicas que definiram sua função como “elo de
ligação”, “ponte”, “elemento agregador da comunidade escolar”. A coordenadora, no
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espaço da escola, desenvolve diferentes funções como mediadora de novas políticas ao
apresentar aos professores as diretrizes emanadas da SME. Em outra pesquisa, Oliveira
(2015) apresenta a coordenadora como mediadora entre as políticas educacionais
representadas pelos materiais pedagógico-curriculares estruturados e os professores,
com o objetivo de propiciar a reestruturação e atualização de seu trabalho didático em
sala de aula.

2. Problema investigado, questões de estudo e objetivos
Diante deste contexto, apresentamos as nossas questões: a) Como a coordenadora
pedagógica efetua, na formação continuada dos professores, a mediação entre a
demanda de melhoria do desempenho discente das políticas vigentes e a ação didática
na escola? b) Como as coordenadoras orientam aos professores a utilizar os materiais
didático-pedagógicos da SME sem desconsiderar as demandas do Projeto Político
Pedagógico (PPP)? c) Qual é a ação didática da coordenadora pedagógica junto aos
professores para lidar com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem?
Portanto, o nosso objetivo é analisar a ação didática da coordenadora na formação
continuada dos professores relacionado ao uso dos materiais pedagógicos estruturados
da SME e sua ação didática junto a alunos com dificuldades de aprendizagem.

3. Procedimentos metodológicos
Este texto tem como base a pesquisa qualitativa realizada em 2015, cujo
instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada com sete coordenadoras
pedagógicas que atuam com professores das primeiras séries do ensino fundamental das
escolas públicas da SME, que apresentaram bom Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) no ano de 2011. O processo de tratamento dos dados foi feito
através da análise do conteúdo das transcrições das entrevistas com as coordenadoras
pedagógicas utilizando-se o software acadêmico Atlas.ti7.
As coordenadoras entrevistadas apresentaram o seguinte perfil. Possuíam
experiência docente variável, entre 7 e 41 anos. O tempo na função de coordenação
variava de 1 mês a 10 anos, revelando que algumas escolas, apesar dos bons índices de
desempenho frente à SME, apresentaram alta rotatividade no desempenho da função de
coordenação. Todas as entrevistadas apresentavam nível superior de escolarização e
duas tinham mestrado. Suas idades variavam de 34 a 62 anos.
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As entrevistas foram realizadas nas escolas. Inicialmente foi feito contato
telefônico para agendar o encontro de acordo com a disponibilidade das entrevistadas.
As entrevistas se deram de forma dialogada, em tom de conversa informal, seguindo um
roteiro pré-estruturado previamente testado em campo. As perguntas versaram sobre os
seguintes aspectos: a forma como se dá a formação continuada dos professores; a
orientação dada em relação à utilização do material vindo da SME; as dificuldades
encontradas no processo de formação e as alternativas encontradas para lidar com as
novas políticas que visam melhores resultados nas avaliações. Todas as coordenadoras
entrevistadas assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os
nomes apresentados são fictícios a fim de preservar o seu anonimato. Segundo Duarte
(2004, p. 215) “as entrevistas são fundamentais quando se precisa mapear práticas,
crenças e valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos”. Por isso,
a entrevista semiestruturada foi selecionada como instrumento básico de produção de
dados que nos possibilitou conhecer com profundidade o universo de trabalho do
coordenador.

4. Apresentação da análise dos Dados
Desde 2009, a SME institui uma política educacional com o mote “Um Salto de
Qualidade”.

A política baseia-se na formulação, a nível central, de Orientações

Curriculares, Descritores e Cadernos de Apoio Pedagógico e testes padronizados.
As Orientações Curriculares foram elaboradas de forma que o professor não tenha
a necessidade de elaborar o seu planejamento anual. Elas são organizadas com base nas
disciplinas lecionadas no ensino fundamental e apresentadas em: objetivos, conteúdos e
habilidades, referentes a quatro bimestres e sugestões de busca de sites e links da
internet para complementar o trabalho docente. Nas primeiras séries do ensino
fundamental as Orientações Curriculares são apresentadas nas disciplinas: Língua
Portuguesa, Matemática e Ciências. A base deste documento são os conteúdos a serem
avaliados pelo Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB/Prova Brasil) para o
ensino fundamental.
Os Descritores constituem-se nas habilidades extraídas das orientações
curriculares. Eles são listados e divididos em disciplinas, séries e bimestres,
caracterizando-se como um “resumo” dos conhecimentos que serão cobrados nos testes.
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Estes testes são enviados a todas as escolas da rede municipal, tendo datas determinadas
para aplicação, correção e envio dos resultados das escolas para a SME.
Os Cadernos de Apoio Pedagógico contêm exercícios e os conceitos contidos nas
Orientações Curriculares a serem aplicados aos alunos na sala de aula. Alunos e
professores recebem da SME/Rio exemplares dos Cadernos de Apoio Pedagógico e os
demais materiais curriculares estão disponíveis no site pedagógico “Rioeduca”
(<www.rioeduca.net>), desenvolvido pela SME/Rio e direcionado a professores e
gestores as escolas municipais.
Em relação à formação continuada, as coordenadoras entrevistadas informaram
que apresentam o material que deve ser seguido pelas professoras durante as reuniões de
Centro de Estudos (enquanto os alunos têm aulas com professores de Educação Física,
Artes e Inglês, a coordenadora pedagógica tem reuniões semanais com os professores
que lecionam os conteúdos previstos nos cadernos pedagógicos). No início, as
coordenadoras percebiam muita resistência dos docentes ao uso do material estruturado
nas aulas, pois as escolas foram estimuladas pela gestão anterior a construírem seus
próprios projetos políticos pedagógicos (PPPs) baseados na realidade local. Esses
projetos davam uma identidade a cada escola e isso era visto como um aspecto positivo,
pois algumas demandas culturais eram atendidas de acordo com a realidade social e
cultural de cada escola.
A partir de 2009, esses Projetos Políticos Pedagógicos foram, de certa forma,
deixados de lado, já que as avaliações externas cobravam um conteúdo padronizado
para toda a rede. Assim, demandas locais e experiências das comunidades foram
secundarizadas no processo de ensino promovido pelas novas políticas.
De acordo com a Lei 2619/1998 (RIO DE JANEIRO, 1998), uma das atribuições
da coordenadora pedagógica é desenvolver a formação continuada dos professores no
âmbito da escola. Essa formação, anteriormente a 2009, era voltada para o
desenvolvimento do PPP como o centro do planejamento didático da escola. A partir de
2009, a formação desenvolvida pelas coordenadoras dada aos docentes passa a incluir o
repasse dos materiais vindos da SME, assim como prescrições voltadas para a melhoria
do desempenho dos alunos nas provas. As coordenadoras trazem as orientações da SME
para a discussão, porém, também promovem trocas de experiências entre os professores,
mostrando que não são apenas implementadoras das políticas vindas “de cima para
baixo”, mas atoras que reinterpretam as prescrições buscando contextualizá-las em suas
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realidades locais. Segundo Ball (apud MAINARDES e MARCONDES, 2009) as
coordenadoras e professores “atuam” no desenvolvimento das políticas.
O termo “atuação/enactment” sustenta que os “atores” da escola precisam
transformar o texto da política em prática. Ball explica o termo em entrevista concedida
a Mainardes e Marcondes (2009, p. 3015):
A modalidade primária [da política] é textual, pois as políticas são escritas,
enquanto que a prática é ação, inclui o fazer coisas. Assim, a pessoa que põe em
prática as políticas tem que converter/transformar essas duas modalidades, entre
a modalidade da palavra escrita e a da ação, e isto é algo difícil e desafiador de
se fazer. E o que isto envolve é um processo de atuação, a efetivação da política
na prática e através da prática. É quase como uma peça teatral. Temos as
palavras do texto da peça, mas a realidade da peça apenas toma vida quando
alguém as representa. E este é um processo de interpretação e criatividade e as
políticas são assim. A prática é composta de muito mais do que a soma de uma
gama de políticas e é tipicamente investida de valores locais e pessoais e, como
tal, envolve a resolução de, ou luta com, expectativas e requisitos contraditórios
– acordos e ajustes secundários fazem-se necessários.
As falas das coordenadoras que ora apresentamos mostram sua “atuação” no
desenvolvimento das políticas voltadas para as novas práticas didáticas, as dificuldades
apresentadas em seu cotidiano e as ações didáticas que utilizam para propiciar trocas
entre professores e seu conhecimento do material enviado pela SME.
Se é dia de centro de estudos, eu já deixo tudo montado. Uma semana antes eu já
programo o centro de estudos da semana seguinte. Eu ponho tudo anotadinho
aqui na minha mesa. [...] às segundas-feiras pelo menos uma vez por mês tenho
que ir para o curso de coordenador pedagógico. E uma vez por mês tenho que
estar em contato com a Gerência de Educação (GED) para reunião de repasse de
informações provenientes da SME. (coordenadora Samantha, entrevista
realizada em junho de 2013).

Quando chega o material da SME e da Coordenadoria Regional de Educação
(CRE), eu faço o repasse. Eu procuro no Centro de Estudos não ocupá-las direto,
eu acho muito importante a questão da troca entre elas. Eu gosto que elas sentem
juntas, que troquem que planejem. Eu gosto do planejamento coletivo. [...]
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Algumas turmas necessitam da minha intervenção, outras caminham sozinhas
com um desempenho bastante satisfatório (coordenadora Ângela, entrevista
realizada em julho de 2013).

Nos Centros de Estudos eu procuro estar com elas, mas eu deixo um espaço para
elas fazerem o planejamento mesmo, eu procuro estar para repassar alguma
coisa da Secretaria ou fazer algum estudo. [...] À tarde eu retorno falando dos
mesmos assuntos, falando do planejamento e já repasso para elas o que o grupo
da manhã falou, quais foram as ideias, tento amarrar tudo fechando o consenso
da escola (coordenadora Sarah, entrevista realizada em agosto de 2013).

O Centro de Estudos é um momento para a gente fazer as trocas. Mas nem
sempre é possível a gente estar o tempo todo ao lado do professor porque requer
outras coisas, por exemplo, preencher algum quadro estatístico que a gente tem
que mandar para a Coordenadoria Regional de Educação (CRE), chega alguma
coisa de última hora, atender responsável, problemas de disciplina de aluno, são
coisas que vão permeando o dia a dia e a gente não tem condições de ficar o
tempo todo com o professor (coordenadora Tatiana, entrevista realizada em
agosto de 2013).

Ao entrevistarmos as coordenadoras pedagógicas, verificamos que elas, depois de
certo tempo, começaram a avaliar o material vindo da SME como positivo, pois ele
facilita o trabalho do professor, na medida em que traz exercícios já prontos. Entretanto,
as próprias coordenadoras e professoras também o criticam, afirmando que eles tolhem,
de certa forma, a autonomia docente e que as avaliações padronizadas não revelam o
que está sendo aprendido pelos alunos, “mascarando” seu desempenho. Libâneo (2011)
alerta que as novas políticas, para adequar-se à visão economicista do Banco Mundial,
promovem o “encolhimento” da visão de uma escola pública de qualidade para todos,
onde, os resultados do rendimento escolar priorizam a atenção à aprendizagem dos
alunos.
Apresentamos a seguir as considerações das coordenadoras entrevistadas a
respeito do material estruturado vindo da SME:
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Os cadernos pedagógicos são importantes e acho que o material da SME/Rio é
um material bacana. Mas tivemos este ano situações desagradáveis de muitos
erros nos cadernos pedagógicos, muitas erratas. [...] Eu só acho que eles
deveriam ser mais bem feitos, mais bem elaborados, devendo passar por critérios
de avaliação (coordenadora Selma, entrevista realizada em junho de 2013).

A minha grande questão é com os cadernos pedagógicos. Eu acho que alguns
têm uma qualidade legal, mas eu acho que servem de “gesso”, tiram toda a
autonomia da gente. Estávamos acostumadas a trabalhar com projetos,
montávamos o projeto da escola e isso vem dificultando a nossa proposta de
trabalho pedagógico. Eu acho que até poderiam existir, mas não com tantas
atividades, para não engessar tanto o trabalho da gente. [...] eu acho que os
descritores já dão um caminho para a gente. Eu acho que eles já são suficientes
(coordenadora Fábia, entrevista realizada em setembro de 2013).

Atualmente esse bloco de coisas são importantes (orientações, descritores,
cadernos de apoio). Tanto as orientações curriculares são as que norteiam o dia a
dia, os descritores também ajudam bastante porque a gente precisa ter um
conteúdo mínimo porque quando um aluno é transferido de uma escola para
outra, eles dão um alinhamento nisso aí e os alunos não ficam tão perdidos. E os
cadernos vêm melhorando bastante, os professores têm elogiado (coordenadora
Sarah, entrevista realizada em agosto de 2013).

Se a apostila não é bem trabalhada, o aluno se dá mal na prova da Prefeitura.
Então, não uma coisa adicional. É uma coisa obrigatória, a avaliação. [...] Nós
ficamos muito atreladas às apostilas e as professoras novas ficam com
dificuldade de fazer outra coisa além disso. Os alunos são colocados numa
“caixinha”, sempre nivelando por baixo (coordenadora Luana, entrevista
realizada em julho de 2013).
Junto aos alunos com dificuldades de aprendizagem, as coordenadoras
pedagógicas desenvolvem variadas atividades de reforço escolar, em que procuram
estimular a leitura, além de realizar atividades didáticas na sala de aula. Os projetos
pedagógicos, segundo as entrevistadas, visam a melhoria do desempenho dos alunos
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principalmente em atividades que envolvam a alfabetização. Pimenta (1993) afirma que
a finalidade da escola é possibilitar que os alunos adquiram conhecimentos. Para isso,
ela recomenda que as escolas se direcionem, se organizem e se equipem para isso,
envolvendo todos os atores da Educação.
Devemos estimular sempre a leitura. A sala de leitura está sempre aberta para os
alunos de forma de sentirem à vontade. Nós sempre promovemos o empréstimo
de livros e estimulamos os responsáveis para que peguem livros emprestados
(coordenadora Selma, entrevista realizada em junho de 2013).

Aqui nós fazemos o reforço escolar. O reforço escolar todas as turmas fazem.
Todas as turmas que tem alunos com dificuldade fazem aulas de reforço. Como
é o reforço? Os alunos têm um caderninho de reforço. Os alunos fazem outra
avaliação adaptada às suas dificuldades. Exercícios selecionados para ver como
ele procede (coordenadora Samantha, entrevista realizada em julho de 2013).

A gente vai aparando as arestas. Aqui ninguém chega analfabeto, apesar de
terem algumas dificuldades. Mesmo os alunos regulares têm o raciocínio lógico
desenvolvido (coordenadora Sarah, entrevista realizada em agosto de 2013).

Eu abri mão do meu almoço para ficar com as crianças no contra turno. (...) a
gente obteve bons resultados no final do ano (coordenadora Sarah, entrevista
realizada em agosto de 2013).

Houve um avanço com os alunos com dificuldades quando a gente trabalhou os
projetinhos, que são projetos específicos dividindo a turma em grupos e a gente
foi trabalhando os conteúdos, então a gente viu uma melhora trabalhando os
conteúdos de 3º ano de uma forma mais voltada para a compreensão sem
cobrança, mais o entendimento voltado para a escrita desde os pontos chave que
eles sabem para a gente dar continuidade (coordenadora Tatiana, entrevista
realizada em agosto de 2013).
As coordenadoras apontam para a necessidade de auxiliar os professores quando
lidam com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Nas séries iniciais,
contexto da nossa pesquisa, as dificuldades que os alunos apresentam se encontram,
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principalmente, na alfabetização. Candau (2008, p.63) afirma que na “dinâmica escolar
de transmissão e assimilação de aprendizagens estão presentes crenças, aptidões,
atitudes e comportamentos dos sujeitos implicados no processo”, neste caso, professores
e alunos. Com isso, as coordenadoras pedagógicas interferem diretamente neste
processo, tendo em vista a necessidade de apresentar para a SME melhores resultados
no

desempenho

discente.

Como

Ball

(2002,

2010)

assinalamos

como

a

performatividade interfere também no processo: a coordenadora Sarah decide não
almoçar para atender aos alunos, explicando que, com isso, a escola obteve bons
resultados nas avaliações da prefeitura. Esse fato assinala como as políticas de
performatividade e gerencialismo imputam um comprometimento individual para a
melhoria coletiva, mascarando a falta de estrutura que a escola deveria ter para a
resolução dos problemas: mais professores, com carga horária disponível para reforço
escolar, ou, pelo menos, mais coordenadoras pedagógicas, para que os servidores
mantenham direitos básicos e possam garantir os de seus alunos.

5. Considerações finais
Finalizando, nossas considerações voltam às questões de pesquisa. A primeira
indagação refere-se a como as coordenadoras pedagógicas efetuam, na formação
continuada dos professores, a mediação entre a demanda de melhoria do desempenho
discente das políticas vigentes e a ação didática na escola. A partir dos dados, podemos
concluir que as coordenadoras são as principais responsáveis pela formação continuada
dos professores, pelo repasse das prescrições vindas da SME, inclusive sobre a
utilização do material pedagógico estruturado. Entretanto, apesar da recomendação da
SME enviada às escolas ser considerada como imprescindível para a melhoria do
resultado dos alunos nos testes, as coordenadoras pesquisadas não recomendam que o
seu uso seja exclusivo em sala de aula. Elas promovem, nos Centros de Estudos, trocas
de experiências entre os próprios professores, trazem outros materiais didáticos que são
fruto de sua experiência docente a fim de enriquecer a prática pedagógica dos docentes.
Deste modo, elas realizam, com sucesso, a mediação didática entre as exigências da
SME e as demandas da escola. Nem sempre o trabalho de mediação pedagógica
garantiu bons resultados para os alunos nos testes, pois, muitas vezes, as dificuldades
dos alunos ultrapassam a ação didática do professor.
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Em relação à segunda questão, que diz respeito a como as coordenadoras orientam
aos professores a utilizar os materiais didático-pedagógicos da SME, a pesquisa revela
que as entrevistadas fazem o repasse dos materiais pedagógicos estruturados, mas
também promovem adaptações com vistas ao atendimento das peculiaridades dos
alunos.
No que se refere à terceira indagação, que trata da ação didática da coordenadora
pedagógica junto aos professores para lidar com alunos que apresentam dificuldades de
aprendizagem, os dados indicam que a coordenadora busca outros materiais didáticos
além daqueles oferecidos pela SME, visando atender especificamente às dificuldades
dos alunos.

A coordenadora, com vistas à melhoria do desempenho discente nas

provas, além de orientar os professores, vai às salas de aula promover o reforço escolar
junto a alunos com dificuldades de aprendizagem.
Em síntese: os dados revelados pelas coordenadoras pesquisadas nos mostram que
as políticas não são simplesmente “implementadas”, existe uma atuação crítica dos
atores (coordenadores e professores) mostrando que as políticas são recriadas (BALL,
2005) no contexto das escolas. Desta forma, percebemos que há um enfrentamento das
políticas didáticas que têm uma base performática enfatizando um ensino instrumental
(LIBÂNEO, 2011). As coordenadoras, ao criar alternativas que ultrapassam as
prescrições diretivas da SME, se tornam protagonistas de sua prática didática junto aos
discentes.
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Este artigo analisa as estratégias didáticas da formação continuada desenvolvida por
uma coordenadora de escola municipal de primeiro segmento do Rio de Janeiro em
parceria com outros educadores. Busca responder as questões: Quais os limites e
possibilidades de desenvolver uma proposta de formação continuada na escola que
mantenha uma preocupação com a função social da Educação e da formação do cidadão
em tempos de políticas educacionais performáticas? Quais são as estratégias didáticas
trabalhadas na formação continuada na escola? Baseando-se nas contribuições de Ball
(2002, 2012), Tardif (2004), Freire (1980,2002) e Libâneo (2014). Os dados coletados
são originários de observações dos Centros de Estudos e das aulas e das análises de
documentos. Concluímos que as possibilidades de que a Coordenadora Pedagógica
desenvolva uma formação continuada na escola com ajustes secundários à política
educacional performática se deve ao fato de que na escola pesquisada existia um
trabalho coletivo em torno de um projeto pedagógico, com o envolvimento dos docentes
e famílias. Isso possibilitou que ela buscasse um consenso em relação aos conteúdos e
como mobilizar os alunos para aprendê-los. Quanto aos limites, o tempo atual previsto
pela Secretaria Municipal de Educação para formação continuada pode ser visto como
um entrave, assim como as diferentes perspectivas sobre o papel da escola e sua função.
Um último limite apontado seria a dificuldade do estabelecimento de parcerias com
outras instituições e profissionais, para que a formação continuada in loco não fique
restrita a realidade e saberes locais, mas se beneficie da expertise de outros
profissionais. Uma das possibilidades de superação dos limites seria a busca de parceria
com grupos de pesquisa de universidades.
Palavras-chave: formação continuada, coordenadora pedagógica, estratégias didáticas.
1. Introdução
Este artigo tem por objetivo analisar as estratégias didáticas da formação
continuada utilizadas por uma coordenadora de escola municipal de Primeiro Segmento
do Rio de Janeiro em parceria com outros educadores, e, a partir do diálogo com os
referenciais teóricos, refletir sobre limites e possibilidades de uma formação continuada
na escola que mantenha uma preocupação com a função social da Educação e da
formação do cidadão em tempos de políticas educacionais performáticas.
Os dados foram coletados em uma pesquisa qualitativa referente ao doutoradoi da
primeira autora, com consentimento da coordenadora pedagógica, professores e
diretoras da escola, a partir do registro de observação de treze reuniões do Centro de
Estudos (CE), vinte aulas ministradas no 1º ano e análise de documentos. A
coordenadora e diretoras da escola contavam com auxílio técnico de Assessores da
Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil –FNLIJ- e uma profissional convidada pela
equipe gestora da escola para encontros de formação em Língua Portuguesa pelo fato de
o projeto “Uma viagem através da literatura” ter sido premiado no concurso promovido
pela SME em parceria com o Instituto C&A.
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Desde 2009, com a posse do prefeito Eduardo Paes do partido PMDB, houve
várias mudanças na política educativa da Rede Municipal de Educação do Rio de
Janeiro, dentre elas: (1) construção de Orientações Curriculares comuns às escolas; (2) a
elaboração de Cadernos de Apoio Pedagógicos; (3) a lista de Descritores, definindo as
habilidades que serão avaliadas, e (4) Avaliações Bimestrais. O foco da Secretaria tem
se centrado nas metas a serem atingidas, com política de responsabilização, e no
desempenho e competição entre as escolas da Rede. Essas medidas são fundamentadas
numa concepção de educação baseada numa lógica performática, focada em resultados e
metas estabelecidas e, consequentemente, gerando novos valores e relações no espaço
escolar (BALL et al, 2012).
Diante do contexto apontado, o papel da Coordenação Pedagógica, dentro da
Rede Municipal, assume, cada vez mais, a função de supervisão, controle e
monitoramento em detrimento de outras funções, como, por exemplo, a formação
continuada da equipe docente, a sugestão de encaminhamentos e orientações didáticas
para que se concretize o Projeto Político Pedagógico da escola.
A partir disso, levantam-se as questões: Quais os limites e possibilidades de
desenvolver uma proposta de formação continuada na escola que mantenha uma
preocupação com a função social da educação e da formação do cidadão em tempos de
políticas educacionais performáticas? Quais as estratégias didáticas trabalhadas na
formação continuada na escola?

2. Percurso metodológico e apresentação do campo
A escola se situa na zona oeste do Rio de Janeiro, atendendo a alunos de
Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Possuía 658 alunos, com maioria
de responsáveis analfabetos ou baixa escolaridade, e condição econômica de baixo
poder aquisitivo. Havia 14 turmas. Na escola tinha a diretora, uma vice, uma
coordenadora pedagógica, os professores e demais servidores. A Coordenadora
Pedagógica trabalhava há 13 anos nesta função na mesma escola, com 27 anos de
Magistério. Cursou Normal e Psicologia.
Os dados foram coletados nas observações das treze reuniões dos Centros de
Estudos e Conselhos de Classe, assim como nas vinte aulas das professoras do 1º ano
durante 11 meses. Foram analisados documentos, como Orientações Curriculares e o
projeto da escola. O projeto “Uma viagem através da literatura” foi escrito por
coordenadora e a professora da sala de leitura, com participação das demais docentes,
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prevendo atividades permanentes, como, por exemplo: “Sacoleiras Literárias” uma
atividade desenvolvida por mães, responsáveis por levar os livros da escola às sextasfeiras e distribuí-los na comunidade; e projetos bimestrais realizados pelas professoras
em cada bimestre para trabalhar diferentes gêneros literários.

3. Discussões teóricas sobre formação continuada
A seguir, destacamos algumas características da educação num mundo
globalizado, contextualizando as políticas globais de educação, com aportes teóricos
sobre as relações entre as políticas globais, a educação e a formação e saberes docentes.

3.1 A formação continuada no contexto das políticas educacionais globais
Stephen Ball (2001) apresenta o que denomina de “novo paradigma de governo
educacional”, explicando que a globalização provoca o desaparecimento gradual de
políticas específicas dos Estados em detrimento de uma única política voltada para a
competitividade econômica, deixando marginalizadas questões relacionadas aos
“propósitos sociais da educação” (BALL, 2001, p. 100). Ball afirma que organizações
internacionais, como o Banco Mundial, a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Fundo Monetário Internacional (FMI),
desempenham um papel importante na concepção dessas políticas, que dependem
também do New Public Management – a Nova Gestão Pública (NPM), introduzida no
Brasil através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995). A
Nova Gestão Pública exporta, da economia para a educação, conceitos como a
regulação, a avaliação dos sistemas, docentes e alunos, o gerencialismo e a
performatividade, sendo a manifestação política da globalização, com consequências
tanto para a profissionalização, como para o trabalho e formação docente.
O novo gerencialismo é um modelo de organização centrado nas pessoas,
motivadas a produzir com qualidade e excelência por esforço próprio. O gestor torna-se
líder, responsável em incentivar a equipe a ter um compromisso coletivo de ser sempre
melhor, incute o discurso da responsabilização de cada um que é feita pelo resultado das
metas alcançadas, vinculando-o a incentivos financeiros.
A performatividade é um mecanismo de controle interno indireto ou à distância
que substitui a intervenção e a prescrição pelo estabelecimento de objetivos, pela
prestação de contas e responsabilização (accountability). O controle à distância das
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escolas ocorre através da descentralização, que passa a lhes dar autonomia financeira,
administrativa e pedagógica.
Nesse contexto, os papeis desempenhados pelo diretor e professores são
redesenhados devido as avaliações, análise e a comparação de desempenho realizadas
pela Secretaria de Educação (SME). Isso acarreta uma mudança na subjetividade e nas
relações entre eles, porque são valorizados pelo o lugar um ranking de avaliações.
Entretanto, Ball sinaliza que os docentes são atores no processo de “atuação/efetivação
da política na prática”, ou seja, de recontextualização da política, já que são eles que
colocam em ação a proposta de uma política e têm controle do processo de
interpretação/tradução da política. Para Ball et al. (2012), esse processo pode ocorrer de
duas formas: pelos ajustamentos secundários, adaptações realizadas pelos atores do
ambiente escolar, para que a política possa se harmonizar com a cultura da escola ou, ao
contrário, para que a escola modifique sua cultura. Já na implementação performática
(BALL et al., 2012, p.45), os atores fabricam “dados/respostas” para serem
incorporados aos documentos da escola e apresentados às autoridades, não modificam a
organização nem a prática pedagógica da escola. No processo de tradução das políticas,
podem ocorrer duas ações: a de invenção – o uso da criatividade para engajar-se na
política - e a de obediência – a submissão a ela.

3.2 Por uma alternativa à formação continuada de professores
Libâneo (2014, p. 139) reflete sobre a formação de professores “no contexto do
mundo globalizado” e traz, da produção de pesquisadores portugueses e brasileiros, o
vislumbre de “um projeto comum de enfrentamento da governança global ditada pelos
organismos multilaterais a serviço do capitalismo internacional, tendo em vista a
construção da escola pública para a formação de sujeitos autónomos, críticos e
cidadãos”, acreditando, como Ball, na capacidade criadora e autora dos professores.
Para ele, a escola pública de qualidade não pode se resumir a um projeto baseado em
conteúdos mínimos, presos “à avaliação por testes”, sendo “uma forma simplificada e
ligeira de incorporar os pobres à nação como força de trabalho, consumidores e usuários
de tecnologias digitais” (LIBÂNEO, 2014, p. 144). Para o autor (2014, p.147), a escola
deve assegurar “as condições para que todos os alunos se apropriem dos saberes
produzidos historicamente e, através deles, possam desenvolver-se cognitivamente,
ativamente, moralmente”.
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E como formar professores para uma tal escola? Libâneo traz de Oliveira (2014,
apud LIBÂNEO, 2014, p. 156) o argumento de que a formação dos professores não
pode ser instrumental, tecnicista, mas “relaciona-se com processos formativos,
mediadores das relações entre trabalho e educação, numa perspectiva emancipatória,
que se materializa”:
em processos comprometidos com a formação humana e vinculados ao
avanço da consciência crítica sobre a educação como um direito e sobre a
importância da formação profissional de excelência na área da docência”
(OLIVEIRA, 2014, p. 5 apud LIBÂNEO, 2014, p. 156).

Se na formação inicial há de se preocupar com o equilíbrio entre “o conhecimento
do conteúdo a ensinar, o conhecimento ligado ao como ensinar e o conhecimento
prático” (ROLDÃO, apud LIBÂNEO, 2014, p. 149), sendo o último o integrador dos
três, pois mobiliza o “saber agir profissionalmente”, na formação continuada, Libâneo
concorda com Roldão, que explica que o
conhecimento prévio será uma base estruturante a mobilizar, ampliar,
integrar em círculos de complexidade crescente, gerados pela, e na, ação
profissional, que incorpora outros dispositivo muitíssimo influentes para o
desenvolvimento profissional, emergentes da própria ação (ibid, p. 149).

Todo ensino, o ato de ensinar, se dá contextualizado. Libâneo (2014, p. 157)
destaca que o “objeto genuíno da investigação pedagógica” são “as práticas educativas
reais”, ou seja, como se forma e promove o “desenvolvimento humano em situações
concretas”.

3.3 Construindo os saberes docentes através de uma formação continuada
dialógica
Nesse tópico apresentamos o conceito de saberes experienciais de Maurice
Tardif e de dialogicidade, trazido por Paulo Freire.
Para Tardif (2004, p.48), os saberes experienciais são “um conjunto de saberes
atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que
não provêm das instituições de formação nem dos currículos”. Os professores julgam
suas formações, a partir dos saberes experienciais, fundamentos de sua competência.
Tais saberes se desenvolvem na prática docente, em um contexto de múltiplas
interações, que representam condicionantes relacionados às situações concretas,
exigindo do professor habilidade pessoal e capacidade de enfrentar situações transitórias
e variáveis.
Assim, a experiência de trabalho e os saberes oriundos da experiência docente
cotidiana constituem o alicerce da prática e da competência profissional, pois, por meio
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deles, o professor adquire e produz seus próprios saberes profissionais. Ao ensinar, o
docente mobiliza uma variedade de saberes, reutilizando-os, adaptando-os e
transformando-os pelo e para o trabalho. Os saberes experienciais são formados também
pelos saberes disciplinares, curriculares, pedagógicos e das ciências da educação. No
entanto, eles são retraduzidos, polidos e submetidos às certezas construídas na prática e
na experiência. Dessa forma, o saber do professor traz em si mesmo as marcas de seu
trabalho, porque esse saber é produzido e modelado no e pelo trabalho.
Além dos saberes experienciais, em uma formação continuada, os professores
precisam partilhar conceitos, signos linguísticos. Nesse sentido, o conceito de Freire
(1980) da relação dialógica-comunicativa, na qual a expressão verbal e o sistema de
signos linguísticos têm que ser percebidos entre os sujeitos, nos auxilia na análise dos
dados obtidos durante o período em campo. A dialogicidade começará quando
professores e formadores se perguntarem em torno do que vão dialogar, sobre como e
por que estão fazendo dessa forma, como e por que modificarão ou não suas ações. O
conteúdo não será uma doação ou imposição de um para os outros, mas uma construção
entre professores e formadores, enquanto travam relações com o mundo e entre si é que
ocorrerá a tomada de consciência que “é uma operação própria do homem, resulta de
sua defrontação com o mundo, com a realidade concreta, que lhe torna presente como
uma objetivação” (FREIRE, 2002 p.77). A objetivação implica em uma percepção que
se encontra condicionada pelos ingredientes da própria realidade. Se não houver um
acordo em torno dos signos, não haverá compreensão entre os sujeitos, o que
impossibilitará a comunicação.
Portanto, a formação continuada não se basearia numa transferência de
conhecimentos dos formadores para os professores. A tarefa do formador seria a de
problematizar com os professores os conteúdos originários de uma aula, de um
exercício elaborado por eles, refletindo sobre esse fazer, e para que juntos possam
compreender o que está por trás da prática e alcançar uma educação emancipatória.
Dessa forma, consideramos que uma formação continuada preocupada com uma
educação emancipatória precisa refletir essa emancipação também para os professores:
deve oferecer condições de reflexão coletiva, na escola, sobre as relações de trabalho,
sobre os objetivos e finalidades do ensino, em especial para os pobres e marginalizados,
partindo das práticas educativas reais como mobilizador para um “saber agir
profissionalmente” crítico, integrador de conhecimentos sobre o que e como ensinar e
que ampliem, em complexidade e profundidade, o acervo de conhecimentos adquiridos.
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4. A formação continuada e as estratégias didáticas
Reafirmamos que a coordenação pedagógica, paulatinamente, foi assumindo mais
a função de supervisão, controle e monitoramento pelo fato da escola ter que cumprir
metas estabelecidas pela SME. No entanto, a coordenadora buscava equilibrar essas
funções com as de formação continuada, procurando manter o Projeto Político
Pedagógico da escola. Isso ocorreu pelo fato da escola ter um projeto definido
colaborativamente, o que contribuiu para que a coordenadora direcionasse suas ações
para as questões pedagógicas.
Além disso, a construção dos projetos de leitura na escola favoreceu a
coletividade em torno de um objetivo. Esse trabalho coletivo gerou um efeito contrário
ao proposto nas reformas, quando ocorre o aumento da individualização e a destruição
da solidariedade na identidade profissional (BALL, 2002, p.9).
Vale ressaltar que esse envolvimento com a leitura influenciou a maneira pela
qual a coordenadora e as professoras interpretaram o discurso pedagógico oficial. Esses
valores defendidos pela escola interferiram no processo de tradução (BALL et al, 2012)
da política oficial para o contexto da prática.
Durante as observações dos Centros de Estudos, foram discutidos recorrentemente
os seguintes temas: formação do leitor, alfabetização e avaliação. A seguir, destacamos
três estratégias didáticas utilizadas pela coordenadora e os seus parceiros durante a
formação na escola:
Levantamento do Conhecimento prévio dos professores a respeito de um tema
Essa estratégia é importante porque todos nós partimos do nosso conhecimento
para estabelecermos pontes com o conteúdo que estamos aprendendo. Se o nosso
conhecimento estiver muito desarticulado ou distante da concepção do que está sendo
discutido, a compreensão e o diálogo durante a formação serão dificultados. O
conhecimento prévio abrange tanto conhecimentos e informações sobre o próprio
conteúdo como conhecimentos que, de maneira direta ou indireta estão relacionados ou
podem relacionar-se com ele (MIRAS, 1997, p.66). Existem várias formas de o
formador averiguar o conhecimento prévio dos professores em relação a um tema que
será abordado.
Destacamos uma das formas de levantar o conhecimento prévio das professoras
que ocorreu em uma das reuniões. A assessora da FNLIJ solicitou que as docentes
escolhessem um livro da sala de leitura e depois convidou-as para explicar o motivo da
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escolha. Dessa forma, a assessora pode fazer o levantamento dos critérios utilizados
pelas professoras, assim como os conhecimentos em relação aos autores, temas,
gêneros, tipo de ilustração. A partir de cada fala das professoras, a assessora foi
acrescentando informações, como por exemplo, a de Andersen “que foi o primeiro autor
a pensar a criança como ouvinte de histórias” (Diário de Campo, 30/3/11).
Ao mesmo tempo em que a assessora foi ampliando as informações a respeito de
cada critério apontado pelas professoras, ela também provocava com algumas questões:
Ler o original ou a adaptação? Como levar o aluno a ler um texto de qualidade? Existe
diferença entre literatura e literatura infantil? Dessa forma, ocorreu o que Freire (1980)
aponta sobre a construção de uma relação dialógica-comunicativa, pelo fato da
assessora possibilitar que houvesse uma construção de conhecimentos a respeito dos
critérios de escolha de um livro. Elas puderam questionar e refletir o porquê de suas
escolhas, assim como ampliarem o conhecimento a esse respeito.
Partilhar leituras com o grupo
Durante as observações do Centro de Estudos, no início das reuniões a
coordenadora lia uma história ou poesia para o grupo. O fato de a coordenadora realizar
essa estratégia despertava o interesse das professoras pela literatura. Isso fica evidente
no depoimento das professoras:
P1: Eu tinha o hábito de ler um assunto. Com o projeto comecei a ler outros
assuntos. Só lia para aprendizado. Comecei a ler para divertimento.
P2: Sofia trouxe uma poesia de Cecília Meirelles. Eu me identifiquei
com ela. Achei muito interessante!

Percebe-se que o fato de a coordenadora compartilhar com os professores textos
dos quais gosta e que a tocam, constitui o que Tardif (2004) aborda sobre os saberes
advindos da formação dos professores. Isso significa que a forma de aprendizagem dos
professores interfere na sua atuação com os alunos. Nesse caso, a socialização de
leituras “com” as professoras, sem a obrigação de responder ou dizer o tema central do
texto lido, é mais formativa do que a discussão teórica a esse respeito, porque elas estão
vivenciando uma maneira de trabalhar com o prazer da leitura. A coordenadora procura
despertar “o espírito da leitura” (FOUCAMBERT, 1994), que não se limita somente a
adquirir informações e conhecimentos, como refere a professora P1, mas envolve o
aspecto do divertimento, da magia e do encantamento. Ao compartilhar a leitura com as
professoras, elas podem ampliar o repertório, como indica a professora P2, que se
identificou com Cecília Meirelles. Esse tipo de formação poderá influenciar a prática
desses professores, como aponta Tardif (2004, p.55), porque “o saber profissional está
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na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual,
da sociedade, da instituição escolar dos outros atores educativos, dos lugares de
formação”.
Tematização da prática
Outra estratégia utilizada pela formadora foi a “tematização da prática”
(LERNER, 2002), em que ela possibilitava e conduzia momentos de reflexão com as
professoras sobre o encaminhamento didático de uma atividade e os problemas
enfrentados pelas crianças na resolução das mesmas. Essa estratégia oportuniza a
sistematização de conhecimentos didáticos, porque parte do registro de uma situação
vivenciada pelos educadores sobre um conteúdo específico.
Nas reuniões observadas sobre a tematização da avaliação, a coordenadora buscou
discutir sobre a importância do diagnóstico para saber o que o aluno sabe ou não, como
também refletir sobre o trabalho desenvolvido pelos docentes. Uma das formas para
realizar o diagnóstico foi o de usar as Orientações Curriculares, recebidas da SME. Na
perspectiva dela, “a gente precisa pegar as Orientações que estão prontas e ver se o
meu aluno está distante disso [do que está proposto]” (Diário de Campo, 18/5/2011).
Outra forma para esse acompanhamento seria o registro das informações sobre os
alunos. Assim, as professoras poderiam propor intervenções mais ajustadas as
necessidades dos alunos. Nas palavras da Coordenadora,
Meu vento está indo com muita força na criança. Ela pede brisa... (Diário de
Campo, 6/10/2010).
Eu vejo a Denise, trago uma informação, mas não olho o que de fato a Denise
precisa. Eu não estou com a Denise, mas estou em mim. Ela parou, e eu não
consegui acompanhar (Diário de Campo, 10/2/2011).

Nesses dois extratos, percebemos que ela buscava refletir sobre o tipo de
intervenção realizada pelas professoras, se estavam adequadas às necessidades
discentes. No primeiro extrato, ela utilizou da metáfora do vento para comparar o tipo
de intervenção, aproximando-se de uma linguagem literária. No segundo, ela utiliza
uma linguagem mais direta, levando as professoras a refletirem se as aulas estão
planejadas de acordo com as necessidades dos alunos. Para que isso ocorresse, era
necessário o diagnóstico do professor. Assim, a coordenadora defende uma avaliação
formativa alternativa (FERNANDES, 2009, p. 58), que busca diagnosticar o que foi
apropriado pelo aluno, para em seguida propor intervenções aos mesmos, tendo as
Orientações Curriculares como um agregador dos conteúdos e habilidades que se
desejam desenvolver nos alunos.
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Portanto, a tematização buscou identificar intervenções mais adequadas ao nível
de desenvolvimento dos alunos, parte das funções de uma avaliação formativa
alternativa. Esses encaminhamentos da coordenadora eram diferentes dos defendidos
pela política da SME. A política enfatiza que o mais importante é a nota do aluno e se a
escola atingiu a meta esperada, característica de uma avaliação que se centra no que
Torrence & Pryor (2001, apud FERNANDES, 2009, p. 68) denominam de avaliação
focada na regulação convergente de aprendizagem, ou seja, “subordinada a um critério
ou a um objetivo pré-estabelecido”. Isso denota uma das características da
performatividade que controla o trabalho da escola à distância pelo estabelecimento de
objetivos e prestação de contas. No decorrer do percurso da política, a SME passou a
vincular os conteúdos dos Cadernos de Apoio Pedagógico com as avaliações bimestrais.
Essa vinculação provocou tensão no trabalho da escola e mudança nas discussões das
reuniões. Essas “pressões sobre os indivíduos, formalizadas pelas apreciações/
avaliações, revisões anuais e bases de dados, para darem a sua contribuição para a
performatividade do grupo” (BALL, 2002, p.11).

5. Considerações finais
As possibilidades de desenvolver uma formação continuada na escola em um
contexto de política educativa performática se deu pelos seguintes aspectos:
Primeiro a manutenção de um trabalho coletivo em torno de um projeto da escola
que contava com o envolvimento dos docentes e a família. Embora o gerencialismo
também utilize a função de liderança e mobilização, a diferença aqui são os
motivadores: no lugar de se mobilizar para a “fabricação de resultados”, os educadores
buscaram atender os fins da educação através do Projeto Político Pedagógico, escrito
coletivamente que são frequentemente marginalizados pelas políticas performáticas.
Outra diferença é a confiança no outro, básica para o trabalho coletivo, que não ocorre
no gerencialismo.
Outra possibilidade decorre da primeira: o fortalecimento de ações de formação
continuadas baseadas no Projeto Político Pedagógico da escola possibilitou que a
Coordenadora buscasse um consenso em relação aos conteúdos mínimos que
considerava importante e como pretendia mobilizar os alunos a aprenderem. Isso
apontou ter o potencial de enfrentar as tendências homogeneizantes das políticas e
ensejar projetos específicos de formação continuada para as “práticas educativas reais”
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(LIBÂNEO, 2014, p. 157), que respeitem os saberes experienciais (TARDIF, 2004) e
profissionais (ROLDÃO, apud LIBÂNEO, 2014, p. 149).
Uma terceira possibilidade enfrenta a questão da necessária consonância que se há
de ter entre projetos emancipatórios tanto para os alunos como para os professores, ou
seja, um projeto de formação continuada de professores que almejam a educação como
um direito político e o desenvolvimento humano não podem se basear em políticas
performáticas, de “fabricação” de si como acomodação à performatividade (BALL,
2010, p. 41), mas sim buscar fortalecer a contínua integração e complexificação dos
saberes docentes “gerados pela, e na ação profissional” (ROLDÃO, apud LIBÂNEO,
2014, p. 149) e que permitam aos professores, em um espaço coletivo de formação na
escola, traduzir as políticas públicas, recontextualizando-as para sua prática e realidade,
e apropriar-se de seus saberes experienciais, numa relação dialógica comunicativa.
Por outro lado, há limites para projetos de formação continuada com as
características apresentadas na escola pesquisada. O primeiro é a questão do tempo e do
espaço. Atualmente, as coordenadoras só dispõem de uma vez por bimestre para
encontrar com todos os professores juntos. Outro ponto é a permanência na docência, na
função (tempo) e na escola (espaço). Isso favorece o fortalecimento de vínculos,
confiança entre a equipe, conhecimento dos anseios e necessidades da comunidade. O
segundo limite é a questão da própria formação cidadã dos educadores, nem todos
professores e coordenadores têm claro o que esperam da escola e qual é sua função
(LIBÂNEO, 2014, p. 157). Nesses casos, a possibilidade de que ocorra uma obediência
e conformação às políticas, e não a invenção e a criação de ajustes secundários (BALL
et al, 2012), é muito maior. Outro limite também é o de uma assessoria externa que
ocorreu pelo fato da escola ter vencido um concurso.
E, finalmente, como a própria análise mostrou, ao se vincular o que se deve
ensinar pelos Cadernos Pedagógicos aos resultados dos alunos no IDE Rio, a própria
formação dos professores sofre uma alteração de rumo, demonstrando o tanto de força
que as pressões sobre a imagem a ser construída pela escola na rede impacta os
professores e ao seu trabalho.
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ENTRE TRAMAS E DISCURSOS: AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM
ALFABETIZAÇÃO, FORMAÇÃO DOCENTE E CURRÍCULO

O resgate histórico-crítico das políticas públicas da educação brasileira, vivenciadas
desde a década de 1990, possibilitou-nos um olhar sensível a respeito dos impactos e
nuances de tais políticas na organização curricular e nos saberesfazeres dos professores
alfabetizadores. Desse modo, a partir do eixo temático “Didática, profissão docente e
políticas públicas” e subeixo 2 “Didática, currículo e avaliação”, apresentamos neste
painel três pesquisas que objetivaram compreender os fios e tramas discursivas que
integram as políticas públicas em educação voltadas para o campo da alfabetização.
Para análise dos textos, nos embasamos nos estudos de Marx, Bakhtin e Volochínov. O
primeiro trabalho é uma pesquisa documental, que buscou compreender a concepção de
professor alfabetizador que fundamenta o Programa Provinha Brasil no período 20082012. As condições de trabalho docente também são apresentadas na segunda pesquisa,
que teve como objetivo discutir possíveis liames entre condições de trabalho do
professor e sua recusa em reconfigurar o seu fazer pedagógico a partir de determinadas
proposições consideradas inovadoras. A pesquisa apresenta a conjuntura vivenciada no
município da Serra-ES, com da implementação do Bloco Único – nome dado aos ciclos
de alfabetização neste Estado na década de 1990. Por fim, a terceira pesquisa discute a
concepção de alfabetização e letramento que fundamenta os programas de formação em
alfabetização do Ministério da Educação (MEC). As pesquisas concluem que a
qualidade da educação enunciada como meta por essas políticas desconsidera as
condições objetivas do trabalho docente e concebe esse profissional como mero
executor de projetos, a alfabetização é compreendida como um processo mecânico e
passivo. Esse conceito fundamenta avaliações e orientações didáticas, considerando os
sujeitos como seres acabados, abstraídos de sua realidade histórica.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Avaliação. Trabalho Docente.
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O TRABALHO DOCENTE E A PROVINHA BRASILi
Ana Paula Rocha Endlichii
Universidade Federal do Espírito Santo
Resumo
Discutimos a partir de pesquisa documental, a concepção professor alfabetizador que
fundamenta os documentos do Programa Provinha Brasil, que fornece avaliação
diagnóstica no nível da alfabetização para as escolas brasileiras. Referenciados em
Bakhtin, tomamos os documentos do kit da Provinha no período 2008 a 2012 como
gênero discursivo e entendemos que a concepção que se tem do destinatário constitui os
discursos que são construídos. A Provinha é criada num contexto de demandas
internacionais por avaliação da qualidade da educação nos países, que têm sido
produzidas de modo verticalizado e excludente com relação aos profissionais das
escolas. O material analisado demonstra o papel central que se acredita que tem os
profissionais regentes dos anos iniciais do ensino fundamental na melhoria dos índices
de alfabetização no País e busca convencê-los do caráter de auxílio, ou de diagnóstico
da avaliação externa. O conteúdo prático e a forma de elaboração simplificada,
detalhada e imperativa que conduz os documentos demonstra uma visão do trabalho do
professor separado de suas condições materiais e da totalidade do processo educativo.
Cabe ao profissional o papel de executar as orientações do kit referentes à aplicação e
correção da prova e tomar providências para melhorar o desempenho das crianças no
teste, com vistas a aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Desse modo, os discursos dos documentos revelam uma concepção de docência voltada
para o alcance de resultados em avaliações padronizadas. O sujeito professor é tomado
como acabado, mudo, objeto, passivo, a-histórico, ou seja, abstrai o sujeito de sua
realidade histórica de existência.
Palavras-chave: Provinha Brasil. Avaliação. Trabalho docente.
Considerações iniciais
Discutimos neste texto a concepção de professor que fundamenta a avaliação
criada para o 2º ano do ensino fundamental pelo Ministério da Educação (MEC) em
2008: a Provinha Brasil. Segundo o sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ela foi instituída com o intuito de fornecer aos
sistemas de ensino uma avaliação do “nível de alfabetização”, que sirva como
diagnóstico para auxiliar professores e gestores na melhoria da qualidade do ensino
(INEP, 2012).
Nessa perspectiva, a Provinha inicialmente se mostra mais como um auxílio à
prática docente do que uma avaliação externa como as demais que já existiam no País.
Por meio de pesquisa documental (GIL, 2008), questionamos essas intenções declaradas
e analisamos os discursos direcionados aos professores alfabetizadores. O corpus
pesquisado é o kit da Provinha Brasil, referente à língua portuguesa, no período de 2008
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a 2012, que foi por nós compreendido como gênero do discurso, conceituado por
Bakhtin, ou seja, como enunciado que se liga aos demais de uma cadeia discursiva.
Para Bakhtin, a linguagem está sempre impregnada de um sentido
socioideológico, podendo ser conhecida e compreendida somente na interação verbal.
Bakhtin (2010a) afirma a importância da linguagem para a análise das ideologias, pois a
palavra é o fenômeno ideológico por excelência. O enunciado é por nós considerado
como a unidade real da comunicação discursiva e “[...] um elo na corrente
complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 272). A
enunciação é estruturada socialmente e determinada pela situação de comunicação e por
seu auditório (BAKHTIN, 2010a). Assim, objetivamos compreender as concepções de
docência que perpassam o discurso voltado aos professores nos documentos do kit da
Provinha Brasil, relacionados aos elos precedentes dentro do contexto de produção
dessa avaliação.

Provinha Brasil: contexto de produção
Provinha é resposta às demandas de avaliação da alfabetização provenientes de
organismos internacionais como o Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas
para a Educação (Unesco). Como mostra Afonso (2009), a avaliação tem sido
crescentemente considerada pelos governos como peça-chave para a garantia da
qualidade dos serviços públicos, principalmente a educação. O autor explica que, a
partir da década de 1980, “[...] o interesse demonstrado pela avaliação, sobretudo por
parte de governos neoconservadores e neoliberais”, passou a ser conhecido como
“Estado avaliador” (AFONSO, 2009, p. 49). Sendo assim, compreendemos que essa
nova expressão representa a apropriação no setor público de metodologias próprias do
setor privado. A avaliação surge, assim, na adoção de uma cultura gerencialista no setor
público, como suporte para a implementação de mecanismos de controle e
responsabilização (AFONSO, 2009, p. 49).
Nessa mesma direção, Freitas (2007) aponta que a avaliação em larga escala
firmou-se no Brasil como elemento importante do monitoramento da educação,
propondo não só a medição da qualidade dos resultados como a indução da qualificação
pretendida para os sistemas e as instituições de ensino. Dessa forma, o Governo Federal
vem instituindo exames e provas de diferentes tipos para avaliar os estudantes, as
escolas, os professores e, a partir dos resultados obtidos, condicionar a distribuição de
verbas e a alocação dos recursos de acordo com os critérios de eficiência e
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produtividade (SAVIANI, 2007a). Nesse sentido, as avaliações externas têm trazido
sérias consequências para os docentes, influenciando diretamente em suas condições de
trabalho.
Nesse contexto, é criada a Provinha Brasil, que promete se diferenciar das
demais avaliações, sendo incluída no Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação. O Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 estabelece como “voluntária” a
vinculação dos entes federados no Compromisso e como implicação dessa adesão a
assunção da responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação básica
em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de meta de evolução do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A Portaria que instituiu a
Provinha em 2007 dispõe, em seu art. 2º, que os objetivos do exame são de “contribuir”
para o alcance de melhores resultados no Saeb e, consequentemente, para elevar o Ideb.
A avaliação é elaborada pelo Inep como órgão que coordena as avaliações no
País, em colaboração com pesquisadores de universidades e de organizações da
sociedade civil. Morais, Leal e Albuquerque (2009), acadêmicos participantes da
elaboração do instrumento da Provinha, afirmam que o programa veio também de uma
necessidade dos sistemas de ensino que não tinham clareza sobre o currículo para os
anos iniciais do ensino fundamental. Mesmo que o programa já estabeleça parâmetros,
os autores pensam que a Provinha pode impulsionar discussões sobre a necessidade de
definição dos conhecimentos sobre alfabetização em documentos curriculares.
Já na visão de Esteban (2012, p. 583), a forma como o exame é elaborado e
fundamentado não leva ao questionamento das

concepções

adotadas,

pois

desconsideram possibilidades de mudanças no modelo de exame instituído, dos
conhecimentos privilegiados, das metodologias indicadas, das condições estruturais da
escola e da vida. Aos docentes não é possibilitado questionar o exame, seus
pressupostos, os conteúdos contemplados nas questões. Nesse sentido, passaremos a
discutir como o professor é visto a partir de suas incumbências associadas à aplicação, à
correção dos testes e à reorientação das práticas de alfabetização.

A visão de trabalho docente na Provinha Brasil

Os enunciados não estão ligados apenas aos elos precedentes da cadeia
discursiva, mas também às respostas em potencial previstas pelos autores (BAKHTIN,
2003). Desse modo, o enunciado está disposto para a resposta do outro, sendo o
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endereçamento um traço que lhe é essencial. Conforme Bakhtin (2003, p. 279), a ativa
compreensão responsiva pode assumir diferentes formas: “[...] influência educativa
sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e
continuadores [...]”. Na construção dos enunciados dos documentos do kit da Provinha,
os elaboradores observam as concepções e convicções dos sujeitos professores, os seus
preconceitos (do ponto de vista do autor), as suas simpatias e antipatias. Esses
elementos irão determinar também “[...] a escolha do gênero do enunciado e a escolha
dos procedimentos composicionais e, por último, dos meios linguísticos, isto é, o estilo
do enunciado” (BAKHTIN, 2003, p. 302).
Na visão dos elaboradores da Provinha Brasil, a equipe da escola,
principalmente o professor, contribui de modo relevante para modificar a educação no
País, por meio do trabalho em nível micro com os alunos. Em virtude disso, consideram
uma importante ação a disponibilização do instrumental da Provinha Brasil para
auxiliar o trabalho pedagógico.
Assim, a adesão das equipes das escolas é imprescindível para que se efetivem
os objetivos da Provinha, tornando-se primordial o convencimento dos professores a
respeito da importância e utilidade dessa proposta de avaliação para a melhoria dos
padrões de “qualidade” da educação no Brasil. Os docentes têm o papel de aplicar os
instrumentos, corrigi-los, reorientar suas práticas em sala de aula, tendo em vista o
alcance de resultados melhores no final do ano e contribuindo também no sentido de
elevar o Ideb por meio desse adiantamento do diagnóstico. O material disponibilizado
pelo programa objetiva descrever os procedimentos práticos que devem ser realizados
para a efetivação da avaliação.
A Provinha Brasil chega aos municípios por meio de um kit, composto por
vários cadernos com objetivos distintos. Kit é uma palavra de origem inglesa que
significa, segundo o dicionário, “Conjunto de peças que atendem juntas a um mesmo
fim” ou o estojo que abriga essas peças (KIT, 2011). O termo kit dá um caráter utilitário
e instrucional ao material elaborado como suporte para a avaliação. A maior parte dos
cadernos é destinada aos docentes, o que ratifica seu papel central na execução do
programa. Como explica Freitas (2007, p. 125),
Um aspecto de cunho político, pedagógico e técnico que ocupou
agentes estatais da esfera educacional, desde o ingresso nos anos
2000, se refere a como construir uma mediação entre instâncias
avaliadoras e os sujeitos que detêm o poder de imprimir significado e
sentido prático aos ‘achados’ possibilitados pelo complexo de
‘medida-avaliação-informação’. O problema de como tornar efetiva
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essa via de regulação da educação básica tem sido a grande questão
posta ao Estado central [...].

Nesse sentido, entendemos que há uma preocupação por parte do governo de
regular certa qualidade na alfabetização, que só pode ser efetivada com o apoio dos
profissionais das escolas, e a Provinha é uma tentativa de os aproximar das avaliações
externas, mostrando que elas podem ser vistas como um diagnóstico que melhora a
qualidade do trabalho de alfabetização. Nessa mesma direção, os especialistas do Banco
Mundial recomendam no plano administrativo, no caso dos professores, “[...] que eles
tenham autonomia para definir as práticas de aula, embora dentro de certos limites
fornecidos por um currículo nacional, sujeito a normas e padrões, exames, avaliações de
aprendizagem e supervisão do ensino (BM, 1995: XXI)” (TORRES, 2009, p. 136).
Assim, é reconhecido o papel desses profissionais como aqueles que têm autonomia
para trabalhar dentro de sua sala de aula e estão diretamente ligados ao ensino das
crianças. No entanto, essa é uma pseudoautonomia, porque eles não participam
ativamente das definições das políticas educacionais, que são verticalizadas, formuladas
em instâncias superiores.
O caráter pragmático dos documentos do kit tem a finalidade de orientar
objetivamente a prática pedagógica com vistas ao alcance de resultados satisfatórios nas
avaliações padronizadas. Morais, Leal e Albuquerque (2009, p. 308-309), julgam que
[...] os instrumentos de avaliação usados no Provinha Brasil merecem
ter sua qualidade reconhecida, tanto do ponto de vista dos critérios
gerais de concepção como de sua operacionalização. O Provinha
revela-se um instrumento de aplicação e correção simples, viável no
contexto real de nossas redes públicas de ensino[...]. Paralelamente,
pode-se registrar a clareza das instruções destinadas aos estudantes e
das explicações voltadas aos professores, acerca dos fundamentos e
procedimentos da Provinha.

Nesse sentido, para ser viável no “contexto real” de nossas redes de ensino, a
avaliação precisa ser de forma operacional um instrumento simples de aplicação e
correção e ter instruções claras aos professores. Verificamos também, no início do
Programa, uma tentativa de separação entre teoria e prática dentro da divisão dos
cadernos, sendo priorizada a prática ou execução dos comandos de aplicação e correção.
Com a reformulação do kit, em 2011, agregou-se o discurso sobre os conceitos de
alfabetização e de letramento nos mesmos cadernos que orientavam a aplicação e a
correção, porém notamos a prevalência do conteúdo prático. Tendo posto isso,
observamos que os cadernos explicitamente endereçados aos professores, se relacionam
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com a questão mais prática da avaliação – a aplicação e a correção do teste. Os cadernos
com cunho mais próximo à teoria – Passo a passo e o Reflexões sobre a prática – não
explicitam seus destinatários e, apesar de também serem recomendados como leitura
importante, não são considerados como indispensáveis aos docentes.
Vários elementos demonstram que o kit foi desenvolvido de dispensar qualquer
reflexão ou pensamento mais elaborado. A organização do texto dos cadernos é
basicamente por meio de tópicos, em sua maioria em formato de perguntas e respostas,
que orientam a aplicação e a correção dos testes. O tópico Como é o teste? se limita a
citar o número de páginas e de questões de cada edição do teste do aluno e o tópico
Como corrigir o teste? diz da sistemática de aplicação e correção, como
responsabilidade das Secretarias de Educação. Os guias de aplicação contêm todos os
comandos que devem ser lidos durante a aplicação e as questões do teste com os
respectivos comandos destinados aos alunos. Em seguida, são numerados e descritos
sete passos que devem ser seguidos para começar a aplicação, relacionados com a
motivação dos alunos para fazer o teste, distribuição e identificação de cada um no
caderno e realização da questão exemplo. Após os sete passos, algumas frases devem
ser ditas para explicar como é a prova e a questão-exemplo. Depois são relacionados
detalhadamente procedimentos a serem seguidos na questão exemplo e no teste
propriamente dito, em cada questão.
Do mesmo modo que se organiza a aplicação, a correção e a interpretação da
avaliação também são direcionadas no Guia de correção e interpretação dos resultados,
que tem por objetivo possibilitar “[...] corrigir e interpretar os resultados apresentados
pelos alunos, verificando o nível de alfabetização em que se encontram” (BRASIL;
MEC; INEP, 2008, p. 1). No tópico sobre como corrigir o teste, explica-se que as
questões de múltipla escolha serão corrigidas mediante registro dos acertos na ficha de
correção. Essa tabela aparece no texto como sugestão que vai anexa, porém nela são
baseadas todas as orientações e classificação em níveis, inviabilizando qualquer
mudança que o professor possa intentar. O gabarito é preenchido pelo professor apenas
em caso de acerto do aluno e, isso é bem destacado no texto, inclusive em quadro com a
palavra “atenção” em letras negritadas e em caixa alta. Demonstra também como
calcular a média geral da turma, algo que poderia ser simples para um profissional
formado, até mesmo em nível fundamental, mas que é detalhadamente explicado e
exemplificado. Esse detalhamento de procedimentos além de intencionar conferir certa
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confiabilidade “científica” à avaliação, pretende tornar o manual instrumental e prático
para facilitar o trabalho do professor, explicando tudo o que deve fazer.
Após recomendar um “aprofundamento teórico” por meio da leitura do
documento Passo a passo, o passo seguinte é analisar a ficha de correção. Segundo o
texto, que explica superficialmente como foram constituídos os níveis, a interpretação
relaciona o número ou a média de acertos de uma ou mais crianças e os níveis de
desempenhos descritos. A finalidade desse estabelecimento de níveis é “[...] mostrar em
que ponto do processo de aprendizagem as crianças se encontram no momento de
aplicação da Provinha e devem ser usados como referência para o planejamento do
ensino e da aprendizagem” (BRASIL; MEC; INEP, 2008, p. 5). Percebemos
reformulações nos níveis de desempenho ao longo das edições, porém, no texto dos
documentos do kit, não são informados seus motivos nem relacionados os critérios
específicos de produção do teste. Ao professor basta identificar as habilidades que as
crianças já dominam e as que elas ainda necessitam adquirir ou consolidar, sem refletir,
por exemplo, porque determinadas habilidades são consideradas importantes e outras
não.
Espera-se do professor que, depois do primeiro diagnóstico, ele já reorganize e
reoriente suas práticas com vistas ao alcance de melhores resultados pelos alunos no
final do ano. A segunda aplicação objetiva possibilitar uma comparação com o
diagnóstico realizado na primeira aplicação da avaliação no início do ano letivo. Para
que todas as crianças atinjam, ao final do ano, a meta estabelecida no programa, ou seja,
o nível 4 na avaliação, as práticas de alfabetização precisariam ser reorientadas. O
documento que visa auxiliar a equipe escolar nesse sentido é o Reflexões sobre a
prática e, segundo os elaboradores, apresenta considerações que podem auxiliar nas
ações para melhoria da qualidade de ensino, com relação à alfabetização, às políticas e
aos recursos pedagógicos ou administrativos disponibilizados pelo Governo Federal.
O documento responde aos professores que o que diferencia a Provinha Brasil
de outras avaliações externas é que seus resultados não serão utilizados no Ideb, pois o
intuito é orientar as ações políticas e pedagógicas que poderão, em conjunto com outras
iniciativas, melhorar os índices apresentados até o momento, constituindo-se num
instrumento pedagógico, sem fins classificatórios. Para tanto, é necessário um
redimensionamento da prática pedagógica do professor para alcançar níveis mais
satisfatórios de alfabetização e letramento. Assim, com foco nas capacidades já
dominadas pelos alunos e aquelas que ainda precisam ser trabalhadas, o professor
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poderá “[...] desenvolver os principais mecanismos com os quais controlará, com
autonomia, seu processo de trabalho” (BRASIL; SEB; CEALE, 2008, p. 6). Essa
autonomia que supostamente é conferida aos professores para decidir sobre seu trabalho
deve ser orientada pelo diagnóstico da Provinha.
Além de servir de base para o redimensionamento e redistribuição dos conteúdos
e capacidades ensinadas, é sugerido que se utilizem “[...] os resultados da avaliação
como material para a formação continuada de alfabetizadores” (BRASIL; SEB;
CEALE, 2008, p. 8) e que os professores escolham livro didático que possibilite um
melhor desempenho no teste. Assim, o documento Reflexões sobre a prática orienta o
que o docente deve fazer juntamente com a equipe pedagógica, tendo em vista os
resultados alcançados pelas crianças no teste, reafirmando o papel central que se
acredita que tem o profissional regente dos anos iniciais do ensino fundamental na
melhoria dos índices de alfabetização no País.
Os documentos buscam convencer os professores de que a avaliação da Provinha
foi criada para ajudá-los. No entanto, explica que, mesmo que o material tenha sido
elaborado para que o próprio regente da turma realize a avaliação, a critério do gestor ou
da Secretaria de Educação, outras pessoas “devidamente capacitadas” poderão fazer
aplicação e correção. Como um dos objetivos apresentados é “[...] oferecer subsídios
para formulação de políticas de alfabetização” (INEP; DAEB; COORDENAÇÃO
GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
2011a, p. 4), deixa-se claro que a intenção é que os resultados cheguem às mãos das
Secretarias para que também formulem políticas em função do diagnóstico realizado
pelo teste. Essas decisões administrativas orientadas para o alcance de resultados podem
responsabilizar os docentes por um resultado “fracassado” que envolve múltiplas
determinações. Nesse sentido, nos remetemos ao que aponta Oliveira (2011) sobre uma
crise de “dignificação da profissão docente”, que se mostra como uma ameaça à
profissionalização e tem relação direta com a avaliação externa. A autoridade para
responder pelo resultado de seu trabalho é retirada dos profissionais.
Essa concepção de trabalho docente também pode ser relacionada ao movimento
de proletarização discutido por Bragança (2009), em que há separação entre concepção
e execução do trabalho docente, reduzido ao cumprimento de tarefas e ao ensino do que
é cobrado nas avaliações externas. Na lógica de avaliações como a Provinha, alguns
“iluminados” realizarão o trabalho intelectual de produzir uma avaliação definindo os
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pressupostos teóricos do trabalho de ensino da língua materna em todo País. Os
professores realizarão o trabalho material de aplicar e corrigir os testes.
Em síntese, pela análise dos documentos que compõem o kit da Provinha Brasil,
o professor é concebido como profissional executor, que não reflete, mas reproduz a
avaliação e precisa ser ensinado até mesmo a interpretá-la. É esperado dele que se
planeje e molde suas práticas em função daquilo que é identificado como necessidade
de aprendizagem dos alunos a partir dos resultados da primeira aplicação da prova. No
entanto, podemos perceber que os professores apesar de terem seu trabalho afetado
pelos programas de avaliação, não são passivos, mas reinventam no seu cotidiano
formas de burlar aquilo que lhes é imposto. Mesmo que siga o manual, o diálogo no
momento da prova é perpassado por diferentes sentidos produzidos pelos sujeitos
singulares, crianças e adultos e isso não pode ser controlado, muito menos padronizado.
Desse modo, “[...] por maior que seja a precisão com que é transmitido, o discurso de
outrem incluído no contexto sempre será submetido a notáveis transformações de
significado” (BAKHTIN, 2002, p. 141). Em contrapartida, o discurso relacionado com a
aplicação da Provinha, como é comum em avaliações padronizadas, parte de premissas
monológicas em que o sujeito professor é tomado como acabado, mudo, objeto, passivo,
a-histórico, ou seja, abstrai o sujeito de sua realidade histórica de existência.

Considerações finais
A partir da leitura dos documentos da Provinha Brasil, compreendemos que a
concepção que a sustenta é de trabalho docente como trabalho material que não reflete,
não conhece a totalidade do processo educativo, mas que executa comandos e busca
formar os alunos de acordo com padrões estabelecidos por especialistas. Bakhtin nos
mostra como os discursos são importantes para o estudo das concepções, pois veiculam
ideologia e perpassam todos os campos da atividade humana. Assim como a grande
maioria dos cidadãos, os profissionais são excluídos de uma discussão pública sobre a
qualidade do ensino escolar no País, que não tem acontecido efetivamente.
Desconsidera-se que os índices indicam resultados comparativos com referência
em um padrão pré-estabelecido e não a qualidade de ensino desejada por um coletivo.
Sob nossa perspectiva, as avaliações externas não têm sido uma forma eficaz de induzir
a qualidade que queremos na alfabetização das crianças brasileiras. A avaliação do
trabalho pedagógico é necessária, porém deve ser feita de forma dialógica e coletiva e
não se coaduna com testes padronizados de múltipla escolha formulados verticalmente,
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que excluem a possibilidade de os profissionais envolvidos reconhecerem-se como
partícipes de todo processo. Além de responsabilizar o profissional pelos resultados de
seus alunos e desconsiderar o contexto social em que ocorre o processo
ensinoaprendizagem, ignora-se a potência do diálogo na prática pedagógica e na
formação dos professores.
A discussão sobre a melhoria da qualidade da educação brasileira implica
envolvimento do coletivo em perguntas como: que qualidade? Sob qual perspectiva?
Ela atenderá aos anseios de quem? Que condições de trabalho dos profissionais
possibilitarão essa qualidade da educação? Assim, essas e outras inúmeras questões
precisam ser consideradas nas reflexões acerca das avaliações e programas de formação
a fim de considerarmos seus efeitos nas práticas pedagógicas.
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INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS E RESISTÊNCIA DOCENTE: SOBRE ALGUNS
ASPECTOS INVISIBILIZADOS NESSA RELAÇÃOiii
Fabricia Pereira de Oliveira Diasiv
Universidade Federal do Espírito Santo
RESUMO
Este trabalho propõe reflexões sobre a resistência docente diante de inovações didáticopedagógicas. Tem como objetivo discutir possíveis liames entre condições de trabalho
do professor e sua recusa em reconfigurar o seu fazer pedagógico a partir de
determinadas proposições educativas consideradas inovadoras. Para isso, parte de
análises a respeito de uma conjuntura específica vivida no Espírito Santo, mais
especificamente no município capixaba da Serra, a saber: a implementação do Bloco
Único – nome dado aos ciclos de alfabetização nesse Estado na década de 1990, política
que reorganizou as duas primeiras séries do ensino fundamental, tornando-as uma única
série ao eliminar a retenção/reprovação entre elas. Analisa fontes escritas assinadas pela
Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) e pelo Sistema Municipal de
Educação da Serra, além das narrativas de profissionais (27 professores e 1
coordenadora pedagógica do projeto) que atuaram diretamente na implantação e
vigência do Bloco Único. Cotejando esses dados, aponta as relações entre o prescrito
oficialmente para os ciclos de alfabetização capixaba e o vivenciado pelos profissionais
da educação em suas salas de aula, discutindo os limites impostos por esse determinado
contexto, dito inovador. As opções teórico-metodológicas – Marx (1985; 2011) e
Bakhtin e Volochínov (2010) – permitiram dialogar com esses diferentes enunciados,
compreendendo a totalidade em que se situavam esses sujeitos, bem como suas réplicas
diante dessa conjuntura. Finaliza evidenciando que a recusa docente de reorganização
de seu trabalho a partir de inovações pedagógicas constitui-se como resposta a uma
determinada conjuntura, e não meramente uma simples condição conservadora e
reacionária.
PALAVRAS-CHAVE: Inovações pedagógicas. Bloco Único. Resistência docente
Considerações iniciais
Nossa proposta emerge de uma inquietação diante de afirmações frequentemente
retomadas nos diversos espaços tempos de nossa formação/ação profissional como
professora do ensino fundamental: a resistência docente às inovações didáticometodológicas. Nosso objetivo é tratar daquilo que não se diz quando se afirma que os
professores são resistentes e infensos às tentativas de mudanças pedagógicas. Para isso,
propomos uma análise de um determinado momento histórico, partindo de um recorte
de nossa própria dissertação que objetivou compreender o processo de implementação e
vigência da política de ciclos de aprendizagem na rede estadual de educação do Espírito
Santo e no município capixaba da Serra, durante a década de 1990 e início dos anos
2000.
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Nessa direção, articulamos intenções explicitadas nos discursos orientadores da
implantação do projeto capixaba de Ciclo às enunciações de uma coordenadora do
projeto Bloco Único no município da Serra e de 27 professores que trabalharam em
classes de alfabetização reorganizadas por esse projeto nesse município, numa tentativa
de compreender o proposto e o vivido. Respaldados nas leituras de Marx (1985; 2011) e
Bakhtin e Volochínov (2010), optamos pela análise das condições objetivas de trabalho
do professor e das relações dialógicas desse período histórico, compreendendo a
constituição da prática docente em meio à implementação dessa política de
alfabetização.

O Bloco Único na Rede Estadual de educação do Espírito Santo e a inserção do
município da Serra na política de ciclos
O Bloco Único no Estado do Espírito Santo tornou em série única as 1ª e 2ª
séries do ensino fundamental de todas as escolas da Rede Estadual de Ensino
(Resolução do Conselho Estadual de Educação n.º 76/1992), garantindo dois anos para a
alfabetização das crianças e objetivando o combate à evasão e à reprovação escolares,
que no Espírito Santo alcançavam índices de 17,7% e 33,4%, respectivamente, na rede
pública estadual em 1989 (ESPÍRITO SANTO, 1992).
Dois documentos específicos direcionaram nossa atenção para as prerrogativas
desse projeto. O Plano Estadual de Educação 92/95 (ESPÍRITO SANTO, 1992, p. 1 e
2) foi elaborado, de acordo com seus registros, com a participação de professores e
técnicos da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) e da
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). No que tange à alfabetização de crianças
especificamente, evoca a urgência de um trabalho alfabetizador de qualidade, pontuando
a necessidade de a “[...] escola cumprir eficazmente a sua missão alfabetizadora”
(ESPÍRITO SANTO, 1992, p. 10). Para reduzir índices de reprovação e combater o
fracasso escolar, previa algumas ações, dentre elas, a implantação do Bloco Único nas
escolas públicas estaduais.
O Projeto Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar e do Ensino Fundamental
(ESPÍRITO SANTO, 1992a), por sua vez, teve como finalidade obter financiamento do
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para dois níveis de
ensino: a educação pré-escolar (atual educação infantil) e o ensino fundamental; e
confirma que o objetivo das políticas engendradas no período de implementação do
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Bloco Único teve por objetivo solucionar o problema do fracasso escolar na
alfabetização. As pretensões desse documento culminaram, dentre outras ações, com a
implantação e manutenção do Bloco Único na Rede Estadual de Educação do Espírito
Santo, prevendo como meta a alfabetização de 114.488 crianças das escolas públicas
estaduais de dez municípios (Vitória, Serra, Vila Velha, Viana, Cariacica, Colatina,
Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim), área que concentrava
58,8% da população do Estado e 48% das matrículas do ensino fundamental das escolas
públicas estaduais (174.500 crianças), bem como altas taxas de reprovação na 1ª série
(31,8%), sendo as maiores nas áreas rurais.
Os dois documentos aproximam o fracasso escolar à falta de qualidade da escola
pública e inserem na discussão outros elementos que poderiam contribuir para o fim
dessa conjuntura, além da implantação do Bloco. A Sedu, nesse sentido, conclui que
problemas referentes à capacitação inadequada, à má formação docente, a má
remuneração do magistério, à precariedade dos prédios escolares, à insuficiência de
material de apoio a estudantes e professores constituíam-se em entraves à efetivação de
políticas estáveis de educação. Com o Bloco Único, apontado como uma das soluções
para o fracasso escolar vivenciado na 1ª série, almejava-se a alfabetização de 114.488
crianças das escolas públicas estaduais, por meio de mudanças no tempo destinado à
alfabetização, em seu currículo e na concepção de avaliação da aprendizagem. Para isso,
pressupunham-se as seguintes ações:
[...] - extensão do tempo de permanência da criança na escola
para 5 horas diárias, utilizando-se o adicional de 1 hora
(atualmente são, teoricamente, 4 horas) para atividades de
leitura, com ênfase na utilização de livros infantis, vez que
famílias pobres não dispõem desses materiais;
- extensão para 40 horas semanais da carga horária dos
professores (com acréscimo de 15 horas) destinada ao
treinamento, planejamento e preparo de material didático;
- treinamento em serviço dos 3.100 professores de 1ª e 2ª séries;
- aquisição de materiais pedagógicos e livros didáticos e
infantis;
- merenda escolar;
- atendimento à saúde do escolar de forma preventiva, curativa e
educativa, atingindo a 100% das crianças (ESPÍRITO SANTO,
1992a, p. 45).
No Relatório da Sedu: Biênio – 1995-1996 (ESPÍRITO SANTO, 1997),
constatamos a concretização do projeto Bloco Único no Estado do Espírito Santo. Esse
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relatório teve como objetivo sintetizar os esforços governamentais e, especificamente,
as ações da Sedu e sociedade civil organizada (entre 1995 e 1996) para construir uma
educação pública de qualidade. O Bloco é enunciado novamente como uma das frentes
de ação que objetivava vencer os desafios da evasão e da repetência escolares e como
projeto que visava “[...] dar maior qualidade à alfabetização, através da inovação
pedagógica e do respeito ao ritmo de aprendizagem de cada criança [...]” (ESPÍRITO
SANTO, 1997, p. 16).
As ações que envolveram o projeto, segundo o Relatório da Sedu: Biênio –
1995-1996 (ESPÍRITO SANTO, 1997), foram intensificadas entre 1995 e 1996, por
meio dos programas de formação docente e distribuição de material didático
pedagógico, livros de literatura infantil e aquisição de equipamentos (ventilador de teto,
armários, bebedouros, dentre outros). Outras ações de suporte ao Projeto PolíticoPedagógico foram tomadas e, embora não referenciem o Bloco Único como
beneficiário, concluímos, com base na análise do relatório e de outros documentos, que
também o contemplam. São ações de assistência ao estudante: transporte escolar, saúde
escolar, alimentação escolar, livro didático.
Ainda segundo esse relatório, entre 1995 e 1996, foi realizado o projeto
Incentivo (dirigido especificamente aos professores que atuavam nas classes de Bloco)
que se caracterizava como grupos de formação permanente, fornecendo 856 bolsas para
estímulo da formação em serviço, investindo-se R$ 204.500,00 e envolvendo 856
professores em 94 grupos de estudo. Além desse projeto, outras ações de formação
docente promoveram atualização pedagógica, que acreditamos ter envolvido também
professores do Bloco, tendo em vista serem assuntos que tratavam da alfabetização.
Em meio a essas discussões, a Secretaria Municipal de Educação da Serra também
optou pela reorganização das primeiras séries por meio do Bloco Único a partir de 1995
(Resolução do Conselho Estadual de Educação - CEE -, nº 122/96), encerrando-o
apenas em 2003. Conforme o Parecer CEE nº 161/96, a Secretaria de Educação deste
município apresentou um plano de implantação do projeto que previa “[...] elaboração
de documentos, organização de grupos de estudo, capacitação de pessoal e assessorias
[...]” (ESPÍRITO SANTO, 1996, s.n.). Visando à capacitação docente, foi organizada
uma equipe específica para o projeto composta por “[...] 05 professores em função de
especialidade pedagógica (supervisores, orientadores, administradores e inspetores) e 04
professores em função de Coordenação de área (Português, Matemática, Estudos
Sociais, Ciências)” (ESPÍRITO SANTO, 1996, s.n.). A Secretaria de Educação, ainda
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de acordo com esse Parecer, apresentou um cronograma de atividades a serem
efetivadas entre janeiro e setembro de 1995. Além disso, a implantação do Bloco Único
previa estabelecimento de parceria entre a Sedu e a Secretaria Municipal de Educação
da Serra (Sedu/Serra).
A análise emitida no Parecer CEE nº 161/96 registra que o município da Serra,
ao conhecer o projeto Bloco Único de elaboração do Departamento de Apoio TécnicoPedagógico - Sedu, percebe a possibilidade de fazer progredir seu projeto educativo e de
“[...] combater ‘os altos índices de reprovação e evasão nas séries iniciais, verificados
na rede municipal de ensino’” (ESPÍRITO SANTO, 1996, s.n.). Para isso, assume a
responsabilidade de instituir condições educativas, administrativas e legais, incluindo
uma redefinição das suas concepções de avaliação e aprendizagem, a fim de garantir
que os alunos se apropriassem dos saberes que envolviam a leitura, a escrita e a
matemática, tendo respeitados seus ritmos individuais de aprendizagem.
Como não percebemos, nos documentos citados, as vozes dos professores
tratando da questão da qualidade do ensino público, ouvi-los tornou-se imprescindível.

Entre réplicas e tréplicas: o Bloco Único no munícipio da Serra
Em meio a tantas inovações e melhorias anunciadas, ironicamente, a maioria das
27 professoras entrevistadas enfatizou que o processo de implantação do projeto Bloco
Único foi um período de muitas dificuldades, de grande turbulência e de sofrimento.
Ouvimos muito sobre a resistência docente frente às mudanças propostas e sobre a
dificuldade do professor em compreender todas as mudanças engendradas pelo projeto.
A percepção da concretude humana em Marx (1985; 2011), inscrita em uma concretude
histórica e social, nos impeliu a perscrutar alguns elementos da totalidade em que se
inseriam esses professores.
Um dos dados sobre essa conjuntura foi nos relatado por uma das coordenadoras
do projeto que afirmou a existência de alguns problemas relacionados com a aquisição
de materiais, quando da introdução do Bloco, e sua implementação sem discussões
prévias. Mas, diante do fato consumado, pensaram – em equipe – um cronograma de
encontros para discutirem a avaliação (tendo em vista que não haveria mais reprovação
no Bloco Único) entre outras questões.
Algumas das ações pensadas por essa equipe puderam ser analisadas a partir da
leitura de documentos disponibilizados por essa coordenadora. Constituem-se em
registros de ações desenvolvidas nos anos de 1994 e 1995, que objetivaram a
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implementação do Bloco. Excetuando-se a formação dos professores, percebemos que a
maior parte das ações envolveu agentes da Secretaria Municipal de Educação num
movimento de preparação dos sujeitos coordenadores para o desenvolvimento do
projeto no ano posterior. Uma das formações pensadas, o “II Encontro Pedagógico
‘Alfabetização: uma Ação Interdisciplinar’”, permitiu-nos perceber os movimentos de
mudanças que se esperavam com a implantação do Bloco Único. Reflexões sobre o
lúdico, a cidadania e a avaliação das crianças preparavam – ou pelo menos tentavam
preparar – os professores para as novas proposições do projeto.
A coordenadora ainda possibilitou o contato com um programa de capacitação e
assessoria do projeto Bloco Único. Além dos objetivos gerais e específicos dessas ações
(que não eram direcionados apenas aos envolvidos com o Bloco Único), o cronograma
de ações para o ano de 1995 visava à fundamentação teórica dos professores naquilo
que se refere à prática alfabetizadora. Como percebemos nesses documentos, houve
uma preocupação com a formação de professores, pedagogos e previu-se tempo para
assessoria às escolas.
Ao cotejarmos as informações obtidas e as narrativas docentes, algumas
questões contraditórias emergiram, principalmente no que diz respeito às formações
docentes da época. Das alfabetizadoras entrevistadas, apenas três afirmaram que a
implementação desse projeto transcorreu de forma tranquila. A maioria, porém,
descreve a implementação do Bloco sem a devida preparação docente, apontando
poucos cursos realizados e/ou formação aligeirada e sem aprofundamento. Elas
aconteceram, mas sua configuração e seu quantitativo não foram suficientes. Decorre
disso, em suas opiniões, resistência docente, falta de entendimento ao que estava sendo
pedido, manutenção de práticas tradicionais de alfabetização, além de muito sofrimento.
Em suas falas, ainda revelam um tempo de muita desorganização e espontaneísmo e de
necessidade de o professor, autonomamente, resolver as demandas do cotidiano
pedagógicov.
EGSvi: “eles deram uma formação mas MUItovii vaga... [...] eles não/não/não tem um
enfoque assim... de você trabalhar isso... e/ou... uma sequência... eles jogam e:: e:: eu
acho que fica muito subjetivo você/não tem um direcionamento para o professor... (...)
aí eu vi assim... muita desorganização... (...)”.
Algumas professoras, mesmo garantindo a existência das formações, reiteram a
resistência/reclamações e/ou a dificuldade dos professores nesse primeiro momento de
implementação do Bloco Único, tendo em vista que não se sentiam preparados para
lidar com as mudanças propostas pelo projeto. Para uma delas, as discussões eram muito

ISSN 2177-336X

6912

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

20
novas e os professores não conseguiram alcançar a proposta que se almejava. Associado
a isso, a experiência do Bloco Único no Estado trazia referências negativas para o
município, o que criava certas expectativas que culminavam nessa resistência:
PCAC: (...) teve distribuição do/de dois livrinhos sobre o bloco único explicando o que
que era... mas eu lembro assim que a gente não conseguia alcançar a proposta
entendeu?... e muita resistência... por quê? porque a gente vinha de uma:: formação
pessoal... né?... (a gente) tinha sido alfabetizado éh:: usando métodos e aí com confusão
do construtivismo... ah não é mais método e tal... e misturou bloco único – que não tem
nada a ver com essa proposta específica né? de... de:: construtivismo – com:: com a::... a
política de – na verdade o bloco único era isso né? – a política de:: de educação/de
alfabetização do/no município... e o Estado já tinha uma experiência né?... um pouco
anterior a nossa... pouquinho tempo... e já não estava/as pa/as pessoas não/não tinha
uma boa visão né? do bloco único... então quando chegou no município já chegou com
muita resistência... como aliás toda:: proposta nova costuma ser assim...”.
Um dado importante foi a afirmação de quatro professoras de que não tiveram
nenhum tipo de orientação para o trabalho com a alfabetização nessas classes. Elas
assumiram turmas de Bloco Único após a implementação do projeto e relataram-nos que
a falta de preparação docente continuava sendo uma necessidade.
De posse desses dados, já podemos sinalizar o que compreendemos ser essa
suposta resistência docente: respostas de sujeitos aos enunciados produzidos pelo
sistema. Para Bakhtin; Volochínov (p. 101, 2010),
Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da
escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída
como tal [...]. Toda inscrição prolonga aquelas que a
precederam, trava uma polêmica com elas, conta
com as reações ativas da compreensão, antecipa-as.
Partindo dessa afirmação bakhtiniana que garante que as relações entre os seres
humanos são dialógicas, ressaltamos a posição ativa de todos os sujeitos no diálogo da
vida, e, por isso, consideramos as reações das professoras como réplicas de mulheres
que, diante das enunciações a respeito de mudanças e ressignificações e, em meio a
dúvidas e incertezas, posicionavam-se responsivamente a elas, seja mantendo práticas
tradicionais de ensino, seja questionando e polemizando as mudanças sugeridas pelo
projeto, seja acatando mudanças com cautela. A partir desse ponto, portanto,
assumiremos resistência docente/resposta docente como conceitos sinônimos.
Uma possível explicação para essa falta de formações docentes sinalizadas pelas
professoras é a afirmação da coordenadora entrevistada de que elas ocorreram nos
primeiros anos de implementação do projeto e, posteriormente, os grupos de estudo –
formações nas próprias unidades escolares – funcionaram com mais frequência. E, no
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que se refere a expectativas não correspondidas, ela também tece comentários sobre o
que não foi assegurado pelo próprio sistema ao trabalho da Secretaria de Educação: não
garantia de continuidade de um mesmo professor no Bloco; a dificuldade com materiais
no início do projeto e com formações na vigência do Bloco (segundo a coordenadora,
ocorreram nos primeiros anos); o processo de escolha dos professores que assumiriam
as classes de Bloco Único Iniciante (sempre deixadas para os menos experientes).
Na esteira das problematizações, as professoras ainda afirmaram não ter nenhum
tipo de material para o trabalho e destacam isso como uma grande dificuldade desse
momento. A coordenadora do projeto nos evidencia que, no início, houve dificuldades
na chegada do material e que a orientação era trabalhar a criança que constituía o
material humano já disponível; não era preciso, pois, esperar pela chegada de outros
recursos para iniciar a alfabetização. Nesse sentido, a sugestão era trabalhar com
sucatas, embalagens descartáveis que poderiam ser reaproveitadas pelos professores
como materiais didáticos. Ela relata, ainda, que os professores estavam ansiosos pela
chegada de material e que orientações já haviam sido dadas quanto ao manuseio,
alertando que deveria estar situado num ambiente de intensa interação entre professoraluno-jogos e ser antecedido por um planejamento flexível. Além disso, sinaliza dúvidas
dos professores quanto à efetivação desse trabalho.
Entre indicativos da presença de poucos e muitos materiais, foram apontados
pelas alfabetizadoras um ou mais para o trabalho no Bloco Único que seguem listados
na Tabela 1.
TABELA 1 – BASES MATERIAIS PARA O TRABALHO NO BLOCO ÚNICO
NA SERRA
Materiais apontadosviii

Reincidência de respostas

Livros didáticos e/ou cartilhas

10

Material elaborado pelo próprio professor

9

Jogos

7

Livros para leitura (literatura, revistinhas)

4

Material adquirido pelo professor

3

Brinquedos

3

Mimeógrafo

2

Cartolina e pincel atômico

1

Jornais

1
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Gravuras

1

Material em EVAix, materiais concretos e material 1
dourado
Diante dos dados, constatamos que os livros didáticos e/ou as cartilhas foram os materiais
didáticos mais presentes; fato que, por si, reflete uma contradição: a manutenção de cartilhas em um
período de intensas críticas a elas e aos métodos tradicionais de alfabetização.

Na sequência da tabela, aparecem os materiais elaborados pelos próprios
professores que se referem à confecção de jogos, alfabeto móvel, brinquedos, cartazes,
dado de palavras, histórias seriadas, quebra-cabeça, dominós, corridas de tabuleiro.
Duas professoras relatam que uma formação realizada nesse período orientou quanto à
elaboração de jogos. Muitas alfabetizadoras reiteram o reaproveitamento de sucatas para
a confecção desse material e uma delas, muito enfaticamente, declara que esse discurso
desresponsabilizava o sistema de fornecer material apropriado para o trabalho.
A intensa confecção de material pelo próprio professor, associada à presença
maciça dos livros didáticos – fornecidos pelo Governo Federal – e à aquisição de livros
e brinquedos educativos pelo profissional evidenciam a falta de material fornecido pelo
município. A existência de jogos de encaixe e que envolviam o alfabeto, além de jogos
da memória, ábaco, joguinhos de alfabetização, pedacinhos de sílabas para formar
palavras, palavras cruzadas e outros que tratavam de geometria, marca a presença dessa
instância municipal fornecendo materiais didáticos para o trabalho em sala de aula.
As reflexões produzidas sobre a falta de materiais diversificados para o trabalho
no Bloco Único conduziram-nos à outra questão, solicitando uma descrição mais
minuciosa das principais dificuldades vivenciadas pelos professores na alfabetização de
crianças inseridas nesse projeto. Apenas duas professoras afirmaram não ter
dificuldades no trabalho dessa época. As demais fizeram apontamentos importantes,
relacionando as condições de trabalho do professor como as principais dificuldades do
trabalho pedagógico. Justificam essa conclusão os seguintes aspectos citados pelas
professoras: a falta de materiais, o número elevado de crianças em sala (que segundo
alguns relatos superava 30 crianças), a falta de formação e/ou orientação para o
trabalho, o registro das fichas descritivas (que era trabalhoso e, segundo algumas
professoras, não havia previsão de tempo para sua escrituração), a falta de professora
auxiliar, a estrutura física comprometida (uma professora comenta que patrocinou
pequena reforma em sua sala), a ausência de fotocopiadoras (todas as atividades eram
reproduzidas no mimeógrafo), a ausência de bibliotecas, a falta de tempo para
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planejamento, atraso nos pagamentos dos salários docentes, falta de apoio da pedagoga
e de outros setores e a falta de respostas às necessidades especiais de algumas crianças.
São apontadas outras dificuldades que se referem à realidade da própria turma
(sua heterogeneidade, indisciplina, preconceito e falta de interesse), às dúvidas e
inquietações quanto ao processo de alfabetização em si, à falta de apoio dos órgãos
gestores, ao comprometimento docente com a continuidade e qualidade do processo de
alfabetização das crianças e outras questões que extrapolam os muros da escola e que se
referem ao acompanhamento da família e questões socioeconômicas do público
atendido. Entretanto, foram citados em menor proporção.
Diante do exposto, percebemos que as enunciações das professoras que
vivenciaram esse período de implementação do Bloco Único sempre remetem à falta de
informação, de preparação e de materiais para a ação, fato que redundou em incertezas,
dúvidas e em manutenção de práticas tradicionais de alfabetização. Compreendemos, no
entanto, essas reações como respostas habitadas pelo desejo de uma educação de
qualidade necessitando, para isso, de formação, bem como de condições materiais para
o desenvolvimento do trabalho.
Considerações finais
Desde o início desse estudo, delineamos uma proposta de pesquisar elementos
invisibilizados, interditos, na afirmação recorrente de que os professores são resistentes
a novidades pedagógicas. E, analisando um momento histórico específico,
descortinamos uma totalidade desconsiderada ao se assumir esse discurso,
compreendendo que esses professores, ao reagirem negativamente às mudanças dessa
época, denunciavam uma realidade de dificuldades frente a um discurso inovador que
pretendia revolucionar o ensino da leitura e da escrita no Espírito Santo, mas que não
garantia condições de trabalho para efetivação dessa proposta.
Naquilo que se refere ao trabalho específico no município da Serra, pudemos
constatar que os documentos, que asseguravam condições de trabalho para o ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita, não as garantiram efetivamente, deixando ao
professor, as resoluções práticas para o exercício de sua profissão (trabalhar com o
material humano, transformar materiais recicláveis em didáticos, resolver questões de
tempo para planejamento e registro de avaliações descritivas,...). Em nossas análises,
percebemos que respostas docentes, muitas vezes transgressoras, distanciam-se desses
textos em muitos aspectos, criticam algumas de suas determinações bem como a não
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garantia de direitos. Enfim, muitas das réplicas docentes constituídas no cotidiano que
envolvia a realização desse projeto não foram consideradas por aqueles que dirigiam a
educação no momento da implementação do Bloco. Ao contrário, foram rotuladas como
resistência a inovações didático-pedagógicas. A partir das contribuições de Marx (1985;
2011) e Bakhtin e Volochínov (2010), entendemos que essa suposta resistência foi
produzida por um contexto de dificuldades (sejam materiais, ou mesmo conceituais),
constituindo-se em uma resposta a essa realidade que sonegava ao trabalhador da
educação condições de trabalho básicas.
Mesmo partindo de uma experiência específica na história da alfabetização,
acreditamos que nossas análises permitem compreender movimentos atuais de réplicas
negativas

dos

professores

diante das

propostas de mudanças

pedagógicas,

principalmente com o reaquecimento das discussões sobre o sistema de ciclos (a
ampliação do ensino fundamental para nove anos, com reunião dos primeiros anos de
escolaridade e eliminação da reprovação e retenção das crianças que frequentam o
ciclo). Nesse sentido, desejamos que as vozes dos professores sejam ouvidas em meio à
implementação de políticas públicas, que as desconsideram e ainda as criticam.

Referências
BAKHTIN, M.; VOLOCHÍNOV. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas
fundamentais do método sociológico da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2010.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria de Estado da Educação. Grupo de
Planejamento e Orçamento. Relatório da SEDU biênio – 1995/1996. Vitória, 1997.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria de Estado da Educação e Cultura. Plano
Estadual de Educação 92/95. Vitória, 1992.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria de Estado da Educação e Cultura.
Projeto Desenvolvimento da Educação Pré-escolar e do Ensino Fundamental:
documento apresentado ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD (Banco Mundial). Vitória, 1992a.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Conselho Estadual de Educação. Parecer n. 161/96.
Vitória, 1996.

ISSN 2177-336X

6917

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

25

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Conselho Estadual de Educação. Resolução n.
122/96. Vitória, 1996.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Conselho Estadual de Educação. Resolução n.
76/92. Vitória, 1992.

MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Ed. Martin Claret, 2011.

______. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, 2. ed, 1985.
MUNICÍPIO DA SERRA. Prefeitura Municipal de Serra. Secretaria Municipal de
Finanças. Decreto Municipal n.º 2947, de 20 de janeiro de 2003.

__________________________________________
i

Artigo produzido a partir de recorte de pesquisa de mestrado, intitulada O Bloco Único no Município da
Serra: contribuições à História e à Política de alfabetização (1995-2003), orientada pela Profª Drª Cláudia
Maria Mendes Gontijo, no programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito
Santo.
i
Professora da Educação Básica da Prefeitura Municipal da Serra – ES e Doutoranda em Educação, na
linha de Educação e Linguagens, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
do Espírito Santo (PPGE/UFES). Endereço eletrônico: fabricia30@gmail.com
iii
O quantitativo não alcança o percentual de 100% em virtude de evidenciarem conclusões voluntárias,
não solicitadas previamente pela pesquisadora.
iv
Fizemos a opção por identificar os profissionais envolvidos nesta pesquisa pelas iniciais de seus nomes
e sobrenomes.
iii
Todas as transcrições das entrevistas seguem convenções definidas por FAVERO, L. L.; ANDRADE,
M. L. C. V. O. ; AQUINO, A. G. O., grupo de pesquisadores que tem investido em estudos sobre as
diferenças entre as modalidades de linguagem oral e escrita. Essas normas são apresentadas na obra
intitulada Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna.
v
O quantitativo final supera o número de professoras entrevistadas uma vez que apontaram um ou mais
materiais disponíveis na época para o trabalho nas salas do Bloco Único.
vi
Material emborrachado muito utilizado na elaboração de jogos pedagógicos.
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OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES
ALFABETIZADORES E SUA RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE
AVALIAÇÃO
Kaira Walbiane Couto Costax
Universidade Federal do Espírito Santo
RESUMO
O presente estudo apresenta um panorama das políticas públicas voltadas para a
alfabetização de crianças a partir da década de 1990. Nosso objetivo foi compreender o
conceito de alfabetização e de letramento que balizam os principais programas de
formação do Governo Federal. Para a realização desta pesquisa, adotamos os
pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin e seu círculo, bem como os estudos que
dialogam com a perspectiva de pesquisa de base histórico-cultural, pois entendemos que
o signo linguístico é carregado de conteúdo axiológico, marcado pelo tempo-espaço de
produção e pelas relações dialógicas de interação verbal entre os seres humanos. A
metodologia utilizada neste trabalho tem como base a modalidade de pesquisa de cunho
bibliográfico. Assim, o corpus analítico deste estudo foram pesquisas que versam sobre
as propostas de formação do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores
(Profa), do Programa Pró-letramento e do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (Pnaic). Nesse sentido, ao analisarmos esses documentos, tomaremos as vozes
presentes nos textos, considerando-as como vozes carregadas de valor e endereçadas a
interlocutores concretos, que são os professores alfabetizadores e toda a equipe que
integra as ações de formação. Destacamos que no diálogo com as pesquisas, vimos que
o movimento discursivo que embasa os programas de formação do Ministério da
Educação (MEC), concebe a alfabetização como um processo de aquisição das
habilidades de ler e escrever - decodificação e codificação. Tais conhecimentos são
considerados como antecedentes às práticas de letramento e privilegiam apenas uma das
dimensões da alfabetização: a aquisição do código.
Palavras-chave: Alfabetização. Formação de Professores. Avaliação

OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES
ALFABETIZADORES E SUA RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE
AVALIAÇÃO
Neste texto temos como objetivo compreender o conceito de alfabetização e de
letramento que são balizados nos principais programas de formação do Governo
Federal, bem como evidenciar a relação entre as formações e as políticas de avaliação
implementadas a partir da década de 1990. Desse modo, dialogaremos com diferentes
autores que se detiveram a investigar a alfabetização, no que tange aos programas de
formação do Governo Federal voltadas para os professores alfabetizadores.
Para análise dos textos adotamos os pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin e
seu círculo. A base teórica deste estudo é a perspectiva histórico-cultural, de cunho
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qualitativo e a modalidade de pesquisa adotada é a bibliográfica. Ancorados nos estudos
de Marcuschi (2008), entendemos que as pesquisas se configuram como suportes que
comportam diferentes enunciados e gêneros do discurso. Para esse autor, a ideia de
suporte abrange três aspectos: suporte é o lugar (físico ou virtual); suporte tem formato
específico; e suporte serve para fixar e mostrar o texto. Portanto, o suporte é base física
ou virtual onde são registrados textos de diferentes gêneros. Assim, todo gênero
discursivo exige um determinado tipo de suporte que irá depender das intenções do/s
autor/es. De acordo com Marcuschi (2008, p. 11), “[...] o suporte não é neutro e o
gênero não fica indiferente a ele”.
A partir das contribuições desse autor, consideramos que o banco de dados da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), são suportes
convencionais, que contemplam pesquisas que trazem em seu bojo discursos que
revelam as políticas de formação de professores, as didáticas de ensino e as propostas de
avaliação voltadas para os alunos matriculados no ciclo inicial de aprendizagem do
ensino fundamental. Esses discursos são organizados em forma de textos/enunciados
que são elaboradas a partir das escolhas e objetivos do/s autor/es. De acordo com
Bakhtin (2003, p. 274),
[...] o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações
concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso. O
discurso sempre está fundido em forma de enunciado
pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa
forma não pode existir.
A concepção de alfabetização defendida neste estudo, parte do princípio que a
alfabetização é “[...] uma prática social e cultural em que se desenvolvem a formação da
consciência crítica, as capacidades de produção de textos orais e escritos, de leitura e de
compreensão das relações entre sons e letras” (GONTIJO, 2008, p. 198). Guiados por
esse conceito, entendemos que as práticas de alfabetização envolvem a articulação
dessas dimensões, de modo a possibilitar aos sujeitos uma reflexão crítica e discursiva
sobre a língua escrita. Nesse sentido, consideramos as crianças como sendo sujeitos
concretos, situados em um contexto histórico-cultural, sujeito de direitos, que dialogam,
sofre influências e influenciam a sociedade.

Um olhar sensível sobre as políticas de alfabetização a partir da década de 1990
A década de 1990 é considerada o marco da educação. Durante esse período a
alfabetização foi objeto de estudos e debates nos campos acadêmicos, políticos e
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econômicos. No ano de 1990 foi realizada a Conferência Mundial de Educação Para
Todos, em Jomtien, na Tailândia. Esse encontro teve como objetivo discutir e assumir
como meta as necessidades básicas de aprendizagem para todos, a universalização do
ensino fundamental e a ampliação da educação para as crianças, os jovens e os adultos.
De acordo com o relatório elaborado nesse encontro, a educação teria como objetivo
proporcionar aos indivíduos conhecimentos que lhes possibilitassem responder aos
desafios do mundo do trabalho e da globalização.
Destacamos que nesse período foi iniciado a implementação das avaliações em
larga escala. Em 1990 foi realizada a primeira avaliação por amostragem do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb), organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os alunos matriculados nas turmas de
1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do ensino fundamental participaram dessa avaliação, sendo
avaliados os conhecimentos de língua portuguesa, matemática e ciências. As avaliações
por amostragem do Saeb foram realizadas nas edições de 1990 a 2003, cujo objetivo foi
realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro para saber quais fatores
interferiam no desempenho dos alunos e quais os indicativos sobre a qualidade do
ensino educacional brasileiro. A partir dos dados, a proposta do Governo era elaborar
ações que contribuíssem para a melhoria do ensino.
Podemos dizer que os acordos firmados com instituições internacionais e os
documentos elaborados pelo Governo Federal, durante a década de 1990, tiveram como
objetivo a redução das taxas de analfabetismos e evasão escolar e, sobretudo, a
formação da mão-de-obra qualificada para atender às exigências do mercado. Com base
em tal perspectiva, a Lei nº 9.394/96 é aprovada no governo Fernando Henrique
Cardoso. A educação, nesse documento, tem como finalidade a formação para o
exercício da cidadania, progressão no trabalho e estudos posteriores.
De acordo com Frigotto e Ciavatta (2003), a era FHC foi permeada por políticas
neoliberais que acabaram aumentando, ao invés de diminuir, a exclusão e as
desigualdades sociais. As ideias neoliberais foram utilizadas para justificar a
implantação de reformas no âmbito educacional no Brasil, com forte influência de
organismos internacionais. Em seu texto, vimos que os autores nutriam uma esperança
no governo de Lula. No entanto, ao dialogarmos com a pesquisas no campo da
alfabetização percebemos que houve nesse governo uma continuidade de políticas de
cunho neoliberal. Assim, no ano de 2005, foram criadas mais duas maneiras de avaliar o
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desempenho dos alunos do ensino fundamental, a Prova Brasil e o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e no ano de 2007, a Provinha Brasil.
Ressaltamos que o Ideb é uma proposta de avaliação desenvolvida pelo Governo
Federal e criada no ano de 2005, pelo doutor, formado em economia, Sr. Reynaldo
Fernandes, diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). O Ideb é um instrumento que serve como indicador de qualidade
educacional dos níveis escolares do ensino fundamental do País. As bases de cálculo do
Ideb são as notas obtidas pelos alunos na Prova Brasil ou Saeb xi mais os anos escolares
que o aluno leva para concluir o ensino fundamental.
O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina
informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil
ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e
8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) – com
informações sobre rendimento escolar (aprovação) (INEP, acesso em
2 out.2009).

Por meio dos dados coletados pelo Ideb, é possível saber quais as regiões e
escolas que apresentam maior e menor índice de desempenho escolar. A partir de tais
dados, a proposta do Governo Federal visa definir políticas públicas que contribuam
com a melhoria dos sistemas educacionais. Já a Provinha Brasil foi instituída pela
Portaria Normativa nº 10, de 24 de abril de 2007. Tendo como objetivo diagnosticar as
habilidades de leitura e de matemática das crianças matriculadas no 2º ano do ensino
fundamental das escolas públicas brasileiras. Sua aplicação é anual, sendo realizado em
dois momentos, no início e final do ano.
Acreditamos que as formas padronizadas de avaliação desenvolvidas pelo
Governo Federal demandam muitas reflexões a respeito do que se tem feito para a
melhoria da realidade educacional brasileira, a partir dos dados obtidos nesses exames.
Consideramos que esses mecanismos de avaliação não levam em consideração os
contextos reais onde os alunos e os professores estão inseridos.

Tessituras dialógicas com as pesquisas em educação: formação de professores
Tomando como base nosso objeto de estudo, dialogaremos com as pesquisas que
trazem em destaque as ações realizadas pelo Governo Federal a partir dos dados obtidos
nos instrumentos de avaliação em larga escala. Ao dialogarmos com as pesquisas,
buscaremos estabelecer as fronteiras que possibilitam a contrapalavra e o nosso
excedente de visão. Pois entendemos que,
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[...] nenhum leitor comparece aos textos desnudado de suas
contrapalavras de modo que participam da compreensão construída
tanto aquele que lê quando aquele que escreveu, com predominância
do primeiro porque no diálogo travado na leitura o autor se faz falante
e se faz mudo nas palavras cujos fios de significação reconhecidos são
reorientados segundo diferentes direções impostas pelas
contrapalavras da leitura (GERALDI, 2010, p. 133).

Desse modo, consideramos que as pesquisas apresentam diferentes vozes
sociais, que nos possibilitam entender o cenário educacional brasileiro, bem como o
conceito de alfabetização e de letramento que são balizados nos programas de formação.
A partir das nossas ancoragens com os textos, selecionamos os trabalhos realizados por
Becalli (2007), Giardini (2011), Lúcio (2011), Antunes (2015), por percebermos que
esses trabalhos evidenciaram que os resultados das avaliações nacionais são utilizados
para justificar as políticas de formação do MEC, voltadas para os professores
alfabetizadores.
A pesquisa de Becalli (2007), a respeito da abordagem de ensino da leitura do
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (Profa), buscou compreender a
concepção de leitura e de texto legitimada por esse programa, bem como os
pressupostos teóricos e metodológicos que balizaram seu modelo de ensino da leitura.
De acordo com o Guia do formador, o Profa foi um programa criado pelo Governo
Federal, no ano de 2001, com o objetivo de “[...] instrumentalizar o professor para que
possa organizar boas situações de aprendizagem a partir de textos como parlendas,
canções, poesias etc.” (BRASIL, 2002, p. 49). A autora destaca que o Profa foi um
programa implantado durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja
proposta foi elevar os índices do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), já
que a média de proficiência em Língua Portuguesa dos anos de 1995 a 2001 foi muito
baixa.
Segundo Becalli (2007), a proposta de formação materializada no Profa é
constituída de vozes que incorporam os discursos produzidos por Piaget, Ferreiro e
Teberosky e Telma Weisz. Tais falas visam a dar legitimidade e credibilidade ao
programa. “[...] Esses discursos buscaram, numa perspectiva monológica e vertical,
construir um determinado regime de verdade legitimando o construtivismo como a
teoria adequada para sustentar o trabalho do professor nas classes de alfabetização”
(BECALLI, 2007, p. 199). Destacou, ainda, que,
[...] o material do PROFA não favoreceu para que os professores
formadores e os cursistas pudessem se constituir como sujeitos
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no processo de formação, uma vez que o material não propiciou
o diálogo com a produção de conhecimento na área da
alfabetização e, portanto, com diferentes vozes. Dessa forma,
consideramos que os materiais do PROFA não favoreceram para
que os professores cursistas e os formadores se colocassem
como interlocutores diante das várias vozes responsáveis pelo
conhecimento produzido historicamente sobre a alfabetização
(BECALLI, 2013, p. 199).
Ancorada na perspectiva bakhtiniana de linguagem, a autora concluiu que as
atividades destinadas à leitura e à escrita propostas no programa de formação são
voltadas, sobretudo, para o ensino de palavras. De acordo com Becalli (2007), apesar de
algumas atividades enfatizarem o texto, este não é explorado de forma a possibilitar que
os alunos construam uma atitude responsiva, pois é tomado apenas como pretexto para
o estudo das relações entre o oral e o escrito. Considerou também que o ensino da
leitura precisa ser sustentado por uma concepção que visualize os alunos como sujeitos
sócio-históricos que dialogam com os textos, produzindo discursos e se constituam
como sujeitos de seus próprios discursos.
O trabalho de Giardini (2011) é fruto de uma pesquisa bibliográfico-documental,
cujo objetivo foi analisar a qualidade da formação continuada de professora no
Programa Pró-Letramento, verificando a sua coerência e/ou incoerência interna. Os
dados analisados evidenciam, segundo a autora, que a formação é apresentada como
sendo uma inovação capaz de melhorar os problemas da educação, apresentando caráter
compensatório, uma vez que reforça a qualidade apenas pela via da prática docente. A
autora considera que a formação não contribuiu para a atualização de práticas, uma vez
que não possibilitou momentos dialógicos em que os professores pudessem refletir
sobre seus fazeres docentes, seus contextos e sua valorização profissional.
O discurso “inovador” do Programa Pró-Letramento também foi evidenciado no
trabalho apresentado por Lúcio (2011), na 34a reunião da Anped. Ao analisar os
fascículos do curso, a autora constatou que os pressupostos construtivistas de Emília
Ferreiro e Ana Teberosky sobre a psicogênese da língua escrita são amplamente
divulgados nos fascículos e viu que há uma homogeneização discursiva que evidencia
os enunciados de dois centros, CEALE/UFMG e CEEL/UFPE, em defesa do
“alfabetizar letrando”. Assim, a autora salienta que o conceito de alfabetização é
apresentado ao nível das habilidades linguísticas, ou seja, de domínio do código escrito,
e antecede as discussões de letramento.
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De acordo com Antunes (2015), o objetivo da formação Pró-Letramento é
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de Língua Portuguesa e Matemática,
uma vez que os dados das avaliações do Sistema Nacional de Educação Básica (Saeb) e
o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) têm demonstrado que muitas
crianças não estão se apropriando dos conhecimentos da leitura e da interpretação de
textos. A autora destaca que o Programa Pró-Letramento foi uma medida tomada pelo
Governo Federal para resolver os problemas de aprendizagem das crianças, tendo como
principal agente transformador os professores. O discurso da formação referenda o
letramento de Magda Soares, como sendo o “[...] marco orientador das ações conjuntas
da união, municípios e sociedade civil” (BRASIL, [200-], p. 1).
Outro trabalho que destaca a relação conjunta entre avaliação e formação, é o
trabalho realizado por Luz e Ferreira (2013). De acordo com as autoras, os resultados do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do ano de 2007 indicaram que
houve melhoria do sistema educacional nas séries iniciais do ensino fundamental, cujo o
índice foi de 4,2 e, no ano de 2009, foi de 4,6, superando, assim, as metas estimadas
para os referidos anos. As autoras ponderam que esses resultados serviram de
argumentos para justificar o êxito do Programa Pró-Letramento, pelo MEC, servindo de
referência para a implementação do Programa de Formação do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Acrescentam ainda que o “[...] o Pacto é a
continuação dos programas implementados durante o Governo Lula (2003-2010) e que
trata a relação formação, trabalho docente e avaliação como estratégica para atingir
melhores resultados nas avaliações nacionais” (LUZ; FERREIRA, 2013, p. 3).
Ressaltamos que o Pacto foi instituído no Governo da presidenta Dilma
Rousseff, no ano de 2012, e apresenta vínculos com os programas implementados na
gestão do Governo Lula (2003-2010). É um compromisso assumido entre os Governos
Federal, Estadual e Municipal, que visa a assegurar que todas as crianças de até oito
anos se tornem alfabetizadas ao final do 3º ano do ensino fundamental. Podemos dizer
que Pnaic é fruto de uma política de governo pautado na política educacional e
internacional, portanto segue as orientações e objetivos de diferentes instituições, entre
as quais, o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Plano Nacional de
Educação (PNE) e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).
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No entanto, observamos na pesquisa bibliográfica e documental de Oliveira
(2012) intitulada “As estratégias utilizadas por crianças em fase de apropriação da
leitura: uma análise baseada na interação com instrumentos de avaliação em larga
escala”, que, anteriormente ao Pnaic, houve um outro programa que também serviu de
base para sua implantação. A autora destacou que, em 2006, a Associação dos Prefeitos
do Ceará (Aprece) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará
(Unidime-CE), com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),
assumiram o compromisso com a alfabetização das crianças, dando origem ao Programa
Alfabetização na Idade Certa (Paic), que compreendia uma avaliação de larga escala,
cujo objetivo principal era fornecer subsídios para que as unidades municipais criassem
seus próprios sistemas de avaliação, garantindo, assim, a alfabetização das crianças na
idade certa ou no segundo ano do ensino fundamental. Conforme a autora, os
instrumentos utilizados pelo Paic foram cadernos de testes, elaborados de acordo com
uma matriz de referência. Segundo Oliveira (2012, p. 84), as competências avaliadas
pela matriz do Paic foram referentes “[...] à ‘Apropriação do sistema de escrita:
habilidades relacionadas à identificação, ao reconhecimento de aspectos relacionados à
tecnologia da escrita’ e ‘Leitura: habilidades ligadas à decodificação e compreensão de
palavras e textos’”.
Conforme assinala Bakhtin (2003), nos comunicamos por meio de enunciados
que são produzidos para dar continuidade a cadeia discursiva, objetivando responder a
enunciados elaborados por outros sujeitos. Nessa perspectiva, entendemos que as
pesquisas apresentadas são enunciados permeados de vida, que carregam um conteúdo
ideológico, um tom valorativo dos sujeitos que os produzem. Tais enunciados nos
possibilitaram o entrelaçamento de fios e tramas discursivas que ampliaram nosso olhar
a respeito das políticas públicas em alfabetização.

Nossas Considerações
Ao dialogarmos com as pesquisas, vimos que os programas de formação dos
professores alfabetizadores são medidas propostas pelo Governo Federal para melhorar
os índices de leitura e escrita dos alunos matriculados no ensino fundamental. A teoria
construtivista e o termo letramento adotado por Magda Soares, constituem o discurso
hegemônico das formações oferecidas pelo MEC, sendo considerados como propostas
inovadoras capazes de melhorar significativamente os índices de fracasso escolar.
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Destacamos que a teoria construtivista tem orientado as políticas de
alfabetização no Brasil principalmente a partir da década 1990, e atualidade, norteando
as práticas de alfabetização desenvolvidas nos sistemas que aderiram o Ciclo Básico de
Alfabetização. Observamos que tal abordagem teórica é amplamente divulgada nos
programas de formação do Profa, Pró-letramento e Pnaic, servindo de argumentação
teórica para enfatizar os processos didáticos que concebem a alfabetização como
aquisição do código escrito. A ênfase dada aos agrupamentos dos alunos a partir dos
níveis/hipóteses de escrita, orientam as propostas didáticas dos professores, servindo de
referência para elaboração dos instrumentos das avaliações nacionais.
No que tange ao termo letramento, vimos que ele foi incorporado com muita
força no meio acadêmico e nas pesquisas, nos anos de 1980 e 1990, período em que se
afirmava que a alfabetização havia perdido sua especificidade, devido à incorporação da
teoria construtivista e à adoção do sistema de ciclos e progressão continuada, que,
segundo Soares (1998), acabou gerando uma “pulverização” do que devia ser
aprendido. De acordo com a autora
[...] alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou
seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da
leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao
mesmo tempo, alfabetizando e letrado (SOARES, 1998, p. 47).
O discurso de Soares do alfabetizar letrando fundamenta os programas de
formação e as políticas de avaliação do MEC. Apesar dessa fundamentação, é possível
notar no diálogo com as pesquisas, que há uma dissociabilidade entre esses conceitos.
De acordo com as orientações didáticas das formações, a apropriação da linguagem
escrita, ocorre por meio do ensino de palavras, sílabas e letras. O letramento é
referendado a partir do uso dos diferentes gêneros textuais. No entanto, os textos “[...]
não respondem a nenhum interesse mais imediato daqueles que sobre os textos se
debruçam” (GERALDI, 1997, p. 168). Ou seja, os textos são utilizados como pré-texto
para ensinar os conhecimentos do sistema de escrita alfabético. A leitura como
produção de sentidos não é aprofundada nas propostas de formação. Essa
indissociabilidade entre alfabetização e letramento, também é observada nos
instrumentos de avaliação dos Governos. Schwartz e Gontijo (2011), no texto
“Alfabetização, letramento e a política de avaliação diagnóstica no Brasil”, apontam que
[...] a Provinha Brasil avalia a leitura e a escrita apenas como mera
aquisição da técnica de ler e escrever e dissociada das diferentes
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práticas de uso da linguagem escrita na sociedade, negando o princípio
da indissociabilidade entre conhecimento linguístico e práticas sociais
de leitura e escrita (SCWARTZ; GONTIJO, 2011, p.187).

Assim, os enunciados apresentados revelam que o discurso expresso nos
programas de formação do MEC é um discurso acabado, pois não levam em conta os
fatores históricos, culturais e sociais que interferem no processo de ensinoaprendizagem.
Podemos concluir que o conceito de alfabetização apresentado pelas pesquisas sobre os
programas de formação do MEC, reforçam as habilidades linguísticas e a aquisição do
código escrito, esses são vistos como conhecimentos que antecedem as práticas de
letramento. Essa concepção sustenta as políticas de avaliação, desconsiderando o caráter
emancipatório, político e ativo do ensino da língua materna e as relações sociaishistóricas-políticas da sociedade.
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e sobrenomes.
vii
Todas as transcrições das entrevistas seguem convenções definidas por FAVERO, L. L.; ANDRADE,
M. L. C. V. O. ; AQUINO, A. G. O., grupo de pesquisadores que tem investido em estudos sobre as
diferenças entre as modalidades de linguagem oral e escrita. Essas normas são apresentadas na obra
intitulada Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna.
viii
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ix
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xi

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações
para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino
oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários
socioeconômicos.
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EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS NO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL EM MATO GROSSO
Este painel apresenta relatos de experiências didáticas e de reflexão sobre a prática
docente no contexto da Educação Profissional e Tecnológica de nível médio. Evidencia
as ações realizadas na rede de Escolas Técnicas Estaduais de Mato Grosso, a qual é
mantida pela Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITECI/MT.
Destaca os trabalhos de pesquisadores que integram o Núcleo de Estudos e Pesquisa,
Interdisciplinar e Aplicada em Educação Profissional e Tecnológica do estado de Mato
Grosso (NEPIA/EPT/SECITECI-MT), envolvendo alunos, professores e comunidade.
Aborda, inicialmente, os resultados de uma pesquisa abrangendo os docentes em seu
agir cotidiano e suas relações com os instrumentos materiais e simbólicos que permeiam
sua prática em sala de aula. Também, apresenta um trabalho sobre os aspectos da prática
profissional do Curso Técnico Profissionalizante de Nível Médio em Agropecuária,
realizado no Centro de Treinamento Sindical Rural (CENTRESIR) em Várzea Grande MT em parceria entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato
Grosso (FETAGRI-MT) e a SECITECI-MT, via Escola Técnica Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica de Diamantino; e uma terceira pesquisa destacando as
experiências pedagógicas na abordagem da temática racial como disciplina dos cursos
técnicos e atividade de extensão, pelo viés cultural.
Palavras-chave: Educação Profissional. Didática. Interdisciplinaridade.
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CONSTRUINDO IDENTIDADES SE “SER NEGRO” E SUPERANDO
RACISMO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PELO VIÉS CULTURAL

Autora:
Maria Luiza TROIAN
Escola Técnica Estadual de Sinop – SECITEC/MT
Coautora:
Gislaine Dias Florentino FERREIRA
Escola Técnica Estadual de Sinop – SECITEC/MT

A partir da Lei 10.639/03 que estabelece a inclusão no currículo escolar da história e
cultura afrobrasileira, surge a questão: como trabalhar o tema provocando a construção
de conhecimentos, com mudanças na afirmação e construção de identidades de ser
negro e a superação de comportamentos racistas. Neste sentido, esta pesquisa buscou
avaliar duas experiências pedagógicas, uma desenvolvida durante a disciplina de
‘Educação Afrobrasileira’ com os alunos dos cursos técnicos da Escola Técnica
Estadual, outra como atividade de extensão com alunos de uma escola do campo. Com
uma abordagem qualitativa, utilizou para coleta de dados à observação participante,
questionários e entrevista semiestruturada com os alunos envolvidos. As leituras que
fundamentaram os trabalhos consideraram autores que: no processo educativo considera
as relações humanas, o aluno como sujeito do processo, formação humana multilateral e
emancipatória (Freire); que trazem a história de lutas dos negros no Brasil (Gennari), o
racismo na constituição da sociedade brasileira (Schwarcz; Guimarães) e a cultura
afrobrasileira (Munanga; Gomes). Inicialmente os alunos rejeitaram discutir a temática
racial, mas com o encaminhamento das atividades, a participação ganha um perfil em
que os mesmos querem falar sobre o tema fazendo a leitura da sociedade, dos aspectos
culturais afrobrasileiros que estão presentes na nossa linguagem, culinária, danças,
musicas, cuidados e prevenção da saúde, agricultura, artesanato, religião. Refletem
sobre as histórias de vida e a organização da sociedade com o racismo e desigualdade
racial. Percebe-se que a pedagogia utilizada e os conhecimentos construídos provocam
mudanças de comportamentos, quando há a assunção dos alunos, assumindo-se como
ser social e histórico, pensante e transformador. Relatam identificar ações de racismo
que antes não percebiam, sua atual indignação e mobilização por coibir os tratamentos
racistas no seu meio social. Também, a afirmação de sua identidade de “ser negro”,
valorizando os aspectos físicos e culturais de sua origem.
Palavras-chave: Educação profissional. Etnicoracial. Cultural.

1.

INTRODUÇÃO
Este trabalho discorre sobre uma pesquisa desenvolvida no cenário da Educação

Profissional na região do médio norte do Mato Grosso, município de Sinop, que avaliou
o resultado do trabalho pedagógico na implementação da Lei 10.639/03 que estabelece a
inclusão no currículo escolar da história e cultura afrobrasileira.
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A proposta do estudo foi avaliar o trabalho pedagógico da temática racial em
duas situações e espaços distintos, que teve como objetivo a construção de
conhecimentos e provocar mudanças na afirmação e construção de identidades de ser
negro e a superação de comportamentos racistas. Uma desenvolvida durante a disciplina
de ‘Educação afrobrasileira’ com os alunos dos cursos técnicos da Escola Técnica
Estadual, outra, como atividade de extensão com alunos da escola do Estadual do
Campo Florestan Fernandes.
A pesquisa de abordagem qualitativa utilizou para a coleta de dados a
observação participante, aplicação de questionário e perguntas pontuais aos
participantes,

desenvolvida

durante

o

trabalho

pedagógico

dos

professores

pesquisadores no ano de 2014 e 2015. Na Escola Técnica a pesquisa foi desenvolvida
pela professora da escola, que trabalhou a disciplina de vinte horas de ‘Educação
afrobrasileira’ nos cursos técnicos de Eletrotécnica, Administração, Informática e
Floresta, envolvendo sessenta alunos. A atividade de extensão foi coordenada pela
pedagoga da SECITEC, na oficina de “africanidades e cultura do campo”, com cento e
dez horas, envolvendo trinta alunos e três professores da escola do Campo.

2.

DESENVOLVIMENTO
As duas experiências, ao trabalhar a temática racial, consideram que o racismo

ainda está presente nas relações sociais, definindo racismo como “sendo um corpo de
atitudes, preferências e gostos instruídos pela ideia de raça e de superioridade racial,
seja no plano moral, estético, físico ou intelectual” (GUIMARÃES, 2004, p. 17). E, raça
na perspectiva sociológica da palavra, como:

Uma construção histórica e social [...] uma das formas de identificar pessoas
[...]. É uma categoria classificatória que deve ser compreendida como uma
construção local, histórica e cultural, que tanto pertence à ordem das
representações sociais – assim como são as fantasias, mitos e ideologias –
como exerce influencia real no mundo, por meio da produção e reprodução
de identidades coletivas e de hierarquias sociais politicamente poderosas
(SCHWARCZ, 2012, p. 33-34).

A pesquisa mencionada por Schwarcz (2012, p. 31) mostra que “ninguém nega
que existe racismo no Brasil, mas sua prática é sempre atribuída a ‘outro’. Seja da parte
de quem age de maneira preconceituosa, seja daquela de quem sofre com o preconceito,
o difícil é admitir a discriminação e não o ato de discriminar.” Se apresenta como algo
externo às nossas ações e relações sociais, impessoal. Aqui, faz-se importante
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mencionar Freire, quando escreve sobre a ‘assunção’, que é o sujeito que assim se
assume, como ser social, histórico, reflexivo, participante e transformador. Lembra que,
“Não é possível à assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo sem
a disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente
sujeito também” (FREIRE, 2004, p.46).
O cenário em que foi desenvolvida a pesquisa, região médio norte do Mato
Grosso, é uma região politicamente direcionada para o agronegócio, com um histórico
de exploração dos trabalhadores e de racismo. No processo de colonização, nos anos 70,
divulgava-se a ideia que esta era uma terra de progresso, por receber pessoas brancas e
sulistas (SOUZA, 2004). No entanto, o município de Sinop tem um percentual de 51%
de negros (IBGE de 2010); na Escola Técnica, nos cursos técnicos do ano de 2004 até
2008, 42% alunos matriculados se autodeclaram negros (TROIAN, 2011); e na Escola
do campo Florestan Fernandes, 72% das 120 pessoas pesquisadas, se autodeclaram
negras (PAULA, 2015). Pessoas que são ‘invisibilizadas’ no processo de
desenvolvimento da região, estão excluídas dos bens construídos neste processo, sem
valorização de suas culturas.
Neste sentido, as propostas pedagógicas para trabalhar a temática racial, nas duas
situações pesquisadas, consideraram que:

Para chegarmos a ter uma sensibilidade pedagógica para com os conteúdos
da docência, ou para novas didáticas ou para com os tempos de formação e
socialização, teremos que começar por termos sensibilidade humana para
com os educandos(as) como sujeitos sociais e culturais, éticos e cognitivos
(ARROYO, 2004, p.61).

Também, seguindo os objetivos que, além de construir novos conhecimentos
sobre o tema, o aluno faça a leitura da realidade em que vive, e “a percepção de que a
realidade pode ser mudada, na medida em que, no ‘hoje’ em que se está verificando o
antagonismo entre mudança e permanência, este antagonismo começa a se fazer um
desafio” (FREIRE, 2001, p. 47). Que a construção de conhecimentos provoque
indignações e combate ao racismo e contribua para afirmações de identidades de “ser
negro”.
Ainda, segundo Paulo Freire (2001), a ação cultural para a libertação se
caracteriza pelo diálogo do ato do conhecimento, problematizar a realidade e considerar
os saberes dos educandos. Então, as duas experiências pedagógicas pesquisadas partem
da tática de encaminhar os trabalhos em que os alunos sejam sujeitos deste processo,
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que possibilite assumirem o papel de sujeitos, que não se reduz a conhecimentos
referentes às informações apresentadas pelo professor, e sim, uma relação com o
mundo, com sua realidade individual e social.

Experiência pedagógica como atividade de extensão
Esta experiência pedagógica resultou do desenvolvimento da Oficina de
‘Africanidades e cultura do campo’, pertencente ao Projeto Educação Científica,
Agroecológica e Cultural do Campo (Novos Talentos/CAPES/UNEMAT-MT/Escola
Estadual Florestan Fernandes). A escola Florestan Fernandes está inserida em um
assentamento de reforma agrária, organizado pelo Movimento Sem Terra (MST).
A oficina foi desenvolvida em duas etapas com turmas distintas, a primeira com
60 horas e a segunda com 50 horas. Como uma atividade extraclasse os alunos da escola
é que escolheram fazer parte da oficina. A maioria dos alunos que fiz a primeira etapa
escolhe fazer a segunda, envolvendo aproximadamente 30 alunos e três professores. Os
encontros tinham uma carga horária de três a quatro horas e aconteciam em média duas
vezes por mês.
As atividades desenvolvidas envolveram:
Rodas de conversa - que aconteceram em diferentes momentos, em que os
alunos, no coletivo, relacionavam a temática com suas trajetórias de vida, aspecto
históricos, econômico e cultural de sua comunidade e de suas famílias. Foram os
momentos em que, os alunos perceberam-se como sujeitos do processo, e despertaramse para a ‘assunção’ que percebe parte da história dos negros no Brasil, dos quem
sofrem o racismo e de quem é racista.
Estudos da história e cultura – O livro Em busca da liberdade foi uma das bases
para os estudos desenvolvidos pelos alunos desta pesquisa. O autor escreve que o
passado é muito mais do que um momento distante, e sim, é um passo fundamental para
entender a realidade atual, identificarem-se neste processo sustentar a mobilização
individual e coletiva por igualdade de direitos e oportunidades. É uma abordagem
histórica dos negros no Brasil contada na perspectiva dos sujeitos, que organizados,
lutaram pela liberdade, com valorosos exemplos de produção, solidariedade e gestão
(GENNARI, 2008). Um grande envolvimento dos alunos foi conhecer, a partir da luta
dos negros, a organização dos quilombos no estado do Mato Grosso que compararam
com a realidade da comunidade escolar, a cultura afro-brasileira, história dos negros no
Brasil e a desigualdade racial.

ISSN 2177-336X

6935

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6

Outro livro utilizado como base para os estudos foi “para entender o negro no
Brasil de hoje”, elaborado “com respeito à dignidade humana, à igualdade de direitos, à
participação e corresponsabilidade pela vida social” (KABENGELE; GOMES, 2006,
p.5) faz uma abordagem cultural afro brasileira, suas religiões, danças, vestuários e
apresenta os homens e mulheres negos(as) que fizeram história.
Os alunos percebem e relataram que a história do Brasil tem muitas outras
informações sobre os negros no Brasil, e não somente sobre o período da escravidão e
abolição pela Princesa Isabel, que os mesmo relataram que foi o que aprenderam na
escola.
Lendas e contos africanos – Trabalhamos com literaturas escritas e filmes.
Ambos possibilitaram conhecer heróis, reinados, que não fazem parte das tradicionais
lendas e contos que conheceram na escola. Cito aqui os filmes: Kirikou e a Feiticeira e,
Kirikou e os bichos da floresta. Identificaram-se com o herói Kirikou, sua vida no
campo e com outras pessoas da comunidade, com suas constantes lutas pelo direito da
terra e condições para trabalhar e viver no campo.

Foi um despertar para as

possibilidades que o assentamento tem enquanto organização econômica para suas
famílias, considerando suas riquezas ambientais e conhecimentos das pessoas. As
observações feitas pelos alunos foram debatidas, e envolveu a produção familiar,
descobrimento do artesanato em argila, respeito aos anciãos, preservação da natureza,
uso das ervas medicinais e a mulher no trabalho do campo. Os filmes foram os
provocadores da temática, que resultou no olhar para seu mundo, perceber riquezas de
cultura, como também, possibilidade de intervenção no mundo, nos espaços da escola,
da comunidade e da região.
Documentários – Quesito cor foi o provocador para conversarmos sobre, qual
minha raça/cor? Fez parte do nosso primeiro encontro, e possibilitou debatermos sobre
o tema e mobilizar os alunos para os próximos estudos. Eles se identificaram com o
tema, perceberam que estaríamos estudando sobre suas histórias, perceberam-se sujeitos
do processo. Um segundo documentário foi Vista minha pele, que traz situações
pertinentes para percebermos como o racismo apresenta-se nos diferentes espaços,
como faz parte das nossas relações sociais e passa despercebido pela naturalidade que se
apresenta. Outro documentário foi, Viajando aos extremos, ‘viajamos’ para a África,
para conhecermos a origem e a cultura dos jogos Mancala, em específico, o KALAH,
que foi um dos recursos utilizado na oficina.
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Imagem 1: Roda conversa.

Imagem 2: Elaboração dos jogos e conversas.

Fonte: E.E. Florestan Fernandes.

Fonte: E.E. Florestan Fernandes.

Jogos africanos – Outro momento forte da oficina foi da confecção e o brincar
dos jogos africanos de origem mancala, que são praticados pelos povos africanos das
aldeias do campo e tem forte ligação com a mitologia, política e região. Trabalhamos
com três jogos: kakah da região do Norte da Africa; yoté dos países da África Ocidental
e; fanorona de Madagascar. O momento da confecção dos jogos e do jogar propiciou
um ambiente de lazer, arte, e conversas sobre a cultura africana a afrobrasileira.
Percebem que, mesmo sendo obrigatório estudar história e cultura afrobrasileira e
africana nas escolas, pouco acontece principalmente no aspecto cultural.
Musica e dança do siriri – A musica e dança do siriri é parte da cultura
matogrossense, muito presente nos quilombos do estado. Assim, para estudarmos a
história e cultura afrobrasileira do estado, utilizamos do siriri como viés para conhecer
mais a história, cultura e dados estatísticos dos negros no estado.

Imagem 3: Siriri.

Fonte: E.E. Florestan Fernandes.

Imagem 4: beleza do cabelo negro.

Fonte: E.E. Florestan Fernandes.

Beleza do cabelo negro – esta foi uma demanda que surgiu durante a oficina.
Com uma significativa representação de negros no grupo e na afirmação de identidades,
surgiu à necessidade de um momento específico para falarmos da beleza, cuidados e
adornos para o cabelo negro. A participação foi marcante, envolvendo diferentes idades
e gênero.
O viés cultural criou um ambiente propício e convidativo para abordarmos
vários aspectos relacionados à temática racial. No momento em que pesquisávamos e
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percebíamos a presença da cultura afrobrasileira nos costumes, culinária, danças,
adornos, vestes, palavras, tecnologias, religião, jogos, entre outros, surge também o
debate sobre a desigualdade racial, as diferentes manifestações de racismo, o racismo no
mercado de trabalho, com a religião de origem africana, o desconhecimento sobre os
jogos e outros aspectos culturais africanos, origem da maioria da população brasileira.
Apresentamos alguns relatos dos alunos: “A oficina me fez entender o que é ser negro, e
morar no assentamento, onde boa parte das pessoas que mora aqui e são negros,
conhecer o contexto histórico, as, características culturais e passei a me valorizar, não
aceitar ações de preconceito” (Aluna A).
Neste processo, os alunos negros que fizeram parte da oficina, reafirmam sua
identidade de ‘ser negro’, valorizando suas características físicas, a beleza do cabelo
negro. “Gostei de me conhecer as minhas origens, respeitar minha raça, antes eu achava
que cabelo liso e olhos azuis eram mais bonitos do que os meus. Aprendi isso desde
crianças, porém, era o que eu ouvia” (Aluna B).
Identificam às manifestações de racismo, e fazem intervenções nas relações da
comunidade escolar, conscientizando para romper com as ações provindas de racismo.
“Percebi que os colegas mudaram sua opinião sobre o que é ser negro. Hoje, na escola
essa relação com os colegas mudou, parou de chamar o outro com apelido e quando
chama nós falamos que não podemos tratar as pessoas com preconceito” (Aluna C).
Enfim, constituíram-se como provocadores para implementar a Lei 10.639/03 na
escola e para a superação do racismo nos seus espaços de convivência, como também,
reafirmam suas identidades de ‘ser negro’.

Experiência pedagógica nas disciplinas dos cursos técnicos
Em 2006, foram encaminhadas ações na Educação Profissional para
implementar a Lei 10.639/03, assim na proposta pedagógica dos cursos técnicos tem
uma disciplina de vinte horas, no curso denominada como eixo tecnológico, sobre a
educação afrobrasiliera. Observe parte da matriz curricular de um dos cursos técnico
revisado e aprovado em 2015 pelo Conselho Estadual de Educação do MT.

Quadro 01: Trecho da Proposta Curricular do Curso Técnico em Floresta, 2015.

Educação Afro-Brasileira
Competência:
Abordar
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desenvolvimento
do Brasil também a
partir
das
influências
da
cultura Africana e
Afro-brasileira
e
considerar
a
temática racial no
contexto
de
segregação
e
preconceito racial,
histórico, social e
econômico
dos
afro-brasileiros.

apontam as desigualdades
entre “brancos” e “negros”
na educação e no mundo do
trabalho; refletir sobre os
aspectos de preconceito e
discriminação
racial;
conhecer a cultura e a
história dos afro-brasileiros
e
Africana
no
desenvolvimento do Brasil;

20
h

História do Afro Latino
Brasileiro
Bases
legais:
Lei
nº
10.639/03 e 11.645/08
Diretrizes Nacionais para
Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o
ensino da História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana
Parecer nº 234/2006 –
Conselho
Estadual
de
Educação de Mato Grosso
Dados estatísticos quanto aos
negros no Brasil;
Conceito de raça e racismo;
Tribos brasileiras e seus
aspectos culturais;
Influências na alimentação
brasileira pelo indígena e
africano.

Fonte: Escola Técnica de Sinop/MT.

A matriz curricular sofreu algumas alterações desde a implantação, acrescentou
a obrigatoriedade de trabalhar a Lei 11.645/08, que acrescenta o estudo sobre os povos
indígenas, entretanto a quantidade de horas trabalhadas não alterou, permaneceram as
mesmas vinte horas. As atividades pedagógicas são distribuídas em dois momentos, o
primeiro estuda a história e cultura abrobrasileira e o segundo a identificação e cultura
indígena do Brasil. Para fins desse estudo o recorte para análise se ateve ao primeiro
momento.
Segue a descrição das atividades realizadas em sala nos cursos técnicos em
Floresta, em Informática, em Administração e em Eletrotécnica nos estudos realizados
da temática afrobrasileira, onde se buscou adotar a mesma estratégia didática. Que
ficaram distribuídas em:
Reconstruindo a história - Para provocar a reflexão sobre a história, foram
distribuídas imagens da cultura negra em diferentes contextos históricos, em seguida foi
solicitado aos alunos para fazerem uma reconstrução histórica a partir de seus
conhecimentos empíricos e narrar aos colegas. Momento em que se percebe que muitos
não se dão conta da marginalização que acontece no decorrer da história, nem percebem
que são herdeiros desse processo histórico. Discorrem como se fosse uma história longe
de sua realidade.
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Imagem 5: Reconstruindo a história.

Imagem 6: Personalidade Afrobrasileiras.

Fonte: Própria.

Fonte: Própria.

A prática pedagógica foi buscando fazer os estudantes fossem sujeitos de
reformulações de conceitos e acontecesse o aprendizado conforme Arroyo (2004, p.61)
defende “para chegarmos a ter uma sensibilidade pedagógica para com os conteúdos da
docência, ou para novas didáticas ou para com os tempos de formação e socialização,
teremos que começar por termos sensibilidade humana para com os educandos (as)
como sujeitos sociais e culturais, éticos e cognitivos”.
História da África - As discussões seguintes foram sobre a história da África,
onde se verificou a composição geográfica, que propiciou a divisão sociocultural, como
a escravidão se deu com a expansão marítima, a formação dos movimentos em busca da
independência. Nos debates, os alunos conseguiram perceber situações semelhantes a
nossa história, até perceberam que a “independência do Brasil” foi um acordo comercial
para atender os interesses do capitalismo, identificaram algumas personalidades negras
que buscaram a igualdade social, mas não conseguem romper o racismo e não constrói a
afirmação de ser negro, uma vez que discursavam ainda com distancia da realidade de
cada um.
Conhecendo Mato Grosso negro – ao estudar o Parecer 234/2006 do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso, onde apontam dados sobre dados do IBGE da
população negra de Mato Grosso, os Quilombos existentes e regularização das terras,
informações discutidas fazendo reflexões sobre o racismo e preconceito e legislações
criadas para resgatar e valorizar aspectos culturais da cultura afro-brasileira e buscando
mostrar o quanto a herança cultural está em nosso cotidiano, em nossos hábitos e
postura como cidadão. O resultado desta discussão no curso de Floresta, sala que tem
dois alunos negros, pode ser percebido por meio de perceber maior participação nas
discussões e posicionamento com autoconfiança dos dois alunos, que perceberam a
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existência de atitudes racistas e preconceituosas, as quais não percebiam anteriormente.
Nesta sala houve maior união, despois dos debates.
Porém a construção cultural que motivava a mudança de postura e valorização
do ser negro, na escola, neste último recorte foi prejudicada, consequentemente a
participação de docentes e discentes desestimulada.
Ao implantar os estudos da Educação e cultura Afrobrasileira como parte da
grade curricular, realizadas em forma de disciplina, teve como proposta, e assim foi
desenvolvido até o ano de 2013, ações interdisciplinares em conjunto com coordenação
pedagógica que culminava na semana da consciência Negra, onde se realizavam
apresentações culturais, exposição artísticas, realização de jogos africanos, palestras,
danças e músicas afrobrasileiras e degustação de alimentos de origem africana, período
em que constatou que quase metade dos alunos se autodeclaravam negros. Assim
percebia-se uma mudança de postura do ‘ser negro’, tanto por parte dos alunos e
professores que atuavam na escola, naquele período. Foi tão significante que a
festividade passou a fazer parte do calendário escolar.
Entretanto, no ano de 2014 e 2015, período que representa o recorte para análise
desta pesquisa, não percebemos o mesmo resultado. A população de negros e
descendentes aparece em menor número, professores que atuavam na Educação
Profissional outrora, já não fazem parte da equipe de professores. Consequentemente as
ações pedagógicas foram isoladas como atividade de ensino em sala de aula, e o
momento Cultural, que culminaria de ações conjuntas, não aconteceu, nem a mudança
de postura que buscava a reafirmação do ser negro.
Freire (2004) diz que a prática pedagógica educativo-crítica proporciona
condições aos educando e professores para ensaiarem a experiência de assumir-se como
ser social e histórico, pensante e comunicativo que transforma, cria, realiza sonhos
capaz de amar e assumir a radicalidade do meu eu. Portanto prática pedagógica em sala,
sem ações conjuntas da coordenação pedagógica e professores, não atende ao principio
de formar cidadãos críticos, conscientes de sua história cultural e atuantes em sua
realidade capazes de transformar a sua realidade para melhor.

3.

CONCLUSÃO
Após análise das duas experiências pedagógicas, com os diferentes grupos,

percebemos que, os objetivos de provocar mudanças na afirmação e construção de
identidades de ser negro e a superação de comportamentos racistas não aconteceram nas
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duas situações. Avaliamos que as diferenças envolvem muito mais que a carga horária
destinada à temática, mas também, o envolvimento da coordenação da escola para que
este trabalho seja uma proposta da escola, envolvendo os demais professores e
diferentes momentos. Ainda que a postura e autoconfiança de alguns alunos tenham
melhorado, não foi o suficiente para desejarem mudar o contexto social em que vivem.
Nas duas situações os conhecimentos foram construídos, os alunos se
envolveram com as atividades, porém, somente na atividade de extensão é que os alunos
relatam mudanças de atitudes. Eles querem a mudança do seu espaço social. Ocorre a
‘assunção’ segundo Freire.
O viés cultural foi fundamental para este processo. Por ser algo que
apresentamos na perspectiva da riqueza cultural, da beleza, sabedoria, organização,
entre outros, enfim, sempre na perspectiva positiva encorajou os alunos a identificaremse com este grupo, e a partir desta identificação, trazíamos as reflexões do racismo e
desigualdade racial, ainda, sempre enfatizando as lutas dos negros por liberdade e
superação do racismo. Porém, o trabalho com o viés cultural demandou da participação
da equipe pedagógica da escola e de encontros que foram distribuídos em vários
encontros distribuídos em longo período, o que deu abertura para o diálogo, estudos,
reflexões individuais e coletivas, possibilitando que os alunos percebessem-se como
seres sociais, históricos, e mobilizassem-se para a participação e transformação.
Ao mesmo tempo, avaliamos que se não fosse à disciplina nos cursos técnicos, o
estudo da temática racial poderia ser comprometido. A existência de uma disciplina é
uma garantia para acontecer os estudos, porém, não pode ser uma ação isolada de
disciplina, e sim, fazer parte da proposta pedagógica da escola, que considere os alunos
sujeitos da escola e possibilite um ambiente favorável a reflexões, mobilizações e
transformações.
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PRÁTICA PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL: VIVÊNCIAS E CONVIVÊNCIAS COM A AGRICULTURA
FAMILIAR

Jurandir Benedito de Arruda (SECITECI/MT)
Loraci Verdi Lamb (SECITECI/MT)

Resumo

Na forma de relato de vivências e convivências, este trabalho apresenta aspectos da
prática profissional do Curso Técnico Profissionalizante de Nível Médio em
Agropecuária, realizado no Centro de Treinamento Sindical Rural (CENTRESIR) em
Várzea Grande -MT no período de março de 2013 a dezembro de 2014, totalizando
1440 horas de aulas, uma parceria entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Mato Grosso (FETAGRI-MT) e a Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação (SECITEC-MT) via a Escola Técnica Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica de Diamantino. O currículo da formação foi estruturado em
módulos, competências e bases tecnológicas. A formação ocorreu seguindo os
princípios formativos freirianos e os preceitos da Pedagogia da Alternância, na qual o
educando provindo da Agricultura Familiar, obteve atividades teóricas e práticas no
CENTRESIR no decorrer dos 19 encontros mensais e presenciais de dez dias,
alternados com atividades práticas na unidade de produção familiar, outros 20 dias. Para
cada competência profissional, estabelecida na matriz curricular foi proposta, pelo
menos uma atividade de campo na unidade de produção familiar do educando. O
acompanhamento das atividades de campo, ou prática profissional foi realizada por
extensionistas da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso
(EMPAER -MT). Estas, após a avaliação do docente ministrante da competência,
passou a fazer parte de um portfólio individualizado de cada educando. Ao final da
formação o educando, escolheu uma prática profissional e realizou um aprofundamento
teórico na forma de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O portfólio de cada
discente consistiu na apresentação de 54 práticas de campo. De uma turma de 39
iniciantes, finalizaram a formação 27, com apresentação de TCC. O estudo interessa a
disseminação de experiências formativas do ensino médio profissionalizante, mais
especificamente ao jovem agricultor familiar.
Palavras Chave: Ensino Profissionalizante, Prática Profissional no Campo, Pedagogia da
Alternância.

1.Introdução
A formação em regime de alternância tem como base teórica e prática os
princípios da educação do campo. Esta é fruto das lutas dos movimentos sociais que
almejam pelo amplo acesso à educação dos sujeitos, como também por uma forma de
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ensino que possa contribuir na compreensão dos processos sociais, técnicos,
econômicos, políticos e ambientais da realidade vivenciada por esses sujeitos. Segundo
Molina (2010, p. 140), a Educação do Campo não é somente um projeto educativo, mas
perspectiva de transformação social, um horizonte de mudança nas relações sociais do
campo.
Para a maioria das competências trabalhadas na formação desta turma, foi
relacionada pelo menos uma prática profissional.

Este estudo tem por finalidade

apresentar as vivências e convivências da prática profissional de uma turma do Curso
Técnico Nível Médio em Agropecuária, realizado no Centro de Treinamento Sindical
Rural (CENTRESIR) em Várzea Grande - MT, no decorrer dos anos de 2013 e 2014,
em uma parceria entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato
Grosso (FETAGRI-MT) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SECITEC-MT) via Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica
de Diamantino.
2. O currículo por competências e a prática profissional
O Curso Técnico em Agropecuária, em foco, teve como principal meta a
formação integral para a promoção ser humano comprometido com o desenvolvimento
de suas comunidades e assentamentos, como também da região onde estão inseridos. A
ideologia que orienta a prática profissional nasceu da consideração do homem e da
mulher rural como ponto central e convergente da realidade que o circunda. Assim se
primou pela junção de forças sociais e parcerias, tendo em vista a realização de uma
formação o mais integral possível da pessoa, isto é, formar pessoas que se sintam
capazes de encontrar em si e em sua comunidade as forças necessárias para o
envolvimento em mudanças políticas, sociais, técnicas e econômicas.
A integração das competências da matriz curricular e a prática profissional,
estabelecendo para cada competência pelo menos uma prática profissional aproximou a
escola das vivências e convivências dos educandos. Desta forma foi imprescindível
estabelecer estratégias de configurassem um currículo fundamentado nos princípios da
integração, unitária, politécnica e unilateral, tendo o trabalho como princípio educativo.
Nesta concepção, o trabalho é considerado como produção de todas as dimensões da
vida humana (FRIGOTTO, et al., 2005).
A Resolução nº 06 do CNE/CEB, de 20/09/2012 define a organização curricular e
explicita a prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvida nos ambientes de
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aprendizagem, orientada pela pesquisa, como princípio pedagógico que possibilita ao
educando enfrentar o desafio do desenvolvimento. A prática na Educação Profissional
compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como
experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios,
oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre
atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas técnicas,
simulações, observações dentre outras.
Os docentes desta formação se envolveram com a prática profissional dos
educandos no sentido de planejar e acompanhar a execução de todas as atividades
relacionadas ao processo de ensino. No processo de concepção, acompanhamento e
avaliação das atividades de campo e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), aqui tidas como a prática profissional, os professores constantemente se
deparavam com obstáculos, fragilidades e potencialidades. Uma situação natural do
processo de ensino os conduzia a todo o momento, assim, precisavam significar e
ressignificar a sua prática, no ambiente de trabalho. Acredita-se que os alunos devem
desenvolver a capacidade de utilizar, utilizar na prática e inovar conhecimentos a partir
da prática desenvolvida, para isto se faz necessário permitir que seus educandos
compreendam de forma reflexiva e crítica, o mundo do trabalho, dos objetos e dos
sistemas tecnológicos dentro dos quais estes evoluem (MACHADO, 2008 p.18).
Desta forma, é essencial o relacionamento dialógico entre o docente e o discente
para que o processo de ensino aprendizagem se consolide, com autonomia, emancipação
e independência dos educandos. Segundo Freire (2003, p. 22), a práxis é a integração
entre pensamento e ação. É preciso saber equilibrar a relação teoria/prática, pois quando
se desenvolve intervenções pedagógicas com o objetivo de o educando produzir ou
construir conhecimentos se faz necessária a participação e reflexão com os estudantes.
O docente que tem envolvimento com o educando, participa de sua caminhada, do
processo de aprendizagem, compreende melhor as fragilidades e potencialidades de
maneira individualizada, e assim consegue estimular a construção do saber com
melhores resultados. Desse modo, precisa estar atendo às particularidades de cada
educando, buscando o diálogo entre todos os envolvidos no processo. (MANTOAN,
2003).
Os discentes provindos da agricultura familiar precisam ter acesso a cursos de
educação profissional diferenciados, em termos de infraestrutura material (física, por
exemplo alojamentos no ensino por alternância), em termos de competência e
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qualificação dos professores; e desenvolvimento nos mesmos de uma interação, afeto e
emoção (desenvolvimento de competências interpessoais e culturais). A aprendizagem
deve considerar as habilidades e potencialidades de cada educando. Percebe-se que o
ensino profissionalizando vem acontecendo com pouca expressividade no meio rural.
Esta situação apresenta a dificuldade dessa população acessar os cursos que possam lhe
dar uma qualificação profissional e que atenda aos seus interesses em termos de
desenvolvimento de suas unidades produtivas e ou as exigências do mundo do trabalho.

2.2. Registros da prática profissional

No processo de ensino aprendizagem da educação profissional a prática
profissional precisa ser registrada, pois este registro transforma o docente em autor de
sua teoria e assim mais capaz de agir satisfatoriamente em relação ao aprendizado de
sua turma, permite a este construir uma memória do processo, com suas dificuldades e
sucessos.
Lazzari (2013 s/p) expressa a necessidade de registros, os quais podem ser
realizados de várias formas e para diferentes funções. O mesmo visa guardar a memória
do processo de ensino-aprendizagem e possibilita retornar às práticas ocorridas no
passado. Este registro pode ocorrer na forma de diário de classe, de caderno de
reflexões, fichas avaliativas, portfólio e outras formas. Ao registrar o docente organiza o
seu fazer e documenta sua história, o processo em seus momentos e movimentos.
Segundo Hernández (1998, p.100), o portfólio consiste na reunião de diversas
classes de documentos (notas pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais,
controle de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações
visuais, etc.) que apresentam indícios do processo de construção do conhecimento, das
ferramentas didáticas usadas e da motivação de quem o elabora em continuar seu
aprendizado. Para Hilzendeger (2013, p. 96) “é uma ferramenta diagnóstica e contínua
de acompanhamento e avaliação de um trabalho pedagógico”. Também o considera
como instrumento avaliativo transformador do cotidiano escolar por meio da reflexão
do fazer pedagógico em forma de relatos e registros.

3. Estratégias: vivências e convivências da formação
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Para efetivar a matriz curricular, trabalharam-se nos encontros mensais as
competências previstas no plano de curso. Após estes encontros os discentes
executaram atividades de campo em suas unidades de produção familiares e ou em suas
comunidades.
As atividades de campo foram acompanhadas pelos técnicos e extensionistas
municipais da Empresa Mato-grossense de Pesquisa e Extensão Rural, a EMPAER MT do município de origem do educando. Este acompanhamento foi expresso via
preenchimento de fichas de avaliação da prática profissional, considerando 15 critérios,
com relação aos parâmetros: muito bom, bom, regular, suficiente e insuficiente. Dentre
os critérios pode-se exemplificar a capacidade de empreender do educando.
Os docentes acompanharam e avaliaram as práticas considerando os relatos dos
extensionistas e dos discentes, expressos na forma escrita ou sistematizada, que no
decorrer do processo se constituiu no portfólio para cada discente.
A maioria das competências e habilidades tiveram subsídios teóricos, sempre
acompanhadas da prática profissional ou atividades de campo, primando pelos
princípios agroecológicos. De um total de 66 competências da matriz curricular, 54
tiveram atividades de campo. A prática profissional, no decorrer da formação foi
registrada na forma de portfólio.

Figura 01 - Alunos em aula prática de topografia, CENTRESIR, Várzea Grande -MT, 2013.

A prática de ensino foi embasada no processo de construção do saber (método
construtivo de Paulo Freire) no qual os conceitos são construídos pelos educandos,
complementados pelo professor e suplementados pelos subsídios teóricos de outros
autores (apostilas, artigos científicos, internet, etc.). Sempre se considerou as vivências
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e experiências dos educandos e, por isso, o relato das vivências e convivências da
turma. Também se trabalhou no decorrer das competências os temas instantâneos de
motivação, conforme interesses dos educandos.

Figura 02: Discentes selecionando sementes para plantio no jardim medicinal, aula prática com
Biólogo Claudemir Claudemir Clóvis de Campos do Horto Florestal, CENTRESIR, 2014.

No decorrer dos encontros, os educandos se envolveram em aulas teóricas e
práticas, palestras técnicas, montagem de coleção de folder, coleção de insetos, coleção
de inseticidas/fungicidas naturais, coleção de sementes crioulas, coleção artigos
científicos e também participaram de:
- Visitas técnicas: no Laticínio Piracanjuba em Santa Helena – GO; na
Minhocultura Estrela Maior 7 em Santo Antônio de Leverger –MT, entre outras;
- Participação em eventos: exposição de trabalhos na Semana Estadual de Ciência
e Tecnologia, edição 2013 e 2014 no Centro de Eventos do Pantanal, entre outros;
- Implementação de projetos: horta convencional e mandala, compostagem,
produção de mudas, preparo de biofertilizantes, inseticidas naturais, entre outras.

4. Resultados da formação: a prática profissional registrada
A matriz curricular do Curso Técnico em foco contém 66 competências, para as
quais se desenvolveu 54 atividades de campo, portando 81,8% das competências
tiveram atividades de campo registradas na forma de portfólio.
A prática profissional ou atividade de campo de cada competência trabalhada,
após a correção e avaliação pelo professor foi arquivada em uma pasta individualizada
de cada aluno (a). Ao final do curso, todas as atividades de campo realizadas por todos
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os professores da formação passaram por um processo de encadernação e foram
devolvidas aos educandos na forma de portfólio.
Outra forma de registrar a prática profissional desta formação foi a elaboração dos
Trabalhos de Conclusão do Curso. O Quadro 01 apresenta a lista dos Trabalhos de
Conclusão de Cursos dos alunos concluintes, bem como os locais onde foram
desenvolvidos. TCC).
QUADRO 01: Temas da Prática profissional expressa na forma de TCC da Turma 2013/2014 e
município de origem dos formandos, CENTRESIR, Várzea Grande - MT.
Temas do Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC
1
2

3
4
5
6
7
8
9

1
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Utilização do plantio de refúgio e coexistência em área com milho
bt/safrinha em Ipiranga do Norte - MT
Avaliação da predominância da raça nelore na região de Nova
Bandeirantes (Comunidade São Jorge).
Qualidade de mudas cítricas em condições de viveiro- ênfase a enxertia
Viabilidade para implantação do confinamento de gado nelore
Manejo alimentar alternativo para o peixe pacu caranha (Piaractus
mesopotamicus) na unidade de produção familiar.
Raspa integral da raiz de mandioca para frangos de corte
Processo e beneficiamento do mel na (APA) Associação Portence dos
Apicultores de Porto Esperidião-MT
Aspectos da ensilagem em uma unidade familiar
Ocorrência de mastite bovina em três propriedades produtoras de leite em
Acorizal - MT
Aspectos agronômicos do plantio da mandioca na unidade de produção
familiar da Comunidade Santa Bárbara - município de Porto Esperidião Mato Grosso
Sistema de manejo rotacionado, uma proposta para o Sítio Luz Divina em
Brasnorte - Mato Grosso
Reaproveitamento da cama aviária por meio de compostagem
Procedimentos de ordenha em uma propriedade leiteira na Comunidade
Sadia III
Uso do extrato alcoólico de nim (Azadirachta indica a. Juss.) no controle
de insetos em couve.
Aspectos das instalações e equipamentos para frangos semi caipira na
Chácara São Miguel, Porto Esperidião - MT
Efeito do biofertilizante liquido no desenvolvimento da batata doce
(Brazlândia roxa batatas)
Aspectos da criação de tabatinga e pintado na comunidade Cabeceira do
Mutum, Acorizal - MT
Aspectos da produção de banana na comunidade Chapada de Vacaria,
Acorizal - MT
Prestação de serviço de consultoria para minhocário
Aproveitamento da produção de cana de açúcar na agricultura familiar e o
desenvolvimento de novos sabores de rapadura
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2
1
22
23
24
25
26

27

Aspectos do desenvolvimento de duas novas cultivares de banana nanica
na comunidade Chapada de Vacaria, em Acorizal - MT.
As principais perdas da silagem
Efeito da adição de mandioca ´in natura´´ na dieta alimentar de vacas
leiteiras
Efeito do extrato de tiririca no enraizamento de estacas de acerola
Aspectos do controle da cigarrinha das pastagens na comunidade Novo
Brasil - Brasnorte- MT
Confinamento bovino: Aspectos da destinação de dejetos, Fazenda
Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A, Grupo Camargo Correa,
Nortelândia - MT.
Aspectos da produção de silagem na Arrossensal Agropecuária e
Industrial S.A., Nortelândia - MT.

Acorizal
Brasnorte
Nortelândia
Cuiabá
Brasnorte
Nortelândia

Nortelândia

Como se percebe no Quadro 01, os 27 Trabalhos de Conclusão de Curso tiveram
seus temas relacionados à unidade de produção familiar ou as comunidades dos
concluintes, fato que confirma uma integração entre a teoria e a prática vivencial dos
formandos, concordando com o referencial de Lazzari (2013 s/p), no qual a memória do
processo de ensino-aprendizagem pode ser registrada e, se necessário, avalizada e
pensada de forma diferenciada com projeções futuras modificadas e ou melhoradas.
A demonstração da localização da residência, também apresentada no Quadro 01,
apresenta a necessidade da metodologia de ensino em alternância, uma vez que os
educandos provindos de 13 municípios de Mato Grosso e residem a até 1055 km do
CENTRESIR, como ocorrer com o discente residente em Nova Bandeirantes - MT.
Neste caso o tempo deslocamento para escola chega ser de mais de dez horas.
Dos 39 alunos matriculados em 2013, receberam certificados no dia 12/12/2014,
27 novos Técnicos em Agropecuária. Percebe-se uma evasão de 30,7%.

5. Considerações finais:
As vivências e convivências apresentadas podem nos remeter a significância da
prática profissional integrada, como foco da desfragmentação curricular e o almejado
envolvimento do educando como sujeito de seu processo histórico, buscando respostas
às indagações de seu contexto sócio comunitário. O estudante no decorrer deste
processo se mostrou envolvido motivado. Pode-se perceber um aprofundamento cada
vez maior de conhecimentos em contato com a prática real de trabalho, constituindo a
unidade de produção familiar do educando como um espaço permanente de ação,
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reflexão e integração com a escola, o que converge para os referenciais de Frigotto
(2001), formando os sujeitos para a autonomia e o mundo do trabalho.
O

portfólio

pode

ser

uma

ferramenta

didática

utilizada

no

ensino

profissionalizante para a agricultura familiar em regime de alternância.
A ampliação desta modalidade de ensino é um desafio para futuros gestores. A
política de educação profissional para a agricultura familiar carece e de fortalecimentos
e desconcentração ou interiorização. O relato das vivências e convivências no decorrer
desta formação é umas das iniciativas, ainda que modesta, para efetivação de ação
governamental concreta no sentido de empoderar o homem e a mulher do campo.
As vivências e convivências relatadas no decorrer desta formação contribuíram
para um almejar de um meio rural, dos envolvidos, mais autônomo e sustentável.
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA E O AGIR DOCENTE NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE MATO GROSSO
ALENCAR, Eliana M. de Almeida (UFMT)
RESUMO:
Este artigo aborda questões a respeito do agir docente no contexto da Educação
Profissional e Tecnológica (EPT) em Mato Grosso, considerando as relações entre os
professores e as prescrições institucionais, como também seu coletivo de trabalho, os
alunos, a organização curricular e os instrumentos incorporados em sua prática. Diante
disto, assume-se como pressuposto central a atividade de linguagem, sob o ponto de
vista que as “práticas linguageiras situadas (ou os textos-discursos)” constituem-se
instrumentos principais do desenvolvimento humano (BRONCKART, 2006). A
pesquisa apresenta a semiologia do agir do professor da EPT e as formas de agir
atribuídas a ele em sua prática (trabalho docente). O percurso fundamentou-se nos
aportes teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo no campo das Ciências Humanas
(BRONCKART, 2004, 2006, 2009; BULEA, BRONCKART e FRISTALON, 2004;
MACHADO 2004, 2005, 2009), bem como as contribuições da Ergonomia da atividade
(AMIGUES 2002; 2004) e da Clínica da atividade (CLOT, 1999, 2001, 2007; CLOT e
FAÏTA, 2000). Foram selecionados quatro sujeitos dentre o quadro de professores,
sendo três destes contratados e um da classe dos efetivos, em duas escolas do interior do
estado. Entre os procedimentos de coleta de dados foi escolhida a Instrução ao Sósia,
concebida pela Psicologia do Trabalho e introduzida na França por Yves Clot no quadro
da Clínica da Atividade. Os resultados das análises evidenciaram as figuras
prefigurativas do agir desses docentes. A compreensão do trabalho educacional é
necessária, não somente pela via individual e subjetiva, pensando em suas
representações, mas também considerando os sistemas sociais e coletivos de
representações, compreendendo o agir na sua dimensão de temporalidade, seu processo
de desenvolvimento e os resultados que a intervenção humana pode produzir no mundo.
Palavras-chave: Trabalho docente, Educação Profissional, artefatos de ensino.

INTRODUÇÃO
A educação e a qualificação profissional foram eleitas como fatores
fundamentais do desenvolvimento de nações menos favorecidas, além de incentivar a
manutenção da hegemonia econômica e política dos países industrializados. A história
da educação profissional no Brasil passa por inúmeras questões de ordem especialmente
econômica e política (OLIVEIRA, 2003, p. 7).
Embora

possuindo

um

imenso

potencial

econômico

reconhecido

internacionalmente, o Estado de Mato Grosso não avançou muito em seus investimentos
na área da Educação Profissional e Tecnológica. Apenas recentemente novas
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perspectivas apontam para transformações nas políticas e na construção desta área e
nível de ensino no estado.
A Educação Profissional do estado apresenta-se inicialmente na Lei
Complementar Nº 49, de 1º de outubro de 1998. O artigo 79 da seção V define a
Educação Profissional e a concepção adotada: trata-se de uma modalidade de ensino,
complementar à Educação Básica, que tem por finalidade qualificar, requalificar,
profissionalizar e reprofissionalizar jovens, adultos e trabalhadores.
A história das Escolas Técnicas Estaduais inicia-se com a criação dos Centros Públicos
de Formação Profissional – CENFORs, através da Lei N° 7.819, de 09 de dezembro de

2002, publicada no D.O. 11.12.2002, na estrutura da Secretaria Estadual de Ciência
Tecnologia e Educação Superior.
Em 09 de janeiro de 2004 foi criado o Centro Estadual de Educação Profissional
e Tecnológica – CEPROTEC, pela LC 153/2004, tendo por finalidade a implementação
das políticas do Estado para a Educação Profissional e Tecnológica. Em seu texto surge
a preocupação de conjugar no ensino a teoria com a prática.
O CEPROTEC/MT estava subordinado à SECITEC, consistindo-se em uma
autarquia dotada de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e
disciplinar, sendo regida, dessa forma, por um Estatuto e Regimento próprios. Em seu
escopo, surgem as Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs), com quatro
unidades iniciais, localizadas nas cidades de Alta Floresta, Barra do Garças,
Rondonópolis e Sinop, sendo ainda prevista a criação de mais 5 unidades nas cidades de
Confresa, Diamantino, Matupá, Pontes e Lacerda, e Tangará da Serra.
Na época de sua criação houve ainda o primeiro e único concurso público para o
provimento de cargos nas unidades descentralizadas, configurando-se a carreira dos
profissionais da educação profissional do estado.
Atualmente, a rede estadual de escolas técnicas é formada pelas Escolas
Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, sediadas nos municípios de
Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, as quais iniciaram suas atividades
em 2004, além de Diamantino e Tangará da Serra, inauguradas posteriormente. Outras
foram acrescentadas, criadas pela Lei Complementar nº374, de 15 de dezembro de
2009, publicada em D. O. de 15/12/2009: Água Boa, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá,
Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Primavera do Leste, Poxoréu, Sorriso e Várzea
Grande.
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Trabalho e trabalho docente: as diferentes dimensões do conceito de
trabalho
O conceito de trabalho tem variado muito de acordo com o contexto histórico e
as condições econômicas e sociais. Segundo Bronckart (2004) o senso comum
considera o trabalho como uma das formas de agir própria da espécie humana. As
definições inúmeras não são suficientes para abarcar as diversas formas de trabalho que
coexistem na atualidade, por isso há hoje um intenso debate sobre seu conceito nas
Ciências Humanas e Sociais.
Além disso, o ensino como atividade desenvolvida pelo professor passa a ser
considerado “verdadeiro trabalho”i (BRONCKART, 2006, p.203) e se torna objeto de
estudo. Porém, não se trata de retomar um objeto já dado apenas, mas de considerá-lo a
partir de um novo olhar, como um “novo objeto de estudo” (MACHADO, 2007, p.78).
Clot (2007) em suas reflexões a respeito do trabalho sob a perspectiva da
psicologia destaca que é preciso considerar o trabalhador não como mero executor de
uma tarefa prescrita. Enquanto realiza suas tarefas ele também busca a realização de
objetivos pessoais. Ele redefine sua tarefa levando em consideração a qualidade da vida
coletiva e influenciando na eficácia de suas ações. “A atividade de trabalho é dirigida
aos outros depois de ter sido destinatária da atividade destes e antes de o ser de novo.
Ela é sempre resposta a atividade dos outros, eco de outras atividades” (CLOT, 2007, p.
97).
No seio da tradição vygotskiana, Clot (2007, p. 24) destaca a constituição de
uma teoria da consciência que une, na atividade, o pensamento, a linguagem e as
emoções do sujeito. Ele parte de um referencial comum de conhecimentos operativos,
que fazem parte do gênero de atividades exigidas na situação.
O coletivo se constitui a partir da produção de regras que servem para estruturar
a relação obrigatória de cooperação para se realizar o trabalho. Essas regras são “não
escritas e não imutáveis” (CLOT, 2007, p.37). A formalização coletiva da ação
individual (de que o grupo profissional se torna o sujeito) ocorre enquanto os
trabalhadores colocam sua ação em ordem, na organização do trabalho real por parte
deles próprios. Essa “ordem” também comporta regras que organizam a relação dos
sujeitos entre si e que se apoia no que é considerado justo ou injusto, bom ou mau.
A noção de trabalho adotada nesta pesquisa é aquela apresentada no contexto
das pesquisas do grupo ALTERii, a qual se trata de uma atividade, realizada em um
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contexto específico socialmente marcado, num aspecto mais amplo bem como numa
ocorrência imediata. Por tais razões, conforme Machado (2009) caracteriza-se por
(...) ser pessoal e única; plenamente interacional; mediada por
instrumentos materiais ou simbólicos; interpessoal; impessoal na
medida em que se executam tarefas prescritas por instâncias externas e
transpessoal, pois é guiada por “modelos de agir” específicos de cada
métier. (MACHADO, 2009, p.36)

Entende-se, assim, que ao realizar sua tarefa, o professor como trabalhador
enfrenta conflitos diversos, com o outro, com o meio, com as regras (expressas ou
implícitas), com as prescrições e com os artefatos que dispõe. Sobretudo, acredita-se
que na produção dos textos sobre e no trabalho educacional, seja possível detectar as
figuras interpretativas desse agir, as quais podem explicitar seus motivos e intenções,
como também os recursos e as capacidades mobilizadas através desse agir pela e na
linguagem. (MACHADO, 2009, p.38)
Desse modo, por se constituírem elementos essenciais para a compreensão do
conceito de trabalho e, especialmente, do trabalho docente, torna-se necessário
compreender melhor os conceitos de artefato e instrumento.

Artefatos e instrumentos no trabalho docente

Em seus textos, Rabardel (1999; 2001) afirma que muito antes das áreas que se
dedicam ao ensino, campos como a psicologia e a filosofia já tinham demonstrado a não
neutralidade dos instrumentos. Contribuições de Kant, Piaget, Vygotsky e Leontiev,
bem como das abordagens histórico-culturais da psicologia, levam Rabardel a
considerar que os artefatos, ferramentas e sinais contribuem para a formação das
funções psíquicas e dos conhecimentos (RABARDEL, 1999, p.204). A natureza
mediadora dos artefatos é compartilhada nas obras de diversos autores. Nesse aspecto,
Rabardel (2001) destaca que artefatos são mediadores da ação de seus usuários e da
atividade “finalizada” (que tem um fim determinado).
Artefatos possuem um elemento social e cultural, eles são compartilhados dentro
das comunidades e contribuem para a acumulação e transmissão da cultura. Artefatos de
mediação passam por um processo de apropriação e desenvolvimento pelos usuários.
Assim, a atividade mediada por instrumentos é sempre situada e as situações têm uma
influência determinante na atividade. (RABARDEL, 2001, p.18)
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Os instrumentos constituem formas que estruturam e mediam nossa relação com
situações e conhecimentos, e, portanto, exercem uma influência considerável na
construção do conhecimento. Em resumo, a apropriação do instrumento por aqueles que
se utilizam dele, influenciando sobre a atividade cognitiva e de conceptualização,
resulta num processo que Rabardel denomina de gênese instrumental. (RABARDEL,
1999, p. 206). O instrumento pode ser definido como uma entidade mista, produto
simultâneo do sujeito e do objeto.
Finalmente, podemos inferir que ao realizar uma tarefa, o sujeito associa um
artefato (objeto) a sua ação, bem como recorre à utilização de esquemas que permitem a
introdução de um instrumento como um componente funcional na realização desta ação.
Isto significa que a constituição da entidade instrumental é produto da atividade do
sujeito. O instrumento não é meramente uma parte do mundo externo do sujeito ou algo
disponível para ser associado a uma ação, é, sobretudo, uma produção ou construção
deste sujeito, a apropriação do artefato. (Op. Cit. p.84)
Nesse sentido, Machado (2009) explica que o artefato
(...)designa, de modo neutro, toda coisa finalizada de origem humana, que
pode ser material (o objeto, o utensílio, a máquina), imaterial (o programa de
computador) ou simbólica (signos, regras, conceitos, metodologias, planos,
esquemas, etc.) sócio-historicamente construída, presente no processo
operatório e inscrita nos usos. O instrumento, por sua vez, sóexiste se o
artefato for apropriado pelo e para o sujeito, com a construção de esquemas
de utilização (Rabardel 1995 e 1999). Essa apropriação é resultado de um
duplo processo que é constitutivo das gêneses instrumentais: de um lado, são
atribuídas funções ao artefato e, de outro, há a acomodação de competências
do actante, que permite que ele se adapte ao objeto e que dele faça o melhor
uso, de acordo com seus próprios objetivos. (Op. Cit. 2009, p. 38)

Logo,

no

quadro

das

pesquisas

empreendidas

pelo

Interacionismo

Sociodiscursivo (ISD), a autora propõe um esquema que sintetiza e orienta a noção de
trabalho educacional, agora considerando as múltiplas relações que o cercam, dentro de
um contexto: contexto socio-histórico, sistema educacional, sistema de ensino.
Machado (2007) define que o trabalho docente consiste, dessa maneira, em uma
mobilização que o professor realiza de seu ser integral, nas diversas situações (do
planejamento a avalição da aula) e contextos em que se insere. O objeto (objetivos) de
seu trabalho envolve a criação ou organização de um espaço que possibilite a
aprendizagem dos conteúdos disciplinares, bem como o desenvolvimento de
capacidades específicas dos alunos.
Nesse sentido, o professor é orientado pelas “instâncias superiores” de ensino e
seus projetos, mas também se utiliza de instrumentos “obtidos do meio social e na
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interação com diferentes outros que, de forma direta ou indireta, estão envolvidos na
situação”. (MACHADO, 2007, p. 93) Em sala de aula, o professor mobiliza diferentes
dimensões de seu trabalho (físicas, linguageira, de cognição, afetivas, entre outras) no
alcance de seu objeto. (Op. Cit. p. 39)
Assim, o trabalho comporta uma dimensão subjetiva e coletiva, sendo
reorganizado por aqueles que o realizam, ele comporta as prescrições indispensáveis à
realização do trabalho real, ao alcance dos próprios objetivos dos sujeitos. Por essa
razão, é importante também abordar essas dimensões de forma mais abrangente, como
será tratado a seguir.
Ao viver na coletividade, o indivíduo também se caracteriza por uma renúncia
pessoal, na medida em que se acha engajado em uma atividade, que é apenas um
segmento, uma parte do todo em que vive. É isso que lhe confere o caráter de
coletividade, esse “fazer” em sociedade (CLOT, 2007, p. 81).

Tipos de agir
No curso das pesquisas envolvendo a esfera praxiológica, especialmente a partir
dos estudos do grupo Langage, Action, Formation (Linguagem, Ação, Formação –LAF)
de Genebra, Bronckart (2004, 2006), Bronckart, Bulea e Fristalon (2004) e Bulea
(2010) ressaltam também algumas questões terminológicas importantes. Nesse sentido,
Bronckart (2006) considera relevante distinguir os termos agir, ação e atividade, além
dos diferentes tipos de agir. Essas noções são importantes para compreender os
procedimentos de análise do ISD.
O termo agir (também chamado de agir-referente) designa qualquer intervenção
orientada no mundo, por um ou vários indivíduos, podendo ser observado. De forma
genérica, é entendido “como conjunto de condutas individuais mediatizadas pela
atividade coletiva, concomitante com a atividade de trabalho.” (BULEA, 2010, p. 82)
A atividade designa uma leitura do agir que considera as “dimensões
motivacionais e intencionais e os recursos mobilizados por um coletivo organizado.” A
ação, então, designa “uma leitura do agir que implica as mesmas dimensões
mobilizadas por uma pessoa particular.” (BRONCKART, 2006, p.213)
Conforme observado por Mazzillo (2006), o agir não pode ser analisado somente
sob os pontos de vistas e abordagens destacadas, considerando sua temporalidade e sua
organização lógica ou cronológica. Em sua pesquisa a respeito do trabalho do professor
de língua estrangeira, ela analisou o agir docente considerando os predicados e verbos e
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suas diferentes representações, distinguindo três categorias: figuras do agir
linguageiro, figuras do agir com instrumentos e a figura do agir mental (cognitivo).
Para tanto, considerou a realização prática e as condutas observáveis dos sujeitos
pesquisados, isto é, o ponto de vista da práxis. Reforça o que Bronckart (2006, p. 137)
destaca a respeito da ênfase principal, central, do posicionamento assumido no ISD, o
que ele considera como a primazia das práticas. A tentativa de compreensão do
funcionamento do humano deve, necessariamente, implicar em uma análise das
características do agir coletivo, pois nesse âmbito “se constroem tanto o conjunto dos
fatos sociais, quanto as estruturas e os conteúdos do pensamento consciente das
pessoas”.
O agir linguageiro apresenta verbos de dizer que representam o caráter
interacional do agir, implicando ora uma ação imediata dos alunos ou não ora indicando
uma reação do professor ao agir dos alunos. O agir com instrumentos indica um agir
individual do professor com o uso de instrumentos simbólicos ou materiais. O agir
mental (cognitivo) envolve uma atividade mental ou alguma capacidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa em destaque vincula-se ao cenário da Linguística Aplicada,
desenvolvendo a análise dos textos-discursos sob a ótica do Interacionismo
Sociodiscursivo. O quadro de análise do ISD considera a problemática do agir a partir
dos textos. Essa perspectiva teórico-metodológica implica em uma interpretação das
ações humanas em relação às ações de linguagem e aos textos que as materializam.
Foram selecionados quatros sujeitos, do quadro de professores da rede de
Escolas Técnicas Estaduais de Mato Grosso, sendo dois homens e duas mulheres, três
em regime de trabalho com contrato temporário e uma servidora efetiva.
O método utilizado foi a Instrução ao Sósia, a qual consiste em uma interação
face-a-face entre o pesquisador e o trabalhador. Neste caso, o pesquisador solicita que o
trabalhador, imaginando ser substituído por outro no dia seguinte, instrua seu sósia,
transmitindo-lhe o que fazer da maneira mais fiel possível para que as pessoas no seu
contexto de trabalho não sintam a menor diferença. Esta interação é gravada em áudio
ou pode ser descrita em forma de texto escrito (LOUSADA, 2006).
Surgiu no quadro teórico da psicologia do trabalho, proposta por Oddone (1981
apud Clot 1999/2007). Bulea (2010, p.31) explica que, nos anos de 1970-1980, Ivar
Oddone utilizou este método dentro do contexto de formação de operários da empresa
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Fiat. Oddone concebeu o método, mas foi Yves Clot quem o introduziu na França,
dentro do quadro da Clínica da Atividade.
A instrução ao sósia é considerada um método mais leve, que outros métodos
como a autoconfrontação (simples e cruzada), mas que obedece aos mesmos objetivos,
isto é, a transformação do trabalho do sujeito mediante o deslocamento de suas
atividades (CLOT, 1999, p. 144).
Após a coleta dos dados, os vídeos foram transcritos e os registros analisados. A
análise incidiu sobre a infraestrutura global do texto, desde seu conteúdo temático até os
mecanismos linguísticos e enunciativos presentes nas sequências textuais.
O objetivo mais amplo dessa pesquisa é esboçar um novo cenário para a
compreensão do trabalho do professor, visto como um verdadeiro trabalho, no contexto
da Educação Profissional e Tecnológica. Trata-se de um olhar que surge no próprio
sujeito da pesquisa, o professor, o qual reconfigura e reflete sobre seu agir por meio de
sua atividade de linguagem.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Tipos de agir mobilizados pelo texto de IAS

Após a análise dos tipos de discursos e dos segmentos temáticos verificados nos
textos de instrução ao sósia, realizada de forma ampla em outras etapas da pesquisa, os
dados apontaram pelo menos as prefigurações de 3 tipos de agir: agir com instrumentos
simbólicos e materiais; agir linguageiro direcionado a outros e um agir cognitivo.
O recorte desta análise apresenta alguns exemplos, registrados nos textos. As
figuras de agir (MAZZILLO,2006) mais evidenciadas nos segmentos foram aquelas que
envolvem:

a) Um agir linguageiro dirigido a outros;
T1-S2: (...) você falar...que você vai falar sobre isso...mas também mostrar pra ele qual que é
o objetivo... em que ele vai usar aquele conteúdo no seu dia a dia...porque a pessoa só aprende o que
gosta...
T11- S3: Após isso você faz a correção na lousa e...perguntando (normalmente) pra eles qual
que é a palavra...pode ler a música e quando chegar na palavra...falar... ou pode colocar uma terceira
vez e pausar após a palavra e perguntar qual que é...ou na segunda vez você ver que já conseguiram
fazer ... com a segunda escucha que a gente fala...
T19-S4: Exatamente... Eles estão com dificuldade de reconhecer História do Brasil... que é
necessária e leitura também... de compreensão do que que é....então você precisa sentar com calma... você
precisa explicar de uma outra faz uma pequena avaliação pra ver o que que foi forma mais
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direcionada... Feito isso... você retoma como a turma novamente...... o que que ficou marcante pra ele
naquelas aulas... naquela aula...
P: A avaliação é exercício... pergunta oral?
T20-S4: Pergunta oral...pergunta oral...nessa aula específica...néh::::...éh:::.... E aí... até então
depois que você verifica isso... pede pra que eles providenciem uma atividade de pesquisa pra que
eles possam entrar na aula seguinte...

Nos exemplos expostos o objetivo sempre demanda uma resposta do aluno em
virtude da atividade abordada: responder a uma pergunta, ler com o professor, pesquisar
um assunto, ouvir uma explicação, etc. Isto quer dizer que este agir prefigurado no texto
de IAS implica uma ação de linguagem evidenciada nos verbos em destaque: explicar,
perguntar, falar, ler, etc. O professor, em sua prática tem a expectativa de que ao
direcionar seu discurso receberá uma resposta do interlocutor ao qual se dirige e diante
desta resposta ele pode prosseguir, parar ou modificar sua ação: uma atividade
triplamente dirigida – para si, para o outro e para a coletividade.

b)Um agir com instrumentos simbólicos e materiais;

T9-S3: Após falar sobre as línguas... éh:: você pode (também) usar o mapa que tem na
biblioteca ou então você pode desenhar na lousa o mapa da Espanha... ou trazer também um data
show... usar alguns recursos visuais... mostrando então onde táh as regiões que falam as quatro línguas
que a Espanha tem....
T11- S3: Certo? Então após mostrar as línguas da Espanha... er:::...com o auxílio do mapa
ilustrativo...você vai entregar a eles...então... uma música pra que eles tenham contato...néh::: com a
língua... ( ) possam ouvi-la...Essa música é Para tu amor de...
T11-S4: Não... As vezes tem aula a noite toda... então quando acontece isso é porque tem algum
vídeo que vai passar... néh:::...e como a gente programou pra amanhã... pra você dar aula de História do
MT... é só no segundo horário... então... você tem esse tempo... Mas... se fosse no primeiro horário ou as
duas aulas... ou normalmente tem uma dinâmica... ou um filme... ou alguma visita. Né:::...
T2-S1: A partir desse momento você já vai começar a ligar os equipamentos...
televisão::...data-show...colocar o pendrive... já selecionar {colocar} já preparar o material que
você já deixou... já pra abordar na aula...enquanto isso os alunos vão...vão chegando....

Nos segmentos anteriores é possível reconhecer o uso de instrumentos
simbólicos (o conteúdo da aula, o planejamento, a visita técnica), mas, sobretudo, dos
instrumentos materiais (equipamentos eletrônicos, mídias diversas, mapa, etc.). Isto
quer dizer que este agir prefigurado implica uma apropriação dos artefatos evidenciada
nos verbos em destaque: selecionar, preparar, ligar, programar, mostrar e entregar, etc.

c) Um agir cognitivo;

T2-S1: Você vai perceber que eles já estão quase todos em sala de aula....Geralmente:: no
primeiro momento néh: ... você vai cumprimentá-los e vai enfatizar a questão das faltas...(né...) que eles
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tem uma porcentagem de frequência e vai colocar éh:::: de repente um ponto que você percebeu
néh:::....chegar atrasado...
T1-S2: essa série de exercícios é possível fazer uma análise néh:: digamos que diagnóstica de
como está a situação de cada um...e...se::
T25-S3: Você pode preparar a sua aula... pode planejar o que vai fazer na aula seguinte...
além da tarefa que deixou...você tem liberdade de fazer qualquer outra coisa... acessar emails... planejar
aulas de OUTRAS unidades também...
T14-S4: Relembro... depois desse momento que eu registro... eu relembro... você tem que
relembrar...éh::::....o que que foi dado na aula passada... fala...porque a História de MT... eles estão com
uma dificuldade muito grande de memorização... então você faz o esquema da aula passada... pergunta
pra eles o que que eles lembram... aí você vê... faz uma avaliação... o que que eles conseguiram éh:::
compreender... Baseado nisso... você reforça ou não... Reforçando... você já parte pra aquilo que você já
programou... Néh::::...

Neste caso, o agir prefigurado mobiliza uma ação mental, um agir cognitivo
marcado pelos verbos: perceber, relembrar, memorizar, compreender, planejar, fazer
uma análise diagnóstica. Percebe-se a importância do estímulo cognitivo nas atividades
do e para o professor-aluno, principalmente considerando o caráter

por vezes

equivocado de privilegiar a competência instrumental nos cursos profissionalizantes,
que exigem do aluno preparo para o mercado de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como argumentado, tomamos como pressuposto a defesa de uma análise dessa
semântica do agir de forma integral, ou seja, incorporando não somente as propriedades
psíquicas do agente e suas dimensões subjetivas, mas contemplando os diversos
sistemas de representações que se fundamentam no coletivo, visando compreender
também as dimensões sociais. É preciso também analisar a dimensão de temporalidade
e o processo de desenvolvimento desse agir e observar quais são os resultados
produzidos por ele no mundo.
Nosso interesse maior, retomando os autores em que ancoramos esta análise,
centra-se num debate que envolve os próprios trabalhadores, os professores da
Educação Profissional e Tecnológica, considerando quais são as representações e
concepções que se manifestam nos textos. Assim, podemos nos aproximar do trabalho
do professor: o trabalho prescrito e o trabalho realizado (ou pelo menos a prefiguração
desse realizado). Não é, portanto, um simples olhar do pesquisador sobre o trabalho e
nem o que pensa ser o trabalho do professor, mas é a prefiguração de um agir a partir do
olhar e da representação do próprio agente, do ponto de vista do profissional que atua
nesta modalidade de ensino e evidenciado na linguagem.
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Ora, neste sentido, trata-se de uma inovação ou, pelo menos, uma tentativa de
inovar, de possibilitar o desenvolvimento pela conscientização e no apreciar essa prática
docente, assim, consequentemente, intervir para transformar.
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EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS NO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL EM MATO GROSSO
Este painel apresenta relatos de experiências didáticas e de reflexão sobre a prática
docente no contexto da Educação Profissional e Tecnológica de nível médio. Evidencia
as ações realizadas na rede de Escolas Técnicas Estaduais de Mato Grosso, a qual é
mantida pela Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITECI/MT.
Destaca os trabalhos de pesquisadores que integram o Núcleo de Estudos e Pesquisa,
Interdisciplinar e Aplicada em Educação Profissional e Tecnológica do estado de Mato
Grosso (NEPIA/EPT/SECITECI-MT), envolvendo alunos, professores e comunidade.
Aborda, inicialmente, os resultados de uma pesquisa abrangendo os docentes em seu
agir cotidiano e suas relações com os instrumentos materiais e simbólicos que permeiam
sua prática em sala de aula. Também, apresenta um trabalho sobre os aspectos da prática
profissional do Curso Técnico Profissionalizante de Nível Médio em Agropecuária,
realizado no Centro de Treinamento Sindical Rural (CENTRESIR) em Várzea Grande MT em parceria entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato
Grosso (FETAGRI-MT) e a SECITECI-MT, via Escola Técnica Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica de Diamantino; e uma terceira pesquisa destacando as
experiências pedagógicas na abordagem da temática racial como disciplina dos cursos
técnicos e atividade de extensão, pelo viés cultural.
Palavras-chave: Educação Profissional. Didática. Interdisciplinaridade.
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CONSTRUINDO IDENTIDADES SE “SER NEGRO” E SUPERANDO
RACISMO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PELO VIÉS CULTURAL

Autora:
Maria Luiza TROIAN
Escola Técnica Estadual de Sinop – SECITEC/MT
Coautora:
Gislaine Dias Florentino FERREIRA
Escola Técnica Estadual de Sinop – SECITEC/MT

A partir da Lei 10.639/03 que estabelece a inclusão no currículo escolar da história e
cultura afrobrasileira, surge a questão: como trabalhar o tema provocando a construção
de conhecimentos, com mudanças na afirmação e construção de identidades de ser
negro e a superação de comportamentos racistas. Neste sentido, esta pesquisa buscou
avaliar duas experiências pedagógicas, uma desenvolvida durante a disciplina de
‘Educação Afrobrasileira’ com os alunos dos cursos técnicos da Escola Técnica
Estadual, outra como atividade de extensão com alunos de uma escola do campo. Com
uma abordagem qualitativa, utilizou para coleta de dados à observação participante,
questionários e entrevista semiestruturada com os alunos envolvidos. As leituras que
fundamentaram os trabalhos consideraram autores que: no processo educativo considera
as relações humanas, o aluno como sujeito do processo, formação humana multilateral e
emancipatória (Freire); que trazem a história de lutas dos negros no Brasil (Gennari), o
racismo na constituição da sociedade brasileira (Schwarcz; Guimarães) e a cultura
afrobrasileira (Munanga; Gomes). Inicialmente os alunos rejeitaram discutir a temática
racial, mas com o encaminhamento das atividades, a participação ganha um perfil em
que os mesmos querem falar sobre o tema fazendo a leitura da sociedade, dos aspectos
culturais afrobrasileiros que estão presentes na nossa linguagem, culinária, danças,
musicas, cuidados e prevenção da saúde, agricultura, artesanato, religião. Refletem
sobre as histórias de vida e a organização da sociedade com o racismo e desigualdade
racial. Percebe-se que a pedagogia utilizada e os conhecimentos construídos provocam
mudanças de comportamentos, quando há a assunção dos alunos, assumindo-se como
ser social e histórico, pensante e transformador. Relatam identificar ações de racismo
que antes não percebiam, sua atual indignação e mobilização por coibir os tratamentos
racistas no seu meio social. Também, a afirmação de sua identidade de “ser negro”,
valorizando os aspectos físicos e culturais de sua origem.
Palavras-chave: Educação profissional. Etnicoracial. Cultural.

1.

INTRODUÇÃO
Este trabalho discorre sobre uma pesquisa desenvolvida no cenário da Educação

Profissional na região do médio norte do Mato Grosso, município de Sinop, que avaliou
o resultado do trabalho pedagógico na implementação da Lei 10.639/03 que estabelece a
inclusão no currículo escolar da história e cultura afrobrasileira.

ISSN 2177-336X

6967

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

A proposta do estudo foi avaliar o trabalho pedagógico da temática racial em
duas situações e espaços distintos, que teve como objetivo a construção de
conhecimentos e provocar mudanças na afirmação e construção de identidades de ser
negro e a superação de comportamentos racistas. Uma desenvolvida durante a disciplina
de ‘Educação afrobrasileira’ com os alunos dos cursos técnicos da Escola Técnica
Estadual, outra, como atividade de extensão com alunos da escola do Estadual do
Campo Florestan Fernandes.
A pesquisa de abordagem qualitativa utilizou para a coleta de dados a
observação participante, aplicação de questionário e perguntas pontuais aos
participantes,

desenvolvida

durante

o

trabalho

pedagógico

dos

professores

pesquisadores no ano de 2014 e 2015. Na Escola Técnica a pesquisa foi desenvolvida
pela professora da escola, que trabalhou a disciplina de vinte horas de ‘Educação
afrobrasileira’ nos cursos técnicos de Eletrotécnica, Administração, Informática e
Floresta, envolvendo sessenta alunos. A atividade de extensão foi coordenada pela
pedagoga da SECITEC, na oficina de “africanidades e cultura do campo”, com cento e
dez horas, envolvendo trinta alunos e três professores da escola do Campo.

2.

DESENVOLVIMENTO
As duas experiências, ao trabalhar a temática racial, consideram que o racismo

ainda está presente nas relações sociais, definindo racismo como “sendo um corpo de
atitudes, preferências e gostos instruídos pela ideia de raça e de superioridade racial,
seja no plano moral, estético, físico ou intelectual” (GUIMARÃES, 2004, p. 17). E, raça
na perspectiva sociológica da palavra, como:

Uma construção histórica e social [...] uma das formas de identificar pessoas
[...]. É uma categoria classificatória que deve ser compreendida como uma
construção local, histórica e cultural, que tanto pertence à ordem das
representações sociais – assim como são as fantasias, mitos e ideologias –
como exerce influencia real no mundo, por meio da produção e reprodução
de identidades coletivas e de hierarquias sociais politicamente poderosas
(SCHWARCZ, 2012, p. 33-34).

A pesquisa mencionada por Schwarcz (2012, p. 31) mostra que “ninguém nega
que existe racismo no Brasil, mas sua prática é sempre atribuída a ‘outro’. Seja da parte
de quem age de maneira preconceituosa, seja daquela de quem sofre com o preconceito,
o difícil é admitir a discriminação e não o ato de discriminar.” Se apresenta como algo
externo às nossas ações e relações sociais, impessoal. Aqui, faz-se importante

ISSN 2177-336X

6968

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

mencionar Freire, quando escreve sobre a ‘assunção’, que é o sujeito que assim se
assume, como ser social, histórico, reflexivo, participante e transformador. Lembra que,
“Não é possível à assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo sem
a disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente
sujeito também” (FREIRE, 2004, p.46).
O cenário em que foi desenvolvida a pesquisa, região médio norte do Mato
Grosso, é uma região politicamente direcionada para o agronegócio, com um histórico
de exploração dos trabalhadores e de racismo. No processo de colonização, nos anos 70,
divulgava-se a ideia que esta era uma terra de progresso, por receber pessoas brancas e
sulistas (SOUZA, 2004). No entanto, o município de Sinop tem um percentual de 51%
de negros (IBGE de 2010); na Escola Técnica, nos cursos técnicos do ano de 2004 até
2008, 42% alunos matriculados se autodeclaram negros (TROIAN, 2011); e na Escola
do campo Florestan Fernandes, 72% das 120 pessoas pesquisadas, se autodeclaram
negras (PAULA, 2015). Pessoas que são ‘invisibilizadas’ no processo de
desenvolvimento da região, estão excluídas dos bens construídos neste processo, sem
valorização de suas culturas.
Neste sentido, as propostas pedagógicas para trabalhar a temática racial, nas duas
situações pesquisadas, consideraram que:

Para chegarmos a ter uma sensibilidade pedagógica para com os conteúdos
da docência, ou para novas didáticas ou para com os tempos de formação e
socialização, teremos que começar por termos sensibilidade humana para
com os educandos(as) como sujeitos sociais e culturais, éticos e cognitivos
(ARROYO, 2004, p.61).

Também, seguindo os objetivos que, além de construir novos conhecimentos
sobre o tema, o aluno faça a leitura da realidade em que vive, e “a percepção de que a
realidade pode ser mudada, na medida em que, no ‘hoje’ em que se está verificando o
antagonismo entre mudança e permanência, este antagonismo começa a se fazer um
desafio” (FREIRE, 2001, p. 47). Que a construção de conhecimentos provoque
indignações e combate ao racismo e contribua para afirmações de identidades de “ser
negro”.
Ainda, segundo Paulo Freire (2001), a ação cultural para a libertação se
caracteriza pelo diálogo do ato do conhecimento, problematizar a realidade e considerar
os saberes dos educandos. Então, as duas experiências pedagógicas pesquisadas partem
da tática de encaminhar os trabalhos em que os alunos sejam sujeitos deste processo,
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que possibilite assumirem o papel de sujeitos, que não se reduz a conhecimentos
referentes às informações apresentadas pelo professor, e sim, uma relação com o
mundo, com sua realidade individual e social.

Experiência pedagógica como atividade de extensão
Esta experiência pedagógica resultou do desenvolvimento da Oficina de
‘Africanidades e cultura do campo’, pertencente ao Projeto Educação Científica,
Agroecológica e Cultural do Campo (Novos Talentos/CAPES/UNEMAT-MT/Escola
Estadual Florestan Fernandes). A escola Florestan Fernandes está inserida em um
assentamento de reforma agrária, organizado pelo Movimento Sem Terra (MST).
A oficina foi desenvolvida em duas etapas com turmas distintas, a primeira com
60 horas e a segunda com 50 horas. Como uma atividade extraclasse os alunos da escola
é que escolheram fazer parte da oficina. A maioria dos alunos que fiz a primeira etapa
escolhe fazer a segunda, envolvendo aproximadamente 30 alunos e três professores. Os
encontros tinham uma carga horária de três a quatro horas e aconteciam em média duas
vezes por mês.
As atividades desenvolvidas envolveram:
Rodas de conversa - que aconteceram em diferentes momentos, em que os
alunos, no coletivo, relacionavam a temática com suas trajetórias de vida, aspecto
históricos, econômico e cultural de sua comunidade e de suas famílias. Foram os
momentos em que, os alunos perceberam-se como sujeitos do processo, e despertaramse para a ‘assunção’ que percebe parte da história dos negros no Brasil, dos quem
sofrem o racismo e de quem é racista.
Estudos da história e cultura – O livro Em busca da liberdade foi uma das bases
para os estudos desenvolvidos pelos alunos desta pesquisa. O autor escreve que o
passado é muito mais do que um momento distante, e sim, é um passo fundamental para
entender a realidade atual, identificarem-se neste processo sustentar a mobilização
individual e coletiva por igualdade de direitos e oportunidades. É uma abordagem
histórica dos negros no Brasil contada na perspectiva dos sujeitos, que organizados,
lutaram pela liberdade, com valorosos exemplos de produção, solidariedade e gestão
(GENNARI, 2008). Um grande envolvimento dos alunos foi conhecer, a partir da luta
dos negros, a organização dos quilombos no estado do Mato Grosso que compararam
com a realidade da comunidade escolar, a cultura afro-brasileira, história dos negros no
Brasil e a desigualdade racial.

ISSN 2177-336X

6970

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6

Outro livro utilizado como base para os estudos foi “para entender o negro no
Brasil de hoje”, elaborado “com respeito à dignidade humana, à igualdade de direitos, à
participação e corresponsabilidade pela vida social” (KABENGELE; GOMES, 2006,
p.5) faz uma abordagem cultural afro brasileira, suas religiões, danças, vestuários e
apresenta os homens e mulheres negos(as) que fizeram história.
Os alunos percebem e relataram que a história do Brasil tem muitas outras
informações sobre os negros no Brasil, e não somente sobre o período da escravidão e
abolição pela Princesa Isabel, que os mesmo relataram que foi o que aprenderam na
escola.
Lendas e contos africanos – Trabalhamos com literaturas escritas e filmes.
Ambos possibilitaram conhecer heróis, reinados, que não fazem parte das tradicionais
lendas e contos que conheceram na escola. Cito aqui os filmes: Kirikou e a Feiticeira e,
Kirikou e os bichos da floresta. Identificaram-se com o herói Kirikou, sua vida no
campo e com outras pessoas da comunidade, com suas constantes lutas pelo direito da
terra e condições para trabalhar e viver no campo.

Foi um despertar para as

possibilidades que o assentamento tem enquanto organização econômica para suas
famílias, considerando suas riquezas ambientais e conhecimentos das pessoas. As
observações feitas pelos alunos foram debatidas, e envolveu a produção familiar,
descobrimento do artesanato em argila, respeito aos anciãos, preservação da natureza,
uso das ervas medicinais e a mulher no trabalho do campo. Os filmes foram os
provocadores da temática, que resultou no olhar para seu mundo, perceber riquezas de
cultura, como também, possibilidade de intervenção no mundo, nos espaços da escola,
da comunidade e da região.
Documentários – Quesito cor foi o provocador para conversarmos sobre, qual
minha raça/cor? Fez parte do nosso primeiro encontro, e possibilitou debatermos sobre
o tema e mobilizar os alunos para os próximos estudos. Eles se identificaram com o
tema, perceberam que estaríamos estudando sobre suas histórias, perceberam-se sujeitos
do processo. Um segundo documentário foi Vista minha pele, que traz situações
pertinentes para percebermos como o racismo apresenta-se nos diferentes espaços,
como faz parte das nossas relações sociais e passa despercebido pela naturalidade que se
apresenta. Outro documentário foi, Viajando aos extremos, ‘viajamos’ para a África,
para conhecermos a origem e a cultura dos jogos Mancala, em específico, o KALAH,
que foi um dos recursos utilizado na oficina.
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Imagem 1: Roda conversa.

Imagem 2: Elaboração dos jogos e conversas.

Fonte: E.E. Florestan Fernandes.

Fonte: E.E. Florestan Fernandes.

Jogos africanos – Outro momento forte da oficina foi da confecção e o brincar
dos jogos africanos de origem mancala, que são praticados pelos povos africanos das
aldeias do campo e tem forte ligação com a mitologia, política e região. Trabalhamos
com três jogos: kakah da região do Norte da Africa; yoté dos países da África Ocidental
e; fanorona de Madagascar. O momento da confecção dos jogos e do jogar propiciou
um ambiente de lazer, arte, e conversas sobre a cultura africana a afrobrasileira.
Percebem que, mesmo sendo obrigatório estudar história e cultura afrobrasileira e
africana nas escolas, pouco acontece principalmente no aspecto cultural.
Musica e dança do siriri – A musica e dança do siriri é parte da cultura
matogrossense, muito presente nos quilombos do estado. Assim, para estudarmos a
história e cultura afrobrasileira do estado, utilizamos do siriri como viés para conhecer
mais a história, cultura e dados estatísticos dos negros no estado.

Imagem 3: Siriri.

Fonte: E.E. Florestan Fernandes.

Imagem 4: beleza do cabelo negro.

Fonte: E.E. Florestan Fernandes.

Beleza do cabelo negro – esta foi uma demanda que surgiu durante a oficina.
Com uma significativa representação de negros no grupo e na afirmação de identidades,
surgiu à necessidade de um momento específico para falarmos da beleza, cuidados e
adornos para o cabelo negro. A participação foi marcante, envolvendo diferentes idades
e gênero.
O viés cultural criou um ambiente propício e convidativo para abordarmos
vários aspectos relacionados à temática racial. No momento em que pesquisávamos e
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percebíamos a presença da cultura afrobrasileira nos costumes, culinária, danças,
adornos, vestes, palavras, tecnologias, religião, jogos, entre outros, surge também o
debate sobre a desigualdade racial, as diferentes manifestações de racismo, o racismo no
mercado de trabalho, com a religião de origem africana, o desconhecimento sobre os
jogos e outros aspectos culturais africanos, origem da maioria da população brasileira.
Apresentamos alguns relatos dos alunos: “A oficina me fez entender o que é ser negro, e
morar no assentamento, onde boa parte das pessoas que mora aqui e são negros,
conhecer o contexto histórico, as, características culturais e passei a me valorizar, não
aceitar ações de preconceito” (Aluna A).
Neste processo, os alunos negros que fizeram parte da oficina, reafirmam sua
identidade de ‘ser negro’, valorizando suas características físicas, a beleza do cabelo
negro. “Gostei de me conhecer as minhas origens, respeitar minha raça, antes eu achava
que cabelo liso e olhos azuis eram mais bonitos do que os meus. Aprendi isso desde
crianças, porém, era o que eu ouvia” (Aluna B).
Identificam às manifestações de racismo, e fazem intervenções nas relações da
comunidade escolar, conscientizando para romper com as ações provindas de racismo.
“Percebi que os colegas mudaram sua opinião sobre o que é ser negro. Hoje, na escola
essa relação com os colegas mudou, parou de chamar o outro com apelido e quando
chama nós falamos que não podemos tratar as pessoas com preconceito” (Aluna C).
Enfim, constituíram-se como provocadores para implementar a Lei 10.639/03 na
escola e para a superação do racismo nos seus espaços de convivência, como também,
reafirmam suas identidades de ‘ser negro’.

Experiência pedagógica nas disciplinas dos cursos técnicos
Em 2006, foram encaminhadas ações na Educação Profissional para
implementar a Lei 10.639/03, assim na proposta pedagógica dos cursos técnicos tem
uma disciplina de vinte horas, no curso denominada como eixo tecnológico, sobre a
educação afrobrasiliera. Observe parte da matriz curricular de um dos cursos técnico
revisado e aprovado em 2015 pelo Conselho Estadual de Educação do MT.

Quadro 01: Trecho da Proposta Curricular do Curso Técnico em Floresta, 2015.

Educação Afro-Brasileira
Competência:
Abordar

ISSN 2177-336X

Habilidade:
o Analisar

os

c/h
dados

que

Bases Tecnológicas:
História da África

6973

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

9

desenvolvimento
do Brasil também a
partir
das
influências
da
cultura Africana e
Afro-brasileira
e
considerar
a
temática racial no
contexto
de
segregação
e
preconceito racial,
histórico, social e
econômico
dos
afro-brasileiros.

apontam as desigualdades
entre “brancos” e “negros”
na educação e no mundo do
trabalho; refletir sobre os
aspectos de preconceito e
discriminação
racial;
conhecer a cultura e a
história dos afro-brasileiros
e
Africana
no
desenvolvimento do Brasil;

20
h

História do Afro Latino
Brasileiro
Bases
legais:
Lei
nº
10.639/03 e 11.645/08
Diretrizes Nacionais para
Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o
ensino da História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana
Parecer nº 234/2006 –
Conselho
Estadual
de
Educação de Mato Grosso
Dados estatísticos quanto aos
negros no Brasil;
Conceito de raça e racismo;
Tribos brasileiras e seus
aspectos culturais;
Influências na alimentação
brasileira pelo indígena e
africano.

Fonte: Escola Técnica de Sinop/MT.

A matriz curricular sofreu algumas alterações desde a implantação, acrescentou
a obrigatoriedade de trabalhar a Lei 11.645/08, que acrescenta o estudo sobre os povos
indígenas, entretanto a quantidade de horas trabalhadas não alterou, permaneceram as
mesmas vinte horas. As atividades pedagógicas são distribuídas em dois momentos, o
primeiro estuda a história e cultura abrobrasileira e o segundo a identificação e cultura
indígena do Brasil. Para fins desse estudo o recorte para análise se ateve ao primeiro
momento.
Segue a descrição das atividades realizadas em sala nos cursos técnicos em
Floresta, em Informática, em Administração e em Eletrotécnica nos estudos realizados
da temática afrobrasileira, onde se buscou adotar a mesma estratégia didática. Que
ficaram distribuídas em:
Reconstruindo a história - Para provocar a reflexão sobre a história, foram
distribuídas imagens da cultura negra em diferentes contextos históricos, em seguida foi
solicitado aos alunos para fazerem uma reconstrução histórica a partir de seus
conhecimentos empíricos e narrar aos colegas. Momento em que se percebe que muitos
não se dão conta da marginalização que acontece no decorrer da história, nem percebem
que são herdeiros desse processo histórico. Discorrem como se fosse uma história longe
de sua realidade.
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Imagem 5: Reconstruindo a história.

Imagem 6: Personalidade Afrobrasileiras.

Fonte: Própria.

Fonte: Própria.

A prática pedagógica foi buscando fazer os estudantes fossem sujeitos de
reformulações de conceitos e acontecesse o aprendizado conforme Arroyo (2004, p.61)
defende “para chegarmos a ter uma sensibilidade pedagógica para com os conteúdos da
docência, ou para novas didáticas ou para com os tempos de formação e socialização,
teremos que começar por termos sensibilidade humana para com os educandos (as)
como sujeitos sociais e culturais, éticos e cognitivos”.
História da África - As discussões seguintes foram sobre a história da África,
onde se verificou a composição geográfica, que propiciou a divisão sociocultural, como
a escravidão se deu com a expansão marítima, a formação dos movimentos em busca da
independência. Nos debates, os alunos conseguiram perceber situações semelhantes a
nossa história, até perceberam que a “independência do Brasil” foi um acordo comercial
para atender os interesses do capitalismo, identificaram algumas personalidades negras
que buscaram a igualdade social, mas não conseguem romper o racismo e não constrói a
afirmação de ser negro, uma vez que discursavam ainda com distancia da realidade de
cada um.
Conhecendo Mato Grosso negro – ao estudar o Parecer 234/2006 do Conselho
Estadual de Educação de Mato Grosso, onde apontam dados sobre dados do IBGE da
população negra de Mato Grosso, os Quilombos existentes e regularização das terras,
informações discutidas fazendo reflexões sobre o racismo e preconceito e legislações
criadas para resgatar e valorizar aspectos culturais da cultura afro-brasileira e buscando
mostrar o quanto a herança cultural está em nosso cotidiano, em nossos hábitos e
postura como cidadão. O resultado desta discussão no curso de Floresta, sala que tem
dois alunos negros, pode ser percebido por meio de perceber maior participação nas
discussões e posicionamento com autoconfiança dos dois alunos, que perceberam a
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existência de atitudes racistas e preconceituosas, as quais não percebiam anteriormente.
Nesta sala houve maior união, despois dos debates.
Porém a construção cultural que motivava a mudança de postura e valorização
do ser negro, na escola, neste último recorte foi prejudicada, consequentemente a
participação de docentes e discentes desestimulada.
Ao implantar os estudos da Educação e cultura Afrobrasileira como parte da
grade curricular, realizadas em forma de disciplina, teve como proposta, e assim foi
desenvolvido até o ano de 2013, ações interdisciplinares em conjunto com coordenação
pedagógica que culminava na semana da consciência Negra, onde se realizavam
apresentações culturais, exposição artísticas, realização de jogos africanos, palestras,
danças e músicas afrobrasileiras e degustação de alimentos de origem africana, período
em que constatou que quase metade dos alunos se autodeclaravam negros. Assim
percebia-se uma mudança de postura do ‘ser negro’, tanto por parte dos alunos e
professores que atuavam na escola, naquele período. Foi tão significante que a
festividade passou a fazer parte do calendário escolar.
Entretanto, no ano de 2014 e 2015, período que representa o recorte para análise
desta pesquisa, não percebemos o mesmo resultado. A população de negros e
descendentes aparece em menor número, professores que atuavam na Educação
Profissional outrora, já não fazem parte da equipe de professores. Consequentemente as
ações pedagógicas foram isoladas como atividade de ensino em sala de aula, e o
momento Cultural, que culminaria de ações conjuntas, não aconteceu, nem a mudança
de postura que buscava a reafirmação do ser negro.
Freire (2004) diz que a prática pedagógica educativo-crítica proporciona
condições aos educando e professores para ensaiarem a experiência de assumir-se como
ser social e histórico, pensante e comunicativo que transforma, cria, realiza sonhos
capaz de amar e assumir a radicalidade do meu eu. Portanto prática pedagógica em sala,
sem ações conjuntas da coordenação pedagógica e professores, não atende ao principio
de formar cidadãos críticos, conscientes de sua história cultural e atuantes em sua
realidade capazes de transformar a sua realidade para melhor.

3.

CONCLUSÃO
Após análise das duas experiências pedagógicas, com os diferentes grupos,

percebemos que, os objetivos de provocar mudanças na afirmação e construção de
identidades de ser negro e a superação de comportamentos racistas não aconteceram nas
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duas situações. Avaliamos que as diferenças envolvem muito mais que a carga horária
destinada à temática, mas também, o envolvimento da coordenação da escola para que
este trabalho seja uma proposta da escola, envolvendo os demais professores e
diferentes momentos. Ainda que a postura e autoconfiança de alguns alunos tenham
melhorado, não foi o suficiente para desejarem mudar o contexto social em que vivem.
Nas duas situações os conhecimentos foram construídos, os alunos se
envolveram com as atividades, porém, somente na atividade de extensão é que os alunos
relatam mudanças de atitudes. Eles querem a mudança do seu espaço social. Ocorre a
‘assunção’ segundo Freire.
O viés cultural foi fundamental para este processo. Por ser algo que
apresentamos na perspectiva da riqueza cultural, da beleza, sabedoria, organização,
entre outros, enfim, sempre na perspectiva positiva encorajou os alunos a identificaremse com este grupo, e a partir desta identificação, trazíamos as reflexões do racismo e
desigualdade racial, ainda, sempre enfatizando as lutas dos negros por liberdade e
superação do racismo. Porém, o trabalho com o viés cultural demandou da participação
da equipe pedagógica da escola e de encontros que foram distribuídos em vários
encontros distribuídos em longo período, o que deu abertura para o diálogo, estudos,
reflexões individuais e coletivas, possibilitando que os alunos percebessem-se como
seres sociais, históricos, e mobilizassem-se para a participação e transformação.
Ao mesmo tempo, avaliamos que se não fosse à disciplina nos cursos técnicos, o
estudo da temática racial poderia ser comprometido. A existência de uma disciplina é
uma garantia para acontecer os estudos, porém, não pode ser uma ação isolada de
disciplina, e sim, fazer parte da proposta pedagógica da escola, que considere os alunos
sujeitos da escola e possibilite um ambiente favorável a reflexões, mobilizações e
transformações.
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PRÁTICA PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL: VIVÊNCIAS E CONVIVÊNCIAS COM A AGRICULTURA
FAMILIAR

Jurandir Benedito de Arruda (SECITECI/MT)
Loraci Verdi Lamb (SECITECI/MT)

Resumo

Na forma de relato de vivências e convivências, este trabalho apresenta aspectos da
prática profissional do Curso Técnico Profissionalizante de Nível Médio em
Agropecuária, realizado no Centro de Treinamento Sindical Rural (CENTRESIR) em
Várzea Grande -MT no período de março de 2013 a dezembro de 2014, totalizando
1440 horas de aulas, uma parceria entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Mato Grosso (FETAGRI-MT) e a Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação (SECITEC-MT) via a Escola Técnica Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica de Diamantino. O currículo da formação foi estruturado em
módulos, competências e bases tecnológicas. A formação ocorreu seguindo os
princípios formativos freirianos e os preceitos da Pedagogia da Alternância, na qual o
educando provindo da Agricultura Familiar, obteve atividades teóricas e práticas no
CENTRESIR no decorrer dos 19 encontros mensais e presenciais de dez dias,
alternados com atividades práticas na unidade de produção familiar, outros 20 dias. Para
cada competência profissional, estabelecida na matriz curricular foi proposta, pelo
menos uma atividade de campo na unidade de produção familiar do educando. O
acompanhamento das atividades de campo, ou prática profissional foi realizada por
extensionistas da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso
(EMPAER -MT). Estas, após a avaliação do docente ministrante da competência,
passou a fazer parte de um portfólio individualizado de cada educando. Ao final da
formação o educando, escolheu uma prática profissional e realizou um aprofundamento
teórico na forma de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O portfólio de cada
discente consistiu na apresentação de 54 práticas de campo. De uma turma de 39
iniciantes, finalizaram a formação 27, com apresentação de TCC. O estudo interessa a
disseminação de experiências formativas do ensino médio profissionalizante, mais
especificamente ao jovem agricultor familiar.
Palavras Chave: Ensino Profissionalizante, Prática Profissional no Campo, Pedagogia da
Alternância.

1.Introdução
A formação em regime de alternância tem como base teórica e prática os
princípios da educação do campo. Esta é fruto das lutas dos movimentos sociais que
almejam pelo amplo acesso à educação dos sujeitos, como também por uma forma de
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ensino que possa contribuir na compreensão dos processos sociais, técnicos,
econômicos, políticos e ambientais da realidade vivenciada por esses sujeitos. Segundo
Molina (2010, p. 140), a Educação do Campo não é somente um projeto educativo, mas
perspectiva de transformação social, um horizonte de mudança nas relações sociais do
campo.
Para a maioria das competências trabalhadas na formação desta turma, foi
relacionada pelo menos uma prática profissional.

Este estudo tem por finalidade

apresentar as vivências e convivências da prática profissional de uma turma do Curso
Técnico Nível Médio em Agropecuária, realizado no Centro de Treinamento Sindical
Rural (CENTRESIR) em Várzea Grande - MT, no decorrer dos anos de 2013 e 2014,
em uma parceria entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato
Grosso (FETAGRI-MT) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SECITEC-MT) via Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica
de Diamantino.
2. O currículo por competências e a prática profissional
O Curso Técnico em Agropecuária, em foco, teve como principal meta a
formação integral para a promoção ser humano comprometido com o desenvolvimento
de suas comunidades e assentamentos, como também da região onde estão inseridos. A
ideologia que orienta a prática profissional nasceu da consideração do homem e da
mulher rural como ponto central e convergente da realidade que o circunda. Assim se
primou pela junção de forças sociais e parcerias, tendo em vista a realização de uma
formação o mais integral possível da pessoa, isto é, formar pessoas que se sintam
capazes de encontrar em si e em sua comunidade as forças necessárias para o
envolvimento em mudanças políticas, sociais, técnicas e econômicas.
A integração das competências da matriz curricular e a prática profissional,
estabelecendo para cada competência pelo menos uma prática profissional aproximou a
escola das vivências e convivências dos educandos. Desta forma foi imprescindível
estabelecer estratégias de configurassem um currículo fundamentado nos princípios da
integração, unitária, politécnica e unilateral, tendo o trabalho como princípio educativo.
Nesta concepção, o trabalho é considerado como produção de todas as dimensões da
vida humana (FRIGOTTO, et al., 2005).
A Resolução nº 06 do CNE/CEB, de 20/09/2012 define a organização curricular e
explicita a prática profissional intrínseca ao currículo, desenvolvida nos ambientes de

ISSN 2177-336X

6980

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

16

aprendizagem, orientada pela pesquisa, como princípio pedagógico que possibilita ao
educando enfrentar o desafio do desenvolvimento. A prática na Educação Profissional
compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como
experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios,
oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre
atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas técnicas,
simulações, observações dentre outras.
Os docentes desta formação se envolveram com a prática profissional dos
educandos no sentido de planejar e acompanhar a execução de todas as atividades
relacionadas ao processo de ensino. No processo de concepção, acompanhamento e
avaliação das atividades de campo e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), aqui tidas como a prática profissional, os professores constantemente se
deparavam com obstáculos, fragilidades e potencialidades. Uma situação natural do
processo de ensino os conduzia a todo o momento, assim, precisavam significar e
ressignificar a sua prática, no ambiente de trabalho. Acredita-se que os alunos devem
desenvolver a capacidade de utilizar, utilizar na prática e inovar conhecimentos a partir
da prática desenvolvida, para isto se faz necessário permitir que seus educandos
compreendam de forma reflexiva e crítica, o mundo do trabalho, dos objetos e dos
sistemas tecnológicos dentro dos quais estes evoluem (MACHADO, 2008 p.18).
Desta forma, é essencial o relacionamento dialógico entre o docente e o discente
para que o processo de ensino aprendizagem se consolide, com autonomia, emancipação
e independência dos educandos. Segundo Freire (2003, p. 22), a práxis é a integração
entre pensamento e ação. É preciso saber equilibrar a relação teoria/prática, pois quando
se desenvolve intervenções pedagógicas com o objetivo de o educando produzir ou
construir conhecimentos se faz necessária a participação e reflexão com os estudantes.
O docente que tem envolvimento com o educando, participa de sua caminhada, do
processo de aprendizagem, compreende melhor as fragilidades e potencialidades de
maneira individualizada, e assim consegue estimular a construção do saber com
melhores resultados. Desse modo, precisa estar atendo às particularidades de cada
educando, buscando o diálogo entre todos os envolvidos no processo. (MANTOAN,
2003).
Os discentes provindos da agricultura familiar precisam ter acesso a cursos de
educação profissional diferenciados, em termos de infraestrutura material (física, por
exemplo alojamentos no ensino por alternância), em termos de competência e
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qualificação dos professores; e desenvolvimento nos mesmos de uma interação, afeto e
emoção (desenvolvimento de competências interpessoais e culturais). A aprendizagem
deve considerar as habilidades e potencialidades de cada educando. Percebe-se que o
ensino profissionalizando vem acontecendo com pouca expressividade no meio rural.
Esta situação apresenta a dificuldade dessa população acessar os cursos que possam lhe
dar uma qualificação profissional e que atenda aos seus interesses em termos de
desenvolvimento de suas unidades produtivas e ou as exigências do mundo do trabalho.

2.2. Registros da prática profissional

No processo de ensino aprendizagem da educação profissional a prática
profissional precisa ser registrada, pois este registro transforma o docente em autor de
sua teoria e assim mais capaz de agir satisfatoriamente em relação ao aprendizado de
sua turma, permite a este construir uma memória do processo, com suas dificuldades e
sucessos.
Lazzari (2013 s/p) expressa a necessidade de registros, os quais podem ser
realizados de várias formas e para diferentes funções. O mesmo visa guardar a memória
do processo de ensino-aprendizagem e possibilita retornar às práticas ocorridas no
passado. Este registro pode ocorrer na forma de diário de classe, de caderno de
reflexões, fichas avaliativas, portfólio e outras formas. Ao registrar o docente organiza o
seu fazer e documenta sua história, o processo em seus momentos e movimentos.
Segundo Hernández (1998, p.100), o portfólio consiste na reunião de diversas
classes de documentos (notas pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais,
controle de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações
visuais, etc.) que apresentam indícios do processo de construção do conhecimento, das
ferramentas didáticas usadas e da motivação de quem o elabora em continuar seu
aprendizado. Para Hilzendeger (2013, p. 96) “é uma ferramenta diagnóstica e contínua
de acompanhamento e avaliação de um trabalho pedagógico”. Também o considera
como instrumento avaliativo transformador do cotidiano escolar por meio da reflexão
do fazer pedagógico em forma de relatos e registros.

3. Estratégias: vivências e convivências da formação
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Para efetivar a matriz curricular, trabalharam-se nos encontros mensais as
competências previstas no plano de curso. Após estes encontros os discentes
executaram atividades de campo em suas unidades de produção familiares e ou em suas
comunidades.
As atividades de campo foram acompanhadas pelos técnicos e extensionistas
municipais da Empresa Mato-grossense de Pesquisa e Extensão Rural, a EMPAER MT do município de origem do educando. Este acompanhamento foi expresso via
preenchimento de fichas de avaliação da prática profissional, considerando 15 critérios,
com relação aos parâmetros: muito bom, bom, regular, suficiente e insuficiente. Dentre
os critérios pode-se exemplificar a capacidade de empreender do educando.
Os docentes acompanharam e avaliaram as práticas considerando os relatos dos
extensionistas e dos discentes, expressos na forma escrita ou sistematizada, que no
decorrer do processo se constituiu no portfólio para cada discente.
A maioria das competências e habilidades tiveram subsídios teóricos, sempre
acompanhadas da prática profissional ou atividades de campo, primando pelos
princípios agroecológicos. De um total de 66 competências da matriz curricular, 54
tiveram atividades de campo. A prática profissional, no decorrer da formação foi
registrada na forma de portfólio.

Figura 01 - Alunos em aula prática de topografia, CENTRESIR, Várzea Grande -MT, 2013.

A prática de ensino foi embasada no processo de construção do saber (método
construtivo de Paulo Freire) no qual os conceitos são construídos pelos educandos,
complementados pelo professor e suplementados pelos subsídios teóricos de outros
autores (apostilas, artigos científicos, internet, etc.). Sempre se considerou as vivências
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e experiências dos educandos e, por isso, o relato das vivências e convivências da
turma. Também se trabalhou no decorrer das competências os temas instantâneos de
motivação, conforme interesses dos educandos.

Figura 02: Discentes selecionando sementes para plantio no jardim medicinal, aula prática com
Biólogo Claudemir Claudemir Clóvis de Campos do Horto Florestal, CENTRESIR, 2014.

No decorrer dos encontros, os educandos se envolveram em aulas teóricas e
práticas, palestras técnicas, montagem de coleção de folder, coleção de insetos, coleção
de inseticidas/fungicidas naturais, coleção de sementes crioulas, coleção artigos
científicos e também participaram de:
- Visitas técnicas: no Laticínio Piracanjuba em Santa Helena – GO; na
Minhocultura Estrela Maior 7 em Santo Antônio de Leverger –MT, entre outras;
- Participação em eventos: exposição de trabalhos na Semana Estadual de Ciência
e Tecnologia, edição 2013 e 2014 no Centro de Eventos do Pantanal, entre outros;
- Implementação de projetos: horta convencional e mandala, compostagem,
produção de mudas, preparo de biofertilizantes, inseticidas naturais, entre outras.

4. Resultados da formação: a prática profissional registrada
A matriz curricular do Curso Técnico em foco contém 66 competências, para as
quais se desenvolveu 54 atividades de campo, portando 81,8% das competências
tiveram atividades de campo registradas na forma de portfólio.
A prática profissional ou atividade de campo de cada competência trabalhada,
após a correção e avaliação pelo professor foi arquivada em uma pasta individualizada
de cada aluno (a). Ao final do curso, todas as atividades de campo realizadas por todos
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os professores da formação passaram por um processo de encadernação e foram
devolvidas aos educandos na forma de portfólio.
Outra forma de registrar a prática profissional desta formação foi a elaboração dos
Trabalhos de Conclusão do Curso. O Quadro 01 apresenta a lista dos Trabalhos de
Conclusão de Cursos dos alunos concluintes, bem como os locais onde foram
desenvolvidos. TCC).
QUADRO 01: Temas da Prática profissional expressa na forma de TCC da Turma 2013/2014 e
município de origem dos formandos, CENTRESIR, Várzea Grande - MT.
Temas do Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC
1
2

3
4
5
6
7
8
9

1
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Utilização do plantio de refúgio e coexistência em área com milho
bt/safrinha em Ipiranga do Norte - MT
Avaliação da predominância da raça nelore na região de Nova
Bandeirantes (Comunidade São Jorge).
Qualidade de mudas cítricas em condições de viveiro- ênfase a enxertia
Viabilidade para implantação do confinamento de gado nelore
Manejo alimentar alternativo para o peixe pacu caranha (Piaractus
mesopotamicus) na unidade de produção familiar.
Raspa integral da raiz de mandioca para frangos de corte
Processo e beneficiamento do mel na (APA) Associação Portence dos
Apicultores de Porto Esperidião-MT
Aspectos da ensilagem em uma unidade familiar
Ocorrência de mastite bovina em três propriedades produtoras de leite em
Acorizal - MT
Aspectos agronômicos do plantio da mandioca na unidade de produção
familiar da Comunidade Santa Bárbara - município de Porto Esperidião Mato Grosso
Sistema de manejo rotacionado, uma proposta para o Sítio Luz Divina em
Brasnorte - Mato Grosso
Reaproveitamento da cama aviária por meio de compostagem
Procedimentos de ordenha em uma propriedade leiteira na Comunidade
Sadia III
Uso do extrato alcoólico de nim (Azadirachta indica a. Juss.) no controle
de insetos em couve.
Aspectos das instalações e equipamentos para frangos semi caipira na
Chácara São Miguel, Porto Esperidião - MT
Efeito do biofertilizante liquido no desenvolvimento da batata doce
(Brazlândia roxa batatas)
Aspectos da criação de tabatinga e pintado na comunidade Cabeceira do
Mutum, Acorizal - MT
Aspectos da produção de banana na comunidade Chapada de Vacaria,
Acorizal - MT
Prestação de serviço de consultoria para minhocário
Aproveitamento da produção de cana de açúcar na agricultura familiar e o
desenvolvimento de novos sabores de rapadura
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2
1
22
23
24
25
26

27

Aspectos do desenvolvimento de duas novas cultivares de banana nanica
na comunidade Chapada de Vacaria, em Acorizal - MT.
As principais perdas da silagem
Efeito da adição de mandioca ´in natura´´ na dieta alimentar de vacas
leiteiras
Efeito do extrato de tiririca no enraizamento de estacas de acerola
Aspectos do controle da cigarrinha das pastagens na comunidade Novo
Brasil - Brasnorte- MT
Confinamento bovino: Aspectos da destinação de dejetos, Fazenda
Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A, Grupo Camargo Correa,
Nortelândia - MT.
Aspectos da produção de silagem na Arrossensal Agropecuária e
Industrial S.A., Nortelândia - MT.

Acorizal
Brasnorte
Nortelândia
Cuiabá
Brasnorte
Nortelândia

Nortelândia

Como se percebe no Quadro 01, os 27 Trabalhos de Conclusão de Curso tiveram
seus temas relacionados à unidade de produção familiar ou as comunidades dos
concluintes, fato que confirma uma integração entre a teoria e a prática vivencial dos
formandos, concordando com o referencial de Lazzari (2013 s/p), no qual a memória do
processo de ensino-aprendizagem pode ser registrada e, se necessário, avalizada e
pensada de forma diferenciada com projeções futuras modificadas e ou melhoradas.
A demonstração da localização da residência, também apresentada no Quadro 01,
apresenta a necessidade da metodologia de ensino em alternância, uma vez que os
educandos provindos de 13 municípios de Mato Grosso e residem a até 1055 km do
CENTRESIR, como ocorrer com o discente residente em Nova Bandeirantes - MT.
Neste caso o tempo deslocamento para escola chega ser de mais de dez horas.
Dos 39 alunos matriculados em 2013, receberam certificados no dia 12/12/2014,
27 novos Técnicos em Agropecuária. Percebe-se uma evasão de 30,7%.

5. Considerações finais:
As vivências e convivências apresentadas podem nos remeter a significância da
prática profissional integrada, como foco da desfragmentação curricular e o almejado
envolvimento do educando como sujeito de seu processo histórico, buscando respostas
às indagações de seu contexto sócio comunitário. O estudante no decorrer deste
processo se mostrou envolvido motivado. Pode-se perceber um aprofundamento cada
vez maior de conhecimentos em contato com a prática real de trabalho, constituindo a
unidade de produção familiar do educando como um espaço permanente de ação,
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reflexão e integração com a escola, o que converge para os referenciais de Frigotto
(2001), formando os sujeitos para a autonomia e o mundo do trabalho.
O

portfólio

pode

ser

uma

ferramenta

didática

utilizada

no

ensino

profissionalizante para a agricultura familiar em regime de alternância.
A ampliação desta modalidade de ensino é um desafio para futuros gestores. A
política de educação profissional para a agricultura familiar carece e de fortalecimentos
e desconcentração ou interiorização. O relato das vivências e convivências no decorrer
desta formação é umas das iniciativas, ainda que modesta, para efetivação de ação
governamental concreta no sentido de empoderar o homem e a mulher do campo.
As vivências e convivências relatadas no decorrer desta formação contribuíram
para um almejar de um meio rural, dos envolvidos, mais autônomo e sustentável.
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA E O AGIR DOCENTE NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE MATO GROSSO
ALENCAR, Eliana M. de Almeida (UFMT)
RESUMO:
Este artigo aborda questões a respeito do agir docente no contexto da Educação
Profissional e Tecnológica (EPT) em Mato Grosso, considerando as relações entre os
professores e as prescrições institucionais, como também seu coletivo de trabalho, os
alunos, a organização curricular e os instrumentos incorporados em sua prática. Diante
disto, assume-se como pressuposto central a atividade de linguagem, sob o ponto de
vista que as “práticas linguageiras situadas (ou os textos-discursos)” constituem-se
instrumentos principais do desenvolvimento humano (BRONCKART, 2006). A
pesquisa apresenta a semiologia do agir do professor da EPT e as formas de agir
atribuídas a ele em sua prática (trabalho docente). O percurso fundamentou-se nos
aportes teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo no campo das Ciências Humanas
(BRONCKART, 2004, 2006, 2009; BULEA, BRONCKART e FRISTALON, 2004;
MACHADO 2004, 2005, 2009), bem como as contribuições da Ergonomia da atividade
(AMIGUES 2002; 2004) e da Clínica da atividade (CLOT, 1999, 2001, 2007; CLOT e
FAÏTA, 2000). Foram selecionados quatro sujeitos dentre o quadro de professores,
sendo três destes contratados e um da classe dos efetivos, em duas escolas do interior do
estado. Entre os procedimentos de coleta de dados foi escolhida a Instrução ao Sósia,
concebida pela Psicologia do Trabalho e introduzida na França por Yves Clot no quadro
da Clínica da Atividade. Os resultados das análises evidenciaram as figuras
prefigurativas do agir desses docentes. A compreensão do trabalho educacional é
necessária, não somente pela via individual e subjetiva, pensando em suas
representações, mas também considerando os sistemas sociais e coletivos de
representações, compreendendo o agir na sua dimensão de temporalidade, seu processo
de desenvolvimento e os resultados que a intervenção humana pode produzir no mundo.
Palavras-chave: Trabalho docente, Educação Profissional, artefatos de ensino.

INTRODUÇÃO
A educação e a qualificação profissional foram eleitas como fatores
fundamentais do desenvolvimento de nações menos favorecidas, além de incentivar a
manutenção da hegemonia econômica e política dos países industrializados. A história
da educação profissional no Brasil passa por inúmeras questões de ordem especialmente
econômica e política (OLIVEIRA, 2003, p. 7).
Embora

possuindo

um

imenso

potencial

econômico

reconhecido

internacionalmente, o Estado de Mato Grosso não avançou muito em seus investimentos
na área da Educação Profissional e Tecnológica. Apenas recentemente novas
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perspectivas apontam para transformações nas políticas e na construção desta área e
nível de ensino no estado.
A Educação Profissional do estado apresenta-se inicialmente na Lei
Complementar Nº 49, de 1º de outubro de 1998. O artigo 79 da seção V define a
Educação Profissional e a concepção adotada: trata-se de uma modalidade de ensino,
complementar à Educação Básica, que tem por finalidade qualificar, requalificar,
profissionalizar e reprofissionalizar jovens, adultos e trabalhadores.
A história das Escolas Técnicas Estaduais inicia-se com a criação dos Centros Públicos
de Formação Profissional – CENFORs, através da Lei N° 7.819, de 09 de dezembro de

2002, publicada no D.O. 11.12.2002, na estrutura da Secretaria Estadual de Ciência
Tecnologia e Educação Superior.
Em 09 de janeiro de 2004 foi criado o Centro Estadual de Educação Profissional
e Tecnológica – CEPROTEC, pela LC 153/2004, tendo por finalidade a implementação
das políticas do Estado para a Educação Profissional e Tecnológica. Em seu texto surge
a preocupação de conjugar no ensino a teoria com a prática.
O CEPROTEC/MT estava subordinado à SECITEC, consistindo-se em uma
autarquia dotada de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e
disciplinar, sendo regida, dessa forma, por um Estatuto e Regimento próprios. Em seu
escopo, surgem as Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs), com quatro
unidades iniciais, localizadas nas cidades de Alta Floresta, Barra do Garças,
Rondonópolis e Sinop, sendo ainda prevista a criação de mais 5 unidades nas cidades de
Confresa, Diamantino, Matupá, Pontes e Lacerda, e Tangará da Serra.
Na época de sua criação houve ainda o primeiro e único concurso público para o
provimento de cargos nas unidades descentralizadas, configurando-se a carreira dos
profissionais da educação profissional do estado.
Atualmente, a rede estadual de escolas técnicas é formada pelas Escolas
Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, sediadas nos municípios de
Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, as quais iniciaram suas atividades
em 2004, além de Diamantino e Tangará da Serra, inauguradas posteriormente. Outras
foram acrescentadas, criadas pela Lei Complementar nº374, de 15 de dezembro de
2009, publicada em D. O. de 15/12/2009: Água Boa, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá,
Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Primavera do Leste, Poxoréu, Sorriso e Várzea
Grande.
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Trabalho e trabalho docente: as diferentes dimensões do conceito de
trabalho
O conceito de trabalho tem variado muito de acordo com o contexto histórico e
as condições econômicas e sociais. Segundo Bronckart (2004) o senso comum
considera o trabalho como uma das formas de agir própria da espécie humana. As
definições inúmeras não são suficientes para abarcar as diversas formas de trabalho que
coexistem na atualidade, por isso há hoje um intenso debate sobre seu conceito nas
Ciências Humanas e Sociais.
Além disso, o ensino como atividade desenvolvida pelo professor passa a ser
considerado “verdadeiro trabalho”i (BRONCKART, 2006, p.203) e se torna objeto de
estudo. Porém, não se trata de retomar um objeto já dado apenas, mas de considerá-lo a
partir de um novo olhar, como um “novo objeto de estudo” (MACHADO, 2007, p.78).
Clot (2007) em suas reflexões a respeito do trabalho sob a perspectiva da
psicologia destaca que é preciso considerar o trabalhador não como mero executor de
uma tarefa prescrita. Enquanto realiza suas tarefas ele também busca a realização de
objetivos pessoais. Ele redefine sua tarefa levando em consideração a qualidade da vida
coletiva e influenciando na eficácia de suas ações. “A atividade de trabalho é dirigida
aos outros depois de ter sido destinatária da atividade destes e antes de o ser de novo.
Ela é sempre resposta a atividade dos outros, eco de outras atividades” (CLOT, 2007, p.
97).
No seio da tradição vygotskiana, Clot (2007, p. 24) destaca a constituição de
uma teoria da consciência que une, na atividade, o pensamento, a linguagem e as
emoções do sujeito. Ele parte de um referencial comum de conhecimentos operativos,
que fazem parte do gênero de atividades exigidas na situação.
O coletivo se constitui a partir da produção de regras que servem para estruturar
a relação obrigatória de cooperação para se realizar o trabalho. Essas regras são “não
escritas e não imutáveis” (CLOT, 2007, p.37). A formalização coletiva da ação
individual (de que o grupo profissional se torna o sujeito) ocorre enquanto os
trabalhadores colocam sua ação em ordem, na organização do trabalho real por parte
deles próprios. Essa “ordem” também comporta regras que organizam a relação dos
sujeitos entre si e que se apoia no que é considerado justo ou injusto, bom ou mau.
A noção de trabalho adotada nesta pesquisa é aquela apresentada no contexto
das pesquisas do grupo ALTERii, a qual se trata de uma atividade, realizada em um
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contexto específico socialmente marcado, num aspecto mais amplo bem como numa
ocorrência imediata. Por tais razões, conforme Machado (2009) caracteriza-se por
(...) ser pessoal e única; plenamente interacional; mediada por
instrumentos materiais ou simbólicos; interpessoal; impessoal na
medida em que se executam tarefas prescritas por instâncias externas e
transpessoal, pois é guiada por “modelos de agir” específicos de cada
métier. (MACHADO, 2009, p.36)

Entende-se, assim, que ao realizar sua tarefa, o professor como trabalhador
enfrenta conflitos diversos, com o outro, com o meio, com as regras (expressas ou
implícitas), com as prescrições e com os artefatos que dispõe. Sobretudo, acredita-se
que na produção dos textos sobre e no trabalho educacional, seja possível detectar as
figuras interpretativas desse agir, as quais podem explicitar seus motivos e intenções,
como também os recursos e as capacidades mobilizadas através desse agir pela e na
linguagem. (MACHADO, 2009, p.38)
Desse modo, por se constituírem elementos essenciais para a compreensão do
conceito de trabalho e, especialmente, do trabalho docente, torna-se necessário
compreender melhor os conceitos de artefato e instrumento.

Artefatos e instrumentos no trabalho docente

Em seus textos, Rabardel (1999; 2001) afirma que muito antes das áreas que se
dedicam ao ensino, campos como a psicologia e a filosofia já tinham demonstrado a não
neutralidade dos instrumentos. Contribuições de Kant, Piaget, Vygotsky e Leontiev,
bem como das abordagens histórico-culturais da psicologia, levam Rabardel a
considerar que os artefatos, ferramentas e sinais contribuem para a formação das
funções psíquicas e dos conhecimentos (RABARDEL, 1999, p.204). A natureza
mediadora dos artefatos é compartilhada nas obras de diversos autores. Nesse aspecto,
Rabardel (2001) destaca que artefatos são mediadores da ação de seus usuários e da
atividade “finalizada” (que tem um fim determinado).
Artefatos possuem um elemento social e cultural, eles são compartilhados dentro
das comunidades e contribuem para a acumulação e transmissão da cultura. Artefatos de
mediação passam por um processo de apropriação e desenvolvimento pelos usuários.
Assim, a atividade mediada por instrumentos é sempre situada e as situações têm uma
influência determinante na atividade. (RABARDEL, 2001, p.18)
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Os instrumentos constituem formas que estruturam e mediam nossa relação com
situações e conhecimentos, e, portanto, exercem uma influência considerável na
construção do conhecimento. Em resumo, a apropriação do instrumento por aqueles que
se utilizam dele, influenciando sobre a atividade cognitiva e de conceptualização,
resulta num processo que Rabardel denomina de gênese instrumental. (RABARDEL,
1999, p. 206). O instrumento pode ser definido como uma entidade mista, produto
simultâneo do sujeito e do objeto.
Finalmente, podemos inferir que ao realizar uma tarefa, o sujeito associa um
artefato (objeto) a sua ação, bem como recorre à utilização de esquemas que permitem a
introdução de um instrumento como um componente funcional na realização desta ação.
Isto significa que a constituição da entidade instrumental é produto da atividade do
sujeito. O instrumento não é meramente uma parte do mundo externo do sujeito ou algo
disponível para ser associado a uma ação, é, sobretudo, uma produção ou construção
deste sujeito, a apropriação do artefato. (Op. Cit. p.84)
Nesse sentido, Machado (2009) explica que o artefato
(...)designa, de modo neutro, toda coisa finalizada de origem humana, que
pode ser material (o objeto, o utensílio, a máquina), imaterial (o programa de
computador) ou simbólica (signos, regras, conceitos, metodologias, planos,
esquemas, etc.) sócio-historicamente construída, presente no processo
operatório e inscrita nos usos. O instrumento, por sua vez, sóexiste se o
artefato for apropriado pelo e para o sujeito, com a construção de esquemas
de utilização (Rabardel 1995 e 1999). Essa apropriação é resultado de um
duplo processo que é constitutivo das gêneses instrumentais: de um lado, são
atribuídas funções ao artefato e, de outro, há a acomodação de competências
do actante, que permite que ele se adapte ao objeto e que dele faça o melhor
uso, de acordo com seus próprios objetivos. (Op. Cit. 2009, p. 38)

Logo,

no

quadro

das

pesquisas

empreendidas

pelo

Interacionismo

Sociodiscursivo (ISD), a autora propõe um esquema que sintetiza e orienta a noção de
trabalho educacional, agora considerando as múltiplas relações que o cercam, dentro de
um contexto: contexto socio-histórico, sistema educacional, sistema de ensino.
Machado (2007) define que o trabalho docente consiste, dessa maneira, em uma
mobilização que o professor realiza de seu ser integral, nas diversas situações (do
planejamento a avalição da aula) e contextos em que se insere. O objeto (objetivos) de
seu trabalho envolve a criação ou organização de um espaço que possibilite a
aprendizagem dos conteúdos disciplinares, bem como o desenvolvimento de
capacidades específicas dos alunos.
Nesse sentido, o professor é orientado pelas “instâncias superiores” de ensino e
seus projetos, mas também se utiliza de instrumentos “obtidos do meio social e na
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interação com diferentes outros que, de forma direta ou indireta, estão envolvidos na
situação”. (MACHADO, 2007, p. 93) Em sala de aula, o professor mobiliza diferentes
dimensões de seu trabalho (físicas, linguageira, de cognição, afetivas, entre outras) no
alcance de seu objeto. (Op. Cit. p. 39)
Assim, o trabalho comporta uma dimensão subjetiva e coletiva, sendo
reorganizado por aqueles que o realizam, ele comporta as prescrições indispensáveis à
realização do trabalho real, ao alcance dos próprios objetivos dos sujeitos. Por essa
razão, é importante também abordar essas dimensões de forma mais abrangente, como
será tratado a seguir.
Ao viver na coletividade, o indivíduo também se caracteriza por uma renúncia
pessoal, na medida em que se acha engajado em uma atividade, que é apenas um
segmento, uma parte do todo em que vive. É isso que lhe confere o caráter de
coletividade, esse “fazer” em sociedade (CLOT, 2007, p. 81).

Tipos de agir
No curso das pesquisas envolvendo a esfera praxiológica, especialmente a partir
dos estudos do grupo Langage, Action, Formation (Linguagem, Ação, Formação –LAF)
de Genebra, Bronckart (2004, 2006), Bronckart, Bulea e Fristalon (2004) e Bulea
(2010) ressaltam também algumas questões terminológicas importantes. Nesse sentido,
Bronckart (2006) considera relevante distinguir os termos agir, ação e atividade, além
dos diferentes tipos de agir. Essas noções são importantes para compreender os
procedimentos de análise do ISD.
O termo agir (também chamado de agir-referente) designa qualquer intervenção
orientada no mundo, por um ou vários indivíduos, podendo ser observado. De forma
genérica, é entendido “como conjunto de condutas individuais mediatizadas pela
atividade coletiva, concomitante com a atividade de trabalho.” (BULEA, 2010, p. 82)
A atividade designa uma leitura do agir que considera as “dimensões
motivacionais e intencionais e os recursos mobilizados por um coletivo organizado.” A
ação, então, designa “uma leitura do agir que implica as mesmas dimensões
mobilizadas por uma pessoa particular.” (BRONCKART, 2006, p.213)
Conforme observado por Mazzillo (2006), o agir não pode ser analisado somente
sob os pontos de vistas e abordagens destacadas, considerando sua temporalidade e sua
organização lógica ou cronológica. Em sua pesquisa a respeito do trabalho do professor
de língua estrangeira, ela analisou o agir docente considerando os predicados e verbos e
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suas diferentes representações, distinguindo três categorias: figuras do agir
linguageiro, figuras do agir com instrumentos e a figura do agir mental (cognitivo).
Para tanto, considerou a realização prática e as condutas observáveis dos sujeitos
pesquisados, isto é, o ponto de vista da práxis. Reforça o que Bronckart (2006, p. 137)
destaca a respeito da ênfase principal, central, do posicionamento assumido no ISD, o
que ele considera como a primazia das práticas. A tentativa de compreensão do
funcionamento do humano deve, necessariamente, implicar em uma análise das
características do agir coletivo, pois nesse âmbito “se constroem tanto o conjunto dos
fatos sociais, quanto as estruturas e os conteúdos do pensamento consciente das
pessoas”.
O agir linguageiro apresenta verbos de dizer que representam o caráter
interacional do agir, implicando ora uma ação imediata dos alunos ou não ora indicando
uma reação do professor ao agir dos alunos. O agir com instrumentos indica um agir
individual do professor com o uso de instrumentos simbólicos ou materiais. O agir
mental (cognitivo) envolve uma atividade mental ou alguma capacidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa em destaque vincula-se ao cenário da Linguística Aplicada,
desenvolvendo a análise dos textos-discursos sob a ótica do Interacionismo
Sociodiscursivo. O quadro de análise do ISD considera a problemática do agir a partir
dos textos. Essa perspectiva teórico-metodológica implica em uma interpretação das
ações humanas em relação às ações de linguagem e aos textos que as materializam.
Foram selecionados quatros sujeitos, do quadro de professores da rede de
Escolas Técnicas Estaduais de Mato Grosso, sendo dois homens e duas mulheres, três
em regime de trabalho com contrato temporário e uma servidora efetiva.
O método utilizado foi a Instrução ao Sósia, a qual consiste em uma interação
face-a-face entre o pesquisador e o trabalhador. Neste caso, o pesquisador solicita que o
trabalhador, imaginando ser substituído por outro no dia seguinte, instrua seu sósia,
transmitindo-lhe o que fazer da maneira mais fiel possível para que as pessoas no seu
contexto de trabalho não sintam a menor diferença. Esta interação é gravada em áudio
ou pode ser descrita em forma de texto escrito (LOUSADA, 2006).
Surgiu no quadro teórico da psicologia do trabalho, proposta por Oddone (1981
apud Clot 1999/2007). Bulea (2010, p.31) explica que, nos anos de 1970-1980, Ivar
Oddone utilizou este método dentro do contexto de formação de operários da empresa
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Fiat. Oddone concebeu o método, mas foi Yves Clot quem o introduziu na França,
dentro do quadro da Clínica da Atividade.
A instrução ao sósia é considerada um método mais leve, que outros métodos
como a autoconfrontação (simples e cruzada), mas que obedece aos mesmos objetivos,
isto é, a transformação do trabalho do sujeito mediante o deslocamento de suas
atividades (CLOT, 1999, p. 144).
Após a coleta dos dados, os vídeos foram transcritos e os registros analisados. A
análise incidiu sobre a infraestrutura global do texto, desde seu conteúdo temático até os
mecanismos linguísticos e enunciativos presentes nas sequências textuais.
O objetivo mais amplo dessa pesquisa é esboçar um novo cenário para a
compreensão do trabalho do professor, visto como um verdadeiro trabalho, no contexto
da Educação Profissional e Tecnológica. Trata-se de um olhar que surge no próprio
sujeito da pesquisa, o professor, o qual reconfigura e reflete sobre seu agir por meio de
sua atividade de linguagem.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Tipos de agir mobilizados pelo texto de IAS

Após a análise dos tipos de discursos e dos segmentos temáticos verificados nos
textos de instrução ao sósia, realizada de forma ampla em outras etapas da pesquisa, os
dados apontaram pelo menos as prefigurações de 3 tipos de agir: agir com instrumentos
simbólicos e materiais; agir linguageiro direcionado a outros e um agir cognitivo.
O recorte desta análise apresenta alguns exemplos, registrados nos textos. As
figuras de agir (MAZZILLO,2006) mais evidenciadas nos segmentos foram aquelas que
envolvem:

a) Um agir linguageiro dirigido a outros;
T1-S2: (...) você falar...que você vai falar sobre isso...mas também mostrar pra ele qual que é
o objetivo... em que ele vai usar aquele conteúdo no seu dia a dia...porque a pessoa só aprende o que
gosta...
T11- S3: Após isso você faz a correção na lousa e...perguntando (normalmente) pra eles qual
que é a palavra...pode ler a música e quando chegar na palavra...falar... ou pode colocar uma terceira
vez e pausar após a palavra e perguntar qual que é...ou na segunda vez você ver que já conseguiram
fazer ... com a segunda escucha que a gente fala...
T19-S4: Exatamente... Eles estão com dificuldade de reconhecer História do Brasil... que é
necessária e leitura também... de compreensão do que que é....então você precisa sentar com calma... você
precisa explicar de uma outra faz uma pequena avaliação pra ver o que que foi forma mais

ISSN 2177-336X

6996

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

32
direcionada... Feito isso... você retoma como a turma novamente...... o que que ficou marcante pra ele
naquelas aulas... naquela aula...
P: A avaliação é exercício... pergunta oral?
T20-S4: Pergunta oral...pergunta oral...nessa aula específica...néh::::...éh:::.... E aí... até então
depois que você verifica isso... pede pra que eles providenciem uma atividade de pesquisa pra que
eles possam entrar na aula seguinte...

Nos exemplos expostos o objetivo sempre demanda uma resposta do aluno em
virtude da atividade abordada: responder a uma pergunta, ler com o professor, pesquisar
um assunto, ouvir uma explicação, etc. Isto quer dizer que este agir prefigurado no texto
de IAS implica uma ação de linguagem evidenciada nos verbos em destaque: explicar,
perguntar, falar, ler, etc. O professor, em sua prática tem a expectativa de que ao
direcionar seu discurso receberá uma resposta do interlocutor ao qual se dirige e diante
desta resposta ele pode prosseguir, parar ou modificar sua ação: uma atividade
triplamente dirigida – para si, para o outro e para a coletividade.

b)Um agir com instrumentos simbólicos e materiais;

T9-S3: Após falar sobre as línguas... éh:: você pode (também) usar o mapa que tem na
biblioteca ou então você pode desenhar na lousa o mapa da Espanha... ou trazer também um data
show... usar alguns recursos visuais... mostrando então onde táh as regiões que falam as quatro línguas
que a Espanha tem....
T11- S3: Certo? Então após mostrar as línguas da Espanha... er:::...com o auxílio do mapa
ilustrativo...você vai entregar a eles...então... uma música pra que eles tenham contato...néh::: com a
língua... ( ) possam ouvi-la...Essa música é Para tu amor de...
T11-S4: Não... As vezes tem aula a noite toda... então quando acontece isso é porque tem algum
vídeo que vai passar... néh:::...e como a gente programou pra amanhã... pra você dar aula de História do
MT... é só no segundo horário... então... você tem esse tempo... Mas... se fosse no primeiro horário ou as
duas aulas... ou normalmente tem uma dinâmica... ou um filme... ou alguma visita. Né:::...
T2-S1: A partir desse momento você já vai começar a ligar os equipamentos...
televisão::...data-show...colocar o pendrive... já selecionar {colocar} já preparar o material que
você já deixou... já pra abordar na aula...enquanto isso os alunos vão...vão chegando....

Nos segmentos anteriores é possível reconhecer o uso de instrumentos
simbólicos (o conteúdo da aula, o planejamento, a visita técnica), mas, sobretudo, dos
instrumentos materiais (equipamentos eletrônicos, mídias diversas, mapa, etc.). Isto
quer dizer que este agir prefigurado implica uma apropriação dos artefatos evidenciada
nos verbos em destaque: selecionar, preparar, ligar, programar, mostrar e entregar, etc.

c) Um agir cognitivo;

T2-S1: Você vai perceber que eles já estão quase todos em sala de aula....Geralmente:: no
primeiro momento néh: ... você vai cumprimentá-los e vai enfatizar a questão das faltas...(né...) que eles
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tem uma porcentagem de frequência e vai colocar éh:::: de repente um ponto que você percebeu
néh:::....chegar atrasado...
T1-S2: essa série de exercícios é possível fazer uma análise néh:: digamos que diagnóstica de
como está a situação de cada um...e...se::
T25-S3: Você pode preparar a sua aula... pode planejar o que vai fazer na aula seguinte...
além da tarefa que deixou...você tem liberdade de fazer qualquer outra coisa... acessar emails... planejar
aulas de OUTRAS unidades também...
T14-S4: Relembro... depois desse momento que eu registro... eu relembro... você tem que
relembrar...éh::::....o que que foi dado na aula passada... fala...porque a História de MT... eles estão com
uma dificuldade muito grande de memorização... então você faz o esquema da aula passada... pergunta
pra eles o que que eles lembram... aí você vê... faz uma avaliação... o que que eles conseguiram éh:::
compreender... Baseado nisso... você reforça ou não... Reforçando... você já parte pra aquilo que você já
programou... Néh::::...

Neste caso, o agir prefigurado mobiliza uma ação mental, um agir cognitivo
marcado pelos verbos: perceber, relembrar, memorizar, compreender, planejar, fazer
uma análise diagnóstica. Percebe-se a importância do estímulo cognitivo nas atividades
do e para o professor-aluno, principalmente considerando o caráter

por vezes

equivocado de privilegiar a competência instrumental nos cursos profissionalizantes,
que exigem do aluno preparo para o mercado de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como argumentado, tomamos como pressuposto a defesa de uma análise dessa
semântica do agir de forma integral, ou seja, incorporando não somente as propriedades
psíquicas do agente e suas dimensões subjetivas, mas contemplando os diversos
sistemas de representações que se fundamentam no coletivo, visando compreender
também as dimensões sociais. É preciso também analisar a dimensão de temporalidade
e o processo de desenvolvimento desse agir e observar quais são os resultados
produzidos por ele no mundo.
Nosso interesse maior, retomando os autores em que ancoramos esta análise,
centra-se num debate que envolve os próprios trabalhadores, os professores da
Educação Profissional e Tecnológica, considerando quais são as representações e
concepções que se manifestam nos textos. Assim, podemos nos aproximar do trabalho
do professor: o trabalho prescrito e o trabalho realizado (ou pelo menos a prefiguração
desse realizado). Não é, portanto, um simples olhar do pesquisador sobre o trabalho e
nem o que pensa ser o trabalho do professor, mas é a prefiguração de um agir a partir do
olhar e da representação do próprio agente, do ponto de vista do profissional que atua
nesta modalidade de ensino e evidenciado na linguagem.
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Ora, neste sentido, trata-se de uma inovação ou, pelo menos, uma tentativa de
inovar, de possibilitar o desenvolvimento pela conscientização e no apreciar essa prática
docente, assim, consequentemente, intervir para transformar.
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FORMAÇÃO CONTINUADA, AVALIAÇÕES EXTERNAS E EM LARGA
ESCALA: CONCEPÇÕES PRESENTES NO CONTEXTO POLÍTICO
EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO
Nas últimas décadas, a discussão sobre a formação de professores e de gestores vem
sendo entendida como um processo contínuo, que não se resume à formação inicial, mas
se estende por todo o período de atuação profissional. Nesse painel, apresentamos três
pesquisas que abordam essa temática e discutem como as opções das políticas públicas
educacionais são pensadas e executadas. Em princípio, temos uma lógica estranha ao
contexto escolar, representada pelas avaliações externas e em larga escala,
implementadas pelas secretarias estaduais de educação, acompanhadas de um conjunto
de atividades que visam à formação de gestores e de professores. Por outro lado, a
experiência de uma secretaria municipal de educação foi pensada em sentido inverso; a
formação ocorre na escola, reservando na jornada de trabalho docente um tempo
especificamente para a formação continuada. Na terceira pesquisa deste painel, o
trabalho do gestor como formador adquire relevância, analisando as demandas também
para a formação desses sujeitos. Identifica uma multiplicidade de programas
direcionados à formação continuada de professores, porém, observa que estas são ainda
incipientes quando os sujeitos são os gestores escolares. Buscando desvendar sob quais
referenciais estão inscritos os programas de formação destinados aos gestores escolares,
analisa programas de formação na rede estadual paulista. Acredita que o papel/função
dos gestores escolares não deva se limitar aos elementos administrativos. No caso do
Estado de São Paulo, observa-se um processo de indução para o acompanhamento de
disciplinas consideradas nas avaliações externas. As pesquisas aqui apresentadas
demonstram a multiplicidade de influências que permeiam as iniciativas que incidem
sobre a formação continuada dentro das escolas no sentido de suprir demandas
decorrentes da percepção de crise dos sistemas educacionais no cenário contemporâneo.
Diante da crise educacional presenciamos forte ênfase nas políticas de formação
continuada, frequentemente, responsabilizando-se os docentes ou os gestores pelos
problemas educacionais. Palavras-Chave: Formação Continuada de Professores.
Formação Continuada de Gestores. Avaliação Externa e em Larga Escala.
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Formação Continuada de Gestores.
Avaliação Externa E Em Larga E
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IMPLICAÇÕES DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E EM LARGA ESCALA NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DE GESTORES ESCOLARES

Fabio Perboni1
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

RESUMO
O presente texto resulta de recorte de pesquisa de doutorado que analisou as avaliações
externas e em larga escala nas redes estaduais de educação, a qual identificou 20 estados
mais o Distrito Federal como entes federados que desenvolvem algum tipo de avaliação
externa e em larga escala para medir a proficiência dos alunos da educação básica. Estas
se inserem em um contexto mais amplo das reformas do Estado, com fortes reflexos nas
políticas públicas educacionais. Por meio de extenso levantamento documental
observou-se várias características destes processos, constatando-se que abrangem ao
menos as disciplinas de matemática e língua portuguesa e têm forte influência sobre o
trabalho de formação continuada dos docentes e de gestores organizados pelas
secretarias estaduais. Depreende-se que 17 dos 21 entes federados em que foram
identificadas a aplicação de provas para avaliar os alunos da educação básica
desenvolvem algum tipo de parceria com o Centro de Estudos em Avaliação
Educacional ligado a Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd-UFJF). Entre as
atividades desenvolvidas por este Centro junto às secretarias estaduais de educação,
tratamos neste texto das denominadas “oficinas de apropriação de resultados”,
demonstrando a influência geral da aplicação das avaliações externas e em larga na
concepção das secretarias estaduais de educação sobre a formação continuada dos
docentes. Concluímos que se constituiu um “mercado das avaliações” no qual os
estados compram “pacotes de serviços” que incluem além da formulação, aplicação e
correção das avaliações, a formação de quadros de gestores e docentes dentro de
determinada lógica ditada por essas parcerias. A apropriação dos resultados das
avaliações pelos docentes e pelos gestores passa a ser um dos requisitos da formação
docente, partindo do pressuposto de que estes expressam um parâmetro de qualidade do
ensino ofertado.
Palavras-Chave: Avaliações Externas e em Larga Escala. Formação Continuada de
Professores e Gestores. Mercado das Avaliações.

1
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1. Introdução
A redefinição do papel do Estado em âmbito mundial, especialmente nas últimas
três décadas, coloca em tela reflexões sobre sua capacidade de definição das políticas
públicas, suas funções diante de novas configurações geopolíticas e da organização de
novas instâncias de poder regionais e multilaterais. Dessa maneira, questiona-se até que
ponto os Estados Nacionais têm autonomia diante da internacionalização das políticas
públicas sob o peso da globalização neoliberal? Deve-se ressaltar que essas reformas se
conformam a partir da lógica econômica e exercem influências em todos os demais
setores da sociedade como, por exemplo, a oferta educacional.
Vários autores debruçaram-se sobre esta temática Peroni (2003), Chesnais
(1996), Afonso (1998a, 1999, 2001, 2009) Krawczyk e Vieira (2003) buscando, dentre
outros aspectos, as origens das políticas públicas como uma das funções do Estado. Foi
após a segunda Guerra Mundial, em meados do século XX, que o Estado assumiu novos
papéis, passando a complementar os ganhos dos trabalhadores com garantias de
assistência médica, seguridade, educação e outras políticas sociais, o que se
convencionou chamar de Estado de Bem-Estar-Social (Welfare State) ou Estado
Providência.
Cabe registrar que esse modelo de Estado não se desenvolveu de forma linear.
Considerando os contraditórios interesses de classes, conforme salientado por Afonso
(2009, p. 100), nesse período “[...] o Estado-providência passou a ser a fórmula
encontrada em muitos países para a gestão das contradições que vão tornar-se cada vez
mais agudas”. Estas contradições decorrem de dois elementos: primeiramente “da
necessidade de o Estado ter uma decisiva intervenção econômica” e da demanda de
“criar condições para atender às novas e crescentes expectativas e necessidades sociais”,
decorrentes do reconhecimento de direitos de cidadania.
Considerando os diferentes percursos históricos e os variados processos de
organização do Estado que configuram os países da América Latina, Peroni (2003)
ressalta as peculiaridades da realidade brasileira que se apresenta, ao mesmo tempo,
diversa e em contato com a configuração do campo político e econômico mundial. Um
primeiro aspecto a destacar é que nos países semiperiféricos da economia mundial como
o Brasil, em que o desenvolvimento industrial se deu de forma tardia e

ISSN 2177-336X

7003

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

internacionalizada, uma das principais características que o distingue dos países centrais
reside justamente no papel do Estado.
Importante ressaltar a presença do referencial neoliberal dentro da especificidade
brasileira, pois entre nós não se configurou um Estado de Bem-Estar-Social nos moldes
do contexto europeu. Dessa forma, a proposta apresentada defende não apenas a
redução do Estado, mas sua reforma. Essa diferença pode ser exemplificada ao
compararmos a realidade europeia onde a redução do papel do Estado significa, em
alguma medida, a redução dos serviços e direitos dos cidadãos, enquanto que no Brasil
a plena cidadania configura apenas um direito proclamado na legislação, não existindo
espaço para redução dos serviços básicos. O discurso neoliberal que propalou durante a
década de 1990 a necessidade de um Estado Mínimo conviveu com a ampliação da
oferta educacional.
Enquanto diversos países discutiam processos de mudanças numa clara
contestação ao Estado Providência e em busca de maior eficiência, esse debate no Brasil
era pautado pela necessidade de ampliar o acesso de diferentes segmentos aos espaços
escolares, de maneira a atender toda demanda ainda excluída da escolarização formal no
final do século XX.
Em uma perspectiva histórica, Beisiegel (2005) destaca que as transformações
da educação básica no país foram marcadas nas últimas décadas por uma contínua
democratização do acesso, acompanhada por uma crescente crise educacional, causada
pela insuficiência de investimentos financeiros ocasionando, dentre outros problemas, a
improvisação de prédios e estruturas, a contratação precarizada de professores e outros
profissionais.
Portanto, a proposta de Reforma do Estado, sintetizada na década de 1990 nos
argumentos apresentados pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado
(MARE) por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado ressalta a
configuração patrimonialista que predominou até meados do século XX, o contexto
atual de organização estatal burocrática e a necessidade de avançar para o modelo
gerencial de organização do Estado, foco do processo de reformas.
A principal diferença entre o modelo burocrático de administração do Estado
para o modelo gerencial reside no abandono do controle dos processos para priorizar o
controle dos resultados. Nesse processo, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de
Estado recomenda a competição administrativa no interior do próprio Estado,

ISSN 2177-336X

7004

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

particularmente, quando for possível “estabelecer a concorrência entre as unidades
internas” (BRASIL, 1995, p.15).
Torna-se fundamental pensarmos o papel desse modelo de Estado nas chamadas
reformas que caracterizaram a virada do século XX para o século XXI, uma vez que
estas refletem as transformações objetivas e subjetivas do mundo capitalista e da
produção do mundo material. O Estado Nação foi e continua a ser na atualidade,
elemento fundamental na definição das políticas públicas, por outro lado, assume novas
configurações.
Em diferentes localidades, novos arranjos foram organizados, entretanto,
permanecem ações reservadas ao Estado que, paradoxalmente, diminui sua atuação
como executor das políticas, mas amplia suas ações de controle. Estes novos arranjos
institucionais que não se prendem em classificações convencionais, se caracterizam pela
interpenetração das esferas pública e privada no atendimento de demandas sociais, antes
de responsabilidade exclusiva do Estado. Verifica-se, ainda, que:
[...] sob a mesma designação de Estado está a emergir uma nova
organização política mais vasta que o Estado, de que o Estado é o
articulador e que integra um conjunto híbrido de fluxos, redes e
organizações em que se combinam e interpenetram elementos estatais
e não estatais, nacionais e globais (SANTOS, 1998, p. 59).

Estudos desenvolvidos no Brasil por Adrião (2006), Peroni (2003, 2005), Peroni,
Oliveira e Fernandes (2009) e Werle (2012) sinalizam para os limites da oposição
esquemática entre neoliberais e defensores do Welfare State e também para a os limites
das teorias marxistas e neomarxistas para aclarar o papel do Estado. A mesma realidade
se observa no contexto internacional no qual existem novas configurações e novos
atores políticos nacionais e internacionais, bem como a emergência de novos
movimentos sociais que interpenetram as ações e definições antes exclusivas do Estado
Nação. Para Afonso (2001, p. 37), “Dois exemplos paradigmáticos podem ser
referenciados a este propósito: a promoção de quase-mercado e as relações com o
terceiro sector”. Durante as décadas de 1980 e 1990, a característica geral que marcou
esse processo foi a:
[...] combinação da defesa da livre economia, de tradição liberal, com
a defesa da autoridade do Estado, de tradição conservadora. Na base
dessa
bipolaridade,
decisões
não
intervencionistas
e
descentralizadoras passaram a coexistir com outras altamente
centralizadoras e intervencionistas, revelando a ambiguidade inerente
a essa articulação política (AFONSO, 1999, p.141).
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Identificando características comuns às reformas em diferentes localidades,
Boron (2003) expressa que estas giraram sobre três eixos: o desmantelamento do setor
público; o crescente grau de “debilidade estatal”, definida pela dificuldade cada vez
maior das instituições em disciplinar empresas e mercados e, por fim, a fenomenal
deterioração da noção de “responsabilidade estatal”, em áreas ligadas ao bem estar
geral, ao desenvolvimento econômico, a seguridade e a busca por justiça.
Nesse processo, se desenvolve um debate público marcado por forte carga
ideológica, em “que coloca em lós mercados toda la pureza, toda la bondad, toda la
eficiência, toda la creatividad de la vida econômica, y que coloca em lós Estados todos
lós elementos irracionales, ineficentes incompetentes y corruptos” (BORON, 2003, p.
40). Essa perspectiva, maniqueísta, acaba por ocultar as complexas relações que se
estabelecem entre as transformações das forças de produção e a organização do Estado.
Consideramos, portanto, essencial aprofundar a compreensão de tal processo que
se configura como um dos eixos que catalisa diversos elementos de transformação dos
sistemas e espaços escolares articulado com o controle sobre o currículo, sobre o
trabalho docente, sobre a gestão escolar e sobre a formação de professores.
2. Avaliações Externas e em Larga Escala como indutores de novas práticas
formativas
As políticas de avaliação externa e em larga escala2 são, comumente, tomadas
como resultado de orientações neoliberais. Poderíamos supor, então, que a disseminação
desse modelo avaliativo por diversos estados brasileiros teriam sua origem nos mesmos
princípios, grosso modo, uma concepção de escola que aproxima o seu funcionamento
ao de uma empresa. Nessa perspectiva, o sucesso estaria calcado na ideia de incentivar a
competição como mecanismo de melhoria da qualidade da educação. Esse processo é
reforçado inclusive em âmbito nacional pela organização do Sistema de Avaliação da
Educação Básica - SAEB3 e, em âmbito internacional, com avaliações envolvendo

O termo “avaliação em larga escala” designa uma avaliação que abrange um grande contingente de
alunos, como todo um sistema de ensino ou alunos de vários sistemas de ensino. Em hipótese alguma
pode ser aplicada em apenas uma escola ou poucas salas de aula. O termo “avaliação externa”
compreende toda forma de avaliação formulada como algo externo à escola, não importando a quantidade
de sujeitos avaliados, tem como característica principal ser concebida e formulada “fora da escola”. Neste
trabalho, utilizaremos os dois termos não como sinônimos, mas entendendo que as avaliações externas e
em larga escala são formuladas como algo externo à escola e aplicadas a um grande contingente de
alunos.
3
Para mais informações sobre a organização do SAEB, consultar INEP (2015b).
2
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diversos países, sendo a mais conhecida dessas avaliações a integrante do Programa de
Avaliação Internacional de Estudantes (PISA)4.
Werle (2011) mapeia o processo de implementação das avaliações em larga
escala no Brasil, destacando sua crescente interferência na operacionalização do ensino.
Algumas das consequências advindas dos sistemas de avaliação5 referem-se à
introdução de novas concepções sobre a oferta educacional.
Consideramos, portanto, que as implantações das avaliações externas e em larga
escala nas redes estaduais de educação se configuram como um dos eixos centrais do
processo de reformas, especialmente, pela sua capacidade de influenciar as práticas
educacionais, direcionando esforços dos sistemas de ensino no sentido de modificar as
concepções sobre a organização das políticas públicas educacionais.
Observando especificamente os sistemas estaduais de ensino, Perboni (2016)
observa que na última década 20 estados e o Distrito Federal tiveram aplicação de
provas com o objetivo de medir a proficiência dos alunos em português e matemática,
sendo que após 2008 ao menos dez destes estados criaram alguma forma de vinculação
entre a proficiência dos alunos nessas provas e a remuneração dos profissionais da
educação, ampliando a influência dessas avaliações sobre o cotidiano dos docentes.
Outro elemento marcante das avaliações externas e em larga escala
implementadas pelos sistemas estaduais de educação são as parcerias com empresas,
fundações ou centros de pesquisa para a organização dessas provas. Esta é uma
alternativa na maioria dos estados, considerando que as avaliações envolvem um
complexo processo logístico de formulação, impressão, distribuição, aplicação e
correção das provas, além da concepção da avaliação que também envolve
conhecimentos técnicos sofisticados e bases teóricas nem sempre presentes nas equipes
diretivas das secretarias de educação.
Das 21 avaliações identificadas no período de 2003 a 2014, 17 tiveram a
parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, vinculado à
Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF).

4

O Pisa avalia estudantes com 15 anos de idade, independentemente do nível de escolarização; é
concebido e organizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
entre os países membros, com ampliação para outras nações (INEP, 2015a).
5
O termo “sistemas de avaliação” aparece no texto quando referenciado por outros autores ou pelos
documentos oficiais. Evitamos o uso dessa expressão, entendendo que se trata de conceito complexo.
Considerando que este não é nosso objetivo, não desenvolvemos discussão sobre o que define um sistema
de avaliação, esforço necessário para diferenciá-lo de avaliações isoladas, que não integram um sistema.
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Quadro 01 - Estados com participação do CAEd na realização das provas

Grupo

Estados

Avaliações com participação do CAEdUFJF em sua organização.
Estados com avaliações próprias sem a
participação do CAEd.
Estados sem avaliação própria.

AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MG,
MS, PA6, PB, PR, PE, PI, RJ, RS, RO
AL, DF, SP, TO
AP, MA, MT, RN, RR, SC

Fonte: PERBONI, 2016, p. 204.

Os estados que estabelecem parceria com o CAEd estabelecem outras
atividades além da aplicação da prova propriamente dita. Entre as atividades
contratadas, destacamos as “Oficinas de Apropriação de Resultados”, que são realizadas
de forma semipresencial e possuem estrutura semelhante em todos os estados, com
tópicos relacionados à avaliação educacional em larga escala e seus instrumentos;
fatores contextuais que interferem no desempenho dos estudantes e como interpretar os
dados da avaliação estadual a partir dos resultados das avaliações. Em algumas
localidades, estas oficinas são mais amplas envolvendo muitos docentes, em outros,
mais restritas aos gestores e às equipes técnicas das secretarias estaduais de educação ou
das escolas.
A perspectiva dessa parceria, portanto, pressupõe a formação de quadros dentro
das secretarias estaduais de educação capacitados para compreender a sistemática de
organização das avaliações externas e em larga escala, identificando os significados das
matrizes de referência, da Teoria de Resposta ao Item, da proficiência, do padrão de
desempenho, entre outros elementos.
Apesar de outras empresas, autarquias ou fundações prestarem esses mesmos
serviços, a hegemonia do CAEd neste “mercado das avaliações”, impressiona. Por esse
motivo, analisamos algumas publicações vinculadas a esse Centro, procurando
compreender melhor suas concepções. O CAEd tem amplo leque de serviços
[...] que envolve a produção de uma série de materiais impressos –
para gestores, professores, pesquisadores -, por meio de ações de
formação desenvolvidas presencialmente e à distância, e da
transferência de tecnologia para as secretarias de educação (MELO,
2013, p.33).

Essa expansão se dá com um conjunto de desafios para a construção de “uma
cultura educacional comprometida com a eficácia do direito à educação” (MELO, 2013,
p.34). O mesmo se define como uma “instituição que operacionaliza (elabora e
6

No ano de 2014, por meio de um processo licitatório, a VUNESP substituiu o CAEd, como instituição
responsável pelo processo de formulação, aplicação e correção das provas do SisPAE , no estado do Pará.
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desenvolve) programas estaduais e municipais destinados a mensurar o rendimento de
estudantes das escolas públicas” (CAEd, 2014).
Da mesma forma que, outras empresas da área, o CAEd oferece seus serviços
que envolvem várias atividades. O Centro além de implementar os sistemas de
avaliação, também:
[...] cria e promove cursos de formação, qualificação e aprimoramento
aos profissionais da Educação de diversos estados do Brasil, além de
desenvolver software para a gestão de escolas públicas (como os
projetos SisLAME e SIMADE) com o objetivo de modernizar a
gestão educacional (CAEd, 2014).

Deve-se acrescentar às atividades do CAEd oferecer “apoio para o
desenvolvimento de projetos educacionais promovidos por iniciativas privadas, a
exemplo de algumas ações da Fundação Roberto Marinho, Instituto Unibanco e
Fundação Oi Futuro” (CAEd, 2014).
Especificamente, em relação à formação dos professores o CAEd executa em
todos os estados a Oficina de Apropriação de Resultados. Um roteiro utilizado no
estado do Rio Grande do Sul explicita a programação do curso, que em vários estados
tem nas equipes de gestores escolares os multiplicadores das informações e atividades
efetuadas nas “Oficinas de Apropriação de Resultados”. Uma observação desse roteiro,
elaborado para os multiplicadores, apresenta os conteúdos do curso:
- Deixar claro os objetivos das oficinas: apropriação dos resultados,
lembrar aos participantes que os resultados devem ser discutidos
dentro da escola para que cada uma possa descobrir seus caminhos na
resolução de seus problemas educacionais.
- Matriz de referência para avaliação: não pode ser comparada como o
currículo escolar, são o parâmetro e o objeto da avaliação, tem caráter
de universalidade e orienta a elaboração de itens.
- A matriz de referência é construída conjuntamente pelo estado e pelo
CAEd.
- Falar sobre as divisões da matriz, as competências que englobam as
habilidades que são passíveis de serem avaliadas em um teste de
proficiência.
- Explicar as partes de um item: enunciado, suporte, comando,
alternativas de resposta (gabarito e distratores).
- Análise pedagógica do item.
- Os itens são dicotômicos e unidimensionais.
- Dinâmica dos itens: Dividir a turma em grupos e distribuir a eles os
itens. Depois, os grupos analisarão o item, colocarão em um papel a
habilidade avaliada nos itens que receberam e alocarão as habilidades
nas competências da matriz. Os itens serão simultaneamente
projetados para toda a turma durante a construção da matriz. Por fim,
a matriz de referência será apresentada à turma.
- Apresentação de resultado de acerto por descritor. Sem fazer
comparações entre séries avaliadas.
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- Ao analisar os gráficos de acerto por descritor, fazer uma associação
com a matriz de referência. Pedir que os grupos identifiquem o
descritor na Matriz e leiam os seus percentuais (lembrar que são
percentuais estaduais).
- Definir proficiência como o traço latente do indivíduo, a aptidão.
- Na apresentação dos resultados, ressaltar que a média de proficiência
da escola não é a média aritmética das proficiências dos alunos dessa
escola.
- Ler o resultado da escola fazendo uma relação com a escala,
explicando os níveis de proficiência de 25 em 25 pontos, fazendo uma
ligação com a construção da escala (altura de uma pessoa).
- Fazer a leitura da escala na vertical (traçar a reta da proficiência e
passar pelas habilidades que o aluno ainda não desenvolveu, já
começou a desenvolver ou consolidou) e na horizontal (o
desenvolvimento e o grau de complexidade da habilidade).
- Ressaltar a necessidade de participação dos nos resultados, quanto
maior a participação dos alunos, mais representativo será o resultado
da escola. Acima de 85% é o ideal.
- Explicar o que é o padrão de desempenho: agrupamento de níveis de
proficiência. Cada série apresenta o seu padrão e os cortes de cada
padrão são determinados por cada secretaria de educação.
- Fazer o professor pensar nas práticas que poderiam servir de
intervenção pedagógica nas escolas (RIO GRANDE DO SUL, 2014).

Além do CAEd, identificamos a atuação de outras instituições e empresas que
prestam consultoria junto aos estados, passando pela elaboração, aplicação e correção
das provas, bem como a elaboração de estratégias para as devolutivas dos resultados por
meio de formações envolvendo diferentes instâncias das Secretarias Estaduais de
Educação. Estas empresas ou instituições também elaboram materiais para distribuição
nas escolas, contendo os resultados das avaliações e informações sobre como trabalhar
com esses dados, assim como os materiais elaborados pelo CAEd. Os objetivos de
disciplinar e regular o trabalho docente por meio destes materiais está explicito nos
materiais divulgados, embasados na lógica de que os resultados dos alunos nas
avaliações são expressão única da qualidade do trabalho docente nas escolas, conforme
demonstra material de divulgação da empresa Avalia sobre os relatórios distribuídos às
escolas:
Os relatórios são uma espécie de diagnóstico da escola com base no
desempenho dos alunos e de sua percepção, assim como a dos pais, a
dos professores e a da comunidade, sobre instituição de ensino. O
objetivo é que esse material sirva para orientar as intervenções
pedagógicas da instituição, levando à melhora da qualidade do ensino
oferecido. É o instrumento que direciona o fechamento do ciclo:
ensino, avaliação, desempenho, resultados, interpretação e, por fim,
ação (AVALIA, 2014b).

Dessa forma, observa-se a profusão de materiais e a ação direta dessas
instituições contratadas pelos sistemas de ensino no sentido de atuar junto à formação
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continuada de professores e gestores, no sentido de construir uma nova dinâmica da
prática pedagógica, pautada pelas avaliações externas e em larga escala e pelos
resultados da proficiência dos alunos.

Considerações Finais
Embora seja possível constatar uma crescente ênfase na centralização de
decisões estruturantes da prática educacional, verifica-se também a descentralização da
execução das políticas. Dessa forma, uma análise das reformas educativas pela
perspectiva do professor aponta para uma realidade em constante modificação.
Entretanto, a percepção desse processo é carregada de pessimismo porque aponta para o
que podemos chamar de um currículo mais diretivo, que é percebido pelos professores
como possível perda de sua autonomia e interferência em seu trabalho. As
transformações, na prática, se manifestam por meio de pressões diretas ou indiretas,
sempre no sentido de tolher a autonomia docente, relegando ao professor o papel de
mero executor de determinações que lhe são externas e sob as quais se ampliam os
mecanismos de controle sobre a execução mais, particularmente, sobre os resultados.
Aspecto que reflete intensamente nas práticas dos professores bem como no cotidiano
das escolas.
Para Tedesco (2007, p. 121), essas mudanças “afetam diretamente o corpo
docente em todas as suas categorias. Na maior parte dos casos estas mudanças são
percebidas mais como ameaça do que como nova oportunidade”, aspecto que dificulta
ainda mais o diálogo e amplia o distanciamento entre o que se propõe e o que
efetivamente se realiza.
A percepção das transformações educacionais como elementos de uma
conjuntura mais ampla demonstra que, esse processo ocorreu de forma diferente, de
acordo com o contexto em que as ideias reformadoras foram implementadas, acrescidas
do período em que isso ocorreu. Deve-se registrar que as mudanças das décadas de 1970
para a década de 1980, no caso dos EUA e Inglaterra, e o caso do Brasil nos anos 1980
para 1990 guardam semelhanças, mas também diferenças significativas.
As diferenças entre localidades podem ser identificadas pela velocidade de
penetração dessas novas concepções no conjunto da sociedade e na capacidade das
diferentes forças sociais e políticas em convertê-las em reformas das políticas públicas
educacionais ou, no sentido inverso, na capacidade dos contrários à essas reformas em
resistir a esse processo ou em construir propostas alternativas.
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Uma segunda onda reformadora reconhece que “as escolas só podem melhorar
se beneficiarem de processos de descentralização e da transferência de importantes
poderes de decisão para o nível local” (AFONSO, 2009, p. 67), acompanhados da
ênfase nos testes estandardizados de rendimento que se configuram como mecanismos
sofisticados de controle do processo educacional. Acrescenta-se, ainda, que os
resultados dessas avaliações têm servido mais para responsabilizar os profissionais e os
alunos pelos resultados insatisfatórios do que para diagnosticar as possíveis dificuldades
e orientar alternativas para superá-las. Aspecto que reforça uma visão elitista da
educação, uma vez que promove uma uniformidade cultural e a reorganização dos
currículos em função dos interesses do mercado.
Não esteve no escopo deste trabalho, aprofundar a discussão sobre em que
medida essas intenções efetivamente influenciam diferentes instâncias dos sistemas de
ensino e da escola, uma vez que sabemos que as mesmas, assim como outras ações
administrativas, não são passivamente incorporadas pelos professores, passam antes por
processos de ressignificação que podem alterar de forma profunda o que foi planejado
inicialmente pela administração central do sistema.
Somente compreendendo os efeitos dessas ações sobre as práticas escolares e
sobre as concepções dos docentes e gestores que será possível identificar suas
implicações sobre a escola e, consequentemente, sobre a qualidade da educação que se
propõe a melhorar. Será possível ainda diferenciar as iniciativas que são benéficas aos
estudantes, docentes e demais profissionais da educação e aquelas que se constituem
apenas em mais um nicho no mercado ou quase-mercado educacional.
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PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES DA REDE
ESTADUAL PAULISTA NO CONTEXTO POLÍTICO CONTEMPORÂNEO

Andréia Nunes Militão7
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

RESUMO
O trabalho em tela analisa os programas de formação continuada voltados para os
gestores escolares (diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos) da Rede
Estadual Paulista. Para tanto, debruça-se sobre a documentação produzida pela
Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE-SP) durante a última década,
objetivando apreender o que coadunam os normativos legais elaborados no período.
Interessa-nos investigar sob quais referenciais de gestão estão inscritos os programas de
formação destinados aos gestores. De modo geral, verifica-se que houve ampliação do
foco sobre o caráter pedagógico da gestão, limitando-se à dimensão das avaliações, que
medem a proficiência dos alunos. Em que pese acreditarmos que o papel/função dos
gestores escolares não deva se limitar aos elementos administrativos, no caso do Estado
de São Paulo, se observa um processo de indução para o acompanhamento de
disciplinas consideradas nas avaliações externas. Constatamos que o governo atual
(Geraldo Alckmin, PSDB) vem colocando em ação, de forma concomitante, diferentes
programas com foco na formação dos gestores escolares, de forma a responsabilizá-los
pelos resultados das avaliações externas. A análise dos programas de formação indica
que as decisões ocorrem de forma externa ao âmbito escolar. Depreende-se, que embora
tenha se ampliado o foco sobre o caráter pedagógico da gestão escolar, há indícios que
apontam para um processo de responsabilização dos diretores pelos resultados
pedagógicos. Para responder à sociedade, a tônica das políticas públicas educacionais
tem intensificado os processos formativos dos gestores. Conclui-se que o grande
volume de cursos direcionados aos gestores editados pelo governo paulista coloca a
gestão num lugar reverencial, sendo tratada como lócus das soluções para todos os
males da educação.
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1. Introdução
A percepção em torno da questão de que há muita formação e poucas mudanças
na educação tem sido colocada por autores como Estrela (2006) e Imbernón (2009,
2010). Estrela (2006, p. 43), ressalta que “constituindo um dos sinais de mundialização
das políticas educativas impulsionadas por organismos internacionais, como a OCDE e
a UNESCO, a preocupação pela formação contínua de professores tem marcado o
discurso e a agenda das políticas educativas dos últimos decênios, pelo menos nos
países ditos desenvolvidos”.
A busca de possíveis soluções para a crise educacional tem forte ênfase nas
políticas de formação continuada, expressas nas mais diversas formatações, na maior
parte das vezes responsabilizando-se os docentes pelos problemas educacionais. Fato
que evidencia a desconsideração do contexto de trabalho na elaboração de políticas para
a área. Imbernón (2009, p. 10) lembra que “O contexto condicionará as práticas
formativas e sua repercussão no professorado e, é claro, a inovação e a mudança”.
Portanto, “A formação por si só consegue muito pouco se não estiver aliada a mudanças
do contexto, da organização, de gestão e de relações de poder entre os professores”.
(IMBERNÓN, 2009, p. 42)
No Brasil, após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/1996,
se constituiu um cenário propício para atender as necessidades de formação que, em
parte, decorrem das mudanças econômicas, políticas e sociais no contexto de uma
economia neoliberal e, de outro, da baixa qualidade dos cursos de formação inicial que
proliferaram no país, sobretudo, nas quatro últimas décadas para atender a massificação
do ensino. Viabilizado pelo FUNDEF (1997), seguido do FUNDEB (2009) passou a ser
um estruturado sistema de formação, porém de forma fragmentada e diversificada.
Embora conste na LDB/1996 a importância da formação inicial e continuada,
estas não foram efetivadas como um direito dos profissionais e como obrigação do
Estado, ao contrário continuou na prática responsabilizando o indivíduo pela mesma.
Assim, no Brasil a questão da formação não foi equacionada, ou seja, não é
tratada como uma tarefa de Estado. No entanto, tornou-se uma exigência por parte dos
diversos sistemas de ensino e mesmo como uma necessidade dos professores para se
obter melhores salários.
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Por esse motivo o debate em torno da formação docente tem permeado tanto
os movimentos educacionais quanto as pesquisas acadêmicas, tratando tanto da
formação inicial e formação continuada, da identidade e da profissionalização docente.
Para André (2002, p. 13), há um silenciamento com relação à pesquisa sobre formação
continuada na perspectiva dos professores, pois “as diversas fontes analisadas mostram
um excesso de discurso sobre o tema da formação docente e uma escassez de dados
empíricos para referenciar práticas e políticas educacionais”.
A essas preocupações somam-se outras tais como: qual é o espaço de formação
adequado, sugerindo-se que esse espaço seja a própria escola; a elaboração dos
programas de formação continuada por políticos que por desconhecerem a realidade das
escolas, acabam por elaborar programas que não correspondem às necessidades de
formação do professor.
Alguns estudos sobre formação continuada de professores (DI GIORGI, 2010;
GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011) sinalizam para “a importância de os professores
serem propositores dos programas de formação contínua, a partir das necessidades que
apontam”. Para Di Giorgi (2010, p. 15), a formação contínua pode ser definida como
“um processo constante do aprender a profissão de professor, não como mero resultado
de uma aquisição acumulativa de informação, mas como um trabalho de seleção,
organização e interpretação da informação”.
De modo geral, os programas de formação continuada têm sido implantados a
partir do olhar dos gestores municipais e/ou estaduais desconsiderando, dessa forma, as
reais necessidades formativas dos professores. Neste sentido, torna-se necessário que
haja uma ressignificação da formação continuada, considerando os saberes e
necessidades docentes, bem como o papel dos gestores escolares em propiciar espaços
de formação no interior da escola. Observa-se que muitos dos programas de formação
continuada acabaram por adquirir caráter mais compensatório do que propriamente de
atualização.
Conquanto exista uma densidade de programas direcionados para a formação
continuada de professores, observamos que ainda é incipiente quando os sujeitos são os
gestores escolares, aspecto que também reflete na produção acadêmica.
Na próxima seção trataremos de programas de formação continuada
direcionados aos gestores das escolas públicas paulistas.
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2. Programas de formação continuada para gestores da rede estadual paulista
Nesta seção apresentamos e discutimos os programas de formação destinados
aos gestores escolares que vem sendo implementados nas escolas públicas do Estado de
São Paulo, detendo-se na análise das políticas de formação dos gestores durante o
governo de Geraldo Alckmin (PSDB), ainda em curso.
Nossa hipótese é que o atual governo vem colocando em ação, de forma
concomitante, diferentes programas com foco na formação dos gestores escolares
(diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico), de forma a responsabilizá-los pelos
resultados das avaliações externas. Neste sentido, essas ações somam-se às tradicionais
políticas de formação docente, centrando nos trabalhadores as responsabilidades ou
“peso” pela melhoria da qualidade da educação.
A partir do lançamento do programa de governo denominado “Educação compromisso de São Paulo”, em 2011, houve uma intensificação sobre o trabalho dos
gestores escolares bem como sobre sua formação. O referido programa se configura
como um “guarda-chuva” que abarca todas as ações do governo para a melhoria do
ensino.
No nosso entendimento, explicita mais uma marca de governo do que
propriamente um conjunto de ações articuladas sob uma mesma fundamentação. Em
que pese à importância da formação continuada de todos os profissionais da educação,
as terminologias utilizadas neste programa não parecem corresponder à continuidade de
práticas de formação, reforçando o que afirmou Garcia (2009), a apresentação do
programa se assemelha mais a uma “peça de marketing” do que a uma descrição da
importância da formação como algo permanente.
Cabe ressaltar que, quando anunciado o programa de governo “Educação compromisso de São Paulo”, uma das metas propostas era colocar a educação do estado
entre “as mais avançadas do mundo até 2030, com base nos dados mais recentes
divulgados pelo Pisa, sigla em inglês para o Programa Internacional de Avaliação de
Alunos”. Portanto, as últimas medidas educacionais tomadas pelo governador estão
diretamente aportadas nessa perspectiva.
Denota-se que “o uso do marketing como forma de convencer desloca o eixo do
debate do mérito intrínseco das proposições para a melhor técnica de convencimento do
grande público” (GARCIA, 2009, p. 115). Assim, não têm sido incomuns a
publicização das medidas adotadas pelo atual governo. Essa postura revela, como
observado pelo autor, a preocupação por parte do atual governo paulista de “incutir no

ISSN 2177-336X

7017

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

18

grande público a convicção que essas providências são responsáveis pela melhoria da
qualidade de ensino”.
Para corroborar nosso entendimento sobre a atual política de formação da
SEE/SP, expomos a seguir alguns dos documentos elaborados para a formação de
gestores e professores nos últimos anos.
Ao analisarmos os programas de formação de gestores e de professores do
Estado de São Paulo, torna-se importante destacar que a Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”
(EFAP)8, responsável pela formação continuada, mantém diversas parcerias com
instituições públicas e privadas. De acordo com texto do site são “dedicadas ao fomento
à educação”. Como exemplo dessas parcerias, são indicadas: “USP, UNICAMP,
UNESP, Universidade Anhembi Morumbi, Fundação Lemann, Instituto Crescer, British
Council, Corpo de Bombeiros, Microsoft, Intel e Comgás”.
A EFAP mantém a página eletrônica “Rede do Saber”, espaço onde é divulgada
a relação dos cursos de formação que oferece. Dentre os cursos em funcionamento
localizamos o “MBA Gestão Empreendedora – Educação” que já se encontra na terceira
edição. Novamente destaca-se que a ênfase dada pelo curso é:
A intenção é promover ações de formação continuada aos gestores,
garantindo o desenvolvimento de uma visão estratégica, com
aquisição de competências gerenciais e habilidades de liderança que
possibilitem uma atuação bem-sucedida, alavancando os resultados do
rendimento dos alunos matriculados na rede de escolas públicas do
Estado de São Paulo, conforme a atual política educacional que atua
com programas, projetos e ações focados na análise e na utilização de
resultados (SÃO PAULO, 2013b).

Observa-se que embora haja uma profusão de cursos com diferentes
nomenclaturas, a concepção presente nos mesmos centram-se em “obter os melhores
resultados na gestão de uma escola, universidade ou rede de ensino”, conforme
explicitado nos objetivos do curso “Master em Gestão Escolar”:
O curso é presencial, tem duração de 3 semestres e, apesar de ter
como referência sólida base teórica, dá ênfase aos aspectos práticos e
atuais da gestão de escolas e secretarias de educação. Disciplinas
8

Decreto nº 56.460, de 30 de novembro de 2010 Aprova o Regimento Interno da Escola de
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP, criada pelo
Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 2009, em substituição à CENP e organizada pelo Decreto
nº 55.717, de 19 de abril de 2009, e dá providências correlatas.

ISSN 2177-336X

7018

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

19
como Educação à Distância e Novas Tecnologias, Gestão Estratégica
e Ferramentas Estatísticas para Gestão Educacional compõem o
currículo (SÃO PAULO, 2013c).

Outro curso elencado pela SEE/SP, oferecido na modalidade de pós-graduação
lato sensu com total de 390 horas, sendo a maior parte organizada em ambiente virtual e
com seis encontros presenciais é o “Gestão para o Sucesso Escolar”, promovido pela
Escola de Formação de Professores e da Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas (CENP) e Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande
São Paulo (COGSP). Embora seja acompanhado pela Fundação Lemann, o curso foi
elaborado e certificado pela Universidade Anhembi-Morumbi, explicitando uma
simbiose entre universidade privadas e órgãos internacionais. A proposta do “Gestão
para o Sucesso Escolar” configura-se em:
[...] transformar o gestor em um disseminador de conhecimentos e um
agente na formação de equipes cooperativas nas escolas, cujas
lideranças deverão estimular: a mudança como componente orgânico
da vida escolar; o acompanhamento permanente dos processos de
tomada de decisão; o estabelecimento de acordos entre os diferentes
atores do processo educacional (SÃO PAULO, 2013c).

Como critério para participação no curso foi colocado que o mesmo é destinado
para diretores em exercício em escolas que tenham o Ciclo I do Ensino Fundamental e
que sejam pertencentes à Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande
São Paulo (COGSP).
Também localizamos no site informações sobre o Programa de Capacitação a
Distância para Gestores Escolares (PROGESTÃO), ofertado em parceria entre
secretarias estaduais e municipais de educação e o CONSED e “já contou com apoio e
cooperação da Fundação FORD, da Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED e da Fundação Roberto Marinho”. De acordo com o texto do site, destina-se a
“capacitação de lideranças escolares”.
Foi desenhado a partir de uma demanda específica de um grupo de
Secretários de Estados da Educação, no final da década de 90, tendo
como meta principal o desenvolvimento de uma gestão democrática
focado no sucesso escolar do aluno (SÃO PAULO, 2010a).

Denota-se, dessa forma, que a SEE/SP tem privilegiado a formação dos gestores
escolares, utilizando-se para tanto de vários instrumentos: cursos de pós-graduação em
parceria com universidades públicas e privadas, videoconferências, reuniões de
capacitação nas Diretorias de Ensino e elaboração de materiais específicos para os
gestores, sendo o maior exemplo os Cadernos dos Gestores.
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A pesquisa documental indicou ainda que a gestão escolar na atualidade tem
sido norteada a partir de dois programas: Plano de Ação Participativo para Escolas
(PAP), parte integrante do Programa Educação - Compromisso de São Paulo e do
Prêmio Gestão Escolar (PGE), organizado pelo CONSED em parceria com as SEE ́s de
diversos estados. O tutorial do PAP destaca que a SEE/SP vem realizando ações com o
objetivo de propagar “novos modelos de gestão escolar”. Destaca, dessa forma, como
exemplos:
São exemplos o Progestão; os Planos de Gestão e Ação quadrienais
elaborados pelas Diretorias de Ensino e pelas Escolas; e os Grupos de
Referência, que promovem um processo descentralizado e sistemático
de orientação técnica e de acompanhamento a professores e gestores.
Trata-se de uma proposta fundamentada na formação e na prática
profissional de cada um dos integrantes, na construção de uma cultura
de análise de práticas gestoras a partir da integração, participação,
colaboração, cooperação, pautada num processo reflexivo dialógico,
com foco na aprendizagem do aluno (SÃO PAULO 2012, p. 5).

Verifica-se, dessa forma, a existência de deslocamento da centralidade da
formação continuada de professores para a formação continuada de gestores, reforçada
pelo documento do PAP (2012), conforme explicitado no fragmento:
A melhoria da qualidade do ensino e do desempenho dos alunos tem
sido o foco central dessas iniciativas, as quais têm como alvo a
atuação dos gestores (Diretores, Vice-Diretores, Supervisores de
Ensino e Dirigentes Regionais) e das equipes escolares. Em seu
conjunto, essas iniciativas procuram disseminar uma nova cultura de
gestão, democrática, participativa e orientada ao alcance de resultados
(SÃO PAULO 2012, p. 5).

O documento aponta para a existência de cinco dimensões da gestão escolar:
gestão pedagógica, gestão dos recursos humanos, gestão participativa, gestão dos
recursos físicos e financeiros e gestão de resultados educacionais do ensino e da
aprendizagem.
Mesmo anteriormente à esse processo de reestruturação institucional, a SEE já
apontava para mudanças sobre como definia e o que esperava de seus profissionais. A
análise da Resolução SE 70, de 26-10-2010, normatiza o perfil desejado para os
profissionais da educação desde professores até gestores, indicando quais competências
e habilidades são requeridas para o provimento dos cargos.
A Resolução destaca que o trabalho do diretor deve ser realizado em parceria
com o supervisor de ensino. Dentre as atribuições gerais para os diretores escolares,
destaca que este deve “[...] em sua esfera de competência, garantir, a concretização da
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função social da escola, liderando o processo de construção de identidade de sua
instituição, por meio de uma eficiente gestão, nas seguintes dimensões: de resultados
educacionais do ensino e da aprendizagem; participativa; pedagógica; dos recursos
humanos; dos recursos físicos e financeiros”. A atribuição específica do diretor de
escola, de acordo com este documento, está dividida em: área de resultados
educacionais, área de planejamento e gestão democrática; área pedagógica; área de
gestão de pessoas e área de gestão de serviços e recursos.
Embora o referido documento explicite outras áreas destinadas à atuação dos
gestores, tais como planejamento e gestão democrática, pedagógica, ‘gestão de pessoas’
e a área de gestão de serviços e recursos, verificamos que o foco da ação formativa tem
sido, sobretudo, na dimensão dos resultados pedagógicos, com foco nas repercussões do
processo educativo diante das avaliações externas.
Nesta perspectiva, o documento supracitado indica como competência geral
necessárias aos diretores de escola “compreender a visão contemporânea de gestão
escolar vinculada a resultados” e “compreender os sistemas e processos de avaliações
externas”.
Por fim, temos o mais recente programa de formação da Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo (SEE/SP), intitulado “Programa Melhor Gestão, Melhor
Ensino”9, que traz como objetivo melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações
externas, dando ênfase a o ensino de matemática e português.
O programa, oferecido por meio da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo
Renato Costa Souza” (EFAP) e da Coordenadoria de Gestão da
Educação Básica (CGEB), tem foco na gestão escolar e no processo
de ensino e de aprendizagem de língua portuguesa e de matemática. O
intuito é melhorar o desempenho dos alunos dos anos finais do Ensino
Fundamental nessas duas áreas do conhecimento, que são a base para
a aprendizagem das demais disciplinas (SÃO PAULO, 2012).

No entanto, ao analisarmos o formato desse curso, verificamos que o referido
programa carrega limitações, pois se constitui em mais um curso ofertado na
modalidade semipresencial, com carga horária reduzida de 60h, somado ao fato de não
estar clara quais as diferenças que apresenta em relação aos outros cursos e programas
implementados pela própria SEE/SP nos últimos anos.
9

Informações disponíveis em: http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/compromissosp
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Em relação à efetivação da demanda de formação, os informativos da EFAP
demonstram que a ênfase se dá por meio de cursos em ambientes virtuais,
videoconferências e encontros presencias. Também elabora os cursos que passaram a
ser uma exigência para o ingresso por concurso público, o que no nosso entender visa
doutrinar os futuros profissionais à lógica da gestão e do ensino voltados para
resultados.
Não obstante a literatura especializada aponte que “não basta alterar as regras
formais para mudar as realidades escolares, e estas mudam, com frequência mesmo
quando as primeiras se mantêm inalteradas” (LIMA, 2002, p. 51), pelo exposto, no caso
do estado de São Paulo as constantes edições de novos projetos destinados à formação
de gestores e professores têm se traduzido em velhas práticas.

Considerações Finais
A análise dos programas de formação continuada para gestores da rede estadual
paulista caracteriza o que Garcia (2009, p. 115) denominou de “projetismo”, ou seja, a
prática da “utilização intensiva de propaganda e do marketing [que] provoca o
deslocamento do eixo da política educativa para ações e programas que possam trazer
visibilidade imediata”. Nesse sentido, é difícil, numa primeira análise, captar o sentido
dos projetos e programas que se multiplicam em quantidade e variedade. O autor
continua, caracterizando a “gestão educacional pelas interrupções e não pela
cumulatividade. A continuidade se dá por descontinuidade e interrupções” (GARCIA,
2009, p. 115).
Depreende-se que o grande volume de cursos direcionados aos gestores editados
pelo governo paulista colocam a gestão num lugar reverencial, sendo tratada como a
solução para todos os males da educação.
Se durante as décadas de 1980 e 1990 se responsabilizava os docentes pelas
mazelas educacionais e como solução para todos os problemas educacionais,
receitando-se cursos de “treinamento” e “capacitação”. Agora, tornou-se lugar comum
atribuí-las aos gestores escolares, o que, por um lado, retira a responsabilidade da gestão
educacional em debater as políticas públicas educacionais de forma mais ampla, por
outro, coloca a gestão localizada apenas no âmbito da escola, anunciada com um papel
redentor, como tem sido recorrente no estado de São Paulo.
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FORMAÇÃO DOCENTE NA ESCOLA: REFLEXÕES DOS PROFESSORES
Tatiana Pinheiro de Assis Pontes10
Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT – Universidade Estadual Paulista – UNESP,
Presidente Prudente.

RESUMO
Este trabalho representa parte da pesquisa de mestrado de Assis (2014), realizada no ano
de 2013, vinculada à linha de pesquisa Políticas Públicas, Organização Escolar e
Formação de Professores, do programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade
de Ciências e Tecnologias – FCT – Universidade Estadual Paulista – UNESP de
Presidente Prudente. O estudo foi desenvolvido no Sistema Municipal de Ensino de
Araçatuba/SP e contou com a participação na coleta de dados de onze professoras
efetivas de uma escola de Educação Infantil. Os professores efetivos vinculados ao
sistema de ensino supracitado têm incluída em sua jornada de trabalho duas horas
semanais, que devem ser destinadas à formação profissional na escola por meio de um
programa intitulado: Horas de Trabalho no Desenvolvimento de Projetos e Pesquisa
(HTPP). Diante disso, esta pesquisa teve como principal objetivo analisar e refletir
sobre a visão/percepção dos professores no que se refere aos efeitos desse programa de
formação na atuação profissional em sala de aula. Foi desenvolvida uma pesquisa do
tipo pesquisa-ação, pois a interação efetiva entre pesquisadora acadêmica e as
professoras da educação básica viabilizou alterações nas concepções e nas atitudes dos
envolvidos neste estudo. A coleta de dados ocorreu através dos seguintes
procedimentos: aplicação de questionário com questões abertas e fechadas, grupo focal
e grupo de discussão. Entre as análises, destaca-se que as professoras avaliam o
programa HTPP como ação fundamental a ser empreendida nas escolas. Revelaram que
os efeitos positivos resultantes desse processo são concretizados, principalmente, pelas
discussões coletivas realizadas nos encontros, nos quais as dificuldades enfrentadas em
sala de aula são socializadas. No entanto, a fragmentação do horário, organizado pela
gestão escolar em trinta minutos diários, distribuídos em quatro dias, na visão das
professoras, tem acarretado prejuízos quanto ao aprofundamento dos estudos, cujas
temáticas deveriam contemplar as necessidades específicas suscitadas em sala de aula.
Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais. Formação Contínua de Professores.
Formação na escola. O olhar do Professor.

Doutoranda em Educação pela FCT/UNESP – Presidente Prudente/SP. Integrante do Grupo Pesquisa:
Formação de Professores, Políticas Públicas e Espaço Escolar (GPFOPE) pela mesma universidade.
Supervisora de Ensino no Sistema Municipal de Educação de São José do Rio Preto/SP.
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Introdução
As legislações que regulam a educação escolar no Brasil estabelecem que os
professores tenham garantida a formação contínua ao longo da carreira. No entanto,
constatamos que as ações vinculadas a esse tipo de formação não têm garantido a
necessária melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras.
Acreditamos que as ações de formação contínua para os professores precisam
cumprir a função de melhorar as ações educativas e traduzir concretamente
aprendizagens válidas aos alunos. (LIBÂNEO, 2008).
Baseado nessa ideia, compartilhamos neste trabalho a pesquisa de mestrado de
Assis (2014), que se propôs a ouvir e a refletir, conjuntamente com os professores de
uma escola pública, sobre a eficácia do desenvolvimento de um programa de formação
contínua que ocorre na escola.
O objetivo geral da referida pesquisa incidiu em analisar e refletir sobre o olhar
do professor quanto à avaliação do programa intitulado Horas de Trabalho no
Desenvolvimento de Projetos e Pesquisa – HTPP, em que duas horas semanais de sua
jornada de trabalho são destinadas a estudos e pesquisas dentro da escola. Sendo assim,
contou-se com a participação de onze professoras e buscou-se observar os efeitos desse
tipo de formação na atuação profissional, analisando, sobretudo, se as docentes
percebem resultados positivos nas aprendizagens dos alunos.
Considerando as abordagens da pesquisa em pauta, este trabalho traz o objetivo
de refletir e de propor a discussão sobre a relevância da avaliação das Políticas Públicas
Educacionais, em destaque, na formação contínua de professores, empregadas pelos
sistemas de ensino no Brasil. Vale dizer que, a interação entre a gestão de Políticas
Públicas e os profissionais do magistério da Educação Básica é essencial nesse
processo.

A relevância da formação contínua docente no fazer educativo
A concepção sobre a formação contínua docente precisa ser profundamente
entendida e discutida, tanto no que se refere ao significado do termo como no que toca à
ação para o seu desenvolvimento (ASSIS, 2014).
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No que se refere à concepção de formação contínua, compartilhamos das ideias
de Assis (2014), que, fundamentada nas abordagens de Paulo Freire (2002), põe em
reflexão a qualidade de inconclusão inerente ao ser humano. Isto é, a característica de
inacabamento promove aos seres humanos a condição de estar em permanente
desenvolvimento e, portanto, em constante formação.
Conforme lembra Nóvoa (1992), o professor é, antes de tudo, uma pessoa “e
uma parte importante da pessoa é o professor”. Ou seja, o desenvolvimento profissional
está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento humano, e, neste sentido, a formação
profissional também é compreendida como um estado permanente.
Em concordância com Fusari; Franco (2005) e Almeida (2005) entendemos
que a formação do professor não se inicia na chamada formação inicial e não se encerra
ao final de cada programa de formação profissional. Trata-se de um processo contínuo,
ininterrupto, afinal, os conhecimentos vão sendo acumulados, reorganizados e
reestruturados a todo instante da vida do professor.
Fundamentados na Pedagogia proposta por Freire (2002), acreditamos e
defendemos que a formação contínua do professor precisa estar vinculada à construção
de princípios e de valores que priorizem o sentido humanizador da educação escolar, em
detrimento das formas de opressão que presenciamos no cenário educacional.
Partindo dessa compreensão, as ações de formação contínua se tornam
fundamentais. Essas ações consistem em intervenções concretas dos sistemas de ensino
e das gestões escolares na criação, implantação, implementação e consolidação de
momentos e/ou espaços para o desenvolvimento da formação contínua de professores
que, dentro do que defendemos, precisa garantir: estudos, pesquisas, reflexões e
discussões coletivas, planejamento de ações referentes à organização e ao
desenvolvimento do projeto educativo e escolar, momentos de partilha de saberes entre
os pares, na busca pela superação das dificuldades, entre outros (ASSIS, 2014).
Defendemos neste estudo que, as ações de formação contínua para os
professores podem contribuir para o desenvolvimento do perfil profissional reflexivo e
crítico e que, se essas características estiverem fundamentadas na Pedagogia da
autonomia de Freire (2002), tornar-se-á possível “mudar a cara da escola”, como diz o
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autor, de modo a deixá-la mais alegre e competente. Isto é, professores ensinando mais
e melhor e alunos aprendendo mais e melhor.
A Pedagogia da Autonomia pede o exercício da prática reflexiva, crítica, ética
e transformadora, ou seja, pede um perfil profissional emancipado e emancipador, o que
requer assunção de todos os riscos que essa postura integra. No entanto, como adverte e
orienta Freire (2002), não é possível superar as imposições das ideologias dominantes,
que não apresentam interesses em democratizar a educação escolar, por meio da
neutralidade. Afinal, essa opção exerce uma função altamente política e formadora.
Vale elucidar aqui a relevância da formação contínua em serviço,

que

definimos serem as ações de formações profissionais contínuas realizadas dentro da
jornada de trabalho dos professores (ASSIS, 2014).
Fundamentados nas concepções de Zeichner (1993), cremos ser fundamental
que as ações de formações contínuas viabilizem espaços e momentos de aprendizagens
constantes dos professores e que esse processo seja construído mutuamente. Isso requer
reconhecer que a escola precisa congregar os elementos primordiais para o
desenvolvimento dos processos formativos dos professores.
Neste caminhar, concordamos com as ideias de Fusari; Franco (2005) e de
Libâneo (2008), as ações de formação contínua precisam ser centradas na escola.
Afinal, das experiências cotidianas, da realidade social/institucional da escola, emergem
as construções identitárias e as necessidades escolares. E esses são aspectos essenciais
no exercício da reflexividade crítica que tanto defendemos e que acreditamos ser um
dos caminhos possíveis à democratização da educação escolar.

A formação contínua em serviço no olhar do professor
A pesquisa de Assis (2014) foi realizada em uma escola de Educação Infantil,
vinculada ao Sistema Municipal de Educação de Araçatuba/SP.
Segundo a autora, foram ouvidas onze professoras, que aceitaram o convite
para participarem da pesquisa. Investigaram-se as suas concepções de formação
profissional, especificamente acerca dos impactos da formação contínua em suas vidas.
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Mas, o foco do estudo incidiu sobre o olhar docente quanto ao programa de formação
contínua em serviço, o HTPP, que ocorre dentro da escola (ASSIS, 2014).
Por meio dos relatos das professoras, registrados por aplicação de
questionários, entrevista com grupo focal e realização de grupo de discussões, o estudo
foi norteado pela seguinte questão-problema: como são avaliadas as contribuições
oferecidas pelo programa HTPP para o processo educativo?
Ao que consta, a pesquisa foi guiada por roteiros de perguntas, elaborados
previamente e para o grupo de discussão foram enviadas por e-mail questões a serem
discutidas na ocasião do encontro entre a pesquisadora e as professoras.
Analisando os roteiros, observa-se que as questões lançadas às professoras
oportunizaram

a manifestação sobre a avaliação das ações de formação contínua

docente e especificamente sobre o programa HTPP, que foi o foco da pesquisa. Segundo
Assis (2014), a pesquisa suscitou momentos de reflexões extremamente relevantes, pois,
ao serem lançadas questões, foram promovidos momentos de discussões, sobretudo,
quanto à possibilidade de alteração daquilo que julgavam ser necessário.
Por meio dos relatos escritos e falados das professoras, notou-se que as
concepções referentes à formação contínua docente e à formação contínua em serviço
condizem ou estão próximas do que se tem definido e/ou idealizado nos referenciais
teóricos norteadores da pesquisa. Tanto nas respostas individuais, prestadas no
questionário, como nos encontros com o grupo focal e com o grupo de discussão, as
professoras expuseram discursos elaborados e/ou incorporados, reconhecendo que tais
práticas formativas são ações que contribuem para o desenvolvimento da prática
educativa, para a melhoria do ensino e para a qualificação profissional (ASSIS, 2014).
Entretanto, segundo a autora, percebeu-se sistematicamente a presença da
concepção fundamentada nos princípios da racionalidade técnica. Ou seja, a ideia de
que a formação contínua do (e para) o professor se traduz pela concessão de alguém
ainda é muito forte entre as professoras.
Isso ficou evidenciado, segundo (ASSIS, 2014), pela ausência absoluta de
respostas no questionário quando foi lançada a pergunta referente à avaliação do
programa HTPP. A mesma pergunta foi repetida no grupo focal e como resposta as
professoras disseram que esperavam que a avaliação “viesse da Secretaria Municipal”.
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Ao serem questionada sobre essa “espera”, disseram que “isso nunca passou pela cabeça
de ninguém na escola”. Ou seja, participam de um programa, que em tese são sujeitos,
mas nunca pensaram em avaliá-lo.
Zeichner (1993), Giroux (1997), Paulo Freire, entre outros autores, criticam a
concepção da racionalidade técnica que há muito tempo vem impedindo que os
professores, neste caso, sejam os sujeitos de sua formação. Para esses autores, o
professor é um ser intelectual, capaz de produzir conhecimentos importantes no
processo de educação escolar. Aliás, segundo os autores, os professores podem ser tão
atuantes no fazer educacional, sendo capazes, inclusive de transformar o modelo de
escola atual (ASSIS, 2014).
Em relação à participação das professoras pesquisadas no programa HTPP, no
que compete à seleção do material teórico para o desenvolvimento de estudos, pesquisas
e projetos, os relatos evidenciaram que esse planejamento ocorre de maneira interativa
entre os professores e a gestão escolar. Confirmaram isso depondo, em todos os
momentos de coleta de dados, que a equipe gestora é aberta ao diálogo e favorece
espaços e momentos para que as necessidades formativas e/ou dificuldades didáticopedagógicas sejam discutidas coletivamente. Disseram, ainda, que se sentem
amplamente respeitadas e apoiadas pela equipe gestora em todo o trabalho escolar e que
no caso do programa HTPP os encontros resultam no fortalecimento dessa parceria
(ASSIS, 2014).
Na visão do grupo, os efeitos do programa HTPP no trabalho em sala de aula
podem ser percebidos

pelos resultados positivos visivelmente notados nas

aprendizagens dos alunos. Pois, segundo os relatos, apesar de os alunos de Educação
Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Araçatuba/SP não passarem por avaliações
externas, a grande procura por vaga nesta escola e a repercussão de que o trabalho
pedagógico é de alta qualidade confirmam o bom trabalho docente empreendido
(ASSIS, 2014).
Notamos que professoras deste estudo apontaram diversos aspectos positivos
em relação ao programa HTPP, mas uma problemática permeou todo o processo de
coleta de dados. Ocorre que, segundo (ASSIS, 2014), desde a aplicação dos
questionários, as professoras se lamentaram pelo tempo e pelo o horário de realização
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do espaço para formação, que, conforme a organização já apresentada, ocorre em trinta
minutos diários ao final da jornada de trabalho docente.
Ao que consta, as professoras encontram pelo menos dois grandes problemas
na organização desse horário: primeiro, consideram ser um tempo muito restrito e até
insuficiente para o desenvolvimento de todas as atividades correspondentes para a
formação proposta. Segundo, o fato de ser ao final do período gera vários fatores
negativos, como citaram: cansaço, imprevistos por ocasião da saída dos alunos e outros
acontecimentos que acabam atrasando à chegada das professoras à sala de realização do
programa HTPP.
O elemento “tempo restrito” foi apontado por todo o grupo como o maior
dificultador do desenvolvimento do programa. No entanto, concluiu-se que o fator
tempo curto escamoteava problemas mais complexos; problemas que não são
exclusivos da escola pesquisada, mas que afetam o sistema educacional brasileiro, de
um modo geral, entre eles, destacam-se: as condições desfavoráveis para o
desenvolvimento do trabalho pedagógico, o descumprimento dos sistemas de ensino da
lei do piso, a ausência de gestão democrática, a ausência de participação popular na
organização e no desenvolvimento do projeto educativo, entre outros (ASSIS, 2014).
Desses problemas conjecturados, o aspecto “condições de trabalho” pode ser
entendido como o maior dificultador da eficácia do programa HTPP. Conforme relatos
das professoras na pesquisa de Assis (2014) as crianças de Educação Infantil ficam em
tempo integral acompanhadas de seus respectivos professores e assim não é possível
que esses profissionais tenham um intervalo, ainda que mínimo, para sanarem as suas
necessidades básicas. A organização das escolas de Educação Infantil não prevê
intervalos aos docentes e, no caso do grupo pesquisado, isso afeta diretamente no
desenvolvimento do programa HTPP, que ocorre ao final de uma jornada de trabalho
efetiva de quatro horas e meia com alunos. Evidentemente, nesses momentos estão
muito cansadas ou, ainda, acabam aproveitando o espaço para irem ao banheiro,
tomarem água, etc, comprometendo absolutamente o desenvolvimento da formação
profissional.

Considerações finais
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Analisando os dados coletados na pesquisa de Assis (2014), pode-se concluir
que a ideia de implantação do programa HTPP e o seu desenvolvimento, do ponto de
vista das professoras pesquisadas, trouxe contribuições para o processo de ensino e de
aprendizagem. Porém, segundo as suas percepções, esse espaço poderia ser aproveitado
de uma maneira mais eficaz.
Defendemos que, para que a formação contínua cumpra integralmente com a
sua função é fundamental a organização de políticas públicas que garantam condições
estruturais, organizacionais, administrativas e pedagógicas minimamente planejadas e
articuladas entre si.
Do ponto vista ideal, a participação dos professores nas definições dessas
políticas públicas é um fator essencial, portanto, indispensável.
Dos momentos de reflexão promovidos pela pesquisa, segundo a autora,
emergiram questões de suma importância para o exercício da prática docente reflexiva e
crítica defendidas no presente estudo. Notou-se que as indagações acerca das
possibilidades de mudanças, possíveis às professoras, levou o grupo a pensar na
assunção de uma postura questionadora, no sentido de levar à discussão coletiva
situações que afetam a vida profissional. No grupo de discussão, surgiram hipóteses de
como poderiam reorganizar esse horário de formação. Esse aspecto pode ser
considerado de extrema importância no que se refere à evolução e à autonomia desse
grupo.
Com relação ao fato de nunca terem pensado em avaliar o programa ou, ainda,
nunca ter havido um tempo-espaço com o propósito de fazer uma avaliação sistemática
sobre a formação ali produzida, ao ponto de mencionarem que esperavam (talvez) que
essa avaliação viesse determinada pela secretaria de educação, revela-nos um fator
muito danoso para a carreira docente: a desesperança do professor diante da
desvalorização de sua pessoa, de sua identidade profissional.
É de conhecimento público que os professores das escolas de educação básica
no Brasil estão cada vez mais desanimados com a carreira, sem esperanças de que
melhorias vão acontecer. No caso dessas professoras, quando disseram que nunca havia
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“passado pela cabeça” delas avaliar o programa HTPP, confirmaram a declaração de Di
Giorgi (2004, 153) “Os professores exercem funções que para eles carecem de sentido”.
A pesquisa revelou que o objetivo de criar espaços de reflexão juntamente com
as professoras pesquisadas, em prol de mudanças, foi alcançado parcialmente, pois,
segundo a autora, ainda há muito a se avançar no que se refere às posturas assumidas.
Mas, os relatos demonstraram que a esperança de que podem alcançar e promover
melhoras em suas condições de trabalho ressurgiu, ainda de que forma tímida.
Analisando a dissertação de Assis (2014), vale mencionar que foi dito pelas
professoras, em diferentes momentos, que a participação na pesquisa abriu amplas
perspectivas no modo de ver e de agir diante do contexto educativo.
A partir dessa constatação, segundo Assis (2014), foi recomendado às
professoras participantes do estudo que não encerrassem a prática reflexiva e dialógica
ao final da pesquisa, mas que utilizassem o espaço do programa HTPP para discutirem,
juntamente com a equipe escolar, sobre as formas de organização e de gestão do
trabalho da escola. Inclusive, que levassem à discussão a possibilidade de mudança do
horário de funcionamento do programa, já que, do ponto de vista de todas as professoras
ouvidas, essa organização não está ocorrendo de maneira ideal.
Conforme consta na dissertação de Assis (2014), foi ainda sugerido às
professoras, que, para além do discurso de reflexividade, a participação na “vida” da
educação escolar seja incorporada e consolidada por todas. O que requer participação
em espaços democráticos de discussão sobre a Educação, atuação em órgãos colegiados
e demais mobilizações.
Vale destacar que consta nos relatos do grupo de discussão da pesquisa que, ao
ser perguntado sobre a participação na última Conferência Municipal de Educação,
apenas duas professoras disseram que estiveram presentes. Isso mostra a deficiência de
participação popular nos espaços destinados à discussão da Educação escolar.
Discutiu-se no grupo, ainda, sobre o preço a ser pago quando se assume uma
postura participativa e questionadora. Isso tem um preço, e como aborda Freire (2002),
entre os saberes necessários ao docente, deve-se ter a consciência dos riscos da rejeição
à neutralidade.
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Em um dos relatos, uma das professoras afirma saber que não há outra forma
de transformar a escola que temos hoje senão de uma maneira, no mínimo, trabalhosa.
No entanto, a mesma disse que não sabe se vale a pena entrar nessa luta.
Refletindo sobre o papel da gestão escolar no processo de formação contínua
na escola, reafirmamos que o planejamento dos momentos de formação, assim como a
organização do projeto educacional, deve ocorrer coletivamente, de uma maneira
colaborativa. No caso da pesquisa em tela, é preciso melhorar as condições de trabalho
dos professores e necessário organizar da melhor forma os momentos para a formação
em serviço.
Entendemos que uma gestão participativa, com base em Libâneo (2008), é
aquela em que as dificuldades de cada um e de todos, dentro da escola, são enfrentadas
pelo coletivo, assim como as experiências, os anseios e os saberes de toda a equipe
escolar são considerados nos processos decisórios da escola (ZEICHNER, 1993),
(GIROUX, 1997).
Assis (2014) esclarece que não se trata de culpar os gestores escolares pela
ausência da consolidação da proposta de gestão democrática e participativa, mas se trata
de trazer à luz essa reflexão tão importante para a educação escolar, que se quer
democratizada. Reitera que, a concepção pautada nos princípios da racionalidade
técnica ainda é fortemente difundida por ideologias dominantes que não querem ver a
escola mudar. E é contra essa força opressora que se deve lutar. Muitas vezes, os
gestores nem conhecem as angústias dos professores ou não sabem como agir diante de
questões e ações que já vêm “prontas”, a partir dos interesses das instâncias superiores.
Quanto às gestões de Políticas Públicas Educacionais, entre as análises da
pesquisa de Assis (2014), nota-se a grande distância entre os gestores e os muros da
escola. O que torna o projeto educativo vulnerável, pois as ações empreendidas
deveriam ser planejadas com base nas reais necessidades apresentadas pelas instituições
esolares.
Um dos momentos da pesquisa mostra o relato de uma professora
desacreditando que a Secretaria de Educação “daria voz” aos professores diante
qualquer reivindicação. Isso confirma a falta de interação/comunicação entre as escolas
e os sistemas educacionais.
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Quando fala em aproximação, Assis (2014) elucida sobre a necessidade de
acompanhamento efetivo por parte de todos os envolvidos com o projeto escolar no que
se refere aos resultados das ações implantadas e/ou implementadas na escola.
Percebeu-se pela pesquisa de Assis (2014) que o programa HTPP, criado,
segundo a Lei Complementar 204/2009, com o propósito de promover o
desenvolvimento profissional e melhorar qualitativamente a educação, não foi avaliado
nem dentro e nem fora da escola. Não houve uma avaliação sistematizada dos impactos
desse programa na qualidade do ensino. Pelo menos, não se tem registros disso, nem na
escola e nem na Secretaria Municipal de Educação (SME). As professoras pesquisadas
confirmaram que nenhum representante da SME esteve, ao menos uma vez, na escola
buscando saber sobre o programa (ASSIS, 2014).
Concordando com Assis (2014), podemos dizer que as ações de formação
contínua são válidas quando emergem melhorias explicitas no ensino, ou seja, quando
alcançam de fato a sala de aula. E, só será possível fazer essa leitura quando todas as
partes estiverem sincronizadas, avaliando todo o processo educativo. Isto é, as ações
empregadas na escola precisam ser avaliadas e (re) planejadas num fazer colaborativo,
conforme indica Libâneo (2008).

Referências bibliográficas
ARAÇATUBA. Lei Complementar nº. 204/2009 – Estatuto, Plano de Carreira,
Vencimentos e Salários do Magistério Público do Município de Araçatuba. Araçatuba,
2009.

ASSIS, Tatiana Pinheiro. Formação Contínua em Serviço: o olhar do professor.
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT – Universidade
Estadual Paulista – UNESP. Presidente Prudente. 2014. 199p.

DI GIORGI, Cristiano Amaral Garboggini. Uma outra escola é possível: uma análise
radical da inserção social e da democracia na escola no mundo globalizado.
Campinas: Mercado de Letras, 2004.

ISSN 2177-336X

7035

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

36

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 24 ed. 2002.

FUSARI, José Cerchi; FRANCO, Alexandre de Paula. A Formação Contínua como um
dos elementos organizadores do projeto político pedagógico da escola. In: Brasil,
Formação Contínua de Professores. Ministério da Educação. Brasília. Boletim 13.
2005.
Disponível
em:
http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/150934FormacaoCProf.pdf
Acesso em:
25/03/2013.

FUSARI, José Cerchi. A Formação Continuada de Professores no Cotidiano da
Escola Fundamental. Série Ideias n. 12. FDE. Centro de Referência Mário Covas. São
Paulo.
1992.
p.
25-33.
Disponível
em:
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/prf_a.php?t=007 Acesso em 20/10/2012.

GATTI, Bernardete Angelina. Grupo focal na pesquisa em Ciências Sociais e
Humanas. Brasília: Líber Livro Editora, 2005.

GIROUX, Henry A.. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia
crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

LIBÂNEO, José Carlos. Reflexividade e Formação de Professores: outra oscilação do
pensamento pedagógico brasileiro? In: PIMENTA, S. G., GHEDIN (Orgs.), Professor
Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005.

_____. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. 5 ed. Goiânia: Alternativa,
2008.

NÓVOA, Antônio. Os professores e sua formação. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1992.

ZEICHNER, Kenneth M.. Uma análise crítica sobre a “reflexão” como conceito
estruturante na formação docente. Educação e. Sociedade, Campinas, vol. 29, n. 103,
p. 535-554, maio/ago. 2008. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br . Acesso
em: 05/07/2013.

ISSN 2177-336X

7036

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

37

_____. Concepções de prática reflexiva no ensino e na formação de professores. In:
_____. A Formação Reflexiva de Professores: ideias e práticas. Lisboa: Educa. 1993,
p. 29-52.

ISSN 2177-336X

7037

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES PARA USO PEDAGÓGICO DE
TECNOLOGIAS DIGITAIS: MOVIMENTO QUE SE FAZ CONSTANTE

A formação do professor se faz em diversos movimentos e etapas da vida profissional
do docente. Ela começa na graduação, complementa-se na pós-graduação
(especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado) e segue num continuum no seu
espaço de atuação, quer seja no ensino básico ou superior. Atualização,
empreendedorismo, inovação e criatividade e uso pedagógico das Tecnologias Digitais
(TD) estão na pauta das discussões que envolvem o currículo de formação docentes e,
desafiam os gestores e professores que já atuam nas escolas, independentemente do
nível de atuação. Este painel propõe tratar da questão da Formação Docente Continuada
(FDC), denominada em algumas instituições de Capacitação Docente. A FDC é
caracterizada por ser de curto prazo, com objetivos específicos, delineados em função
das necessidades do contexto onde o professor atua e ofertada no seu espaço de atuação
profissional. Esta formação busca complementar saberes, habilidades e até mesmo
auxiliar no desenvolvimento de competências, no caso deste painel focamos àquelas
relacionadas às TD. Os artigos que compõem o painel tratam de diferentes aspectos da
questão, utilizando referencial teórico especifico para dar conta das demandas
relacionadas às discussões envolvendo TD. À guisa de ilustração são comentados os
resultados e lições aprendidas de duas instituições de ensino superior privada do Rio
grande do Sul. A motivação para proposição deste painel é compartilhar com a
comunidade participante do ENDIPE experiências e interações oriundas da pesquisa
vinculada a grupo pesquisa em Educação a Distância, credenciado no CNPq, o qual
agrega pesquisadores de diversas universidades brasileiras.

Palavras-chave:
Superior.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES PARA USO PEDAGÓGICO DE
TECNOLOGIAS DIGITAIS: MOVIMENTO QUE SE FAZ CONSTANTE
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PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões e lições oriundas da pesquisa
desenvolvida no âmbito da PUCRS, focalizando a Formação Docente Continuada,
considerando as Tecnologias Digitais (TD) e o ciberespaço criado pela Internet e seus
serviços. A pesquisa buscou investigar quais competências relacionadas ao uso
pedagógico de tecnologias digitais possui o professor que ministra disciplinas
semipresenciais e que desenvolve boas práticas na perspectiva dos alunos, no contexto
da PUCRS (MODELSKI, 2015). Ou seja, professores que criaram ou adaptaram de
forma didática recursos associados às Tecnologias Digitais (TDs) resultando em
situações de apoio à aprendizagem dos alunos. A base teórica utilizada no estudo foi
ancorada no trabalho coletivo, no compartilhamento de experiências, na construção do
conhecimento em rede, e os autores utilizados foram: Allessandrini; Behar, Coll;
Gabriel; Libâneo; Monereo; Moram; Nóvoa; Perrenoud e Sacristán. A investigação foi
pautada em uma abordagem de cunho qualitativo exploratório e quantitativo conclusivo,
por meio de um estudo caso. Buscamos nessa reflexão estabelecer o contexto da
cibercultura como cenário emergente e desafiador para se criarem alternativas e se
repensar o que devemos rever ou acrescentar quando se prepara o docente para interagir
com seus alunos, considerando o ambiente presencial e virtual que ora temos a nosso
dispor. O impacto das TD no ambiente acadêmico nos impele a buscar alternativas para
transpor a defasagem dos nossos currículos. Em vez de considerar esse cenário
desafiador como um problema, acreditamos ser uma oportunidade para reflexão,
criatividade e inovação. Discute-se no artigo a questão das competências e faz-se um
breve histórico de como se organizou, em quase 30 anos, a questão da formação docente
continuada no âmbito de nossa universidade.
Palavras-chave: Formação
Tecnologias Digitais.

Docente

Continuada,

Competências

Pedagógicas,

1. Introdução: o cenário da investigação

A educação no século XX foi marcada pela estabilidade do conhecimento. Ou
seja, a velocidade e o volume com que se produziam novos conhecimentos permitia que
as pessoas se adaptassem às mudanças de forma lenta e gradual. Os autores Thomas e
Brown (2011) destacam que a maioria dos sistemas educacionais do século XX partia
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do pressuposto de que havia necessidade de se ensinar para que a aprendizagem
ocorresse. A educação era um processo de transferência de informação de uma
autoridade maior (professor) para o aluno. Por outro lado, a educação no século XXI é
marcada pela velocidade com que as mudanças ocorrem e pelo volume exponencial de
crescimento do conhecimento produzido nas diferentes áreas.
O conhecimento está em mutação, e parte dele se obsoletará brevemente, o que
nos obrigará constantemente a rever crenças e pressupostos acerca de diversas coisas.
Logo, os cursos de formação docente precisam rever que profissionais estão formando e
qual deveria ser o perfil do egresso. Observa-se que essa questão é tratada em nível
macro, considerando o aspecto pedagógico, quando, na realidade, a dificuldade dos
docentes se estabelece no nível da didática. Ou seja, temos quase um consenso entre a
comunidade docente de que as tecnologias digitais e o contexto da cibercultura vieram
para ficar. A grande demanda está na criação de boas práticas pedagógicas e didáticas
que deem conta da sistematização disso tudo no cotidiano do professor. Assim, acreditase que os programas de capacitação docente podem ser mais efetivos se vierem ao
encontro dessa lacuna na formação docente, ou seja, de como usar tudo isso na sala de
aula, seja ela presencial ou virtual.
Outro aspecto que sustenta a relevância da pesquisa conduzida é a possibilidade
de os docentes ministrarem de forma semipresencial disciplinas em cursos de
graduação. Conforme a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, a modalidade
semipresencial é caracterizada como uma atividade didático-pedagógica, apoiada por
suporte informatizado, em cursos de graduação presencial. Com isso, é possível
desenvolver projetos de formação docente direcionados para o uso pedagógico de TDs
e, consequentemente, inserir uma cultura de uso mais efetivo. Além disso, conforme
Gadotti (2013, p. 25), “é possível refletir também que a mesma representa uma forma da
legislação acompanhar a evolução que as Tecnologias Digitais (TDs) trouxeram ao
contexto educacional brasileiro”.
A Portaria menciona que 20% da carga total do curso pode ser ministrada de
maneira virtual, permitindo uma autonomia para as instituições utilizarem esse
percentual, o que permite que as Instituições de Ensino Superior (IES) se organizem
internamente da melhor forma para atender às necessidades, consequentemente, de
maneira alinhada com o planejamento pedagógico de cada curso. Essa possibilidade
permite que as IES possam pensar em estratégias para trabalhar metodologias
diferenciadas, articulando duas modalidades – presencial e virtual.
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No caso deste estudo, realizado numa Instituição de Ensino Superior do Rio
Grande do Sul, a IES decidiu utilizar os 20% da carga total do curso de forma
diversificada, tendo cada curso autonomia para usar esse percentual. A forma de como
as atividades virtuais são utilizadas, no contexto de cada curso, está contemplada no
respectivo projeto pedagógico. Por exemplo, existem disciplinas com algumas
atividades virtuais que substituem a presença em sala de aula e outras em que apenas os
encontros iniciais, finais e tarefas de avaliação são presenciais. Sempre observando as
regras expressas na Portaria nº 4.059/2004 de não ultrapassar os 20% da carga horária
total do Curso e aplicando avaliações nos encontros presenciais. Ressalta-se, nesse caso,
que a correta interpretação da Portaria é fator importante para não criar uma ideia
errônea de que os 20% da carga horária em atividade virtual só podem ser aplicados a
cada disciplina.
Esta investigação teve como foco de estudo os docentes que ministram
disciplinas semipresenciais, em uma abordagem qualitativa e quantitativa. Buscou-se,
junto à Pró-Reitoria Acadêmica da PUCRS, a indicação dos docentes que se destacavam
pelo uso de TDs em disciplinas semipresenciais e consequentemente que eram
apontados como exemplo de inovação. A partir disso, investigou-se quem eram esses
docentes, como se formaram e qual seu perfil no que tange às competências para
didaticamente usarem recursos de TDs. A partir da identificação das competências
desenvolvidas para usarem TDs como elementos articuladores de suas práticas com seus
alunos, oferecer subsídios de auxílio na reflexão de futuras mudanças a serem
incorporadas nos currículos de formação docente, bem como apoiar o planejamento de
cursos de capacitação docente, relacionados à formação continuada de professores.
Para estabelecer o cenário investigativo e identificar trabalhos correlatos, foi
realizada uma busca sistemática no Banco de Teses da CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nos Bancos de Dados da ANPED –
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e no SciELO – A
Scientific Electronic Library Online, que é uma biblioteca eletrônica que disponibiliza
periódicos científicos sobre a temática de pesquisa. Para isso, foram pesquisadas
produções científicas – artigos, dissertações e teses – referentes ao período de 2010 a
2014. Optou-se por esse intervalo de tempo porque as discussões sobre tecnologias
digitais são recentes no campo da educação e avançam rapidamente conforme o avanço
tecnológico ocorre na sociedade.
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2. O contexto da cibercultura

O professor que atua na escola contemporânea percebe o impacto das
tecnologias e a presença da cibercultura no cotidiano dos seus alunos. Veen e Vrakking
(2009) destacam que os jovens de hoje fazem parte de uma nova geração, os Homo
Zappiens, aqueles que aprenderam desde cedo a “zapear”, usando um controle remoto
ou dedilhando seus celulares. Essa geração, também denominada pelos autores de
“geração da rede”, está acostumada a interagir com seus amigos e, muitas vezes,
familiares, através das ferramentas de comunicação disponibilizadas na Web (chats,
blogs, redes sociais e outras). Eles possuem fluência e ambiência com os elementos
integrantes do ciberespaço e são sujeitos ativos nessas comunidades virtuais das quais
participam. A relação simbiótica estabelecida entre o meio digital e a conduta dos
jovens de hoje, muitas vezes, faz com que a realidade do presencial seja confundida
com a do virtual. A interação e a troca de informações são fundamentais para o
Zappiens. Esse comportamento de buscar a solução na sua rede de amigos e de
relacionamentos gera uma atitude pró-ativa que caracteriza essa geração, nascida dentro
da cultura digital. Esse é o cenário fora da escola e que não se observa no contexto
escolar com muita frequência. Por que isso acontece?
As nossas escolas, na sua maioria, possuem professores que estão ainda
trabalhando no modelo clássico, sem aqui fazer qualquer inferência de que, por ser
clássico ou tradicional, o trabalho docente seja inadequado ou ineficiente. O que
queremos trazer para reflexão é a necessidade de sensibilizar professores e gestores
escolares da distância entre a formação docente ofertada pela maioria das universidades
brasileiras e as necessidades atuais da escola. Com relação a isso, a formação docente
continuada, muitas vezes, denominada Capacitação Docente, emerge como alternativa
para contornar essa brecha.
Em Cerutti e Giraffa (2015) discutimos que a faixa etária (geração) do docente
não garante que ele incorpore hábitos oriundos do uso massivo de Tecnologias Digitais
(TD) da sua vida cotidiana à sua práxis. Ou seja, acreditar que o professor, por ser
jovem, usuário de TDs, habituado a transitar no mundo digital, irá incorporar, à sua
atividade, práticas que incluam o ciberespaço e as TD, sem formação adequada para
fazer a transposição didática, é um equívoco. Acreditamos ser isso difícil, e os dados da
pesquisa nos mostraram que o fator diferencial é a formação para uso pedagógico das
TD. Apesar dos esforços em capacitar e formar professores para que incluam nas suas
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práticas as possibilidades ofertadas pelas TD, estamos muito aquém do desejado.
Zabalza (2001), há quase duas décadas, já alertava que os professores, nesse novo
contexto, em que a escola não é mais o único lugar de busca da informação e formação,
devem se transformar em gestores do processo de aprendizagem. E, além de dominar as
competências tradicionais, precisam dominar o uso de recursos técnicos, aplicação de
novas metodologias didáticas que facilitem uma aprendizagem mais profunda e
integradora. O grande desafio do docente é organizar os processos de forma que seus
alunos adquiram as competências necessárias para viver e trabalhar na sociedade
baseada numa nova cultura de aprendizagem. Para isso, é necessário que tenhamos
estratégias de formação que impliquem revisão das percepções e sentimentos do
professor. Não se trata apenas de ter motivação para uso de TD, mas de atuar a partir de
um conjunto de crenças adquiridas acerca do potencial dessas tecnologias como
elemento de diferenciação ou qualificação da sua prática docente e da certeza de que
poderá utilizar os recursos de forma customizada às suas necessidades e planejamento.
Segundo Thomas e Brown (2011), a nova cultura de aprendizagem, mediada
pelas TD, incorpora no processo de ensinar e de aprender um novo e importante
componente: o ambiente digital. O aluno, o professor e o ambiente criam uma relação
simbiótica. A cultura é o ambiente. O ambiente digital provê acesso rico às fontes de
informação e se constitui num elemento ativo e integrante do resultado. O estudar não é
mais “sobre” o mundo, e sim “com o/dentro do” mundo. É mudar o tradicional:
“transferir a informação e ver o que foi retido para questionar sobre o recebido”. O
objetivo é entender o mundo, fazer parte dele e interferir na sua construção. Quando os
indivíduos se integram a uma nova cultura, como no caso da cultura digital, eles são
aqueles que a transformam.
A Internet está trazendo mais do que uma revolução tecnológica, uma revolução
comportamental, vindo para facilitar a comunicação entre as pessoas e criando nova
percepção relacionada aos saberes, competências e habilidades. Ao participar
ativamente da aquisição desses conhecimentos, o aluno terá a possibilidade de se
integrar e assimilar com mais facilidade tudo aquilo que estiver aprendendo. Mas deverá
ter cautela e verificar de que maneira irá utilizar o que aprender; assim saberá se vale a
pena tal informação (GIRAFFA, 2009). Quanto aos docentes, o desafio é grande no que
tange à aquisição de competências para trabalhar com tecnologias, no aspecto de
operacionalização, quer no sentido de mudar sua práxis docente ou na forma de
organizar e ministrar sua aula. Para maximizar as vantagens desse tipo de recursos,
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emergiram novas possibilidades de se resgatar a Educação com a utilização de um
arsenal específico (meios de comunicação, técnicas de ensino, métodos para
aprendizagem, entre outros), obedecendo a princípios de qualidade. Porém, os
professores que atuam no espaço escolar presencial ou virtual, na sua maioria, possuem
formação tradicional baseada numa cultura de papel e uso de equipamentos e
tecnologias analógicos. O mundo virtual e seus recursos são uma nova competência a
ser desenvolvida.

3. Competências para uso de TD e suas implicações na formação docente
O termo “competência” surge no âmbito empresarial, nos processos de seleção e
gestão, e, nesse contexto, caracteriza-se por analisar se uma pessoa realiza determinada
tarefa de forma eficiente. Sendo assim, ser competente depende do desempenho
profissional do sujeito e ser incompetente é não ter competência na função, ou seja, não
ter qualificação profissional suficiente. “(...) competência é uma característica
subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na
realização de uma tarefa ou em determinada situação” (FLEURY; FLEURY, 2001, p.
184).
Na área educacional, o termo, inicialmente, foi utilizado na educação
profissional e consequentemente nas demais modalidades. No entanto, “esse viés não é
bem visto pelas Ciências Humanas, visto que nessa forma de aplicação, muitas vezes,
surgem distorções que culpabilizam e excluem os indivíduos que não se encaixam nos
modelos estabelecidos pelas instituições” (BEHAR et al., 2013, p. 21). Com os estudos
de Perrenoud (1999), que têm a base teórica pautada na obra de Jean Piaget, confere-se
um olhar construtivista na abordagem do conceito de competência. Assim, Perrenoud
(2002) define uma competência como: “(...) a aptidão para enfrentar uma família de
situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa,
múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, informações,
valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio (PERRENOUD,
2002, p. 19). ”
Na mesma perspectiva, Le Boterf (2003) refere-se às competências profissionais
analisando o termo como mobilização de recursos, isso é, saber gerir, gerenciar uma
situação problema, o que vem ao encontro do que Allessandrini (2002) define como:
“capacidade de compreender uma determinada situação e reagir adequadamente frente a
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ela, ou seja, estabelecendo uma avaliação dessa situação de forma proporcionalmente
justa para com a necessidade que ela sugerir a fim de atuar da melhor maneira possível”
(p. 164). Segundo Zabala e Arnau (2010), o conceito de competência se introduz para
provocar mudanças na postura educacional contemporânea, pois o termo é tratado como
processo de “intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas
quais se mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, componentes
atitudinais, procedimentais e conceituais” (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 11). Em uma
sociedade na qual a informação e a comunicação são as principais engrenagens que
movem as mudanças no mundo, permeadas pelas evoluções tecnológicas, o
desenvolvimento de competências na formação docente recebe um olhar especial.
Neste artigo, focalizamos a discussão na aquisição da competência indicada por
Modelski (2015) de “Fluência digital”. Ela está relacionada ao uso de recursos
tecnológicos para desempenhar atividades presenciais e virtuais. Essa competência
refere-se à utilização dos recursos tecnológicos de modo integrado, diferenciando-se do
conceito de alfabetização digital. Alfabetização digital é desenvolver habilidades e
construir conhecimentos para usar softwares e artefatos digitais. A fluência digital é
mais do que isso. É criar propostas a partir de necessidades identificadas pelo professor
usando esses recursos. Para desenvolver fluência digital é necessário ser alfabetizado
digitalmente. O contexto social é impulsionado por mudanças constantes e exige um
profissional que saiba lidar com situações-problema cada vez mais complexas. Segundo
Veen e Vrakking (2009, p.98):
Como o ato de aprender está virando uma atividade que dura a vida toda, não
mais podemos preparar as crianças para obter um certificado que lhes garanta
um trabalho vitalício. O valor do conhecimento está mudando e também
nossos objetivos. “Saber o quê” não é mais a meta mais importante. “Saber
como”, “saber por que” e “saber onde” são competências de maior
necessidade.

Ou seja, o papel de um professor, pensado como transmissor de informação, no
contexto atual, deixa de fazer sentido porque as necessidades são outras. Desse modo, a
formação docente, seja ela inicial ou continuada, precisa articular as necessidades do
contexto social com as práticas pedagógicas. Articulação essa que envolve
competências relacionadas ao uso das TDs. A “competência representa o resultado do
diálogo entre habilidades e aptidões que possuímos, as quais acionamos para buscar um
novo patamar de equilíbrio quando entramos em desequilíbrio, pois há uma
transformação a ser processada” (ALLESSANDRINI, 2002, p. 164 -165). Dependendo
da situação que o professor estiver enfrentando, ele deve ter as condições de eleger o
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procedimento que melhor se aplica a um melhor resultado. Na visão de Allessandrini
(2002), as competências são desenvolvidas de forma contínua e gradual, uma vez que
“esse processo ocorre a partir de um diálogo interior, representado pelas relações
intrapessoais, assim como pelas relações interpessoais, as quais implicam inserção e
responsabilidade social” (ALLESSANDRINI, 2002, p. 166).
Entretanto, questionamentos referentes ao processo de desenvolvimento de
competências são reflexões pertinentes para se trabalhar na formação docente. Os
autores Zabala e Arnau (2010, p.13) afirmam que é muito mais do que uma
aprendizagem mecânica, já que uma das características fundamentais das competências
“é a capacidade para agir em contextos e situações novas, e visto que as situações e os
contextos podem ser infinitos”. Percebeu-se que não existe uma metodologia para o
ensino de competências, mas condições para que se desenvolvam. O que pressupõe uma
abordagem que leve em consideração as situações reais do cotidiano da ação docente
para ser estudada pelos próprios docentes em qualquer nível de formação. Essa visão é
defendida por Perrenoud (2002, p. 17 e 22) quando afirma que:

A formação não tem nenhum motivo para abordar apenas a reprodução, pois
deve antecipar as transformações. Logo, para fazer as práticas evoluírem, é
importante descrever as condições e as limitações do trabalho real dos
professores. Essa é a base de toda estratégia de inovação. (...) A formação dos
professores deveria ser orientada para uma aprendizagem por problemas para
que os estudantes se confrontassem com a experiência da sala de aula e
trabalhassem a partir de suas observações, surpresas, sucessos e fracassos,
medos e alegrias, bem como de suas dificuldades para controlar os processos
de aprendizagem e as dinâmicas de grupos ou os comportamentos de alguns
alunos.

Dessa forma, levar em consideração as práticas pedagógicas que estão sendo
desenvolvidas por professores que buscam acompanhar, no mesmo compasso, as
demandas da sociedade é uma alternativa. Segundo Perrenoud (2002), é através de
experiências que desencadearam um processo de ensino e de aprendizagem que
professor e aluno avaliam as ações que foram significativas pelo envolvimento e nível
de aprofundamento. Coll e Monereo (2010, apud BEHAR, 2013, p. 25) colocam que,
nos dias atuais, “se começa a compreender a importância das competências a partir de
uma perspectiva coletiva em vez de individual”. Ideias que o autor Perrenoud (2002,
p.18) aborda como ações que são urgentes para “(...) criar as bases para uma
transposição didática a partir das práticas efetivas de um grande número de professores,
respeitando a diversidade de condições de exercício da profissão”. Na esteira desse
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pensamento, podemos contribuir para a discussão se pensarmos estratégias coletivas de
ação. Na PUCRS, isso tem sido feito por meio de um setor específico de avaliação e
formação docente. Cremos ser cabível o compartilhamento dessa experiência, a título de
reflexão no que tange ao tópico central deste trabalho.
4. Compartilhando lições aprendidas

Em 1988, foi constituído o SEDIPE (Setor Didático-Pedagógico) na
universidade, onde se estabeleceu o projeto de avaliação da qualidade do ensino no
âmbito da IES, o qual gerou o atual sistema de avaliação docente aplicado
semestralmente em todas as disciplinas de todos os cursos da universidade, em nível de
graduação e pós-graduação. Desde então, a universidade entende que a monitoração dos
processos de ensinar e de aprender deve ser realizada de maneira contínua, atualizada e
em sintonia com as demandas sociais. Nos seus primórdios, o projeto teve por bem
diagnosticar a realidade pedagógica na universidade a fim de identificar eventuais
lacunas e propor um programa de Formação Docente Continuada. Evidentemente,
nesses quase 30 anos, muitos ajustes foram realizados. A “avaliação docente”, como é
conhecida no âmbito da universidade, ocorre semestralmente. A sistemática também se
ajustou à evolução tecnológica. Começou com formulários impressos e hoje é realizada
em formulários online e supervisionada pelo setor de Avaliação e Planejamento da
universidade. Os resultados dessas avaliações balizaram a organização de um programa
amplo de formação docente continuada que até hoje é utilizado. Com o advento das TD
e utilização dos 20% de atividades na modalidade a distância novos desafios e
adequações e fizeram necessários.
No início, o programa enfatizou a oferta de minicurso de curtíssima duração (2 a
8 horas), palestras e seminários integradores. Com o passar do tempo, o programa foi se
ajustando e incorporando oficinas colaborativas, onde docentes compartilhavam
metodologias, lições aprendidas com recursos, e, muitas vezes, foram convidados
especialistas externos à universidade para partilhar saberes.
A estratégia adotada para contribuir para o desenvolvimento de competências e
criação de estratégias e didáticas para uso de TD observa o padrão seguido por muitas
universidades: oficinas temáticas do tipo hands-on, alunos participantes ativos
realizando atividades práticas supervisionadas pelos instrutores e monitores.
A formação docente continuada, doravante apenas mencionada como
Capacitação Docente (CD), busca ofertar momentos de reflexão aos professores acerca
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das possibilidades que podem advir da adoção de determinada (s) metodologia (s) ou
tecnologia (s). O sucesso dessa atividade, bem como de todo o curso de formação,
depende de o professor estar aberto às mudanças e permitir-se questionar: o que eu
posso usar disto para melhorar minhas aulas? Do que eu faço, o que pode ser
beneficiado por esta abordagem?
Enfim, como sempre, a decisão de mudar é da pessoa. O desenvolvimento de
competências relacionadas a Fluência Digital não é muito diferente. Ela funciona com
dois motores: um interno e outro externo (meio e oportunidades).
O que a universidade oferta é o conjunto de oportunidades. Cabe ao docente
aceitá-las ou não. Acredita-se que muito do “insucesso” das CD ocorre por falta de
efetiva participação dos docentes. Muitos cumprem a agenda, e não se modificam ou
sequer “dão uma chance” para a mudança. Mudar é algo difícil realmente. Exige-nos
uma autoavaliação crítico-construtiva. Mas mudanças são necessárias para nos
adaptarmos a contextos como este da cibercultura, no qual a velocidade das inovações
nos desafia diariamente. Não se advoga aqui que se deve mudar por modismo ou para
parecer “moderno” e integrado. Mas mudar naquilo que poderá agregar valor ao que já
fazemos. Esse é o espírito que deve guiar as decisões no que se relaciona ao uso
pedagógico de TD.
Dentre as atividades desenvolvidas ao longo dos quase 30 anos de CD,
destacamos aquelas nas quais os professores apresentam suas metodologias e estratégias
associadas ao uso de TD e que foram avaliadas pelos alunos como positivas,
apresentaram indicadores de correlação com a aprovação na disciplina e, também,
foram explicitamente indicadas pelos alunos como colaboradores da sua aprendizagem.
Essas atividades podem ser organizadas na forma de oficinas hands-on ou painéis onde
se agrupam colegas de diversas áreas que utilizam um mesmo recurso, para que
conversem acerca da forma como trabalham com seus alunos. Observamos que painéis
com professores de diversas áreas permitem aos docentes perceber que determinado
recurso, técnica ou metodologia não é apenas para uma área; com adaptações e
criatividade, pode ser incluído em outro contexto. O estímulo, a troca e a criatividade
são elementos importantes em uma CD.
Outra estratégia bem avaliada é a de concentrar a CD por áreas do conhecimento
ou até mesmo por curso. Atualmente, o sistema híbrido – oferta de atividades pensadas
para toda a universidade e ofertas personalizadas, oriundas das necessidades e anseios
de uma determinada área, curso ou departamento – tem sido a tônica das CD.
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Além das CD organizadas no final de cada semestre letivo, outras ações
transversais são ofertadas: seminários interdisciplinares, palestras e apoio a eventos com
enfoque na formação docente continuada. A diversidade de ofertas é fator importante
para que se possa atingir o maior número possível de docentes e criar uma cultura de
CD no ambiente universitário.
Encaminhando à conclusão deste artigo, cumpre-nos compartilhar uma crença
dos autores no que tange à formação docente contemporânea: ela precisa ser revista na
sua base. Ou seja, na formação de graduação. Temos currículos organizados de forma
compartimentada e por áreas do conhecimento, dificultando a formação para que o
professor atue interdisciplinarmente. Essa discussão, do currículo e de seus
desdobramentos, reputamos como urgente.
As CD são elementos assessórios, por não dizer paliativos, no caso da transição
que vivenciamos, relacionada ao uso pedagógico das TD. Uma análise na base de dados
da CAPES (dissertações e teses), anais do ENDIPE, ANPED e revistas da área nos
mostra o quanto a questão do currículo se mantém viva e atual. Imaginar-se que, por
serem jovens, os novos docentes, por si só, tragam suas competências de uso de TD
para o campo da docência é esperar demais. É necessário que o professor seja formado
para usar as TD. Não estamos falando de treinamento para entender ou aprender a usar
determinado recurso (artefato, software ou ambiente), mas sim de criação de
metodologias ou adaptação de resultados positivos de outros colegas. E, para isso, é
necessário ele experiencie isso como aluno.
Então, chegamos ao desafio que ora enfrentamos: a grande maioria dos docentes
que trabalham nos cursos de formação de professores não possuem essas competências
relacionadas à fluência digital. Felizmente, muitos deles estão buscando por via
autodidata ou aproveitando as oportunidades ofertadas por suas universidades.
Sacristán (1999) afirma que o professor faz a ponte de mediação entre o aluno e
a cultura, e que seu nível cultural interfere nessa relação. Logo, faz-se mister repensar a
formação docente, quer seja em nível de graduação, pós-graduação ou extensão, para
dar conta das oportunidades e desafios trazidos pela cibercultura.
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DOCENTES UNIVERSITÁRIOS
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Resumo
O presente artigo analisa o desenvolvimento de um projeto de formação docente
continuada aplicado em um centro universitário, no intuito de analisar os resultados dos
dois primeiros anos de implementação do mesmo. A proposta de formação investigada
foi estruturada em dois níveis, considerando o nível técnico, com o objetivo de
instrumentalizar os docentes na utilização de recursos tecnológicos, e o nível didático,
objetivando melhor utilização de estratégias pedagógicas. A docência no nível superior
exige do professor competências em uma determinada área do conhecimento, assim
como experiência profissional e saberes na área pedagógica e tecnológica. As formações
didático-pedagógicas investigadas no referido projeto proporcionaram momentos de
encontro para que os docentes pudessem discutir estratégias didáticas com o objetivo de
trocar experiências, permitindo que o corpo de professores relacionasse suas concepções
pedagógicas com as dos demais, refletindo sobre mudanças na concepção de
metodologias utilizadas em sala de aula. Autores como Ibernón, Libâneo, Nóvoa e
Moran, dentre outros, auxiliaram nas análises acerca das concepções e práticas que
envolvem o ensino no contexto atual, considerando o universo tecnológico e as
inovações metodológicas que se impõem à prática docente, especialmente no contexto
da formação docente continuada. Os dados da análise evidenciaram que precisamos
promover espaços planejados para discutir estratégias didáticas por meio de socialização
de experiências ancoradas nos saberes docentes que necessitamos desenvolver. Concluise que a inovação tecnológica é uma realidade que precisa ser ressignificada no
ambiente de formação docente universitária, sob a perspectiva da reflexão aprofundada
de concepções e de práticas que embasam as propostas docentes referentes ao ensino.
Palavras-chave: Formação Continuada. Educação Superior. Didática.

1 CONTEXTO TECNOLÓGICO E FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA
A preocupação com a qualidade do ensino é pauta de reflexão no cenário da
educação superior. As instituições buscam qualificar o corpo docente interno com
programas e incentivos de capacitações, cursos e especializações. Os mestres e os
doutores geralmente possuem boa preparação para as atividades de pesquisa, mas
muitas vezes, estão distantes dos saberes da docência.
A educação no nível superior exige do professor competências em uma
determinada área do conhecimento, bem como experiência profissional de campo, mas
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exige também domínio na área pedagógica e tecnológica. Em geral, esse é o ponto mais
carente da grande maioria dos professores universitários. Por outro lado, agrega-se a
isso o fato de que a docência exige o desenvolvimento de competências específicas do
ensinar e do aprender.
Ser professor, em qualquer que seja o nível de ensino da educação formal,
demanda a construção de um conjunto de saberes e conhecimentos que preparam o
docente para dar conta do ensino da melhor forma possível. Para Pimenta (1998), esses
saberes são constituídos por três categorias: os saberes da experiência, os saberes do
conhecimento (os da formação específica) e os saberes pedagógicos, aqui entendidos
como os que viabilizam a ação do ensinar.
Entende-se que a formação, cada vez mais cuidadosa dos professores, passa a ser
prioridade para atender às demandas da contemporaneidade, com ações que respondam,
com eficácia às necessidades desse contexto. A sociedade contemporânea impactada
pelo uso massivo de Tecnologias Digitais (TD) vem mudando a postura do “saber
ensinar” para o “saber aprender” pela velocidade com que as informações são
disponibilizadas e acessadas, ampliando as possibilidades de comunicação com artefatos
móveis que nos permitem acessar a rede de Internet e seus serviços.
Nesse cenário, estabelece-se uma cultura dinâmica com novas concepções e
inúmeras possibilidades de aprendizado. Assim, a metodologia desenvolvida no espaço
acadêmico precisa ser ressignificada e adequada aos novos tempos e espaços. Faz-se
necessário que o docente universitário compreenda a educação como uma prática social
que vai além da formação individual e que provoca responsabilidades de intervenções
na realidade do mundo contemporâneo. Moran (2012, p.22) lembra que a “escola e a
universidade precisam reaprender a aprender, a ser mais úteis, prestar serviços mais
relevantes à sociedade, a sair do casulo em que se encontram”. Ou seja, interligar os
espaços de aprendizagem se torna imprescindível para que as mudanças aconteçam
efetivamente. O que nos remete a um repensar na maneira como concebemos a
formação docente. Processos novos e mudanças no fazer docente vão requerer interação
entre pares.
Partindo desse enfoque, investigou-se o desenvolvimento de um projeto de
formação docente continuada em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada de
Porto Alegre - RS, no intuito de analisar os resultados dos dois primeiros anos (2014 e
2015) de implementação do projeto. Entende-se que, ao socializarmos os resultados e o

ISSN 2177-336X

7052

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

16

percurso trilhado, colaboramos com os estudos e as reflexões sobre a formação docente
contemporânea.
A referida IES conta com vinte e quatro cursos de Graduação em diferentes
áreas de formação profissional e, em seu quadro funcional, mantém 300 docentes, 196
mestres e 78 doutores. Atualmente, mantém o Núcleo de Formação Docente, que
objetiva oportunizar espaços de reflexão, de discussão e de trocas de experiências,
visando à qualificação da ação docente e ao fortalecimento do compromisso com a
formação humana e profissional.
Vale ressaltar que já em 2010 a IES implementou um projeto piloto como um
curso de extensão em educação a distância, focado em Recursos Tecnológicos aplicados
à Educação, com o objetivo de investigar as necessidades técnicas e pedagógicas dos
docentes participantes. Os resultados forneceram dados para a implementação do
projeto de formação docente institucional. Na ocasião, os participantes interagiram no
fórum de discussão destinado a assuntos gerais de forma autônoma e destacaram, na
avaliação final do curso, que aprenderam muito com os relatos de experiências e com as
conversas informais realizadas no fórum. Essa socialização de práticas pedagógicas
possibilitou conhecer estratégias didáticas que permitiram uma reflexão sobre as suas
próprias ações. Isso porque é possível conhecer o que está sendo utilizado e como está
sendo utilizado, incluindo tecnologias educacionais, visto que, em tempos de
cibercultura1, faz-se necessária uma articulação entre teoria e prática, pois é por meio da
análise da realidade vivida que emergem as experiências que tendem a qualificar a
prática docente e, consequentemente, o processo de ensino e de aprendizagem.
Em 2014, primeiro ano de implementação do projeto, organizou-se um espaço
específico, personalizado, para atender e promover formações. Na sequência, buscou-se
diagnosticar as principais demandas pedagógicas para se estruturarem as ofertas de
formações. Utilizou-se, inicialmente, dos resultados da avaliação institucional que
foram discutidos individualmente com cada coordenador de curso. Assim,
estabeleceram-se as primeiras demandas de formação.
A proposta de trabalho foi estruturada em dois níveis, a saber: o nível técnico,
com o objetivo de instrumentalizar os docentes na utilização de recursos tecnológicos, e
o nível didático, objetivando melhor utilização de estratégias pedagógicas.
No segundo ano, 2015, avançou-se com o desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras, implantando o seminário de formação docente anual, formação
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específica por colegiado, formação de novos docentes, acompanhamento docente,
seminário de boas práticas e oficinas pedagógicas e tecnológicas.
Dado esse contexto, o presente trabalho está organizado da seguinte forma: o
próximo tópico apresenta o resultado dos dois primeiros anos (2014 e 2015) de
implementação do projeto. Em seguida, constam as reflexões finais do trabalho,
sucedidas pelas referências.

2 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS E OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE

É patente a importância de se investir em formação docente, de proporcionar
discussões e reflexões referentes às práticas pedagógicas vivenciadas pelos docentes,
investimento esse que, no Brasil, ainda é precário e, na maior parte das vezes,
organizado e incentivado pelas próprias instituições de ensino.
Imbernón (2012) relata que, quando falamos do âmbito universitário, a formação
interage com múltiplos fatores e deve propor um processo que capacite o professorado
em competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) para desenvolver profissionais
do conhecimento. O professor não define a sua função apenas pelo domínio de
conteúdo, mas pela sua capacidade de utilização e mobilização desses saberes, que, em
forma de conteúdo, possam ser ensinados e aprendidos (SHULMAN, 1987). Autores
como Nóvoa (1995) e Libâneo (2004) também sinalizam que a formação docente não se
constrói, apenas, por acumulação de cursos e de capacitações, e sim por meio de
estudos, reflexões e discussões críticas sobre as práticas pedagógicas. Assim, somos
desafiados

a planejar

formações

que permitam uma reflexão-ação efetiva,

ressignificando as ações nas instituições de ensino.
Nessa perspectiva, na tentativa de proporcionar formações que venham ao
encontro desse cenário, socializamos os primeiros resultados do projeto que foi
estruturado, com a proposta de qualificar o perfil docente oportunizando maior
integração e trocas de saberes. Para tanto, o projeto englobou cinco grandes eixos
temáticos:
Estratégias didático-pedagógicas;
Tecnologias digitais;
Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN (Direitos Humanos, Educação
Ambiental e Questões Étnico-Raciais);
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Educação Inclusiva;
Exame Nacional de Avaliação do Desempenho do Estudante – ENADE.
A escolha dessas temáticas objetivou instrumentalizar os docentes quanto às
mudanças nas DCN, apresentar e discutir práticas didático-pedagógicas, capacitar e
introduzir uma cultura de utilização de recursos tecnológicos e instigar o corpo docente
a trabalhar, nas aulas, a metodologia utilizada no ENADE.
Pautadas nos eixos temáticos, ofertaram-se 28 opções de formação no ano de
implementação, 2014, com a participação de 23% dos docentes da IES. No ano de 2015,
ofertaram-se 77 formações, e obteve-se a participação de 74% dos docentes da IES. Os
cursos do Colegiado das Ciências da Saúde1 e Colegiado das Ciências Sociais
Aplicadas, com 92% e 78% respectivamente, foram os cursos que mais participaram.
Na sequência, o Colegiado das Engenharias, Tecnologias e Artes, com 52%, seguido
pelo Colegiado Ampliado das Ciências Humanas e Licenciaturas, com 38%.
Algumas opções de formação foram ofertadas mais de uma vez; outras tiveram
apenas uma edição, em caráter experimental. As ofertas foram em horários diversos,
com o intuito de mapearmos os de maior participação, e não eram obrigatórias. Os
conteúdos abordados tiveram caráter prático, em sua maioria, objetivando que
subsidiassem, com isso, as aulas dos professores, iniciando uma proposta de reflexão
sobre suas práticas.
Todas as capacitações foram avaliadas quanto à pertinência da temática
abordada e o nível de satisfação dos participantes, obtendo-se 98% de satisfação
(satisfeito ou muito satisfeito).
Outro aspecto importante a destacar são as temáticas que apresentaram maior
procura pelos docentes. Observou-se que os temas referentes às Estratégias DidáticoPedagógicas e às Tecnológicas tiveram maior participação.
As formações tecnológicas visaram instrumentalizar o docente no uso de
recursos (tecnológicos) – Prezzi, PowerPoint, Movie Maker, SIGA (Ambiente Virtual
de Aprendizagem próprio), etc. –, com o intuito de proporcionar familiaridade com esse
uso. Isso porque a familiaridade com recursos tecnológicos faz com que o professor
canalize a sua preocupação com as possibilidades didáticas de uso e não
prioritariamente com o domínio técnico do recurso. “A diferença didática não está no
uso ou não uso das novas tecnologias, mas na compreensão das suas possibilidades.
Mais ainda, na compreensão da lógica que permeia a movimentação entre os saberes no
atual estágio da sociedade tecnológica” (KENSKI, 2012, p. 49).
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As formações didático-pedagógicas proporcionaram momentos de encontro para
discutir estratégias didáticas – sala de aula invertida, metodologias ativas, criatividade,
etc. –, com o objetivo de trocar experiências. Isso porque permitiram que o corpo
docente relacionasse suas concepções pedagógicas com as dos demais colegas e
refletisse sobre mudanças na concepção de aula, visto que novas metodologias são
realizadas por professores e não por recursos tecnológicos (GIRAFFA, 2013).
A socialização de práticas pedagógicas é uma alternativa para conhecer e
consequentemente ampliar as possibilidades didáticas. O professor que se envolve e
busca inovação em suas aulas tende a explorar recursos tecnológicos pela curiosidade e
pela necessidade de aprender constantemente, o que potencializa sua prática
pedagógica. Mauri & Onrubia (2010) lembram que o docente deve aprender a dominar e
a valorizar uma nova cultura de aprendizagem e um novo sistema de representação do
conhecimento, visto que a informação pode ser acessada de qualquer lugar do mundo
com qualquer artefato que se conecte com a Internet. Perrenoud (2004) afirma que, para
o desenvolvimento de competência, é necessária a mobilização, que não é apenas o
“uso” ou “aplicação”, mas, também, adaptação, diferenciação e integração. Logo,
envolve, além de domínio dos recursos tecnológicos, o que se adquire com
familiarização, o domínio didático para explorar os recursos ao máximo e visualizar as
possibilidades que proporcionam.
Moran (2012) afirma que bons professores são peças-chave na mudança
educacional. Logo, o investimento em formação docente inicial ou continuada necessita
avançar em nível didático, porque o desafio do professor é pensar em possibilidades
didáticas, já que estamos acostumados com uma educação pouco interativa (GABRIEL,
2013; KENSKI, 2012; PRENSKI, 2010).
Também, nesse sentido, oportunizaram-se inúmeros momentos para se discutir o
ensino e a aprendizagem de pessoas com deficiência na Educação Superior, bem como
se refletir sobre os pressupostos que embasam a educação inclusiva nesse nível de
ensino. A IES pesquisada inclui estudantes com diferentes necessidades educacionais,
geradas ou não por deficiências, mas entende-se que impera discutir as concepções que
sustentam as práticas inclusivas voltadas a esse público-alvo.
A educação inclusiva, ao impor inúmeros desafios aos docentes em sala de aula,
exige, ao mesmo tempo, formação continuada para atender às demandas de ensino e de
aprendizagem dos estudantes com deficiência na educação superior. Entende-se que “a
competência técnica não garante a condição de reconhecer e trabalhar com as
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diferenças” (FERRARI; SEKKEL, 2007, p.3). Nesse sentido, outro desafio que se
impõe é:
A competência do educador em identificar, acolher e trabalhar com as
diferenças em suas salas de aula. Nomear, perguntar, investigar com
os alunos em questão e com a classe as especificidades a serem
levadas em conta no processo educacional são ações importantes. A
abordagem individual, restrita à relação particular entre o professor e o
aluno com necessidades especiais, não é suficiente, pois a educação
escolar é uma situação eminentemente grupal. É fundamental que
todos os protagonistas das ações educacionais (professores, alunos,
coordenadores e diretores) reconheçam e legitimem as diferenças
presentes em sala de aula e participem da construção de condições
efetivas de ensino e de aprendizagem (FERRARI; SEKKEL, 2007,
p.3).

O compromisso com a formação para a prática profissional na educação superior
é fundamental para que se “coloque no horizonte de prioridades das práticas
pedagógicas a apropriação, por todos os alunos, dos conhecimentos historicamente
produzidos” (CARNEIRO, 2015, p.2). O processo de escolarização desse público-alvo
não pode se limitar à eliminação de barreiras, sejam elas físicas, comunicacionais,
informacionais ou mesmo atitudinais, pois há necessidade de se avançar no ensino, nas
concepções e nas práticas pedagógicas que incluam a todos na educação superior. Nessa
perspectiva, o papel do professor é fundamental.
Em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais, no que tange aos aspectos
apontados pela Nota Técnica DAES/INEP 25/2015 (BRASIL, 2015), faz-se necessário
desenvolver junto aos docentes a discussão sobre a Educação para questões étnicoraciais, políticas de educação ambiental e Educação em Direitos Humanos. Isso, no
intuito de ampliar tal discussão, possibilitando instrumentalizar os docentes na
abordagem dessas temáticas nos ambientes de aula e produzindo modificações e
contribuições sociais.
Outro eixo considerado importante e necessário de ser trabalhado na educação
continuada refere-se ao ENADE, incluindo o trabalho com a metodologia TRI (Teoria
de Resposta ao Item), os enunciados das questões, a elaboração de questões utilizando a
mesma metodologia (NOGUEIRA, 2008), o que propicia que o professor se aproprie
dessa metodologia e possa incorporá-la às disciplinas em que trabalha, permitindo ao
aluno uma maior aproximação com tais métodos.
Sendo assim, planejar a formação docente em um contexto de cibercultura é
desafiador, pois remete a situações novas de ensinar e de aprender. Socializamos nossa
proposta de formação docente no intuito de colaborar com as discussões referentes à
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busca pela qualidade do ensino. Acreditamos que toda e qualquer inovação tecnológica
prescinda da reflexão docente acerca das concepções e das práticas pedagógicas para
que se possa avançar.

3 REFLEXÕES FINAIS

As reflexões desse estudo nos proporcionaram elementos para podermos refletir
sobre aspectos referentes aos saberes docentes que a formação continuada necessita
articular ao propor projetos no contexto tecnológico em que estamos imersos. O projeto
da IES apresentada visa desenvolver saberes pedagógicos que viabilizem a ação do
ensinar.
Optou-se por organizar as demandas de formação em eixos temáticos. Conforme
referido, no primeiro ano de implementação, apenas 23% do corpo docente da IES
procurou participar dos momentos de formação. Evidenciou-se que o foco das propostas
visava apenas instrumentalizar sobre recursos tecnológicos, enquanto que conceitos
pedagógicos tinham espaços curtos para reflexões. Quando o foco da formação abriu
espaço para discussões de estratégias didáticas, permitindo uma verdadeira reflexão
sobre a prática, verificou-se uma procura muito maior pela oferta de formação: como
dito, 74% dos docentes da IES estiveram envolvidos durante o ano de 2015, ou seja, um
aumento de 51% em relação ao ano anterior.
Os

dados

também

evidenciaram

que

precisamos

promover

espaços

estrategicamente planejados para discutir estratégias didáticas por meio de socialização
de experiências ancoradas nos saberes docentes que necessitamos desenvolver.
Percebe-se que a inovação tecnológica é uma realidade, que precisa ser
ressignificada no ambiente de formação docente universitária, sob a perspectiva da
reflexão aprofundada das práticas e de concepções que embasam as propostas docentes
referentes ao ensino.
Dentre as lições aprendidas com esse projeto, destacamos:
A necessidade de ampliarmos as formações por colegiados, para atender às
demandas específicas de cada área – as formações gerais ofertadas para todos os
cursos são importantes e necessárias, mas existem especificidades de áreas que
precisam de um olhar especial de quem planeja essas formações;
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O cuidado na seleção e orientação de quem ministra as formações para atender
aos objetivos que se esperam;
A necessária ampliação das temáticas trabalhadas nos encontros de formação,
incluindo temas de orientação geral, como as DCNs, abordados com enfoques
específicos das áreas de conhecimento;
A proposta de formações que valorizem a interdisciplinaridade no ensino,
contribuindo contribuir para o avanço metodológico.

A avaliação realizada pela IES pesquisada com os participantes do projeto
permitiu observar um nível de satisfação de 98%, o que remete a pensar que as
propostas sugeridas atingiram os objetivos iniciais, atendendo às necessidades de
formação dos docentes. A mudança de enfoque nos dois anos investigados na
implantação do projeto, conforme já sinalizado, permite inferir que apenas o enfoque
tecnológico da formação docente não dá conta da exigência de formação do professor. É
imprescindível que se pense, a partir dos recursos tecnológicos existentes, quais
estratégias didáticas, quais metodologias ou quais formas de ensino poderão ser
adotadas em sala de aula no ensino superior.
Dessa forma, esperamos contribuir com propostas que enfoquem a formação
docente, considerando o desafio que se impõe no contexto atual para a educação
superior.
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FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA & TECNOLOGIAS DIGITAIS:
COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS E LIÇÕES APRENDIDAS

Isabel Cristina Azeredo (PUCRS)
Daiane Modelski (IPA)
Margareth Fadanelli Simionato (IPA)

Resumo
Este artigo analisa a implementação do Projeto de Formação Tecnológica, do Centro
Universitário Metodista – IPA, no período de 2014 e 2015. O projeto, intitulado
“Tecnologias digitais: possibilidades emergentes”, foi desenvolvido pelo Núcleo de
Formação Docente Continuada na perspectiva de auxiliar os docentes na elaboração de
suas práticas pedagógicas, estabelecendo uma relação entre suas metodologias de ensino
e as tecnologias. A proposta foi organizada em dois níveis: nível técnico e nível
tecnológico/pedagógico. Inicialmente o projeto de formação contemplava aspectos
relacionados à instrumentalização, buscando familiarizar os docentes com as
tecnologias digitais emergentes. As propostas de formação tecnológica contemplaram
orientações acerca do ambiente virtual de aprendizagem, de softwares de edição de
vídeo, de imagem, de apresentação/explanação de conteúdos, programas para
desenvolvimento de avaliação online, dentre outros sugeridos pelos próprios docentes.
Posteriormente, percebeu-se que instrumentalizar apenas não seria suficiente, então as
formações voltadas às metodologias foram intensificadas, em busca de estratégias
didáticas que proporcionassem melhor utilização das tecnologias digitais. Percebeu-se
que docentes de diferentes áreas do conhecimento aderiram de forma significativa às
formações tecnológicas e pedagógicas ofertadas, estimulando o hábito da aprendizagem
e evidenciando a necessidade e a relevância desse projeto para comunidade acadêmica.
É importante ressaltar que os docentes não foram obrigados a participar das formações
ofertadas, embora tenham sido estimulados através de mensagens de divulgação, de
incentivo e pelos próprios colegas. Em todas as formações, foram utilizados
instrumentos de avaliação do curso/oficina/palestra, contemplanto ainda a avaliação do
ministrante. As informações contidas nesses intrumentos serviram para qualificação do
projeto, que se encontra vigente, sendo constantemente aperfeiçoado com as
contribuições da comunidade acadêmica. A sustentação teórica desse estudo está
situada, principalmente, em Levy, Moran, Nóvoa, Perrenoud e Marcelo.
Palavras-chave: Formação Docente Continuada. Tecnologias Digitais. Estratégias
Didáticas.

1 A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS
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O contexto de mudanças que as Tecnologias Digitais (TDs) estão provocando na
sociedade reflete-se diretamente na sala de aula, pois nossas referências do processo de
ensino e de aprendizagem são da era analógica, ou seja, antes do surgimento das TDs.
Evidencia-se que as tecnologias ocupam todos os setores da sociedade contemporânea,
inclusive as instituições de ensino, mas nem sempre são utilizadas como deveriam. As
motivações para essa exclusão digital imposta à educação costumam residir sobre a falta
de formação para utilização desses recursos, sobre a falta de investimento por parte das
instituições de ensino (em especial, da gestão) na compra de equipamentos
tecnológicos, ou, ainda, sobre a infraestrutura para sua utilização, entre outras razões.
Grande parte dos currículos dos cursos de graduação que formam professores
não costumam contemplar, em suas grades curriculares, disciplinas que “preparem” seus
alunos para a utilização das TDs na prática pedagógica. Tampouco integram uma
cultura de utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino. Diante disso, a
formação de cunho pedagógico para uso de TDs torna-se uma competência a ser
desenvolvida pelo professor em sua formação continuada.
Espaços educativos inovadores não se configuram apenas pelo uso de
tecnologias digitais, ou pelo mero investimento nelas, mas principalmente por
professores qualificados, na escolha de estratégias didáticas adequadas ao contexto em
que estão inseridos. Nóvoa diz que “hoy es necesario movilizar con el mismo vigor
nuevas energías para la creación de ambientes educativos innovadores, espacios de
aprendizaje que estén a la altura de los desafíos de la época contemporánea.” (2009, p.
196).
Estamos vivenciando um marco histórico em nossa sociedade, a Internet, que,
depois do surgimento da banda larga, está revolucionando a forma como as pessoas se
comunicam e acessam informações. As TDs, que propiciam esse acesso, que favorecem
a comunicação e o compartilhamento entre seus usuários, podem auxiliar a resolver um
problema crucial da educação tradicional (considerada unidirecional, de reprodução, na
qual o conhecimento é fragmentado, disciplinar): a interatividade. A interatividade foi
um conceito que surgiu fortemente com a propagação da Internet, ganhou espaço na
educação online e hoje é estimada também na educação presencial.
Tem sido frequente a integração de recursos, anteriormente pensados apenas
para Educação a Distância (EaD), ao ensino presencial. Já é uma prática em parte das
Instituições de Ensino Superior (IES) a utilização de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA), como apoio às aulas presenciais. Para Costa e Oliveira (2004,
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p.118), os AVA são “como espaços das relações com o saber [...] ambientes que
favorecem a construção do conhecimento”. Nesse sentido, entendemos que os espaços
das relações com o saber não são mais físicos, mas existem virtualmente no ciberespaçoi
separando alunos e professores no tempo e no espaço. Na sociedade do conhecimento,
os AVA proporcionam oportunidades de redimensionamento das estratégias para
ensinar e também para aprender, isso é: professores e alunos precisam se adequar a essa
nova realidade.
Esse redimensionamento está ligado às novas configurações de espaço e do
tempo, criadas quando não se vincula a interlocução entre professor-alunos e alunosalunos à presencialidade. Os papéis de professores e alunos se resignificam, ou seja: o
aluno ganha maior autonomia para organizar sua aprendizagem, visto que as
possibilidades de acesso à informação não se restringem ao espaço físico delimitado
pelo ambiente escolar; já o professor retoma o papel de agente mediador e organizador
do espaço de interlocução criado tanto na virtualidade, como na presencialidade.
Levy (2010) refere que devemos construir novos modelos do espaço dos
conhecimentos; sugere para o ensino presencial a adoção dos recursos e do “espírito” da
EaD, salientando a importância de um novo estilo de pedagogia. O autor sugere a
primeira reforma necessária ao sistema de educação:

[...] a aclimatação dos dispositivos e do espírito da EAD (ensino aberto e a
distância) ao cotidiano e ao dia-a-dia da educação. A EAD explora certas
técnicas de ensino a distância, incluindo as hipermídias, as redes de
comunicação interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura.
Mas o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao
mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em
rede. (LEVY, 2010, p.158)

Um novo estilo de pedagogia, com estratégias didáticas adequadas aos desafios
da educação contemporânea foi o que motivou a criação de um projeto de formação
continuada para utilização de TDs, proposto pelo Centro Universitário Metodista IPA,
Porto Alegre – RS, desenvolvido pelo Núcleo de Formação Docente Continuada. A
pesquisa foi realizada com os seguintes objetivos:
Apresentar a proposta criada e socializar seus resultados, no sentido de
contribuir nas discussões acerca da formação docente para o uso de TDs;
Avaliar a adesão e a participação dos docentes nos cursos destinados à formação
para uso de TDs;
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Analisar a repercussão do projeto na comunidade acadêmica em que foi inserido.

Consideramos que a fase das discussões sobre utilizar ou não as tecnologias na
educação já está superada; com ou sem permissão, elas adentraram a todos os setores da
sociedade. Então precisamos aproveitá-las da melhor forma possível. Para Moran
(2013), os espaços educativos se multiplicam com a chegada das tecnologias digitais,
que podem trazer novas possibilidades e grandes desafios. Nesse sentido, torna-se
fundamental sabermos como integrá-las e utilizá-las de forma significativa nas escolas e
universidades.
Nessa perspectiva, o Núcleo de Formação Docente Continuada da IES que deu
origem a essa pesquisa identificou a necessidade de criar um projeto específico para
formação dos professores no que se refere ao uso de tecnologias educacionais. Esse
projeto teve origem em um curso de extensão ofertado anteriormente pela instituição,
denominado “Recursos Tecnológicos aplicados à Educação”. Esse curso foi oferecido,
no ano de 2010, na modalidade EAD, utilizando a plataforma Moodle, com duração de
dois meses, com carga horária total de 30 horas. A adesão dos docentes a esse curso
surpreendeu a todos os organizadores e reforçou a necessidade de mais formações
tecnológicas, surgindo então o projeto, que será apresentado na Seção 2 deste artigo. Na
Seção 3, serão apresentadas as considerações finais acerca desse estudo, e, na última
seção, as referências que dão suporte teórico a ela.
2 PROJETO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO IPA – TECNOLOGIAS
DIGITAIS: POSSIBILIDADES EMERGENTES

O projeto de formação para utilização de TDs foi estruturado em 2014 e
implementado no ano de 2015 pelo Núcleo de Formação Docente Continuada. Vale
ressaltar que já em 2005 a instituição implementou um Núcleo de Educação a Distância
que era responsável por oferecer capacitações tecnológicas para os docentes que
ministravam disciplinas na modalidade EAD. Nos anos seguintes, ampliaram-se as
ofertas de formação para todos os docentes da graduação. O objetivo das capacitações
visava instrumentalizar os docentes no uso de recursos tecnológicos. Em 2010, foi
ofertado um curso de Extensão, projeto piloto, intitulado “Recursos Tecnológicos
Aplicados à Educação”, com o objetivo de investigar as necessidades técnicas e
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pedagógicas dos docentes. Na primeira semana de divulgação, fechamos duas turmas de
60 professores, sendo que, desses, 40 faziam parte do corpo docente interno e 80 eram
oriundos da rede pública de educação básica. Dos 120 docentes que iniciaram o curso,
84 concluíram, sendo 31 docentes internos e 53 docentes externos.
Com o curso de extensão, foi possível avaliar os aspectos positivos e negativos
referentes à metodologia utilizada e aos métodos aplicados, que subsidiaram um dos
projetos de formação, implementado pelo Núcleo de Formação Docente Continuada, em
2014. Em 2011, o Núcleo de Educação a Distância deixou de existir e as formações
tecnológicas deixaram de ser ofertadas. Em 2014, retomadas e implementadas com o
projeto intitulado “Tecnologias Digitais: possibilidades emergentes”, que foi
desenvolvido a partir da perspectiva de auxiliar os docentes na elaboração de suas
práticas pedagógicas, estabelecendo maior contato entre suas metodologias de ensino e
as tecnologias. A proposta foi organizada em dois níveis: nível técnico e nível
tecnológico/pedagógico.
As formações de nível técnico tiveram como objetivo instrumentalizar quanto ao
uso dos recursos tecnológicos disponíveis na IES em nível básico, intermediário e
avançado. Acredita-se que a tecnologia por si só não é o diferencial, mas o modo como
a utilizamos, sim. Logo, oportunizar formações que visam apresentar as funcionalidades
dos recursos e suas possibilidades permite que o docente se familiarize com os recursos
e passe a utilizá-los com mais tranquilidade, focando-se no conteúdo e não
prioritariamente nos aspectos técnicos.
Assim, foi desenvolvido um programa de oficinas do AVA utilizado por todos
os docentes. Esse ambiente virtual, já em uso na IES, além dos recursos de
comunicação, postagem de atividades e conteúdos, comuns a qualquer plataforma de
aprendizagem, ainda integra os planos de ensino e os diários de classe das disciplinas;
portanto, todos os docentes, coordenadores de curso de graduação e alunos possuem
acesso ao sistema, com utilização frequente.
A proposta com essas oficinas objetivou ir além de instrumentalizar para a
utilização das ferramentas básicas, como já era realizado anteriormente pelo Núcleo de
Educação a Distância da IES, passando a trabalhar de forma pedagógica a utilização dos
recursos relacionados ao compartilhamento de conteúdo, de atividades e de
comunicação. Além do AVA, outros cursos e oficinas integraram o projeto de formação
continuada para o uso de TDs dessa IES, tais como: Prezi, Movie Maker, Pacote Office,
Questionário Digital, Podcast entre outros.
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As formações de nível tecnológico/pedagógico avançaram na perspectiva de
proporcionar formação didática quanto à utilização das TDs em sala de aula, agregando
docentes de todas as áreas do conhecimento para socialização de práticas pedagógicas,
isso é, utilizando a pedagogia da parceria (PRENSKY, 2010), pois ensinar e aprender,
nesse cenário, é projetar para um contexto novo que nos exige competências
diferenciadas, como fluência digital.
Promover a apresentação de práticas pedagógicas que vêm sendo desenvolvidas
pelos próprios professores da IES facilita no processo de parceria, pois, ao participarem
desses relatos, integram-se a uma experiência pedagógica significativa para todos.
Perrenoud (2008) sinaliza que, para modificar as práticas pedagógicas, é necessário
mobilizar os elementos que compõem uma competência (Conhecimentos, Habilidades e
Atitudes) no sentindo de levar os professores a refletirem sobre o ensinar. Segundo o
autor:
Para desenvolver competência é preciso, antes de tudo, trabalhar por
resolução de problemas e por projetos, propor tarefas complexas e desafios
que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida,
completa-los. Isso pressupõe uma pedagogia ativa, cooperativa, aberta para a
cidade ou para o bairro, seja na zona urbana ou rural. Os professores devem
parar de pensar que dar o curso é o cerne da profissão. Ensinar, hoje, deveria
ser conceber, encaixar e regular situações de aprendizagem, seguindo os
princípios pedagógicos ativos construtivistas. Para os adeptos dessa visão
interativa da aprendizagem, trabalhar no desenvolvimento de competências
não é uma ruptura. O obstáculo está mais em cima: como levar os
professores, habituados a cumprir rotinas, a repensar sua profissão? Eles não
desenvolverão competências se não se perceberem como organizadores de
situações didáticas e de atividades que tenham sentido para os alunos,
envolvendo-os e, ao mesmo tempo, gerando aprendizagens fundamentais.
(PERRENOUD, 2008, p. 37)

Percebe-se pelos apontamentos de Perrenoud que os docentes estão sendo
convocados a fazer parte de uma nova cultura educacional relacionada às tecnologias,
na qual os meios eletrônicos de comunicação são a base para o compartilhamento de
ideias. A tecnologia se apresenta como uma alternativa para a educação, na medida em
que proporciona novas experiências sociais e nos aproxima de inúmeras informações
em questão de segundos, estabelecendo uma teia de relações da qual a educação precisa,
cada vez mais, apropriar-se para o uso no ensino em seus vários níveis.
Tendo em vista a necessidade de articular o conhecimento tecnológico com a
área de formação, o projeto visava explicitar as possibilidades de que o docente dispõe
para o uso de TDs na construção do conhecimento. Acreditamos ser fundamental
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desenvolver a capacitação desses docentes em nível técnico (instrumentalização) e
didático, para que possam fazer a integração dos conteúdos com mais propriedade.
Com relação à divulgação dos cronogramas das formações, foram enviados aos
docentes via e-mail institucional com o link de inscrição. É mister ressaltar que a
participação nas formações não era obrigatória, ficando a cargo do docente realizar a
sua inscrição ou não. Fizeram parte desse projeto oficinas, minicursos e seminários de
práticas pedagógicas. Inicialmente o projeto tinha um objetivo mais centrado em
instrumentalizar os docentes para utilização dos recursos tecnológicos; posteriormente,
já no 2º semestre de 2015, observou-se a necessidade de complementar a
instrumentalização com cursos metodológicos, baseados em estratégias pedagógicas que
auxiliam na integração dos recursos às práticas pedagógicas dos docentes, pois,
conforme afirma Moran, “não são os recursos que definem a aprendizagem, são as
pessoas, o projeto pedagógico, as interações, a gestão” (MORAN, 2013, p. 12).
Ancorados nessa perspectiva, ofertou-se mensalmente um encontro intitulado
“Seminário de boas práticas” para discutir estratégias didáticas. Ainda foram ofertados
minicursos de metodologia da problematização, de metodologias ativas, dinâmicas de
grupo na gestão da aprendizagem, entre outros. O Núcleo de Formação Docente
Continuada ofertou 77 formações com temáticas diversas, durante o ano de 2015, sendo
28 com o enfoque tecnológico. Obteve-se a participação de 11 cursos (6 cursos do
Colegiado da Saúdeii, 4 cursos do Colegiado das Ciências Sociais Aplicadas e 1 curso
do Colegiado das Engenharias, Tecnologias e Artes) dos 23 que a instituição possui.
Destaca-se que esses obtiveram uma representatividade significativa, acima de 50% do
corpo docente participando em formações.
Ressalte-se que as temáticas das formações foram definidas a partir das
demandas dos próprios professores ao preencherem as avaliações da cada formação,
além das sugestões das coordenações de curso e dos indicativos que emergiram da
Avaliação Institucional (Dimensão: Práticas Pedagógicas).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme já afirmado anteriormente, espaços educativos inovadores vão além
da introdução e uso de TDs, e, para Carlos Marcelo (2013), “La innovación necesita de
innovadores. Necesita de personas que se ilusionen, que se identifiquen y se
comprometan con un proyecto que introduzca un cambio en sus prácticas habituales.”
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(2013, p.30). Uma questão sobre a qual esse autor reflete e que, no decorrer da
implementação do Projeto de Formação Tecnológica, foi possível observar se refere à
compatibilidade (ou não) das crenças pedagógicas que os professores elaboram ao longo
da construção de sua carreira docente. Em geral, os cursos de formação de professores
desenvolvem ações para uma transposição didática do conteúdo, nem sempre permeada
pelas TDs. Nesse sentido, as tecnologias precisam integrar-se e dialogar com a didática
e a pedagogia tanto quanto com os conteúdos ensinados.
Conforme Marcelo,
El conocimiento tecno-pedagógico tiene que ver con el conocimiento acerca
de la existencia de los componentes y capacidades diferentes de las
tecnologías cuando se utilizan en la enseñanza y el aprendizaje y, por lo
tanto, incluye la forma como la enseñanza cambia con el uso de las
tecnologías. (2013, p.35)

Esse conhecimento tecnológico do conteúdo trata de investigar como as próprias
TDs estão transformando o conteúdo no qual o professor é especialista. Assim, serão
possíveis avanços e propostas de inovação da aula no Ensino Superior.
Os resultados obtidos com a implementação da proposta nos levam a inferir que,
no contexto da inovação educacional no Ensino Superior, amplo e multifacetado em que
os docentes hoje se encontram inseridos, mais do que nunca, precisamos refletir sobre
as “aulas” e o conceito que temos delas. Porém, mais do que isso, a inovação educativa
precisa ser compreendida também levando em consideração o que os professores
pensam e quais suas crenças sobre TDs e inovações. Assim, iniciamos os processos de
autorreflexão e ressignificação da própria prática docente, tão necessários nesse
contexto de incertezas e provisoriedades que tem sido a tônica da organização societal
pós-moderna. Uma ampla e profunda revisão do conceito “aula” em suas significações
espaço-temporais transpassadas pelas TDs será um dos próximos pontos a aprofundar
nas reflexões e formações ofertadas, assim como uma investigação sobre as crenças
pedagógicas dos docentes que participam do projeto. As formações continuadas, como
apresenta-se nesse artigo, são elementos constitutivos da construção dessas novas
práticas e seus conceitos.
Ao propor formações das demandas elencadas pelos docentes participantes do
Projeto de Formação Tecnológica do IPA, atende-se ao clamor imediato de
fortalecimento, instrumentalização e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas por eles
levadas a efeito. Como principal objetivo do projeto, está o desenvolvimento de
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competências tecnológicas e pedagógicas fundamentais para escolha de estratégias
didáticas adequadas à contemporaneidade.
Conforme Coll e Monereo (2010), “nem tudo que é tecnologicamente viável e
pertinente em termos educacionais é realizável em todos os contextos educacionais”
(2010, p. 33). Nesse sentido, uma proposta da natureza a qual refletimos nesse artigo
está situada num tempo-espaço que atende a necessidades específicas de uma
caminhada institucional e docente, tanto pelo movimento constante da docência, quanto
da gestão que a subsidia. Precisamos avançar ainda para uma formação em que, ao invés
de estabelecer comparativos entre metodologias presenciais e o ensino baseado nas TDs,
procure-se pesquisar como o uso das TDs pode consolidar a aquisição e o
desenvolvimento das competências necessárias às pessoas na sociedade do
conhecimento, da informação e da aprendizagem.
Dessa forma, o projeto que constitui o campo empírico para as reflexões e
entrelaçamentos constitutivos desse artigo segue em evolução; sempre na proposta de
promover o rompimento de práticas, de construir novos paradigmas sobre o ensinar e o
aprender na Educação Superior a partir de propostas de inovação em espaços de
aprendizagem mediados pelas TDs.
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O termo ciberespaço (também chamado rede) deve ser entendido como o novo meio de comunicação
que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ele abriga, assim
como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 2010, p.17).
ii

Os cursos de Graduação da IES pesquisada organizam-se por Colegiados, a saber: Colegiado das
Ciências Humanas e Licenciaturas (Educação Física, Pedagogia e Música); Colegiado as Ciências da
Saúde (Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição
Psicologia e Serviço Social); Colegiado das Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Turismo) e Colegiado das Engenharias,
Tecnologias e Artes (Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Design de Moda, Engenharia Civil e
Engenharia de Produção).
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA: EXPERIÊNCIAS CONSTRUÍDAS A PARTIR DA REALIDADE

O presente trabalho aborda a experiência de formação continuada desenvolvida através
projeto de extensão "Diferentes linguagens, documentação pedagógica e cultura escolar:
como recurso para tornar visível o trabalho da escola" desenvolvido no âmbito do curso
de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista.
Através deste Projeto buscou-se discutir com 29 professores de escolas públicas de
Ensino Fundamental e Educação Infantil da região de Presidente Prudente, oeste
paulista como estes têm trabalhado o registro das práticas que compõem as culturas
escolares nas quais estão inseridos e a utilização de diferentes linguagens para este fim
no cotidiano da escola. Metodologicamente, realizou-se a aplicação de questionário que
buscou mapear as linguagens utilizadas para documentação, bem como o perfil dos
professores participantes do Projeto. Através de ação formativa continuada realizada em
8 encontros mensais, tratando de diversos aspectos das múltiplas linguagens que podem
ser utilizadas na produção da documentação pedagógica, procurou-se averiguar de que
forma os docentes participantes construíram, ou não, novos saberes profissionais e
como o envolvimento com esta ação de formação continuada impactou o sentimento de
valorização da profissão. Como resultados percebeu-se que os professores desconhecem
algumas linguagens e priorizam a utilização de outras. No cotidiano da escola, o registro
das práticas que compõem a cultura escolar é bastante incipiente e consumo de
tecnologias digitais convive com linguagens mais tradicionais tais como a linguagem
oral e a escrita. Constatou-se ainda que há um interesse maior dos profissionais da
educação infantil em trabalhar com diferentes linguagens na produção da documentação
pedagógica.

Palavras-chave: formação continuada de professores, diferentes Linguagens,
documentação pedagógica
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FORMAÇÃO CONTINUADA E CULTURA ESCOLAR: DIFERENTES
LINGUAGENS E DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DANDO
VISIBILIDADE À ESCOLA
Marta Campos de Quadros
Bolsista de Pós-Doutoramento Capes/PNPD
PPGE- FCT/Unesp –Presidente Prudente
O presente trabalho aborda a experiência de formação continuada desenvolvida através
projeto de extensão "Diferentes linguagens, documentação pedagógica e cultura escolar:
como recurso para tornar visível o trabalho da escola" desenvolvido no âmbito do curso
de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista.
Através deste Projeto buscou-se discutir com 29 professores de escolas públicas de
Ensino Fundamental e Educação Infantil da região de Presidente Prudente, oeste
paulista como estes têm trabalhado o registro das práticas que compõem as culturas
escolares nas quais estão inseridos e a utilização de diferentes linguagens para este fim
no cotidiano da escola. Metodologicamente, realizou-se a aplicação de questionário que
buscou mapear as linguagens utilizadas para documentação, bem como o perfil dos
professores participantes do Projeto. Através de ação formativa continuada realizada em
8 encontros mensais, tratando de diversos aspectos das múltiplas linguagens que podem
ser utilizadas na produção da documentação pedagógica, procurou-se averiguar de que
forma os docentes participantes construíram, ou não, novos saberes
profissionais e como o envolvimento com esta ação de formação continuada
impactou o sentimento de valorização da profissão . Como resultados percebeu-se
que os professores desconhecem algumas linguagens e priorizam a utilização de outras.
No cotidiano da escola, o registro das práticas que compõem a cultura escolar é bastante
incipiente e consumo de tecnologias digitais convive com linguagens mais tradicionais
tais como a linguagem oral e a escrita. Constatou-se ainda que há um interesse maior
dos profissionais da educação infantil em trabalhar com diferentes linguagens na
produção da documentação pedagógica.
Palavras Chave: Formação Continuada de Professores, Diferentes Linguagens,
Documentação Pedagógica.
Um cenário introdutório
Contemporaneamente, as rápidas e intensas transformações no mundo do
trabalho, o avanço tecnológico cujas mais notórias expressões são os ambientes virtuais
e os meios de informação e comunicação digitais tem marcado fortemente a vida na
escola, aumentando os desafios para torná-la uma conquista democrática efetiva. Diante
deste cenário, Severino e Pimenta (2009, p. 13) argumentam que promover a
transformação de práticas e culturas tradicionais e burocráticas no âmbito das escolas
“não é tarefa simples, nem para poucos. O desafio de educar as crianças e os jovens,
propiciando-lhes um desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico, de
modo que adquiram condições para enfrentar as exigências do mundo contemporâneo”
obriga a um esforço e ações constantes, bem como o desenvolvimento profissional dos
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professores como sujeitos coletivos que contribuem ativamente para as mudanças com
seus saberes, seus valores, suas experiências.
A formação de professores, sabe-se, não é um tema novo no âmbito da educação
brasileira, mesmo quando pensamos em formação inicial e formação continuada. Muitas
iniciativas têm caracterizado a formação continuada como uma espécie de complemento
à formação inicial, que deve ser buscada pelos próprios professores em condições nem
sempre favoráveis, não sendo colocada como um aspecto relevante da carreira docente.
Contudo, esta categoria de formação necessita ser compreendida como parte do
“desenvolvimento profissional” de professores que de acordo com Imbernón (2002,
p.45-46) pode ser tomado como “qualquer intenção sistemática de melhorar a prática
profissional, crenças e conhecimentos profissionais, com o objetivo de aumentar a
qualidade docente, de pesquisa e de gestão”.
Nesse sentido, a formação continuada encontra diferentes e variadas
justificativas para a sua ocorrência entre as quais a expansão constante de
conhecimentos, as modificações provocadas pelo avanço tecnológico e os novos perfis
de alunos que chegam à escola, principalmente a partir das políticas públicas de garantia
de acesso. Ela está em íntima correlação com a construção pessoal e a construção social
e proposta para solucionar problemas e abordar aspectos que não foram abrangidos pela
formação inicial dos professores. Para Nóvoa (2002), a formação continuada refere-se
ao desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional do professor, ultrapassando a
dimensão unicamente da profissão, uma vez que produz também a vida e a escola
(NÓVOA, 2002).
Ainda como cenário introdutório deste trabalho, trazemos um outro aspecto da
formação de professores que nos tem inquietado e está em articulação com a
necessidade de acompanhar um cotidiano escolar em que a memória e a experiência dos
professores se diluem em um tempo sempre mais acelerado: a ausência de registros das
práticas escolares a partir da autoria dos professores como possibilidade de dar a
conhecer o trabalho desenvolvido na e pela escola a partir de seus diversos atores; e
como instrumento de reflexão sobre suas próprias práticas profissionais (LOPES, 2009).
Lopes (2009) ao analisar o registro de práticas como recurso importante na
formação dos professores parte de uma concepção de educação que nos ajuda a pensar a
formação continuada como lugar de produção de novos saberes pelos professores, bem
como de valorização profissional docente. Para a autora, neste contexto, a educação
precisa ser concebida como práxis, como “prática inserida em um contexto real,
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problemático, contraditório. Educação como espaço de transformação, de mudança, de
criação” (LOPES, 2009, p. 23). Complementa sua visão de Educação, argumentando
que é necessário pensá-la como “aprendizagem, desenvolvimento, formação, acesso à
cultura, ao saber acumulado, à humanidade. Espaço de encontro entre gerações, entre
conhecimentos, entre pessoas que constroem história” (LOPES, 2009, p. 23).
A partir de tal concepção, o professor e a criança são sujeitos sociais e históricos
ativos no processo de aprendizagem que deixam marcas através dos registros em
linguagens verbais e não verbais de seu pensamento, concepções, experiências. Na
perspectiva adotada por Lopes (2009) com a qual concordamos, o professor – neste
trabalho, foco de nossa atenção – é produtor de conhecimentos pedagógicos “enquanto
atua e reflete sobre sua prática à luz da teoria[...] e encontra, no registro, possibilidade
de produzir memória, de reconstruir uma profissionalidade marcada [muitas vezes] pela
desvalorização social” (LOPES, 2009, p. 24).
Pensando desta forma, tomamos aqui os registros das práticas como
documentação de caráter pedagógico de experiências práticas e saberes que não é
encontrada nos documentos e arquivos oficiais, mas que encontram nestas produções
lugar de proteção contra o esquecimento e o anonimato e possibilidade de transformarse em memória que oferece “brechas para a voz do professor, que é, na verdade, o
responsável direto pela construção da história da educação e da escola” (LOPES, 2009,
p. 25).
Kinney e Wharton (2009) na mesma direção, afirmam que a documentação
pedagógica é um recurso que tem um grande potencial para todos os níveis de
escolarização, uma vez que registrar sistematicamente, com recursos dos meios de
comunicação, utilizando fotografias, vídeos, diários e gravações em áudio o que as
crianças contam, as cenas que ocorrem nos ambientes escolares, permite a todos os
envolvidos um entendimento mais aprofundado dos processos vividos. Conforme estes
autores, documentar a prática pedagógica é um instrumento de diálogo entre escola e
comunidade, é possibilidade de desvelar e construir a cultura escolar, pois
os educadores e a criança, em um processo colaborativo, negociam
juntos o contexto para a aprendizagem. Este relacionamento
colaborativo entre os educadores e as crianças ajuda estas a se
sentirem confiantes em compartilhar seus profundos interesses com os
educadores e com suas famílias. (KINNEY; WHARTON, 2009, p.
22).
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Segundo Julia (2001), não há como se definir a cultura escolar sem que, ao ser
estudada, se leve em consideração a análise exata das relações conflituosas ou pacíficas
mantidas por ela, durante cada período histórico, com o conjunto de culturas que são
contemporâneas a ela, tal qual a cultura popular, a cultura política e a cultura religiosa.
Assim na perspectiva de Julia, a cultura escolar pode ser descrita, portanto, como

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que
podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas
ou simplesmente de socialização).(JULIA, 2001, p. 10).

Analisar as normas e as práticas só se torna possível se considerarmos os agentes
profissionais responsáveis por executá-las. Sabe-se que, na nossa sociedade, há a crença
de que a aquisição de habilidades e de conhecimentos só se dá através de processos
formais de escolarização. É necessário, pois, entender a cultura escolar como algo que
extrapola os limites da sala de aula e, por conseguinte, da própria escola, ainda que se
devam considerar os limites e as diferenças existentes entre a cultura escolar e a cultura
familiar, por exemplo.
Para Julia (2001), ainda que desde os anos de 1970 os estudos sobre história da
educação tenham se tornado mais refinados, o estudo das práticas escolares foi
desconsiderado. Nesse sentido, seja se tratando de intelectuais que viam a escola como
um aparelho reprodutor da sociedade burguesa, seja se tratando daqueles que
comemoraram, nos anos de 1980, a obrigatoriedade escolar, instituída ao final do século
XIX, resiste uma convicção de que a escola possui um pleno poder, a ponto de não se
estabelecer separação alguma entre intenções e resultados. Fundamentando-se
principalmente em textos normativos, os historiadores da pedagogia superestimaram
modelos e projetos pedagógicos, desprezaram a cultura escolar e, consequentemente, as
resistências, as tensões e os apoios que os projetos encontraram no decorrer de sua
execução.
Julia (2001) procura chamar a atenção para o fato de que precisamos analisar o
funcionamento interno da escola, caso não queiramos cair na ilusão de que a escola é
realmente todo-poderosa. Para ele, a história do ensino tem sido bastante externalista,
uma vez que a história das ideias pedagógicas, concebida como o meio mais utilizado
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nos estudos sobre história do ensino, durante muito tempo buscou, de maneira limitada,
por uma interminável definição acerca das origens e das influências. O mesmo se deu
com a história das instituições escolares que se apropriou dos mesmos mecanismos de
estudo sobre outras instituições sociais. Julia (2001) ainda nos atenta para o fato de que
A história das populações escolares, que emprestou métodos e conceitos
da sociologia, interessou-se mais pelos mecanismos de seleção e exclusão
social praticados na escola que pelos trabalhos escolares, a partir dos
quais se estabeleceu a discriminação. É de fato a história das disciplinas
escolares, hoje em plena expansão, que procura preencher esta lacuna. Ela
tenta identificar, tanto através das práticas de ensino utilizadas na sala de
aula como através dos grandes objetivos que presidiram a constituição das
disciplinas, o núcleo duro que pode constituir uma história renovada da
educação. Ela abre, em todo caso, para retomar uma metáfora
aeronáutica, a “caixa preta” da escola, ao buscar compreender o que
ocorre nesse espaço particular. (JULIA, 2001, p.12-13)

Uma questão central, porém, não pode deixar de ser considerada quando se trata
de estudar a cultura escolar: quais são as fontes de arquivos de que podemos dispor? É
sabido que não se pode fazer pesquisa sem a utilização de critérios rigorosos. Se nos
apoiarmos na tradição dos historiadores da educação, poderemos perder o caráter
científico do estudo e cairmos em conclusões simplistas. Aliás, isso é o que tem
ocorrido entre os historiadores da educação quando afirmam, de um lado, que não existe
inovação pedagógica; ou, de outro, quando dão realce à novidade das ideias de algum
estudioso em relação aos seus predecessores ou ainda a originalidade absoluta que
determinada iniciativa pedagógica poderia representar. É necessário, então, que o
pesquisador utilize sua perspicácia para aproveitar de forma adequada as fontes a que
ele poderá ter acesso.
Neste sentido, ainda que os textos reguladores e os projetos pedagógicos sejam
mais fáceis de serem alcançados, como defende Lopes (2009) há uma infinidade de
formas de registro das práticas escolares e, portanto, de suas culturas que podem e
devem ser acessados como instrumentos de reflexão e memória das experiências vividas
pelos sujeitos no contexto da escola. Apropriar-se destes registros como produção e
possibilidade de expressão com autoria dos professores e alunos é valorizar a profissão
docente e dar visibilidade ao trabalho realizado na e pela escola.
Desta forma, questionamos qual a contribuição da formação continuada para a
construção de novos saberes e para a valorização docente e buscamos, a partir deste
estudo, averiguar se, a partir de uma ação de formação continuada envolvendo a
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documentação pedagógica a partir de diferentes linguagens, houve por parte dos
docentes participantes a construção de novos saberes e se o sentimento de valorização
da profissão foi de alguma forma impactado.
Abrindo a caixa-preta da escola: documentação pedagógica e diferentes linguagens

Considerando o cenário que expusemos anteriormente, mostramos aqui a
experiência realizada através do Projeto de Extensão "Diferentes linguagens,
documentação pedagógica e cultura escolar: como recursos para tornar visível o
trabalho da escola". O Projeto realizado por uma equipe de professores do
Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Estadual Paulista – Campos Presidente Prudente foi estruturado em oito encontros
mensais durante o ano letivo de 2015 com aproximadamente 3 horas de duração. Feita a
divulgação junto às escolas públicas municipais e estaduais de Ensino Fundamental e
Educação Infantil do oeste paulista, 29 profissionais inscreveram-se para frequentar a
ação de formação continuada.
A cada encontro uma temática era desenvolvida com a participação dos
professores que formavam a equipe, dos convidados e da estagiária estudante do curso
de Pedagogia. Os objetivos específicos da ação de formação continuada era resgatar o
que era realizado nas escolas com a finalidade de mapear as linguagens mais utilizadas
pelos docentes, bem como, detectar o que motiva os professores a utilizá-las. Um
segundo objetivo foi definir as diferentes linguagens e sua importância para tornar
visíveis as aprendizagens construídas na escola.
Durante os oito encontros, a equipe abordou os seguintes temas: Documentação
Pedagógica: Reflexão e crítica (conceitos e contextualização), Cultura Escolar e Gestão
Educacional, e Matrizes de Diferentes Linguagens: sonora, visual, cinestésica, gráfica,
múltiplas. Esta primeira etapa do projeto foi desenvolvida por meio de atividades
expositivas de cunho mais teórico. Em uma segunda etapa, no formato de oficinas
teórico-práticas, foram trabalhados formatos em áudio analógico e digital; ambientes
digitais e redes de relacionamento; fotografia, vídeo, portfólio e tecnologias assistivas
voltadas para pessoas com deficiência.
Os profissionais de educação nesta segunda etapa, foram incentivados a
realizarem experiência com as diferentes linguagens, documentando práticas nos
contextos de suas escolas. Visitada uma nova linguagem, no encontro seguinte a
produção efetivada era discutida pelo grupo. Esta se constituiu em uma oportunidade de
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construção de novos saberes e troca de experiências existentes em diferentes ambientes
escolares.
A atividade de encerramento, denominada seminário integrador, contou com
uma exposição das diferentes produções realizadas pelo grupo, bem como com uma
palestra com um convidado externo à Universidade e a equipe do Projeto.
Destacamos que o Projeto de Extensão Universitária "Diferentes linguagens,
documentação pedagógica e cultura escolar: como recursos para tornar visível o
trabalho da escola" foi proposto para atender uma demanda de melhoria da qualidade da
educação básica, com base nas teorias que falam da documentação pedagógica como
forma de valorizar o trabalho docente.
Partiu-se da compreensão de linguagem sendo [...] a capacidade humana de
articular significados coletivos e compartilhá-los em sistemas arbitrários de
representação, que variam de acordo com as necessidades e experiência de vida em
sociedade (BRASIL, 2000, p. 05).
As diferentes linguagens, sejam elas não verbal, verbal, cinestésica ou
tecnológica/digital, são consideradas produto e produção, e originadas em práticas
sociais, além de reconhecidas pelo "caráter criativo, contraditório, pluridimensional,
múltiplo e singular, a um tempo (BRASIL, 2000, p. 05). Admite-se que é por meio de
diferentes linguagens que o homem constrói sentidos coletivos e individuais, sendo que
na escola esse processo se avoluma por acontecer em um espaço onde os sentidos
socioculturais estão em constante construção.
As crianças desde pequenas aprendem a se expressar por meio das múltiplas
linguagens que possuem e é por meio dessas linguagens que comunicam seus
sentimentos e experiências. Vivenciar diversas formas de expressão é um direito da
criança, dos adolescentes e jovens, assim como, se desenvolver integralmente, direito
defendido nas propostas oficiais de educação. Neste sentido, entende-se a criança como
sujeito histórico e social que ao mesmo tempo em que produz cultura na interação com
seus pares, também, é reproduzida culturalmente. Acredita-se que ela, de uma forma
ativa, estabelece relações com o seu meio físico e social construindo o seu
conhecimento sobre o mundo e os objetos neles.
A escola é o espaço no qual a acontece a produção ou construção de uma cultura
especifica da comunidade na qual está inserida a instituição. Assim, os saberes forjados
por uma comunidade autônoma, com múltiplas interferências dos próprios professores
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da área, da administração escolar e das demandas sociais (GOODSON, 1995) trazem
elementos que configuram o que vem sendo denominado de cultura escolar.
Essa cultura específica, singular e original evidencia um “caráter eminentemente
criativo do sistema escolar” (CHERVEL, 1990, p.184), o que leva este autor a se
contrapor à concepção de que o ensino escolar simplifica, adaptada ou vulgariza os
conteúdos de uma ciência de referência, objetivando que os jovens assimilem mais
rápido, melhor possível, a maior porção. Criticando a ideia de que a escola é um lugar
de conservadorismo, inércia e rotina. É no sentido dar corpo à essa cultura produzida na
escola que esse projeto se desenvolve, pois, a documentação contribui para
compreender as dinâmicas internas dos espaços escolares e oportuniza discussões sobre
temas variados.
O referencial teórico adotado para este trabalho e anteriormente exposto valoriza
os profissionais críticos e reflexivos, com capacidade de apropriar-se de conteúdos de
referência curricular, teóricos e conceituais, (re)estruturando-os e contextualizando-os
em um saber experiencial (NÓVOA, 1995). Desta forma, ao se comunicar pode utilizase de múltiplas linguagens e, por isso, cabe o questionamento: quais as linguagens estão
mais presentes no cotidiano da escola? Que linguagens os professores costumam utilizar
em sua prática? Esses foram dois problemas iniciais que norteiam o desenvolvimento
deste projeto de extensão e o trabalho que está em desenvolvimento tenta responder aos
problemas apresentados.
Ainda buscando abrir a caixa-preta das escolas participantes, no primeiro
encontro aplicamos um questionário buscando caracterizar o grupo de participantes
Essa atividade se configurou como uma etapa importante do trabalho, pois evidenciou
os conhecimentos prévios trazidos pelo grupo e que constituíram a referência para o
desenvolvimento das atividades posteriores. Uma vez que, acredita-se que a
aprendizagem significativa passa pelos conhecimentos já possuídos, sobre os quais o
sujeito irá refletir, incorporando novos saberes e experiências no sentido de ampliá-los
(ZABALZA, 2013). Em seguida, realizou-se a tabulação de todos os dados obtidos. O
mesmo instrumento de pesquisa colaborou na identificação das linguagens mais
utilizadas pelos professores.
É esperado que ao final do processo, os profissionais participantes do projeto
elaborem a documentação pedagógica de suas práticas em sala de aula ou da escola e
que essa produção seja exposta em um seminário integrador de todas as ações. Foram
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várias as características identificadas no grupo de professores participantes do projeto a
partir do questionário aplicado no primeiro encontro do projeto. Constatou-se que a
maioria dos participantes, 41,37%, possuem a idade entre os 31 e 40 anos, 27,60% tem
entre 41 a 50 anos de idade, 17,24% com idade entre os 51 e 60 anos e apenas 13,79%
apresentam idades inferiores de 31 anos. O gênero dominante é o feminino com
86,20%.
O grupo é composto por 29 (vinte de nove) profissionais da educação, sendo que
a maioria ocupa os cargos de vice-diretor escolar e coordenador pedagógico, totalizando
41,37% dos participantes, seguidos de 13,79% de professores da educação infantil,
3,44% de professores dos anos finais do ensino fundamental e, por fim, 37,93%
ocupando outras funções, sendo elas: supervisão de ensino, dirigente municipal,
bibliotecário escolar, coordenador na divisão da educação, coordenador de creche,
orientador pedagógico e assistente técnico pedagógico da educação física/DME.
Acreditamos que a presença majoritária de membros da equipe de gestão da
escola e outros profissionais da carreira do magistério deve-se a maior facilidade de
ausentar-se da escola no período de aula destes profissionais. É importante salientar que
constatamos a ausência de professores do ensino médio e dos anos iniciais do ensino
fundamental. Entre todos os participantes a maioria atua na educação infantil,
perfazendo um percentual de 58,62%, 3,44% de professores dos anos iniciais do ensino
fundamental e 31,03% de profissionais que assinalaram que atuam em dois ou mais
níveis de escolarização, muitos deles atuam na diretoria/secretaria da educação dos
municípios. Por meio dos dados é possível inferir uma maior disponibilidade dos
gestores, pelo menos pelo discurso, em oferecer uma educação de qualidade aos alunos,
bem como, um interesse maior dos profissionais de educação infantil na utilização das
diferentes linguagens.
Grande parte dos sujeitos da pesquisa atuam na área da educação a mais de 5
anos. São 73,68% com tempo de atuação entre 6 e 15 anos, 13,79% com 16 a 20 anos
de trabalho, 27,58% com mais de 21 ano e, apenas 10,34% com atuação inferior a cinco
anos.
Nesse sentido, o perfil do grupo que participa da pesquisa é de gestoras que
atuam na educação infantil pelo menos a 10 anos. Todas as informações com a
caracterização dos participantes estão disponibilizadas em tabelas no Apêndice 1 desse
trabalho.
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De acordo com os resultados do questionário, os profissionais da educação
procuram utilizar diversas linguagens no seu cotidiano. A linguagem oral é a mais
utilizadas pelos professores, seguidos da linguagem visual, escrita, registro e relatos dos
profissionais, a digital, a corporal e de movimento, musical, a dos sentidos e da
afetividade. Algumas linguagens citadas pelos professores encaixam-se dentro de uma
das já descritas. São elas: tecnologia da informação e comunicação/ TIC,
encaminhamentos e organização de arquivos.
Quando questionados sobre quais as linguagens utilizadas pela escola, pouco
difere do já foi dito. Todavia, os professores repetem as linguagens utilizadas, por
exemplo, escrevem livro e texto, quando, simplesmente, poderiam escrever linguagem
verbal ou escrita, escrevem blog e facebook em vez de tecnologia da informação e
comunicação.
As diferentes linguagens são utilizadas das mais variadas formas pelos
professores no cotidiano da escola, estando presentes desde a sala de aula até a
formação continuada dos docentes.
Entretanto, quando perguntado se a escola estimula a utilização das diferentes
linguagens, os docentes apresentam estarem divididos, dos 29 participantes da pesquisa,
18 concordaram que sim e 11 afirmaram que não. As justificativas revelaram que os
professores desconhecem o que são diferentes linguagens, associando o termo com
recursos digitais e sua utilização, uma vez que essa é apenas uma das múltiplas
linguagens que existem. Percebe-se, também, a priorização de uma linguagem a outra,
ou seja, os profissionais demonstraram que utilizam demasiadamente a linguagem oral e
escrita e demonstram que desconhecem as demais linguagens.
Mas, o que são diferentes linguagens? Santaella (2005) relaciona linguagem e
pensamento como indissociáveis. Comenta que qualquer coisa que esteja à mente, seja
ela de uma natureza similar a frases verbais, a imagens, a diagramas de relações de
quaisquer espécies, a reações ou a sentimentos, isso deve ser considerado como
pensamento (SANTAELLA, 2005, p. 4). Afirma ainda que a linguagem diferentemente
do pensamento, manifesta-se exteriorizando-se e materializando-se nas criações
humanas.
Santaella (2005),buscando identificar as linguagens originais das quais derivam
todas as outras, define aquilo que chama de Matrizes de linguagens. São elas: a sonora,
a visual e a verbal. Ela afirma que o tato e o paladar não se constituem como uma matriz
de linguagem, pois para ser considerado como tal, precisam de algumas características
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que esses sentidos não possuem: organização hierárquica e sistematicidade,
metalinguagem (ser auto-referente) e recursividade (possibilitar o registro).
Como o próprio nome já diz, a matriz sonora compreende tudo que envolve o
som. Já a matriz visual engloba as imagens captadas pelos olhos. E por fim, a matriz
verbal refere sobre o discurso.
Santaella (2005), também apresenta a ideia de linguagens hibridas que são
aquelas que envolvem duas ou mais característica das matrizes originais, por exemplo, a
linguagem oral seria híbrida, pois incorporam elementos da sonoridade e do gestual.
Embora o estudo ainda esteja em andamento e não tenhamos estudado nenhum
outro autor que fale sobre as múltiplas linguagens, Gardner (1994, apud VIRGOLIM,
2007) estudou as múltiplas inteligências sendo que algumas delas podem ser
consideradas como uma linguagem, a exemplo, a inteligência corporal-cinestésica
(linguagem do movimento) e a inteligência lógica-matemática (linguagem matemática).
Essas são apenas algumas ou as mais conhecidas das diferentes linguagens existentes na
escola.

Algumas considerações

A partir da realização do Projeto percebe-se que há um reconhecimento de que a
utilização das diferentes linguagens contribui na melhoria da qualidade da escola de
educação básica. A documentação pedagógica é fonte e meio para tornar as práticas
pedagógicas da escola visíveis, assim como a cultura escolar.
Ainda como resultados percebeu-se que os professores desconhecem algumas
linguagens e priorizam a utilização de outras. No cotidiano da escola, o registro das
práticas que compõem a cultura escolar é bastante incipiente e consumo de tecnologias
digitais convive com linguagens mais tradicionais tais como a linguagem oral e a
escrita. Constatou-se ainda que há um interesse maior dos profissionais da educação
infantil em trabalhar com diferentes linguagens na produção da documentação
pedagógica.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO FERRAMENTO DE MUDANÇA DO LUGAR
DA CRIANÇA NO CURRICULO

Cinthia Magda Fernandes ARIOSI
GEPPI - FCT/Unesp – Presidente Prudente

A formação continuada de professores como momento para reflexão do lugar que a
criança ocupa na prática docente. Esse trabalho visa identificar o lugar que a criança
ocupa da prática docente, por meio de um projeto de formação continuada. A
metodologia que vendo sendo desenvolvida nesse trabalho é a metodologia da pesquisa
participante, pois a cada etapa o trabalho vai se construindo a partir das concepções que
vão de consolidando no grupo. O referencial teórico de sustenta esse projeto é composta
com teorias referentes a formação continuada (HARGREAVES, 2002; IMBERNÓN,
2006; MOITA, 1992; NÓVOA, 1992;) e sobre currículo para creche a partir do conceito
de currículo emergente (GONZALEZ-MENA e EYER, 2012, RINALDI, 1999), com
base na observação da criança (BONDIOLI, 2004). Nossa hipótese é que a não é o
centro da atividade docente (MONTESSORI, 19__). Assim, analisando o conteúdo
apresentado pelo grupo de professores a hipótese acima esta se confirmando, mas com o
trabalho de formação continuada a concepção dos professores esta se transformando.
Palavras-chave: Formação continuada. Currículo emergente. Observação. Pesquisa
participante. Creche.

A criança é considerada pessoa que tem influência sobre os acontecimentos e
as ações realizadas com ela, razão pela seguir a sua iniciativa e reconhecer a
sua capacidade independente de aprendizagem é decisivo para a participação
na promoção de seu desenvolvimento e aprendizagem. (FORTUNA, 2014, p.
xii)

Esse trabalho nasceu da necessidade do grupo de gestores de creches da rede
municipal de uma cidade do interior paulista, distante aproximadamente 570

1

1

Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/maps/dir/S%C3%A3o+Paulo,+SP/Pirapozinho,+SP/@-22.9082545,51.3088422,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x94ce448183a461d1:
0x9ba94b08ff335bae
!2m2!1d-46.6333094!2d23.5505199!1m5!1m1!1s0x94938deb94d0a277:0xc1a0a445d489216c!2m2!1d-51.5002318!2d-22.2756953!5i2?hl=pt-BR . Acesso
em 10 mar 2016.
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(quinhentos e setenta) quilômetros da capital. A população deste território é 24.600

2

(vinte e quatro mil e seiscentos) habitantes aproximadamente e são oito creches ao total
na rede municipal. Esse grupo buscou ajuda para esse processo de formação, pois
[…] não existe por parte das esferas federal e estaduais de gestão educacional
no Brasil nenhuma ação de formação continuada específica para a formação
dos professores de creche, desta forma cabe aos municípios prover o
atendimento a esta demanda e isso tem sido realizado em parceria com as
instituições de ensino superior na melhor das hipóteses, por em outras, não
tão boas na maioria das vezes, são empresas de consultoria que tem realizado
essas formações. (ARIOSI, 2015, p. 01).

Desta forma, os gestores de creche buscaram na universidade uma contribuição
nesse sentido e essa proposta foi elaborada, com base no referencial teórico defendido
por Imbernón (2010) que ressalta a formação continuada como recurso de
desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores, qualificando seu
trabalho para transformação. A referida proposta foi se constituindo em um projeto de
formação continuada na qual os gestores seriam os multiplicadores na escola,
considerando que a formação do docente em serviço pressupõe uma ação fundamentada
na teoria e na reflexão da própria prática, para transformar a realidade na qual está
inserido.
Os professores não alteram e não devem alterar suas práticas apenas porque
uma diretriz lhes é apresentada, e eles se sentem forçados a cumpri-las. Eles
não podem evocar novas práticas a partir de nada ou transpô-las de imediato
do livro didático para a sala de aula. Os profissionais necessitam de chances
para experimentar a observação, a modelagem, o treinamento, a instrução
individual, a prática e o feedback, a fim de que tenham a possibilidade de
desenvolver novas habilidades e de torná-las uma parte integrante de suas
rotinas de sala de aula. (HARGREAVES, 2002, p.114)

Acredita-se que é fundamental que haja a compreensão que “[…] o(a) professor
(a) deveria se converter em um profissional que deve participar ativa e criticamente no
verdadeiro processo de inovação e mudança, a partir de e em seu próprio contexto, em
um processo dinâmico e flexível.” (IMBERNÓN, 2006, p. 23). Assim, o profissional é
compreendido como um sujeito dinâmico, cultural, social e curricular, segundo
Imbernón (2006), e como tal deve ter o direito de tomar suas próprias decisões
educativas, éticas e morais, pois
O mundo da cultura que se alonga em mundo da história é um mundo de
liberdade, de opção, de decisão, mundo de possibilidade em que a docência
pode ser negada, a liberdade ofendida e recusada. Por isso mesmo a
capacitação de mulheres e de homens em torno de sabereis instrumentais
jamais pode prescindir de sua formação ética. A radicalidade desta exigência
é tal que não deveríamos necessitar sequer de insistir na formação ética do
ser ao falar de sua preparação técnica e científica. É fundamental insistirmos
2

Fonte: Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=353920&search=||infogr %E1ficos:-informa
%E7%F5es-completas. Acesso em 10 mar 2016.
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nela precisamente porque, inacabados, mas conscientes do inacabamento,
seres da opção, da decisão, éticos, podemos negar ou trair a própria ética.
(FREIRE, 1996, p. 24)

Parte-se do conceito que profissional que toma decisões é responsável por
concretizar o currículo que está inserido em um contexto determinado, segundo
Imbernón (2006), elaborando projetos e materiais curriculares em parceria com os
colegas, construindo uma prática coletiva com a participação de controle do grupo. É
por meio desta construção coletiva da prática que pode-se vislumbrar uma inovação
pedagógica, pois todos os envolvidos conscientes de sua funções e responsabilidades
vão contribuindo para a instauração de uma nova cultura educativa na creche.
Hargreaves (2002, p.115) aponta que “Uma inovação bem sucedida implica mais
do que aperfeiçoar habilidades técnicas. Ela também estimula a capacidade de
compreensão dos professores em relação às mudanças que estão enfrentando”. Assim,
um projeto de formação deve garantir a analise dos significados e das interpretações que
os educadores conferem à mudança e de como ela os afeta e os confronta em suas
crenças e práticas. Neste sentido, Sacristán, (1999, p.28) define a prática como
[…] a atividade dirigida a fins conscientes, como ação transformadora de
uma realidade; como atividade social historicamente condicionada, dirigida à
transformação do mundo; como a razão que fundamenta nossos
conhecimentos. A prática pedagógica, entendida como uma práxis envolve a
dialética entre o conhecimento e a ação com o objetivo de conseguir um fim,
buscando uma transformação cuja capacidade de mudar o mundo reside na
possibilidade de transformar os outros.

É nesse processo de busca de transformação do outro que os sujeitos se
transformam, é exatamente isso que se propõe esse projeto que o outro se modifique a
partir das praticas de cada um.
Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam
em comunhão. […] Somente quando os oprimidos descobrem, o opressor, e
se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si
mesmos, superando, assim, sua “convivência” com o regime opressor. Se
esta descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da
ação, o que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo,
mas esteja associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis.
(FREIRE, 1987, p. 52)

A práxis exige a consciência de quem se é, no caso, professor de creche, mas
essa identidade é uma construção que está em pleno andamento, que passa por
momentos de tensão e luta.
A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um
produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de
construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais adequado

ISSN 2177-336X

7086

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a
maneira como cada um se sente e se diz professor. (NÓVOA, 1992, p.16)

Na educação infantil, em especial na creche, a construção da identidade
profissional esta permeada pelas questões de valorização e reconhecimento profissional,
com o enquadramento na carreira do magistério ainda de muitos municípios.
A identidade do profissional de educação infantil passa a ser um processo de
construção histórica, em que se leva em consideração a linha do tempo, a
cultura, o grupo em que se está envolvido, ao determinar a importância do
professor de educação infantil e sua valorização, relaciona-se a base para a
formação de cidadãos. (MOITA, 1992, p. 115)

Diante deste contexto teórico, se desenvolveu essa proposta de formação
continuada.

A proposta de formação continuada: desenvolvimento e resultados.

A Proposta se desenvolveu durante o segundo semestre de 2015. Foram seis
encontros com 03 horas de duração cada um, todos desenvolvidos na universidade e
dois encontros nos municípios que foram demandados durante os encontros.
Tabela 1: Os Encontros de Formação
Datas
29/09

06/10
20/10

17/10

24/11

Descrição dos encontros
Foram discutidas as demandas, as considerações sobre a infância atual e o papel da creche na
vida da criança, a partir das contribuições da abordagem de Reggio Emilia (EDWARDS;
GANDINI; FORMAN, 1999), a teoria de Emmi Pikler (FALK, 2004) e a proposta do
currículo baseado nas relações qualificadas (GONZALEZ-MENA; EYER, 2004).
3
Foi assistido o vídeo: “Conhecendo Reggio Emilia” disponível na rede mundo de
computadores, com discussão dos princípios desta abordagens.
4
Foi assistido o vídeo produzido pelo Instituto Avisa Lá com o título: Diretrizes em ação.
Foram discutidas as Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação Infantil (DCNEI), a
partir do vídeo.
5
Breve socialização das discussões do COPEDI 2015 , realizado em São Carlos. Na sequencia
foram retomadas as DCNEI e as publicações do Avisa Lá. Ainda foram discutidos os
princípios do currículo baseado nas relações qualificadas. Surgiu uma proposta da
coordenadora de educação infantil, que os gestores provocassem os professores para repensar
os espaços dos berçários. A partir desta ideia, foi proposto aos gestores pedissem aos
professores que colocassem na parede da sala um papel com três questões: O que a criança faz
com prazer? Como as crianças interagem entre elas? E como interagem com o adulto? Sem
muitos detalhes, explicaram que era para que os professores observassem as crianças com
base nas questões e registrassem suas observações nesses cartazes.
Houve a continuidade das discussões. E nesse encontro foi criada uma nova demanda: um
encontro com todos os profissionais das creches municipais. Esse encontro aconteceu no dia
27 de novembro, no centro cultural da cidade, com a participação de todas as pessoas que
trabalham nas creches durante a manhã e a tarde, somente com os professores. Foram
abordados os mesmos conteúdos desenvolvidos com o grupo de gestores nos quatro encontros

3

Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=youtube+conhecendo+reggio+emilia. Acesso em: 10 mar
2016.
4 Fonte: Disponível em: http://avisala.org.br/index.php/quem-somos/. Acesso em: 10 mar 2016.
5 Fonte: Disponível em: http://www.copedi.ufscar.br/. Acesso em: 10 mar 2016.
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01/12

anteriores. Participaram por volta de 150 pessoas e foi muito proveitos, pois sensibilizou o
grupo para a proposta.
Foi realizada uma avaliação da atividade do dia 27 de novembro e a percepção dos gestores
foi que o evento cumpriu plenamente o seu objetivo de sensibilizar os profissionais de creche
para necessidades de repensar as próprias práticas. Foram entregues os cartazes da proposta
realizada no quarto encontro. A formadora pegou os cartazes para uma analise, prometendo
uma devolutiva para o inicio do ano de 2016. Nesse encontro surgiu a proposta de que fosse
realizada uma reunião com as diretoras e coordenadoras de pré-escola, para esclarecer o papel
da creche, que é de garantir o desenvolvimento saudável do bebê e das crianças pequenas.
Esse encontro foi realizado no dia 08 de dezembro, finalizando as atividades do projeto em
2015. O encontro do dia 08 foi muito produtivo e para 2016 os coordenadores de pré-escola
pediram para participar.

Fonte: Elaboração da autora.
Essa proposta foi desenvolvida desta forma, durante o ano de 2015. Agora
passa-se à analise do conteúdo apresentado nos cartazes propostos no quarto encontro.

A observação dos alunos pelos professores: a criança é vista?

A atividade foi proposta pelas gestoras da creche sem muita explicação, apenas
foi solicitado que os professores observassem as crianças, durante 15 (quinze) dias e
escrevessem em um cartaz que ficou na parede as suas observações. As observações são
apresentadas a seguir organizadas em seis quadros, com os grupos de observações
orientadas pelas questões provocativas.
Quadro I - BERÇARIO I
O que as crianças fazem com
prazer?
Motocas/carrinhos
Peças de encaixe
Piscina de bolinha
Músicas
Brincam de lego, rasgar papeis,
bolas grandes e pequenas
Atividades com guache
(pinturas)
A maioria dos desafios propostos
sendo que não demoram muito

Como interagem entre eles?
Disputando entre eles
Não compartilham
Jogando para cima,
mergulhando, levando a boca
Interagindo com gestos e
movimentos
Através das brincadeiras
conforme o direcionamento da
professora
Durante atividades fora da sala,
no pátio.
É de um elo valoroso, onde eles
expressam seus desejos e vivam
seu momento.

Como interagem entre os
adultos?
Intervenção
Mediação
Mostrando o que podem fazer e
dando a bolinha ao adulto
Com repetições do movimento
O docente interveem durante a
realização das atividades,
brincadeiras.
Durante o banho, músicas e
brincadeiras para estimular e
desenvolver a criança.
Tem boa interação com os
adultos conhecidos de seu
cotidiano em relação as pessoas
desconhecidas eles agem
negativamente

As atividades lúdicas
principalmente o contar com
expressões corporais e
visualizações de Imagens

Fonte: elaboração da autora.

As observações nos quadros estão organizadas por turma, não por escola.
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Quadro II - BERÇARIO II
O que as crianças fazem com
prazer?
Interagem por meio de
brincadeiras como.
Brincadeiras livres.
DVD.
Rabiscar papéis no chão.
Brincadeiras no parque.

Motoca.
Faz de conta.
Passeio na unidade escolar.
Brincam livremente.
Alimentam-se sozinhas, bem
como em outras situações em
que possam realizar com certa
independência.
Brincadeiras diferenciadas (que
despertam interesse)
apresentadas pelo professor ex:
aranhas, três porquinhos.
Dançam, gostam de manusear o
diferente, ex: massinha, tinta...
revistas e objetos...
Brincadeiras na área externa da
unidade.

Como interagem entre eles?
De acordo com as atividades
direcionadas pelas professoras
como.
Musicas infantil com gestos.
Músicas infantis imitando
animais.
Leitura de historias.
Com momentos de conflitos
gerados por posse de brinquedo
ou qualquer outro
descontentamento.
Com reações de curiosidade as
atitudes dos amigos.
Momentos de carinho e afeto.
Contando o que amigo fez para as
professoras da sala.
Ainda alternam brincadeiras
individual e coletiva.
Demonstram carinho uns pelos
outros.

Como interagem com os
adultos?
A professora desenvolve
historias com o auxilio de.
O afeto durante as brincadeiras
de fantoches, tocando, no banho.
Interagem de forma carinhosa,
demonstrando confiança e afeto.
Aceitando as regras da sala e os
que são solicitados.
Com birra e rejeição das regras.

Em geral com carinho.
Ainda apresentam "posse" pela
professora (querendo
exclusividade).

Disputam brinquedos e a
"atenção" do professor.

Gostam de atenção.

Companheirismo, compartilhando
os momentos sempre juntos.

De forma carinhosa,
demonstrando confiança e afeto.

Escolha de musica no coletivo e
aceitação.

Interage bem, porém em alguns
momentos tem dificuldades em
atender as comandas, e ate
mesmo algumas regras.
Observam com atenção as
comandas.
Relação de dependência e
independência.

Danças, músicas e contação de
histórias.
Roda de conversa: o momento
onde as crianças escutam o
professor.
Linguagem oral e comunicação.

Troca de livros, revistas e jornais.

Cantar, ouvir histórias, danças
com gestos e muito
movimentos.

Também brigam em alguns
momentos quando querem o
brinquedo do outro e o outro não
compartilha.

Trocam os objetos entre si.

Conversam entre si.

Nessas atividades as crianças se
sentem mais independentes
tomando iniciativa, mesmo sendo
dirigida
Recorrem ao professor nos
momentos de dificuldades e
quando estão superando os
desafios, ou seja, quando se
sentem inseguras.

Conhecimento pela imaginação
Exploração dos objetos
Brincar de faz de conta

Fonte: elaboração da autora.
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Pela analise das observações é possível constar que alguns professores não
fizeram a observação ao longo do tempo, mas escrevem de uma única vez, pois não há
mudança de caneta, nem de formato de letras, visualmente dá para afirmar que a escrita
aconteceu de uma única vez.
Quadro III - MATERNAL I
O que as crianças fazem com
prazer?
Contação de história
Faz de conta
Peças de encaixe
Brincar de roda

Música
Imitar, inventar e reproduzir
criações musicais.
Jogos de representação
Jogos de adivinhação
Leitura pela professora
Gosta de manusear e explorar
brinquedos diferentes
Historia contada com recursos
visuais como fantoches, tapete
colorido, dedoches.
Brincar com pecinhas
Atividades que envolvam tintas

Manuseio de livros e revistas

Ouvir historias utilizando luvas,
avental e fantoches

Dramatização da história do
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Como interagem entre eles?
Com entusiasmo, atenção.
Interesse, encantada.
Expressando suas ideias,
sentimentos e conflitos.
Cooperação e compartilhando
Faz de brincadeira um meio de
comunicação de prazer e
recreação
Autonomia
Consciência da regra
Cognitivo, social, linguagem, e
pensamento.
Respeito mútuo, pelo afeto e pela
confiança.
Interagem-se livre, alguns
preferem brincar sozinho
as crianças se interagem de
maneira natural
A intervenção acontece de forma
produtiva e espontânea
Brincando juntas, vivenciando
varias situações.
Interagem de maneira distintas
uma das outras, mostrando suas
preferencias e inquietações, os
conflitos e os atritos servem de
construção para suas
aprendizagens. Lembrando
sempre que o espaço físico, a
demanda de alunos e as praticas
pedagógicas influenciam nessa
construção e interação.
Há brigas e conflitos, muitas vezes
durante a disputa do espaço ou
brinquedo, mas há momentos
também de cooperação e afeto.

Interagem de maneira respeitosa
com todos, sendo que algum já
tem o coleguinha que gostam mais
de ficar, por já terem mais afeição
Cada um ao seu modo é muito

Como interagem entre os
adultos?
Questionando
Com envolvimento e diálogo
Dialogo- negociando regras
Afetividade

Amor, alegria, motivação.
Respeito, cooperação e a
colaboração.

Eles obedecem e são educados
Normalmente um tem mais
comunicação que o outro
De forma natural
Alguns interagem com mais
facilidades do que outros
Através da fala do brincar
A interação com os adultos ocorre
de maneira reciproca, depende da
afetividade que é dispensada para
cada um deles.

As interações acontecem de forma
que permita a construção da
identidade e autonomia, são
valorizadas e estimuladas pelo
professor nos momentos de
brincadeiras e nos momentos dos
cuidados básicos, mas é preciso
melhorar muito ainda, oferecendo
um atendimento individual e de
qualidade às crianças.
Por meio de literaturas, musicas,
roda de cantada e atividades aonde
o docente venha direcionar
De forma geral: são sociáveis,
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chapeuzinho vermelho

Brincar com o brinquedo trazido
de casa
Musicas com gestos corporais

Nas musicas gestuais, no brincar
de faz de conta, nos brinquedos.

Motocas, piscinas de bolinha,
entre outros.

Sexta feira: hoje, dia do
brinquedo, eles mais gosta de
brincar, o faz de conta, nesta
atividade eles exterioriza suas
emoções e sentimentos, enquanto
a criança imita o adulto no seu
cotidiano. Ex: mãe, pai entre
outros.
Cantar, livros, ouvir histórias,
desenhar.

Brincadeiras em grupo dão prazer
às crianças, pois as mesmas
interagem uma com as outras, ao
mesmo tempo disputam entre si o
1°lugar.
Elas adoram a dança da cadeira

As crianças fizeram com prazer a
chamadinha divertida, cantando a
música: bambui, tira bri!
Pular corda, gostam bastante mas
apresentam um pouco de
dificuldades aos poucos vão
melhorando
Brincar com os colegas e relatar
em casa com os pais o que fez na
emeif
Interagem nas diversas atividades
apresentadas a ele, mas o que eles
fazem com muito prazer é o
brincar com os amigos.

carinhoso e compreensivo uns
com os outros, ou seja, mesmo
tendo brigas e conflito por causa
de brinquedos, ou quando não
querem brincar com o outro eles
se entendem do jeito deles e tudo
fica bem
Nas brincadeiras lúdicas, jogos,
parque, roda de conversa e
variados
De modo geral bem, porém vale
ressaltar que: eles já têm suas
escolhas, por afinidades, no
entanto surgem brigas e disputam
de objetos ou brinquedo, tendo em
vista nesta idade o egocentrismo e
um fator natural da criança
Normalmente, horas brincando
horas brigando mas se interagem
muito bem
Eles observam a sequencia de
quem será a próxima criança a
retirar a placa do nome e
respeitam a vez do colega
Bem, dando bastante risada com
os erros do colega.

afetivos, respeitam conhecem e
chamam ou sabem nomes, pedem
ajuda quando necessário, ou
necessitam da mesma, são
crianças, alegres e felizes.
Obs.: são muito bem tratados pela
equipe
Sempre de maneira respeitosa e
demonstram bastante carinho com
todos
Interagem questionando o que é
igual ou diferente em casa nome.

As crianças também percebem que
as placas que sobraram são de
quem não veio e demonstram
sentir falto dos colegas ausentes
Pedindo para os mesmos
participarem da brincadeira

Interage bem, porem em alguns
momentos tem dificuldades em
atender as comandas, e ate mesmo
algumas regras.

Na maioria das vezes interagem
bem, apenas em alguns momentos
se desentendem o que é normal
nessa fase de desenvolvimento.
Festas e comemorações

Sempre que precisam de ajuda
solicitando a atenção do mesmo

Brincadeiras e diversões

A relação dos alunos com os
adultos é de carinho, afeto,
respeito com toda a equipe.

Quando precisa de carinho ou
atenção procura sempre um colo,
um abraço, um pequeno gesto que
seja.

Gostam quando arruma o cabelo

Demonstra interesse com os
professores na higiene pessoal

Pintura com guache

Percebem que eles gostam um do
outro e interagem entre eles

Fonte: elaboração da autora.
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Os registros demonstram que as frases são representativas da visão do professor
sobre a criança e não o que de fato a criança faz. Algumas frases são “chavões” comuns
no cotidiano da creche. Indicando que são ideias das próprias professoras e não o que as
crianças fazem e pensam.
Quadro IV - MATERNAL II
O que as crianças fazem com
prazer?
Peças de encaixe
Leitura pela professora (vários
gêneros textuais)
Leitura não convencional pelos
alunos
Brincadeiras dirigidas: lenço
atrás, morto-vivo, elefante
colorido, esconde-esconde, etc
Jogos simbólicos: faz de conta
(passeando na estrada encantada)
Brincadeiras livres:
brinquedoteca, na área de
lazer/pátio.
Passeios ao entorno da UE
As crianças fazem com prazer as
brincadeiras apresentadas para
elas, estão dispostas e se
interessam a aprender. Gostam
de brincadeiras agitadas e
diferentes, apresentando sempre
motivação ao realizar.
Reconto
Brincar
Ouvir história
Imitação
Peças de encaixe
Dança da cadeira

Desenho livre e pintura com
guache, giz de cera, giz
Músicas com movimento, gestos
com utilização dos instrumentos
da banda rítmica, tocam, cantam,
dançam
Espantalho arrepiado

As atividades do dia a dia com o
intuito de promover novos
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Como interagem entre eles?
Fazendo trocas por cores e
tamanhos
Perguntando e respondendo
(troca de ideia/vivencias)
Contando/lendo para os amigos
histórias conhecidas ou situações
vividas
Respeitando os amigos e regras
estabelecidas, cooperando com o
grupo.
Interagindo com o grupo e
enfrentando desafios com
autonomia
Respeitando o amigo, brincando
junta, gira-gira, balanço etc.

Como interagem entre os
adultos?
Falando o que construiu com
detalhes
Falando o que construí com
detalhes
Recontando as histórias

Reconto onde expressa
sentimentos/situações vividas
Cumprindo as regras
estabelecidas de cada brincadeira
proposta
Participando, concentrando da
brincadeira proposta.

Fazendo apontamento que vê,
carros, motos, casas etc.

Cumprindo as regras
estabelecidas
Contando o que vê, comentando
a respeito da onde mora.

Através de dialogo
Dividindo brinquedos
Alguns conflitos
Brincadeiras

Questionamento
Falando de situações vividas
Pedindo ajuda para realizar algo
Mostrando alguma coisa que
construiu sozinho

Cada um tenta ser o mais rápido
para chegar no final da
brincadeira, o finalista é
abraçado por aplausos e gritos do
campeão, fica triste quando
eliminado da brincadeira
faz questão de falar o que vai
construir
escolhem com quem quer cantar,
combinam entre eles as musicas
que vão tocar

Gosta que participe com eles

Correm rápido para ser o
primeiro a chegar, os demais
ficam torcendo por aquele que
chega primeiro.
De maneira natural

Interagem bem com todo adulto
do quadro de funcionários

Mostra o que construiu e gosta
de ser elogiado
Ficam atentos esperando que o
adulto comece a brincadeira

A interação com o professor
ocorre geralmente nas rodas
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desafios e novas descobertas
Dança da cadeira

Desenho livre e pintura com
guache, giz de cera, giz.

Atividades com tinta guache

Cantar e dançar

Na maioria das vezes de forma
colaborativa

a interação acontece com mais
frequência nas brincadeiras
livres, é onde eles escolhem com
quem interagir levando em conta
as afinidades
Na hora das atividades dirigidas
e principalmente nas
brincadeiras livres
Por meio das brincadeiras nas
atividades coletivas e no brincar
cotidiano

Jogos e brincadeiras como:
Bola, jogo da memoria, peças de
encaixe, faz de conta e fora da
sala.
Brincar de roda cantada, casinha,
parque, brincadeiras livres,
brinquedos variados
Jogos e competições

Eles gostam de brincar em
grupos como casinha, quebra
cabeça, roda, de contar história e
de ouvir as professoras contar
histórias.
Todos demonstram interesse na
atividade proposta e são bastante
participativos
Espantalho arrepiado
Atividades que envolvam
movimento
Atividades livres
Atividades que resultam em um
produto palpável: um brinquedo
ou lembrancinha para a família
Manusear livros
Recontar e dramatizar historias
Brincadeiras de faz de conta

Brincam com tecido, usam suas
criatividades e imaginação.

a roda é um momento rico que
proporciona ao professor
aprofundar mais os assuntos
discutidos
Com o professor na roda de
conversa, hora da leitura,
brincadeiras diversas.

Com o professor e demais
funcionários da unidade: na
acolhida, refeições.
De forma carinhosa
demonstrando respeito, gostando
de mostrar o que sabem e
aprenderam.
Buscando novos desafios, novos
conhecimentos. Elas querem
atenção, querem ouvir e serem
ouvida.
Gostam de compartilhar, de
conversar e contar o que fizeram
como é sua casa do que gostam
de fazer aonde foram passear.
Ao mesmo tempo querem
carinho, afeto, compreensão,
cuidado
Interagem bem, aceitas bem as
comandas e fazem suas
atividades com o auxilio das
professoras.
Toda aceita bem os comandos
realizando as atividades tendo
bom resultado

Fonte: elaboração da autora.

Algumas frases aparecem repetidas em vários cartazes da mesma escola,
aparentando que houve comunicação e/ou até combinação sobre o que escrever, ficando
evidente que não foi observação da criança.
Quadro V - BERÇARIO I E II (multisseriada)
O que as crianças fazem
Como interagem entre eles?
Como interagem com
com prazer?
adultos?
Brincar livremente

Brincam, dançam, se abraçam

Ouvir histórias contadas por

quando brincam juntos vão
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Gostam de receber atenção, são
afetuosos e fazem carinho.
Já com os adultos eles fazem
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fantoche

Brincar com bola
Brincadeiras imitando animais

Manusear objetos diversos,
brinquedos para encaixar.

"desenhar" riscar utilizando giz
de cera ou "pintar" com guache

Ouvir e cantar músicas, fazer
gestos ou dançar.

Atividades que lhes cause
curiosidade e surpresa
O brincar livre é o que
proporciona mais prazer
Tudo o que se propõe a fazer
estão sempre alegres, mas
quando se trata do brinquedo
parece que não há alegria maior
para eles.

aprendendo a compartilhar,
gostam de fazer carinho para
outro, brigam mas por meio da
mediação do educador vão
aprendendo a se respeitar.
Todos participam bem, mas uma
criança se dispersou logo.
Eles interagem entre eles com a
história de natal, passando o livro
para os amigos verem.
Eles interagem com prazer, um
jogando a bolinha para o outro
amiguinho e todos querem entrar
na banheira.
As crianças participaram entre
elas desenvolvendo sua
imaginação criadora onde a
massinha passa a ser um bolo,
um carrinho etc.
Todos relacionam muito bem
entre si, desenvolvem e
aprendem juntos.

tudo o que é pedido

Eles gostam e prestam bastante
atenção
Todos participaram dando
bolinha para a professora
As crianças se interagem
mostrando a sua obra de arte
com a massinha para a
professora com entusiasmo,
empolgação.
Interagem bem com todos os
adultos da Emeif Filomena.
Atitudes de carinho e respeito
mútuo são frequentes.
Estão sempre de boa com todos,
cada qual com seu jeito através
de carinho, conversa ou
expressões.

No decorrer do ano eles criaram
um vinculo de amizade

Fonte: elaboração da autora.

Alguns cartazes foram apresentados sem identificação de turma e escola e nem a
gestora identificou. Demonstrando um pouco de falta de dedicação dos profissionais.
Quadro VI - INDEFINIDO (professores não identificaram a turma)
O que as crianças fazem com
prazer?
Foi realizada cantigas de roda,
pois eles gostam muito de
musicas e cantar

Hora do conto, história de natal
com os alunos

Interagiram de forma
significativa

Como interagem entre eles?

Como interagem com adultos?

Relatam acontecimentos do dia a
dia entre si como o cuidado de
uma casa e dos filhos, como
também príncipes e princesas.
Ótima interação entre eles
Dividindo ou não os brinquedos,
precisando sempre da orientação
e intervenção do professor
sempre que fizer necessário
Em algumas ocasiões acontecem
alguns conflitos típicos da idade
e muitas vezes relativos ao
egocentrismo, mas na maioria
das vezes interagem de forma
prazerosa nas atividades

Muitas vezes até nós professores
somos chamados a interagir com
as crianças no reino de sua
imaginação, elas aceitam nossa
intervenção e participação

Hoje brincaram de bolinha na
banheira
Massinha de modelar,
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desenvolvimento da motricidade
fina

Fonte: elaboração da autora.

Com base nessas observações podemos concluir que as crianças não são o centro
da pratica docente destes professores.

Considerações Finais

Com base no trabalho desenvolvido é possível identificar que existe uma
vontade de desenvolver um trabalho de qualidade e que atenda as necessidades das
crianças, mas não há consciência de como as concepções mais antigas estão arraigadas
nas práticas. Pela atividade de observação é evidente que a criança não está sendo vista
pelos professores, pois prevalece a visão de que é o adulto que sabe o que é certo e bom
para o infante. Assim, concordamos com a afirmação abaixo.
O adulto tornou-se egocêntrico em relação à criança. Não egoísta, mas
egocêntrico. Porque encara tudo quanto diz respeito à vida psíquica
infantil de acordo com a sua, e caminha para uma incompreensão cada
vez mais profunda. (MONTESSORI, 19_, p. 31).

Para essa proposta de formação continuada resta o desafio de conduzir o grupo à
superação desta concepção egocêntrica e adultocêntrica de escola, pois nesse trabalho
defende-se que a criança deve ser o centro e o ponto de partido de todo trabalho
pedagógico.
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FORMAÇÃO CONTINUADA COMO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO
DE PROFISSIONAIS DE CRECHE

Aline Perinelli Fuzete

RESUMO A formação continuada como processo de qualificação de profissionais de
creche de um município do interior paulista. O objetivo deste trabalho era: observar
ações de formação continuada para identificar o comportamento e postura de um grupo
de professoras de creches da rede municipal de uma cidade do interior paulista;
Perceber qual o motivo desta postura e comportamento e como isso repercutia no grupo.
A questão de investigação era: se o grupo de descontentes que exercia uma liderança
negativa no grande grupo de professores da rede municipal de professores de creche
poderia ser desmobilizado por meio de uma atividade de formação continuada? A
fundamentação teórica que deu suporte às reflexões foram: Imbernón, 2010; Hargreaves,
2002; Imbernón, 2006; Moita, 1992; Nóvoa, 1992; Bondioli, 2004; Gonzalez-Mena e Eyer, 2012.
O processo de formação continuada qualificou o grupo de professores.
Palavras-chave: Formação Continuada. Observação. Experiências significativas.
Postura profissional. Documentação pedagógica.

A formação continuada é um dos elementos que compõem uma prática educativa
de qualidade, que realmente favoreça o desenvolvimento e aprendizado do aluno/aluna.
Por isso, esse trabalho versa sobre um processo de formação continuada que acontece
desde junho de 2014, em um município da região oeste do Estado de São Paulo, distante
da capital aproximadamente 440 km, que pertence a mesorregião de Assis. Sua
população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014
era de 31.063 habitantes. Os encontros de 2014 foram realizados mensalmente e os de
2015 foram bimestrais.
O objetivo deste projeto é observar ações de formação continuada para
identificar o comportamento e postura de um grupo de professoras de creches da rede
municipal de uma cidade do interior paulista. Ainda, perceber qual o motivo desta
postura e comportamento e como isso repercutia no grupo. A grande questão de fundo
era se o grupo de descontentes que exercia uma liderança negativa no grande grupo de
professores da rede municipal de professores de creche poderia ser desmobilizado por
meio de uma atividade de formação continuada?
Neste trabalho, a concepção de formação continuada tem como ponto de partida
o que defende Imbernón(2010) que ressalta esse processo como recurso de
desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores, qualificando seu
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trabalho para transformação, que pressupõe uma ação fundamentada na teoria e na
reflexão da própria prática, para transformar a realidade na qual está inserido.
Os professores não alteram e não devem alterar suas práticas apenas
porque uma diretriz lhes é apresentada, e eles se sentem forçados a
cumpri-las. Eles não podem evocar novas práticas a partir de nada ou
transpô-las de imediato do livro didático para a sala de aula. Os
profissionais necessitam de chances para experimentar a observação, a
modelagem, o treinamento, a instrução individual, a prática e o
feedback, a fim de que tenham a possibilidade de desenvolver novas
habilidades e de torná-las uma parte integrante de suas rotinas de sala
de aula. (HARGREAVES, 2002, p.114)

Sendo assim, o olhar do professor deve construir habilidades e conhecimentos
sobre sua própria prática por meio da reflexão é a base das ações que foram
desenvolvidas, pois entende-se que
[…] o(a) professor (a) deveria se converter em um profissional que
deve participar ativa e criticamente no verdadeiro processo de
inovação e mudança, a partir de e em seu próprio contexto, em um
processo dinâmico e flexível. (IMBERNÓN, 2006, p. 23)

Imbérnon (2010), centra-se a formação continuada nas cinco ideias de atuação:
A reflexão prático-teórica do docente sobre a sua própria prática,
mediante uma análise da realidade educacional e social de seu
país, sua compreensão, interpretação e intervenção sobre a
mesma. A capacidade dos professores de gerar conhecimento
pedagógico por meio da análise da prática educativa.
A troca de experiências, escolares, de vida, etc., e a reflexão entre
indivíduos iguais para possibilitar a atualização em todos os
campos de intervenção educacional e aumentar a comunicação
entre os professores.
A união da formação a um projeto de trabalho, e não ao contrário
(primeiro realizar a formação e depois um projeto).
A formação como arma crítica contra práticas laborais, como a
hierarquia, o sexismo, a proletarização, o individualismo, etc., e
contra práticas sociais, como a exclusão e a intolerância.
O desenvolvimento profissional da instituição educacional
mediante o trabalho colaborativo, reconhecendo que a escola está
constituída por todos e que coincidimos na intenção de
transformar essa prática. Possibilitar a passagem da experiência de
inovação isolada e celular para inovação institucional. (p.49)

A identidade do professor de creche vem sendo construída ao longo do tempo,
nesse momento passa por muita luta e tensão.
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A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um
produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de
construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais adequado
falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a
maneira como cada um se sente e se diz professor. (NÓVOA, 1992, p.16)

A valorização e o reconhecimento profissional dos professores de educação
infantil, especialmente os de creche está vinculada a construção da identidade desses
educadores, pois ainda estão em enquadramento na carreira do magistério de muitos
municípios.
A identidade do profissional de educação infantil passa a ser um processo de
construção histórica, em que se leva em consideração a linha do tempo, a
cultura, o grupo em que se está envolvido, ao determinar a importância do
professor de educação infantil e sua valorização, relaciona-se a base para a
formação de cidadãos. (MOITA, 1992, p. 115)

O Desenvolvimento do trabalho: Procedimentos Metodológicos em questão.

As observações com os episódios foram inseridas na formação continuada a
partir de julho de 2015, com a participação de uma aluna do Curso de Pedagogia,
bolsista do Núcleo de Ensino da FCT/Unesp. Foram observados quatro momentos da
formação que nesse trabalho são denominados episódios de observação.
Os episódios são caracterizados a partir de alguns elementos essências que são:
[…]um cenário (o espaço no qual se dá o evento), é representado por
um elenco de atores (os participantes do episódio) que atuam na cena
(atividades desenvolvidas), interagindo socialmente (agrupamentos,
sob a direção eventual de um diretor (modalidade de gestão).
(BONDIOLI, 2004, p.23)

O observador deve descrever a observação de forma bem detalhada,
identificando todos os elementos da cena, para que possa ver além do contexto e
identificar as principais características do episódio observado. Para isso, o objetivo do
episódio é
[..] descrever o clima geral do encontro, compreender os papéis
e as dinâmicas entre os diferentes autores, as modalidades de
agregação e de interação, o significado propriamente
institucional de cada situação. (BONDIOLI, 2004, p.26)
Foram observados quatro episódios, em dois dias diferentes que serão descritos a seguir.
Eles foram organizados em quadros para facilitar a análise e observação.
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Quadro 1: Episódio nº 01
Episódio nº 01
Data: 30 de julho de 2015
Duração: 3horas (8h30min – 11h30min)
Local: Etec Prof. Luiz Pires Barbosa
O dia de formação continuada para o grupo de professoras teve início com uma
exposição sobre a diferença entre ser professora e ser uma pessoa que simplesmente
ensina. Nesse momento alguns professores não deram a devida importância para o
assunto e ficaram mexendo no celular. Outras professoras ficaram fazendo expressões
de descontentamento e desaprovação, mas muitas pareciam prestar a atenção.
Foi possível observar uma professora falando para outra: “- Ela está observando a
gente? ” Assim as duas professoras começaram a cochichar.
Houve o intervalo para o café que durou aproximadamente 20 (vinte) minutos.
Em seguida, a formadora, não conseguia ministrar devido as conversar paralelas que
geravam muito ruído, então falou: “- A hora que vocês acabarem de conversar, me
avisem? ” Com isso, uma professora olhou para outra e começaram a fazer expressões
de desaprovação, entortando os olhos e debochando do que a professora tinha dito.
Depois que todos se acalmaram a palestrante continuou.
As mesmas professoras que frequentemente demonstravam descontentamento, não
estavam prestando atenção, ficavam mexendo no celular mostrando para a colega que
estava ao seu lado, rindo da situação.
A formadora explicou que é preciso respeitar o ritmo de cada criança e assim, é
importante que cada criança durma na hora que melhor lhe convier. Essa afirmação
gerou vários cochichos e caras feias, olhando “torto” uma para a outra.
Depois dessa fala, houve a pausa para o almoço.
Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 2: Episódio nº 02
Episódio nº 02 - Data:
30 de julho de 2015
Duração: 3h30min (13h30min – 17h)
Local: Etec Prof. Luiz Pires Barbosa
No primeiro momento, a formadora apresentou várias propostas de atividades, tento
com ponto de partida diferentes matérias, que podem garantir diversas experiências
sensoriais, que deveriam servir de referência para a elaboração de uma sequência
didática que deveria ser apresentada no próximo encontro.
A proposta teria início a partir da leitura do grupo pela professora. Para essa atividade,
deveriam observar as crianças, percebendo o que elas mais gostam, seus interesses e
prazeres. As professoras foram orientadas a definirem quais as atividades geravam
mais prazer nas crianças em aprender. A partir desta definição, escolheriam o material
que julgassem mais adequado. Como base em todas essas definições, planejariam uma
sequência didática, que deveriam desenvolver e produzir uma documentação
pedagógica, que seria apresentada no encontro seguinte. O período para realização da
proposta seria de um mês e meio.
Após a finalização da explicação da atividade, foi anunciada uma segunda proposta,
nesse momento alguns professores começaram a cochichar, foi possível identificar que
se tratava de reclamação.
As sugestões de atividades foram apresentadas por meio da utilização do PowerPoint,
com muitas imagens:
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- Modelagem com argila, areia, barro, massa de pão, massa de biscuit lixa: as imagens
mostravam as crianças modelando com a argila, fazendo atividades com a areia. Outros
materiais foram combinados na atividade de modelagem como a lixa que permitia
imprimir texturas.
Na foto das crianças trabalhando com modelagem e lixa, algumas professoras
começaram a contar quantas crianças tinham na sala e falaram entre si que eram
poucas, por isso conseguia fazer a atividade.
- Atividade com Carvão
As imagens mostraram crianças pintadas com o carvão, sujas, mas com a
intencionalidade das crianças sentir e vivenciar essa experiência nova. Nesse momento,
houve uma pergunta para a formadora.
Professoras: “- Mas eles foram embora assim, todos sujos? ”
Cinthia: “- Sim, só falei a mão”.
Com isso, a professora fez uma cara de espanto.
- Atividade com Papel higiênico
A atividade com o papel higiênico, oportunizou a brincadeira por toda a sala, montando
casinha, se enrolando e no final o papel foi recolhido e utilizado em atividades
artísticas, como confecção de máscara etc.
As professoras mostraram espanto com a quantidade de papel higiênico e as cabeças
balançavam como um sinal de negação, indicando que não fariam com seus alunos.
Houve o intervalo para o café, que durou aproximadamente 20 minutos.
Depois do intervalo, a palestrante continuou mostrando as fotos das atividades no
Power point.
- Atividade de Pintura com dedo;
Nas imagens as crianças exploravam a tinta com o dedo, pintando o que queriam em
papeis A3, papel pardo, parede forrada com papel e parede de azulejo.
- Atividade de pintura com cola colorida;
As crianças puderam pegar na cola colorida e desenharem o que achavam importante e
sempre colando o dedo para sentir a textura.
- Atividade de Pintura com conta gota;
Essa atividade além da expressividade, trabalhava a coordenação motora fina. As
demoravam a conseguir, mas entenderam a atividade e conseguiram pegar
corretamente no conta gota fazendo os desenhos nos papéis.
Com isso, o dia de formação foi finalizado com essas apresentações das atividades para
que as professoras percebessem que é possível e tem como fazer em sala de aula, mas é
preciso boa vontade
Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 3: Episódio nº 03
Episódio nº 03 - Data:
28 de setembro de 2015
Duração: 3h (8h30min – 11h30min)
Local: Etec Prof. Luiz Pires Barbosa
Esse momento de observação iniciou com uma explicação sobre a nomenclatura dos
agrupamentos na creche, segundo Gonzalez-Mena e Eyer, 2012. A nomenclatura
trabalhada foi: do nascimento até os primeiros passos = bebê; 1 ano a 2 anos = criança
pequena; 2 anos a 3 anos = criança mais velha; 3 Anos a 5 anos = crianças préescolares.
Diante dessa exposição, as professoras apresentaram um comportamento pouco
agitado, conversando bastante uma com a outra, talvez por que essa nomenclatura era
nova e mostravam-se interessadas no assunto.
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Outras temáticas a respeito do currículo baseado nas relações qualificadas foram
apresentadas ao grupo.
Houve a pausa para o café, que durou aproximadamente 20 minutos.
Depois do intervalo, duas professoras não paravam de conversar, não demostrando
interesse na formação que estava sendo oferecida, pois mediante algumas falas davam
a impressão que não tinham necessidade de estar na formação, já que supostamente
dominavam o assunto.
Foram projetados três vídeos. O primeiro tratou sobre os “Conceitos
fundamentais: as experiências moldam a arquitetura do cérebro”¹; o segundo, foi
“Conceitos fundamentais: o jogo de ação e reação modela o circuito do cérebro”²; e o
terceiro “Conceitos fundamentais: o stress tóxico prejudica o desenvolvimento
saudável”³. Esses vídeos relataram entrevistas e filmagens com professoras, crianças,
espaço de outras escolas mostrando o cotidiano e a realidade e como lidar com cada
situação e poder fazer o melhor para as crianças. O objetivo da formação era discutir a
importância da ação atenta e cuidadosa para com a criança pequena na creche.
Após os vídeos, houve o fechamento do período da manhã com os professores
para que então após o almoço começassem as apresentações das atividades propostas
no encontro anterior.
Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 4: Episódio nº 04
Episódio nº 04 - Data:
28 de setembro de 2015
Duração: 3h30min (13h30min – 17h)
Local: Etec Prof. Luiz Pires Barbosa
Esse episódio teve como foco central a apresentação das atividades desenvolvidas
durante do período de agosto e setembro como proposta de intervenção a partir do
processo de formação. As professoras apresentaram as atividades que planejaram com
seus alunos conforme as orientações que eram basicamente: observar o grupo de alunos
para identificar o interesse comum, propor uma sequência de atividades e produzir uma
documentação pedagógica que seria partilhada nesse momento. As documentações
pedagógicas apresentadas foram produzidas por meio de apresentações utilizando o
PowerPoint, cartazes e as próprias atividades das crianças. As educadoras mostraram
os resultados que obtiveram com as crianças. A partir das apresentações das turmas
foram elaborados os quadros a seguir.
Fonte: Elaborado pela autora.

Quadro 1: Síntese das Documentações Pedagógicas - Escola A
Escola A
BI
BII
MI A
MII B
MI A
MII B

Apresentações
Alimentos
Adaptação com formas geométricas
Experiências com tintas
Experiências com sensações (olfato, tato, paladar)
Autonomia (frutas e sabores)
Alimentos

Fonte: elaboração da autora.
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Quadro 2: Síntese das Documentações Pedagógicas - Escola B
Escola B
BI
BII
MII A
MII B

Apresentações
Atividade com espelho
Autonomia (frutas e sabores)
Flores e borboletas
Autonomia (frutas e sabores)

MI

Não apresentou

Fonte: elaboração da autora.

Quadro 3: Síntese das Documentações Pedagógicas - Escola C
Escola C
BI A
BII A
BII B
MI A e B
MII C e D
MI E e F
MII A
MII B
MII C
MII D

Apresentações
Gelatina e Macarrão
Gelatina
Fábrica de chocolate
Culinária
A sementinha
Mestre Cuca
Massinha
Três Porquinhos
Era do Gelo
Pintura com diferentes materiais

Fonte: elaboração da autora.

Quadro 4: Síntese das Documentações Pedagógicas – Escola D
Escola D
BI
BII A
BII B
MI A
MI B
MII B

Apresentações
Chocalho
Chocalho
Massa de Modelar
Formas Geométricas e Cores
Caixas de Papelão
Higiene Corporal e Bucal

Fonte: elaboração da autora.

Foram realizadas trinta e duas apresentações. Houve manifestações de
entusiasmo pelo resultado obtido. As professoras demonstraram satisfação por terem
conseguido concluir a atividade proposta na formação e muitas delas relataram que foi
prazeroso ver a felicidade e o interesse das crianças em participarem desses projetos.
Ao final das apresentações, foi reconhecida a qualidade do trabalho
desenvolvido e ressaltado que é possível que oportunizem experiências significativas
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aos seus alunos a partir de recursos simples e disponíveis nas escolas. Foi externato pela
formadora que as apresentações demonstraram que o grupo está qualificando a própria
prática a partir das experiências e discussões vivenciadas durante o processo de
formação.
Algumas apresentações não foram muito ousadas, utilizando matérias bem
comuns no cotidiano da educação infantil, por chocalhos e pinturas. É importante que os
professores ousem mais e ofereçam oportunidades diferentes as suas crianças, mas é
preciso sair do lugar de conforto e trabalhar com disposição.
Para finalizar a atividade foi proposta uma nova atividade, que deveria ser
desenvolvida durante aproximadamente 45 dias, até o próximo encontro. Foram
apresentadas três questões que seriam um roteiro para observação das crianças. As
questões eram: em quais atividades as crianças demonstram mais prazer? Como
interagem entre elas? E como interagem com os adultos? As professoras deveriam
observar seus alunos, registrando em cartazes que ficariam na parede da sala, como
forma de acessos rápidos e as anotações fossem realizadas quase que simultaneamente
ao acontecimento e no encontro de novembro as observações seriam socializadas e
seriam a base para começar a discutir uma proposta de currículo por campos de
experiência e que colocassem a criança no centro do processo.

Considerações finais:

Concluímos, que a partir das observações relatadas nos episódios, alguns
professores apresentaram no início da formação um comportamento de desinteresse,
talvez por suporem que já dominavam os assuntos explorados na formação.
Desta forma, ao final do último episódio conseguimos identificar que as
professoras estavam com uma concepção diferente de currículo do que a apresentada no
início da formação. A atividade de sequência didática apresentada no episódio 4,
demonstrou que houve uma grande satisfação e prazer em olhar para a criança e colocala no centro do processo.
As professoras que durante o processo de formação ficavam demonstrando
insatisfação, descontentamento e desaprovação também apresentaram suas sequencias
didáticas e foram criativas, mas não admitiram que foi uma contribuição do processo de
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formação. Para elas, que se sentem desvalorizadas enquanto professoras, porque tem
que dar banho, trocar e alimentar as crianças, valorização é aumento salários e
colocação de auxiliar nas turmas, não entendendo que o investimento em formação é
uma forma de valorização. O grupo de professores demonstrando insatisfação,
descontentamento e desaprovação foi ficando ao longo do tempo isolado, sendo que no
último período, foi possível perceber que são poucas, aproximadamente cinco.
Durante o processo de discussão e elaboração do Plano Municipal da Educação,
segundo relato da dirigente da educação municipal, o grupo de que melhor participou,
dando sugestões e fazendo críticas de qualidade foi o grupo que participava deste
processo e muitas vezes do grupo de tinha o habito de contrariar, ficava sozinho na ação
de criticar, pois os demais analisavam a questão e ponderavam fazendo proposta.
Sendo assim, a partir dessa atividade a maioria conseguiu entender que a
observação e reflexão realizadas pelo adulto envolvido no processo qualifica a prática e
o olhar é um instrumento de formação que garante o desenvolvimento da ação docente
com respeito à criança, uma vez que a participação da criança se dá por meio desse
processo no cotidiano escolar.
Através da observação e da escuta atenta e cuidadosa às crianças,
podemos encontrar uma forma de realmente enxergá-las e conhecêlas. Ao fazê-lo, tornamo-nos capazes de respeitá-las pelo que elas são
e pelo que elas querem dizer. Sabemos que, para um observador
atento, as crianças dizem muito, antes mesmo de desenvolverem a
fala. (GANDINI; GOLDHABER, 2002, p. 152).

Assim, defende-se que a observação é um poderoso instrumento de qualificação
da prática docente e, portanto, de autoformação do professor, que ao observar seu
educando melhora a qualidade das experiências oferecidas as crianças, obtendo um
melhor desenvolvimento e aprendizagem delas e garantindo a satisfações de um
trabalho bem feito.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO BRASIL: PRODUÇÕES,
SENTIDOS E TRABALHO DOCENTE

Os trabalhos vinculados a este painel são resultados de pesquisas que compõe a
produção de dissertações e tese dos autores, alunos vinculados ao Programa de PósGraduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e membros do
Grupo de Estudos e Pesquisas de Formação e Atuação de Professores/Pedagogos –
GEPFAPe/FE/UnB. Os pesquisadores têm suas produções vinculadas ao eixo de
pesquisa do grupo intitulado de formação continuada de professores. O objetivo do
painel é discutir a formação continuada de professores na educação básica abordando a
questão a partir de três diferentes objetos de pesquisa: as concepções de formação
continuada de professores nas dissertações e teses publicadas no Brasil a partir de
2003; a relação desta formação e o processo de constituição da profissão docente de
professores alfabetizadores e os sentidos da formação continuada para o docente e o
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio – PNEM. O primeiro artigo
discute a formação continuada de professores da Educação básica por meio do
levantamento de pesquisas em teses e dissertações publicadas a partir de 2003 e a
maneira como estes trabalhos descrevem a concepção de formação continuada. O
segundo artigo apresenta um breve resumo da fundamentação histórico-social, as
relações e interações das esferas sociais e políticas referentes à formação continuada
de professores alfabetizadores na condição de compreender o processo de constituição
da profissão docente. O terceiro artigo busca desenhar os elementos centrais da
formação de professores proposta pelo PNEM, identificando as concepções de
formação continuada para os professores de Ensino Médio presentes nessa política
pública e revelando os sentidos elaborados pelos professores em relação a essa
formação continuada.
Palavras-chave: Formação Continuada. Concepções. Sentidos.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES
E O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE

Viviane Carrijo Volnei Pereira
Universidade de Brasília - UnB
RESUMO

Este trabalho é um recorte do projeto de pesquisa do Mestrado em Educação na
Universidade de Brasília que analisa as concepções de formação continuada
presentes na proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC). O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) surge
com o objetivo principal de garantir o direito de alfabetização plena a todas as
crianças até oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. A
formação continuada, um dos eixos do PNAIC é, conforme Portaria nº 867 de 04
de julho de 2012, presencial para todos os Professores Alfabetizadores do 1º, 2º e
3º anos, e também das classes multietapas e multisseriadas, e se dá em parceria
com a Rede de Universidades Públicas que atuam em parceria com o MEC, na
formação continuada de professores alfabetizadores pelo Pró-Letramento.
Seguindo a mesma tendência dos exames externos, como a Prova Brasil, Provinha
Brasil e Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA); essa formação continuada
prioriza o ensino de Língua Portuguesa e Matemática. Nesse sentido investigamos
quais as concepções estão subjacentes a essa formação continuada e, isto, porque
tomamos a concepção crítico-emancipadora como elemento articulador entre
teoria e prática; pois nela reside a possibilidade de ler a dialética da realidade,
podendo ser esta melhor revelada. Para tanto, este trabalho apresenta um breve
resumo dessa pesquisa, que se trata da fundamentação histórico-social; as relações
e interações das esferas sociais e políticas referentes à Formação Continuada de
professores alfabetizadores na condição de compreender o processo de
constituição da profissão docente.
Palavras-chave: profissão docente; formação continuada; práxis docente.

INTRODUÇÃO

A educação se constitui uma produção social e atua como difusora de
cultura, representações e visões do mundo, de diferentes grupos sociais em cada
período em que vai sendo construída como atividade humana. Compreender a
educação em seus diversos enfoques permite estabelecer relações com o que foi se
transformando na sociedade e com a própria estrutura educacional. Decorrente
dessas transformações sociais, o tema da formação continuada de professores tem
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sido marcado por um grande número de iniciativas e de pesquisas, que pretendem
trazer à tona ora o significado da expressão “formação continuada”, ora os limites
e possibilidades da formação continuada no processo de desenvolvimento
profissional.
As condições do trabalho pedagógico na escola pública, demandam
investimento público em políticas de profissionalização e formação continuada de
professores, de qualidade elevada, para a educação básica, adequada às demandas
contemporâneas da ciência, da cultura e do trabalho (ALARCÃO, 1996).
Destacamos a necessidade de uma política global de formação e
valorização dos profissionais da educação que contemple de forma articulada e
prioritária a formação inicial, continuada e condições de trabalho, salários e
carreira, com a concepção sócio-histórica do educador a orientá-la na constituição
da profissão docente. No entanto, as ações do Ministério da Educação (MEC)
mobilizaram desde o final da década de 1990, diferentes políticas de formação
continuada docente se pautando pela continuidade de programas de caráter
continuado e compensatório; destinados à formação de professores alfabetizadores
em exercício a distância, em cooperação com os sistemas de ensino. Situam-se,
nessa perspectiva, os programas vinculados à Rede Nacional de Formação
Continuada de Professores, na qual se inserem os Centros de Pesquisa e
Desenvolvimento da Educação.
Recentemente, um programa de maior abrangência relacionada à
formação continuada de professores alfabetizadores foi implantado no Brasil. É o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), uma política pública
estruturada em quatro eixos: formação continuada de professores alfabetizadores;
materiais didáticos e literatura; avaliação; gestão, controle e mobilização social.
Então, para compreender melhor os elementos constitutivos da
formação continuada de professores alfabetizadores será necessário explorar fatos
da realidade e entender sua fundamentação histórico-social; além das relações e
interações das esferas sociais e políticas que articuladas à educação e à totalidade
social, interferem e consolidam o processo de formação docente.

POLÍTICAS

PÚBLICAS

DE

FORMAÇÃO

CONTINUADA

DE

PROFESSORES ALFABETIZADORES
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Segundo Mortatti (2011) a alfabetização escolar é um processo
complexo e multifacetado que envolve ações especificamente humanas e,
portanto, políticas, caracterizando-se como dever do Estado e direito
constitucional do cidadão. Especialmente no início da década de 1980, algumas
constatações indicaram a necessidade de pensar em políticas públicas,
manifestando dialeticamente as relações entre teoria e ação do Estado no que se
refere ao atendimento às necessidades básicas sociais, como direito do cidadão e
direito dos profissionais da educação à formação continuada.
Com a implantação das políticas públicas neoliberais no cenário da
formação docente no Brasil, principalmente a partir de 1990, a tônica da formação
continuada dos professores assumiu novos conceitos, ideias e valores; incluindo a
responsabilização individual pela própria formação, a autoavaliação, a
polivalência, flexibilidade e reflexão sobre suas práticas e sobre as práticas
escolares, tudo como conjunto de habilidades e competências necessárias ao
trabalho docente. Segundo Oliveira (2012) o caráter de formação compensatória,
destinado a preencher lacunas da formação inicial, aliado à necessidade de
garantir a implementação das reformas educativas dos anos de 1990, estimulou
fortemente o desenvolvimento de programas de formação continuada em serviço.
No início do século XXI, observamos a construção de um novo perfil
do professor adequado aos novos tempos, envolvendo desde a formação inicial e
continuada aos salários e condições de trabalho e a necessidade de
profissionalização docente. A partir da criação da Rede Nacional de Formação
Continuada de Professores da Educação Básica em 2004 pelo Ministério da
Educação (MEC), com a finalidade de contribuir com a qualidade do ensino e
para o desenvolvimento e oferta de programas de formação continuada;
percebemos a elaboração de materiais didáticos destinados aos professores em
serviço, além de ações de formação em parceria com as Instituições de Ensino
Superior (IES), nas quais se inserem os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento
da Educação, e os Estados e Municípios.
A respeito desses programas de formação continuada estabelecidos
pela Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica
destacamos: o Pró-Formação (1997-2004) direcionado à formação continuada de
professores de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental; o Programa de Formação de
Professores Alfabetizadores (PROFA-2001), o Pró-Infantil (2005) dirigido à
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formação continuada dos professores de educação infantil e o Pró-Letramento
(2008-2012) desenvolvido em parceria com os sistemas de ensino e com as
universidades da Rede de Formação Continuada e Desenvolvimento da Educação,
constituindo-se como um programa de formação continuada de professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental centrado em alfabetização e matemática.
Esses programas de formação continuada de professores, fomentados
por essas parcerias com os sistemas de ensino, na maioria das vezes, resultaram
em ações descontinuadas das práticas, contrapondo à ideia da formação como um
processo que se realiza num movimento dialético, de idas e vindas, em que o
professor se constrói e reconstrói como pessoa e como profissional, a partir de
uma dinâmica que tem a ver com um processo de “vir a ser” do sujeito e não a
partir de um tipo ideal de professor, que normalmente é projetado separadamente
das condições objetivas de realização do trabalho docente.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi
implantado em julho de 2012 com o objetivo principal de garantir o direito de
alfabetização plena a todas as crianças até oito anos de idade, ao final do 3º ano do
Ensino Fundamental; reafirmando o que propõe o plano de metas Compromisso
Todos pela Educação, previsto no Decreto 6.094/2007, especificamente no tocante
ao inciso II do art. 2º; ou seja, responsabilidade dos entes governamentais de
“alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os
resultados por exame periódico específico”.
Todo o sistema político de decretos, leis, portarias e acordos
estabelecido pelo Governo através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa retrata o ideário neoliberal de parceria entre o Estado e a educação. O
Estado neoliberal apossa-se do processo de formação de professores, tendo em
vista a importância política e a influência do mesmo no contexto social do país.
Com o objetivo de assegurar a hegemonia de suas concepções o Estado neoliberal
propõe uma formação de professores numa perspectiva tecnicista, tendo a técnica
como definidora das relações sociais e educacionais; desconsiderando a
autonomia docente no espaço pedagógico, a intencionalidade do ato educativo e a
valorização do trabalho docente como princípio ontológico do homem e
constituição humana.
Nessa perspectiva, percebemos um processo que exige a disposição da
sociedade civil para trabalhar em parceria com o Estado, o incentivo para a
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resolução de seus próprios problemas, e até mesmo, um pacto com o objetivo
principal de garantir o direito de alfabetização plena a todas as crianças até oito
anos de idade. A nova gestão pública apresenta-se, geralmente, como
politicamente neutra. No campo da educação, desde os sistemas centrais até à
escola, passam a ser adotadas diretrizes gerenciais na condução dos serviços
educacionais. A gestão baseada nos resultados e nos indicadores de desempenho
constitui-se em fator crucial da modernização da gestão educativa. Esse novo
desenho de gestão das políticas públicas educacionais traz a regulação e a ação
pública como elementos nos programas, estabelecendo a formulação dos mesmos
no nível central e a descentralização na implantação ou execução local.
Nesse contexto, a formação continuada de professores possui um
caráter compensatório, técnico e de responsabilização. O professor reflete sobre
sua prática e retorna novamente à pratica, numa busca constante de tentar reslover
os problemas de sua sala de aula. A formação continuada passa a ser pensada no
formato escolar, trazendo, na maioria das vezes, a desvalorização dos saberes
experienciais, a dissociação entre tempos e espaços de formação e trabalho e a
desarticulação entre os projetos formativos das instituições de formação;
integrando a formação como instrumento de gestão estratégica e de
desenvolvimento organizacional.
A partir de uma análise da realidade brasileira no final do século XX e
início do século XXI, é possível verificar que as relações sociais capitalistas
foram mantidas, e até mesmo se intensificaram; e que consolidaram uma nova
pedagogia da hegemonia política e social. Essa nova pedagogia da hegemonia
materializou-se com ações efetivas na aparelhagem do Estado, configurando uma
nova dimensão educativa do Estado capitalista. Sua principal característica é
assegurar que o exercício da dominação de classe seja viabilizado por meio de
processos educativos positivos. Surge, assim, a figura da sociedade civil e de cada
cidadão como responsáveis pela mudança da política e pela definição de formas
alternativas de ação social.
Organismos internacionais como o Banco Mundial (BM), o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), a Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco), entre outros, realizaram estudos e pesquisas e fizeram
diagnósticos, previsões e propostas de reorganização da educação básica e da
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formação de professores nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, que
aderiu prontamente às propostas.
A formação continuada centrou-se na reflexão dos professores sobre
suas práticas e sobre as práticas escolares, tanto do ponto de vista epistemológico
quanto político; numa concepção de formação em que a capacitação deverá se
realizar, preferencialmente em serviço, com o mínimo de intervenções externas.
Assim, a formação passa a desenvolver-se preferencialmente no âmbito da
instituição escolar, na qual o profissional exerce suas atividades, envolvendo todo
o corpo docente e, por vezes, membros da equipe e da comunidade escolar.
A atividade prática, portanto, passou a ser o principal eixo da
formação docente, tendo como lócus central a experiência, o exercício prático.
Podemos inferir que este formato se alinha com os objetivos estabelecidos pelas
políticas públicas neoliberais, intensificando uma visão pragmatista da formação
deste profissional. É necessário, pois, refletir acerca desta cultura constituída em
torno do professor reflexivo/pesquisador no processo de formação docente, na
qual cria uma falsa promessa de transformação ao propagar que o professor,
refletindo

sobre

sua

prática,

melhorará

suas

ações

pedagógicas

e,

consequentemente, a qualidade do ensino.
Neste sentido é que Silva (2008), ao reconhecer esta proposta de
formar o prático reflexivo nos documentos legais que embasam a formação
docente no Brasil, alerta “sobre o cuidado necessário ao assumir este ideário,
principalmente para a profissionalização docente, uma vez que se coloca a ênfase
no sucesso ou no fracasso na responsabilização do professor. Entendemos que este
praticismo acaba por esvaziar a função do professor formador que, nesta ótica,
teria como tarefa mediar, orientar ou apenas facilitar o conhecimento. No processo
de formação, o professor não só modifica sua prática, mas recupera seu status
profissional e político quando revê e fundamenta a sua própria qualificação e, em
um contexto coletivo, toma decisões sobre sua prática pedagógica.
Diante disso, pensar a formação continuada de professores e a atuação
docente numa concepção crítico-emancipadora e autônoma se faz necessário. O
conhecimento e a autonomia permitem a articulação teoria e prática, ou seja, a
práxis docente. A pesquisa e a reflexão da prática profissional do professor são
elementos que podem articular teoria e prática mediadas pelo trabalho e pela
práxis, permitindo o docente compreender a realidade em um todo (VASQUEZ,
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1968). Quanto à formação dos professores nessa perspectiva, pode-se afirmar que
assim como o aluno constrói o conhecimento, o mesmo acontece com o professor.
Os professores devem passar por experiências de aprendizagem para confrontar
suas experiências particulares, suas crenças tradicionais, seus conhecimentos
sobre o desenvolvimento psicológico das crianças.
É compartilhando suas experiências com outros educadores que os
professores podem questionar, refletir e construir a prática pedagógica nos moldes
desenvolvimentalistas (SILVA, 2008). O professor precisa pensar sobre sua
própria prática, pesquisar. A função docente é vista como exercício profissional e
também humano, social. A pesquisa possibilita a práxis, unidade teoria e prática, e
permite os professores ressignificarem sua atuação docente, produzindo
conhecimentos sobre seu trabalho.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES
E A CONSTITUIÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE

O contexto educacional brasileiro sofreu, nas últimas décadas, fortes
influências de uma concepção de formação continuada baseada numa lógica de
reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos do
professor alfabetizador, as quais se cristalizaram numa prática formativa, cuja
característica repousa no seu caráter instrumental. Assim, é verdade que tais
práticas primaram pelo excesso de ações formais que se estruturam em torno dos
conteúdos curriculares e de novas técnicas de ensino.
Nesse contexto, partindo da necessidade de assegurar que todas as
crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do
Ensino Fundamental; o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC) estabelece uma formação continuada presencial de professores
alfabetizadores

e

seus

orientadores

de

estudo

com

encaminhamentos

metodológicos de discussão sobre a alfabetização, na perspectiva do letramento,
no que tange o ensino de Língua materna e da Matemática e princípios que
orientam essa formação docente:
1 - A prática da reflexividade: pautada na ação prática/teoria/prática,
operacionalizada na análise de práticas de salas de aulas, aliadas a reflexão teórica
e reelaboração das práticas.
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2 – A socialização: operacionalizada na criação e fortalecimento de grupos de
estudo durante as formações que, espera-se, transcenda o momento presencial,
diminuindo o isolamento profissional, intrínseco à profissão de professor.
3 – O engajamento: privilegiar o gosto em continuar a aprender é uma das metas
primordiais da formação continuada e certamente faz parte da melhoria de atuação
em qualquer profissão.
4 – A colaboração: para além da socialização, trata-se de um elemento
fundamental no processo de formação. Por meio da colaboração, busca-se a
formação de uma rede que visa ao aprendizado coletivo, por meio do qual, os
professores exercitem a participação, o respeito, a propriação e o pertencimento.
5 – A constituição da identidade profissional: efetivada em momentos de
reflexão sobre as memórias do professor enquanto sujeito de um processo mais
amplo, procurando auxiliá-lo a perceber-se em constante processo de formação.
Evidencia-se, então, nessa política de formação continuada, a
importância da reflexão docente, pautando-se na concepção da epistemologia da
prática; sinalizando a necessidade da constituição da identidade profissional, mas
que ainda não traz uma concepção de construção indissociável de teoria e prática
na práxis. O professor alfabetizador é inserido numa política pública de formação
continuada, tendo em vista a necessidade de todas as crianças estarem
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do Ciclo de Alfabetização; e que a
reflexão sobre sua prática, aliada à troca de experiências poderá ser a solução para
seus problemas em sala de aula.
Essa ideia pode contribuir para a precarização do trabalho docente,
pois enfatiza a questão da reflexão presa à ação profissional entendida
simplesmente como a competência do saber fazer cotidiano, apenas numa
perspectiva de auto-reflexão sobre o fazer do profissional. Reafirmamos assim, a
necessidade de uma concepção de formação continuada numa perspectiva críticoemancipadora, que procura construir a indissociabilidade de teoria e prática na
práxis; permitindo que através da pesquisa o professor possa ressignificar sua
atuação docente, produzindo conhecimentos sobre seu trabalho.
Concebemos a formação continuada como um processo de preparação
intelectual, técnica e política que pretende responder às demandas e aos desafios
presentes na realidade social. O exercício da atividade docente requer uma
formação intencional de caráter integral, que dê conta das tarefas do processo de
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ensino-aprendizagem circunscrito em contextos escolares, permeados por
contradições, tensões e conflitos.
Segundo Santos (2010), a formação continuada ao constituir-se como
uma ferramenta necessária ao processo de profissionalização do professor, é parte
de um processo inacabado, de permanente elaboração e reelaboração do trabalho
pedagógico. Assim, ela torna-se imperiosa, principalmente quando a ação tem
como horizonte a construção de práticas educativas propositivas.
Nesse contexto, partimos do entendimento de que a formação
continuada é parte constituinte do exercício profissional do professor. Ela emerge
como uma necessidade do trabalho docente, por isso ela é concebida como
processo permanente, contínuo, que ocorre durante toda a carreira profissional,
desde a formação inicial até a formação continuada (desenvolvimento
profissional). Enfim, a formação continuada é um processo histórico e inacabado,
vinculado às questões da profissão docente e da educação como prática social.
Evidencia-se também a importância da formação na construção da
profissão docente e para qualificar o trabalho pedagógico; possibilitando a busca,
a pesquisa, a ampliação e a apropriação de novos conhecimentos. No que diz
respeito à formação continuada, o que se espera e o que se deseja dela é a
conjugação de aspectos teóricos-práticos, que favoreçam uma sólida formação
teórica, a reflexão crítica, na valorização da escola como espaço de pesquisa e
formação e na valorização dos professores como sujeitos produtores do saber.
A formação continuada, compreendida como possibilidade de
desenvolvimento pessoal e profissional, requer a superação de práticas formativas
que apresentam características eminentemente prescritivas, normativas e pontuais,
desprovidas de uma reflexão crítica sobre o ato pedagógico em sua totalidade. A
formação continuada de professores numa concepção crítico-emancipadora
possibilita a práxis docente, oportunizando ao professor condições para ele
teorizar sobre a prática, pois, nesse processo de teorização, ele realiza um esforço
cognoscitivo que o ajuda a descobrir a prática pedagógica inserida num contexto
mais amplo. Por outro lado, essa apropriação da realidade, que se efetiva por meio
da relação teoria-prática, propicia determinadas aprendizagens que ajudam o
professor a transformar o seu objeto de trabalho.
Nesse contexto, a formação continuada assume uma ação humana
emancipatória e transformadora que ocorre para a construção de novas
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possibilidades de ser da educação e da profissão docente. A práxis docente, o
voltar na teoria a partir da prática, possibilita o conhecimento, a síntese e a crítica;
e a pesquisa como forma de superar o senso comum e avançar na sistematização
dele. Extrapolando a perspectiva do modelo e do senso comum, o espaço de
coordenação pedagógica pode se transformar em pesquisa na tentativa de analisar
alguns problemas da escola.
Segundo Silva (2008) a pesquisa é vista como uma atitude
investigativa que inclui a predisposição para examinar a própria prática docente de
uma forma crítica e sistemática, ou seja, a disposição questionante e a manutenção
do estado de dúvida. Nessa forma de investigar a realidade, a primazia é do sujeito
sobre o objeto, e é o sujeito que conhece e cria a realidade.
A formação continuada numa concepção crítico-emancipadora
permite uma (re)construção de uma outra epistemologia, capaz de revelar o
contexto criado pelas políticas públicas neoliberais na formação de professores;
ou seja, uma tentativa de superar uma visão pragmatista no processo de
profissionalização docente, de um retorno ao tecnicismo e de continuidade da
exploração do trabalho do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação continuada de professores, compreendida enquanto
política pública de educação, prática e discurso pedagógicos, é uma ação social
recente e em ascensão no Brasil. A pesquisa educacional sobre a formação de
professores também possibilitou o crescente interesse pelo estudo, reflexão e
relação entre a formação continuada e a constituição da profissão docente.
Segundo Santos (2010), a formação continuada ao constituir-se como
uma ferramenta necessária ao processo de profissionalização do professor, é parte
de um processo inacabado, de permanente elaboração e reelaboração do trabalho
pedagógico. Assim, ela torna-se imperiosa, principalmente quando a ação tem
como horizonte a construção de práticas educativas propositivas.
Nesse contexto, partimos do entendimento de que a formação
continuada é parte constituinte do exercício profissional do professor. Ela emerge
como uma necessidade do trabalho docente, por isso ela é concebida como
processo permanente, contínuo, que ocorre durante toda a carreira profissional,
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desde a formação inicial até a formação continuada (desenvolvimento
profissional). Enfim, a formação continuada é um processo histórico e inacabado,
vinculado às questões da profissão docente e da educação como prática social.
Porém, se a formação se mantém afastada da situação de trabalho, das
condições pedagógicas da escola e do contexto histórico e cultural do professor,
não temos uma formação docente transformadora; mas sim, uma formação que
reproduz um sistema de ações que objetiva a resolução de problemas imediatos da
escola, buscando sempre a hegemonia e o bem estar político e social.
Com base nessas questões e no debate acerca dos modelos teóricos
que orientam a formação continuada, reafirmamos a necessidade da mesma ser
compreendida como uma atividade crítico-reflexiva-emancipadora e de natureza
teórico-prática que concerne para o desenvolvimento pessoal e profissional do
professor. A práxis transformadora, quando documentada, permite a renovação de
conhecimento profissional prático; pois são, em grande medida, os projetos e as
situações participativas de trabalho que proporcionam as oportunidades de
formação.

A

formação

docente

numa

concepção

crítico-emancipadora

corresponde a práticas formativas que se articulam com os contextos vivenciais,
pessoais, profissionais, pedagógicos, organizacionais e comunitários dos atores
educativos. Os professores são considerados sujeitos e não apenas objetos da
formação.
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SENTIDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O DOCENTE: O PACTO
NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO/PNEM

Alessandra Tomaz
Universidade de Brasília - UnB
RESUMO
Este estudo propõe compreender os sentidos da formação continuada do Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio/PNEM atribuídos pelos professores da Secretaria
de Educação do Distrito Federal/SEEDF que participaram dessa formação no ano de
2014. O PNEM foi uma das medidas políticas e pedagógicas que o Governo do Distrito
Federal implantou em 2014, na tentativa de mudar o atual quadro do Ensino Médio no
Distrito Federal diante das estatísticas, tais como as altas taxas de reprovação e evasão
escolar e baixos resultados demonstrados por meio do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB). O Pacto foi regulamentado pela Portaria Ministerial Nº 1.140,
de 22 de novembro de 2013, e por meio dele, o Ministério da Educação e as secretarias
estaduais e distritais de educação, assumem o compromisso pela valorização da
formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam no ensino
médio público, nas áreas rurais e urbanas. Na busca pela compreensão dos sentidos que
os professores atribuíram a essa formação continuada, a pesquisa busca desenhar os
elementos centrais da formação de professores proposta pelo PNEM; identificando as
concepções de formação continuada para os professores de Ensino Médio presentes
nessa política pública e revelando os sentidos elaborados pelos professores em relação a
essa formação continuada. Para isso, a proposta metodológica da pesquisa se
fundamenta no materialismo histórico e dialético para analisar essa política pública de
formação continuada para os professores de Ensino Médio no intuito de identificar os
elementos centrais que fundamentam a formação continuada do Pacto, reconhecendo a
ciência como um processo da história e da ação humana e nesse movimento elencar
algumas categorias metodológicas de análise que constituem e fundamentam o trabalho
docente.
Palavras-chave: Formação continuada; PNEM, sentidos.

INTRODUÇÃO
Esse projeto teve origem a partir das experiências como professora do
Ensino Médio durante 23 anos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), como coordenadora pedagógica nos últimos 05 anos e orientadora de estudos
do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.
A formação continuada docente sempre despertou em mim interesse e
algumas inquietações que foram acentuadas quando comecei atuar como coordenadora
pedagógica nessa modalidade de ensino. Essas inquietações me fizeram buscar o espaço
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acadêmico para poder compreender a formação continuada de professores e conseguir
desenvolver a desafiadora função de coordenadora pedagógica. Nessa busca comecei a
participar do Grupo de Estudos e Pesquisas para atuação e formação de professores e
pedagogos/GEPFAPe que desenvolve estudos sistemáticos acerca da formação e
atuação dos professores, envolvendo a investigação das múltiplas determinações e
contradições na implementação das políticas de formação e valorização, no processo do
desenvolvimento docente e no exercício da profissão, com uma abordagem sóciohistórico-dialética, esse momento foi o fio condutor para ampliar o meu olhar sobre a
formação continuada, o que me levou a pensar e desenvolver esse estudo.
O Ensino Médio no DF tem sido pauta de debates e agendas em diferentes
espaços sociais, principalmente diante de dados estatísticos como as altas taxas de
reprovação e evasão escolar e baixos resultados demonstrados por meio do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A reorganização do tempo/espaço
proposta pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, a discussão do Currículo em
Movimento e o Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM)
surgem na tentativa de mudar esse cenário.
Nesse sentido, as políticas públicas propõem a necessidade de redefinição
do trabalho docente para atender às propostas educacionais e a lógica do mercado, que
no caso do Ensino Médio, estão centradas na necessidade de mudar o ensino acadêmico,
e caminhar em direção ao desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos
que os ajudem a desenvolver a sua cidadania de forma crítica e a prepará-los para o
mercado de trabalho na ótica do capitalismo.
Assim, as políticas públicas de formação continuada que se concretizam
em programas de formação, como é o caso do PNEM, que tem como eixo norteador a
formação continuada para o professor que atua no Ensino Médio. A formação
continuada no trabalho docente é um tema de grande relevância dentro do contexto da
educação, pois o professor tem sido um dos grandes sujeitos do processo de
aprendizagem. O que precisamos pensar e discutir são os pilares que norteiam as
concepções de formação docente continuada que as políticas públicas contemplam, e
compreender os sentidos que essa formação tem para o professor.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO ENSINO MÉDIO
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O Ensino Médio passou por várias transformações nas últimas décadas
desde a implementação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – Lei Nº
9.394/1996 (LDB) que, garante ao aluno do ensino médio uma formação de caráter
geral, com a finalidade de aprimoramento do/a estudante como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico bem como a preparação básica para o trabalho e a cidadania. Nessa
perspectiva houve uma separação entre o ensino técnico e o ensino médio. Assim, o
ensino médio compõe a Educação Básica, sendo sua etapa final tornando-se mais
acessível. Esse cenário traduz a realidade de um ensino médio disponível para muitos,
mas com um alto índice de evasão e reprovação escolar que nos leva a refletir sobre o
quê e como estamos ensinando nas escolas, uma vez que a diversidade sociocultural
permeia o ambiente escolar.
O Ensino Médio no contexto histórico brasileiro é marcado por um espaço
de desigualdades sociais e contradições que no campo político e econômico sinalizam o
projeto hegemônico que direcionam as políticas de Educação no Brasil, com uma forte
influência dos organismos internacionais, que orientam a Educação às demandas do
mercado de trabalho. Uma das grandes contradições que marcam o contexto do Ensino
Médio no Brasil se dá na dualidade da formação técnica, geralmente destinada a
população de baixa renda ou classe operária, e a formação humana integral, onde os
aspectos científicos, tecnológicos, humanísticos e culturais estejam presentes e
integrados.
Essa disputa política e ideológica tem promovido em alguns momentos
avanços e em outros momentos retrocessos na construção de um Ensino Médio que
promova uma formação humana integral com vistas à emancipação humana, pautada
pelas transformações sociais, políticas e culturais que fundamentam uma sociedade
igualitária. Essa concepção de ser humano é contrária a toda a lógica do capital, e
representa um grande desafio.
Na perspectiva de melhorar a qualidade do Ensino Médio, a SEDF assinou
em 2014 o Pacto Nacional para o fortalecimento do Ensino Médio/PNEM, que têm
como pilar central a formação continuada dos professores que trabalham diretamente
com essa modalidade de ensino. O PNEM é um acordo por meio do qual o Ministério
da Educação (MEC) e as secretarias de estado de educação assumem o compromisso
com a valorização da formação continuada dos professores e coordenadores
pedagógicos que atuam no ensino médio público, com o propósito de realizar uma

ISSN 2177-336X

7122

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

17
ampla reflexão sobre várias temáticas que são presentes no contexto dessa modalidade
de ensino, com destaque para os “Sujeitos do Ensino Médio e Formação Humana
Integral”, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
Médio/DCNEM e com a nova proposta curricular do DF.
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio foi regulamentado
pela Portaria Ministerial Nº 1.140, de 22 de novembro de 2013. Através dele, o
Ministério da Educação e as secretarias estaduais e distrital de educação, assumem o
compromisso pela valorização da formação continuada dos professores e coordenadores
pedagógicos que atuam no ensino médio público, nas áreas rurais e urbanas.
De acordo com o MEC, a formação continuada no contexto do Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, expressa as discussões realizadas nos
últimos anos pelo Ministério da Educação - MEC, Secretarias de Estado da Educação,
Conselho Nacional dos Secretários Estaduais da Educação (CONSED), Universidades,
Conselho Nacional de Educação e Movimentos Sociais, assim como as intensas
discussões realizadas no Fórum de Coordenadores Estaduais do Ensino Médio. Assim,
ele é constituído principalmente pela articulação de ações existentes do MEC,
Universidades Públicas e Secretarias de Educação estaduais, e de novas proposições de
ações que passam a constituir-se num conjunto orgânico e definidor da política para o
Ensino Médio brasileiro.
A formação do pacto tem na sua formulação alguns objetivos definidos,
como: promover melhoria da qualidade do Ensino Médio; ampliar os espaços de
formação de todos os profissionais envolvidos nesta etapa da educação básica;
desencadear um movimento de reflexão sobre as práticas curriculares que se
desenvolvem nas escolas; e, fomentar o desenvolvimento de práticas educativas efetivas
com foco na formação humana integral, conforme é apontado nas Diretrizes
Curriculares Nacionais;
De acordo com os novos direcionamentos das políticas públicas é preciso
redefinir os objetivos e atribuições do Ensino Médio numa perspectiva de uma
Formação Humana Integral, que seja capaz de propiciar ao aluno a compreensão da vida
social, dialogando com a evolução técnica-científica, dentro de um contexto histórico e
das relações de trabalho.
No caso do Distrito Federal, a execução do Pacto conta com a parceria da
Universidade de Brasília (UNB) e da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação (Eape). A formação será oferecida para os professores e coordenadores
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pedagógicos das escolas regulares de Ensino Médio e do 3º segmento da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), mobilizando 107 escolas das 14 regionais de ensino, com cerca
de 40 professores-formadores (professores da EAPE), 200 orientadores de estudo (que
são os coordenadores das escolas) e aproximadamente 5.000 professores da SEDF.
A formação se dá no formato de multiplicadores, no mesmo formato do
curso Currículo em Movimento, onde os coordenadores das escolas recebem a formação
pelos professores da EAPE, que por sua vez recebem a formação pelos professores da
Faculdade de Educação da UNB e posteriormente, são responsáveis por transmitir à
formação dentro das escolas junto aos professores nos horários destinados a
coordenação pedagógica, o diferencial está nas horas indiretas do curso que acontecerão
em ambiente virtual, por meio da realização de atividades e postagens em fóruns, na
plataforma MOODLE/Modular Object-Oriented environment (Objeto Orientado para
Ambiente Dinâmico de Aprendizagem Modular) da Universidade de Brasília.
O que se observa em âmbito nacional e, inclusive no Distrito Federal (DF) é
que a partir dos baixos índices no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) o governo vem estabelecendo políticas educacionais com intuito de melhorar
esses índices e vê na formação continuada docente um dos pilares centrais dessas
políticas. De acordo com o Caderno I/ PNEM:
Para avançar nessa travessia, é fundamental o seu envolvimento nesse
processo, lutando pela melhoria das condições de trabalho, incluindo
remuneração e carreira e, ao mesmo tempo, apropriando-se criticamente dos
conteúdos das novas DCNEM para que, juntamente com os colegas
professores, seja possível contribuir coletivamente para a sua materialização
no chão da escola (BRASIL, 2013. p.39).

Podemos citar como uma dessas políticas o PNEM que tem com eixos
norteadores da formação continuada docente: a escola como o lócus para a formação
continuada; a perspectiva do professor como sujeito epistêmico; e a reflexão articulada à
fundamentação teórica e à prática docente.
No primeiro eixo, a escola como o espaço de atuação do professor, seria o
lugar mais apropriado para ele pensar, refletir e oportunizar mudanças na sua prática
pedagógica por meio de uma reflexão com os seus pares para consolidarem saberes, que
promovam mudanças na realidade da escola em que estão inseridos. No DF, o PNEM
resgata os horários de coordenações, muitas vezes utilizado somente para correção de
avaliações, preenchimento de diários, planejamento das aulas, reuniões de cunho
administrativo e burocrático, como momentos de estudos que promovem conhecimentos
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teóricos por meio da discussão de temáticas pertinentes ao universo das escolas públicas
de Ensino Médio.
O que o PNEM traz como concepção metodológica é promover uma
reflexão sobre a prática dialogando com a escola, no intuito de favorecer princípios e
diretrizes para a organização do trabalho pedagógico. E dentro dessa perspectiva cabe
destacar
O espaço escolar, como lócus de formação, realiza-se como tal, se um
conjunto de iniciativas for tomado como o objetivo de fazê-lo existir. A sua
existência é, em potencial, mas não se faz por si própria, depende, no
mínimo, da vontade de se constituir um ambiente que privilegie a discussão
ampla, a troca de ideias expressas nas falas e nas ações dos sujeitos que há
compõem, na liberdade de propor e poder decidir. A escola, com espaço de
produção das práticas, assume importância significativa na formação
continuada, daí a necessidade de recuperá-la como espaço pedagógico
formador e fortalecê-la internamente. Por outro lado, essa ênfase na escola
implica a construção de uma cultura institucional e condições de trabalho
docente que favoreçam o desenvolvimento da formação continuada e do
trabalho coletivo (SANTOS, 2010, p.76).

O PNEM, o eixo do professor como sujeito epistêmico, vem na perspectiva
de elaborar e produzir conhecimentos com base na compreensão da realidade e nas
possibilidades de transformação da sociedade. Com esse olhar o processo formativo
dos professores e coordenadores pedagógicos do Ensino Médio estiveram voltados para
o desenvolvimento da temática "Sujeitos do Ensino Médio e formação Humana
Integral", que orientou a discussão e o trabalho em todas as etapas do curso.
Em relação ao eixo que relaciona a prática, o curso privilegia a articulação
entre teoria e a prática no processo de formação docente, fundado no domínio de
conhecimentos científicos e didáticos. Tem como objetivo principal o aperfeiçoamento
dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Médio com vistas à
valorização da formação do professor.
Há que considerar os saberes e conhecimentos que essas políticas entendem
como significativos para que o professor realize seu trabalho efetivamente e com
“qualidade”, pois cada vez mais o trabalho docente vem se equiparando ao modelo de
produção industrial e o professor vai perdendo sua autonomia, seu prestígio social e
controle sobre seu próprio trabalho, no qual busca atender as demandas do mercado
capitalista.
A partir da política para o ensino médio centrada na formação do professor e
diante de uma realidade tão diversificada e muitas vezes complexa que os professores se
encontram no ambiente escolar e da importância de seu papel para um processo de
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aprendizagem significativo e que construa a formação de um cidadão consciente e
crítico, devemos proporcionar a esse profissional, condições necessárias para que ele
desenvolva seu trabalho de forma eficaz e para isso, se faz necessário à formação
continuada de professores. Portanto, questionam-se quais são os sentidos elaborados
pelos professores da SEEDF em relação à formação continuada do PNEM?
Na ótica de uma nova sociabilidade, as políticas públicas para a formação de
professores são muito propositalmente fragmentadas no Brasil e acabam sendo
motivadas por avaliação dos sistemas educacionais, cujos programas propostos acabam
delegando ao professor mudar a realidade dos “fracassos” na educação. Mas para uma
melhor compreensão e análise da gênese dessas políticas, se faz necessário apontar e
analisar algumas mudanças ou reorganizações do aparelho estatal que ocorreram nas
últimas décadas, no cenário mundial para atender a lógica do capital, pois essas
mudanças vão inferir direta ou indiretamente nas formulações das políticas públicas.
Segundo Castro (2007) um novo modelo de organização e gerenciamento de
gestão pública vem surgindo nas últimas décadas, esse modelo tem como referencial o
setor privado, seguindo orientações homogeneizadas de organismos internacionais, e
que vem se consolidando no âmbito da educação. Os princípios de gestão estratégica e
de controle de qualidade que são orientados para a racionalização, a eficiência e a
eficácia, que representam as estratégias de mercado no mundo capitalista, ganham força
na reestruturação do Estado, no mundo todo e vão direcionar as políticas públicas.
Para compreendermos melhor a gestão das políticas educacionais no Brasil
é importante entendermos as reformas e o caminho que o Estado brasileiro tem trilhado
nas últimas décadas, dentro do contexto latino-americano. As mudanças e o novo
formato na gestão das políticas públicas sociais, principalmente no que se refere a sua
implantação, tem resultado da ação de grupos de interesses, que são sujeitos ativos na
sua execução. Segundo, Dalila:
O formato que a gestão das políticas públicas educacionais e, de resto, as
políticas sociais em geral vêm adquirindo nos governos latino-americanos é
definido pela formulação no nível central e a descentralização na
implementação ou execução local. Os processos de autonomia no nível local
foram reforçados pelas reformas de Estado que tiveram lugar nesses países,
na década de 1990. (DALILA, 2009, p.18)

Essas reformas são marcadas por medidas descentralizadoras que somadas a
um ideário de uma democracia participativa, delegam aos “atores sociais” a
implementação e execução das políticas públicas, em especial as educacionais. Dessa
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forma, a relação entre o Estado e a sociedade civil assume um novo formato, é
estabelecida uma relação de “parceria”, onde esses “atores sociais” são “empoderados”
e o Estado vai atuar numa busca constante do envolvimento e participação da sociedade
civil, para encontrar soluções para os problemas locais. Mas até que ponto esse
movimento poderá contribuir para transformar a realidade? Principalmente, no âmbito
escolar, pois para que o processo de gestão democrática na educação se consolide se faz
necessária a participação da sociedade não só na execução dessas políticas como
também na formulação, avaliação e fiscalização.
Cada vez mais tais políticas vêm buscando traçar um perfil profissional
desejável para o professor pautado nas competências e, muitas vezes negligenciando
realmente os elementos que compõe o trabalho docente dentro do contexto histórico e as
condições de trabalho desse professor.
A formação continuada no trabalho docente é um tema de grande relevância
dentro do contexto da educação, pois o professor tem sido um dos grandes sujeitos do
processo de aprendizagem. E, portanto, para formar e conformar as novas gerações. O
que precisamos pensar e discutir são os pilares que norteiam as perspectivas de
formação docente continuada que as políticas públicas contemplam.
Nesse movimento dialético, a pesquisa traz como objetivo geral:
compreender quais os sentidos da formação continuada do PNEM atribuídos pelos
professores da SEEDF, bem como: desenhar os elementos centrais da formação de
professores proposta pelo PNEM; identificar as concepções de formação continuada
para os professores de Ensino Médio presentes no PNEM; revelar os sentidos
elaborados pelos professores em relação à formação continuada;
A proposta metodológica da pesquisa se fundamenta no materialismo
histórico e dialético para analisar a política pública de formação continuada para os
professores de Ensino Médio: o PNEM, buscando revelar os sentidos elaborados pelos
professores em relação a essa formação continuada.
Essa perspectiva se efetiva no campo educacional pela práxis, isto é,
unidade de teoria e prática na busca da transformação e de novas sínteses no plano do
conhecimento e no plano da realidade histórica. O Materialismo Histórico e dialético é
apoiado num tripé em movimento: de crítica, de construção do conhecimento “novo”, e
da nova síntese no plano do conhecimento e da ação, ou seja, a práxis em sua dimensão
transformadora.
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A formação continuada no trabalho docente é um tema de grande relevância
dentro do contexto da educação, pois o professor tem sido considerado um dos grandes
sujeitos do processo de aprendizagem. Nas últimas décadas, há uma tendência que essa
formação considere o papel do professor como profissional reflexivo, que é levado a
pensar sobre suas vivências e sobre a realidade da escola em que está inserido, de
maneira que ele acrescente experiências inovadoras e que consolidem sua formação
continuada.
O professor deve assumir uma postura reflexiva sobre sua prática
pedagógica e por meio da ação resolver os “problemas” que surgem no cotidiano. Nessa
ótica é que a formação docente no Brasil tem caminhado, recaindo sobre o professor o
“sucesso” ou o “fracasso” da escola.
É interessante destacar que essa ideia já está consolidada no contexto social
brasileiro de tal forma que alguns professores acabam se “culpabilizando” pelo fracasso
dos seus alunos, mesmo porque a ideologia que permeia as propostas pedagógicas de
formação

nem

sempre

é

entendida

pelos

professores,

deixando

oculta

a

“intencionalidade”, como aponta Pimenta:
Sem dúvida, ao colocar em destaque o protagonismo do sujeito professor nos
processos de mudança e inovações, essa perspectiva pode gerar a
supervalorização do professor como indivíduo. Nesse sentido, diversos
autores têm apresentado preocupações quanto ao desenvolvimento de um
possível “praticismo” daí decorrente, para o qual bastaria à prática para a
construção do saber docente; de um possível “individualismo”, fruto de uma
reflexão em torno de si próprio; de uma possível hegemonia autoritária, se
considera que a perspectiva da reflexão é suficiente para a resolução dos
problemas da prática; além de um possível modismo, com uma apropriação
indiscriminada e sem críticas, sem compreensão das origens dos contextos
que a gerou, o que pode levar a uma banalização da perspectiva da reflexão
(PIMENTA, 2002, p.22).

Há que considerar os saberes e conhecimentos que essas políticas entendem
como significativos para que o professor realize seu trabalho efetivamente, pois cada
vez mais o trabalho docente vem se equiparando ao modelo de produção industrial e o
professor vai perdendo sua autonomia, seu prestígio social e controle sobre seu próprio
trabalho, no qual busca atender as demandas do mercado capitalista.
A racionalidade técnica se constitui na base do sistema produtivo capitalista
sendo uma das principais ferramentas culturais que moldam as instituições e práticas
sociais, logo a educação tem sofrido influencias diretas desse processo. Fazendo uma
síntese histórica sobre a formação dos professores nas décadas de 70 e 80 percebe-se
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uma forte influência da concepção tecnicista para atender o crescente processo de
industrialização no Brasil.
Segundo Contreras (2002), ao caracterizar o modelo da racionalidade
técnica, explica que a prática docente é compreendida como um conjunto de aplicações
teóricas e técnicas, disponíveis a priori e pautado nos procedimentos racionais da
ciência, visando à resolução instrumental dos problemas apresentado na situação do
ensino, o que gera uma hierarquia entre o conhecimento teórico e a prática.
A epistemologia da prática defendida por Shön dialoga com Dewey, pois
assume uma postura analítico-pragmatista. Propõe a formação de um profissional
“praticum reflexivo”, elencando quatro pontos fundamentais: o conhecer na ação, a
reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Esse
processo de auto-reflexão sobre o fazer do profissional, é evidenciado na formação de
professores no Brasil e nos textos legais que direcionam as políticas públicas e as
propostas pedagógicas que orientam a formação continuada dos professores. Cabe
destacar o alerta que:
Pensar a possibilidade do conhecimento prático como solução de problemas
oferecidos pelo imediatismo, limitando as ações profissionais ao espaço de
atuação profissional, é confirmar uma realidade fazendo movimentos de
adaptações e de busca da eficácia local e restrita a função exercida. A
produção do conhecimento que defendemos para o professor da educação
básica está relacionada à possibilidade da práxis, que indica uma reflexão no
sentido originário do materialismo histórico dialético, como um movimento
de ir além das aparências para que se possa realmente conhecer a prática e
voltar a ela para transformá-la. (SILVA, 2008, p.105).

Cabe destacar a necessidade de reconhecermos as experiências pedagógicas
e conhecimentos dos professores desenvolvidos no exercício de sua profissão, mas não
podemos supervalorizar a prática e desconsiderar que a organização do trabalho docente
se constitui por vários elementos que perpassam classe social, gênero, condições de
trabalho, entre outros que, efetivamente, consolidam seu trabalho e sua profissão num
contexto histórico. Quanto à supervalorização da prática na ação docente:
A ênfase praticista, que tem dominado a cultural profissional dos professores,
não contribui, a meu ver, para o crescimento desta profissão, tanto mais
necessária quanto o mundo actual, dito sociedade da informação, está longe
de ser um mundo do conhecimento, e muito menos de conhecimento para
todos. (RODÃO, 2007, p.102).

Além de disso reforça o peso relativo da teoria e prática na função de
ensinar e na formação docente. Nessa perspectiva, afirma que a formação deve ter como
principio o saber profissional, e esse se constrói por meio de uma fundamentação teórica
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consolidada e que permita uma prática que perpasse pelo o saber fazer, saber como
fazer e saber por que se faz. E assim, permita ao professor a construção de
conhecimentos específicos que são necessários na função de ensinar.
Segundo Santos (2010), a formação continuada deve ser pensada como um
instrumento do processo de desenvolvimento pessoal e profissional do professor,
portanto tendo um caráter permanente e inacabado. E que as matrizes teóricas que
orientam a formação de professores resultam de um processo histórico-social que
determinam o papel da escola, do aluno e do professor na sociedade em que estão
inseridos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse sentido, a formação continuada de professores é uma temática que se
apresenta sempre em pauta, e que representa um campo de disputa ideológica e política.
E o professor, diante desse contexto é visto como um grande protagonista para
transformar a Educação. Porém, diante do que está posto é preciso questionar qual a
função da escola para a sociedade moderna e que tipo de professor se quer formar, que
projeto de educação está sendo construído e consolidado. As questões são complexas,
mas são necessárias para a compreensão do objeto de pesquisa para que nesse processo
dialético e contraditório possamos ir além da aparência e caminharmos em direção da
essência do objeto.
Portanto, é necessário que essa formação viabilize a construção de conceitos
geradores de novas práticas pedagógicas nas quais o professor se sinta efetivamente
envolvido. A partir do momento que o professor participa efetivamente dos processos
de formação e deixa a condição de implementador dos métodos e práticas pedagógicas,
é possível legitimar mudanças no âmbito escolar, político e social. Os professores
precisam se interar e conhecerem quais são os princípios ou perspectivas teóricaspolíticas que direcionam sua formação para se posicionarem de maneira coletiva na
construção de sua profissão e profissionalização.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA: LEVANTAMENTO DAS DISSERTAÇÕES E TESES
PUBLICADAS A PARTIR DE 2003 NA BIBLIOTECA DIGITAL DO
IBICT
Renato Barros de Almeida
RESUMO
Este artigo é resultado de parte inicial da pesquisa de doutoramento no programa de
Educação da Universidade de Brasília que pretende realizar uma investigação no que
tange à formação continuada de professores da Educação Básica. Este trabalho é
resultado de uma pesquisa na etapa de levantamento bibliográfico para a realização da
tese, no âmbito das publicações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
- BDTD do Instituto Brasileiro de Informação Ciência e Tecnologia - IBICT, a partir de
2003 os descritores que caracterizam estes trabalhos. Nessa investigação, o corpus de
análise compõe-se de dissertações e de teses publicadas, da leitura dos resumos e
palavras chave dos trabalhos. Nesse período, foi instituída a Rede Nacional de
Formação Continuada de Professores da Educação Básica com a finalidade precípua de
contribuir com a qualidade do ensino e com a melhoria do aprendizado dos alunos por
meio de um amplo processo de articulação dos órgãos gestores, dos sistemas de ensino e
das instituições de formação, sobretudo, as universidades públicas e comunitárias. Por
meio dessa rede, o MEC assumiu o papel de indutor na formulação e institucionalização
de uma política nacional de formação continuada em estreita articulação e colaboração
com os sistemas de ensino e com as Instituições de Ensino Superior, que a partir desse
momento passam a ter a tarefa de ampliar suas ações para além da formação inicial,
responsabilizando-se também pela formação continuada de professores. Nesse sentido,
pretende-se perceber e compreender as concepções de formação continuada de
professores da Educação Básica nas publicações e pesquisas desse período.
Palavras-chave: Formação Continuada, concepções; publicações.

INTRODUÇÃO
As mudanças que estão ocorrendo mundialmente no campo da política, da
economia, da sociedade e da cultura a partir do neoliberalismo, demarcam um contexto
no qual constantemente se (re) organizam as relações sociais. Essas alterações são
resultantes das exigências impostas pelo processo de reestruturação do capitalismo que
imprimiu uma nova configuração ao processo de produção.
Nesse cenário, paradigmas econômicos mais flexíveis e mudanças significativas
podem ser observados no mundo do trabalho em um processo intenso de transformações
no âmbito mais amplo da sociedade.

ISSN 2177-336X

7132

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

27
Kuenzer (1999) chama a atenção para o fato de que as mudanças ocorridas no
mundo do trabalho trazem novos delineamentos para a educação e para a formação do
professor de maneira que “[...] a cada etapa de desenvolvimento social e econômico
correspondem projetos pedagógicos, aos quais correspondem perfis diferenciados de
professores, de modo a atender às demandas dos sistemas sociais e produtivos com base
na concepção dominante” (p. 166).
Nesse sentido, as reformas educacionais empreendidas tanto no panorama
internacional quanto brasileiro, principalmente em fins dos anos 1990 e início dos anos
2000, destacam o papel dos professores como principais agentes materializadores das
políticas educacionais.
Aqui cabe destacar a formação de professores e suas perspectivas diante das
políticas neoliberais. Para Freitas (2004), é difícil pensar uma formação de professores
com bases acadêmicas se não pensarmos as mudanças nas políticas públicas de
educação implementadas no país.
[...] as perspectivas de que essa formação se faça em bases teoricamente
sólidas e fundada nos princípios de uma formação de qualidade e relevância
social, são cada vez mais remotas, se não conseguirmos reverter o rumo das
políticas implementadas (FREITAS, 2004, p. 83).

É necessário pensar a formação de professores além de seu caráter instrumental,
de treinamento. É preciso compreender a indissossiabilidade teoria e prática, a práxis
enquanto ação humana transformada, o que Silva e Limonta (2014) defendem como
concepção Crítico Emancipadora de formação de professores.
A concepção de formação de professores na perspectiva crítico-emancipadora
busca construir a indissociabilidade da teoria e a prática na práxis – atividade
humana que transforma o mundo natural e social para fazer dele o mundo
humano, sem que essa atividade seja concebida como caráter utilitário
(SILVA; LIMONTA, 2014, p.19).

O histórico de formação de professores no Brasil de acordo com Freitas (2004,
p. 84), é marcado por embates entre projetos distintos. O marco inicial se dá no final dos
anos de 1970 com a abertura política brasileira, pelo contexto de discussão da
democracia e da escola pública de qualidade, para a autora supracitada o movimento
naquela época se dava pela “necessidade de ruptura com o tecnicismo reinante e de
vincular a concepção da forma de organização da escola à formação do educador,
vinculando-a por sua vez, às grandes questões sociais e ao movimento dos trabalhadores
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pela construção de uma nova sociedade, justa, democrática e igualitária” buscando a
superação das condições postas pela sociedade capitalista.
A década de 1980, segundo Freitas (2004), se dá com a ruptura do olhar para a
formação de professores, esse foi um período no qual as produções dos professores
destacavam concepções com caráter sócio histórica e a ideia de um profissional de
caráter amplo, um avanço para o período que até então estava demarcado pelo
tecnicismo.
Foi um período rico no qual os educadores produziram e evidenciaram
concepções avançadas sobre a formação de educador destacando o caráter
sócio histórico dessa formação e a necessidade de um profissional de caráter
amplo, com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo que se
aproprie dos princípios do trabalho docente, com desenvolvimento da
consciência crítica e em condições de interferir e transformar as condições da
escola, da educação e da sociedade (FREITAS, 2004, p. 85).

A formação de professores toma uma importância estratégica para as reformas
educacionais nos anos de 1990, a lógica produtivista, mercadológica de atendimento aos
princípios neoliberais avançam e alteram o curso das políticas públicas e da organização
da educação brasileira, não ficando de fora a formação de professores, que cede espaço
a uma concepção “[...] de profissional da educação de caráter técnico profissionalizante,
marcada pela competitividade e produtividade[...]” (FREITAS, 2004, p.86).
Para Freitas (2004) a partir da promulgação da lei n. 9.394/1996, LDB, a
formação inicial passa a ser “desvirtuada”, a autora critica as modificações postuladas
pela lei na educação brasileira e em especial na formação de professores, que altera o
formato no Brasil, cedendo às determinações postas pelos organismos financiadores
internacionais que buscavam garantir a materialidade da reforma da educação básica
brasileira (FREITAS, 2004). Assim, se dá o desdobramento da formação inicial em
nosso país, na perspectiva de enfatizar a dimensão prática do trabalho docente. A teoria
passa a ser entendida como uma reflexão a partir de situações concretas reais.
As diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura indicam claramente
que a necessária articulação teoria e prática tem valorizado mais o saber
prático em detrimento do teórico(...). Na formação do professor a relevância
da prática passa a ser decisiva, atribuindo-se à formação teórica um papel
que, se não inócuo, é pelo menos de menor importância (SILVA;
LIMONTA; 2014, p. 18)

Em um cenário de formação inicial “desvirtuada”, a formação continuada toma
fôlego e insurge como possibilidade de “virtude”, ou seja, neste contexto a proposta
deste trabalho é compreender a política de formação continuada de professores que

ISSN 2177-336X

7134

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

29
aparece associada ao processo de melhoria das práticas desenvolvidas pelos professores
no cotidiano, e passa assim a ser destacada, perante os discursos oficiais, como
possibilidade de construção de um novo perfil profissional.
DELIMITANDO A DISCUSSÃO
Cabe destacar que no contexto atual, a formação continuada tem sido enfatizada
tanto no discurso, quanto nas agendas das políticas educacionais, uma vez que esse eixo
da formação docente é reconhecido pelos discursos dominantes como um dos elementos
que pode concretizar as inovações exigidas pelas mudanças ocorridas na sociedade.
Nesse sentido, as propostas de formação docente implementadas pelo Estado Brasileiro,
no contexto da reforma educacional proposta a partir da década de 1990, buscam
possibilitar a construção de um novo formato para a formação dos professores,
ajustando não só à educação do século XXI, como também às demandas advindas da
reestruturação produtiva em desenvolvimento no mundo do trabalho.
A formação continuada dos professores é vista pelo discurso oficial como um
processo de atualização dos conhecimentos em detrimento da rápida renovação dos
conhecimentos e do desenvolvimento tecnológico. Essa perspectiva de formação está
em consonância com as políticas delineadas para a América Latina as quais têm como
principais articuladores os Organismos Internacionais.
O treinamento em serviço, na perspectiva enfatizada pelas agências
internacionais, é adequado a esse novo paradigma, pois permite a aplicação imediata
dos conhecimentos aprendidos no contexto de atuação do professor. Assim, a formação
continuada, assume nessa vertente uma operacionalização eficiente e menos onerosa.
Nessa perspectiva, este texto, tem como temática a discussão das concepções de
formação de professores nas políticas oficiais de formação continuada de professores
para a educação básica a partir de 2003, como marco histórico brasileiro de
configuração dessas ações em nosso país.
Para pensar a problemática do artigo cabe retomar o texto de Ulhôa (1998) que
aproxima o significado do problema a um inacabamento, no que se refere à apreensão
da realidade ou, por outro lado, a um turvamento frente ao real, em face do
desconhecimento da realidade, e, de forma simultânea, à emergência da necessidade
imperiosa de se ter de desvendá-la.
Nesse sentido, o autor expõe a seguinte ideia:
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[...] o problema, percebe-se (...) é sempre uma incompletude de visão, uma
carência do ver, uma dificuldade teórica: o problema não está no real, mas na
visão que tenho do real que de repente se dá conta de que não consegue
enxergar tudo o que a realidade me manifesta (ULHÔA, 1998, p. 8).

Todavia, o problema precisa configurar-se “[...] em um enunciado explicitado de
forma clara, compreensível e operacional cujo melhor modo de solução ou é uma
pesquisa ou pode ser resolvido por meio de processos científicos” (LAKATOS;
MARCONI, 2003, p. 127).
Tendo-se como base os conceitos e, ainda, levando em conta os argumentos
precedentes neste texto a respeito das reflexões elaboradas pelo Materialismo HistóricoDialético, o artigo, levanta os descritores da formação continuada de professores da
Educação Básica a partir de 2003, nas publicações da Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações – BDTD do Instituto Brasileiro de Informação Ciência e
Tecnologia – IBICT.
PROPOSIÇÕES TEÓRICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES
O artigo foi fundamentado na formação continuada de professores sob a
perspectiva crítica. Para tanto, estabelecer-se-á um diálogo com autores que
desenvolvem este raciocínio quais sejam: Giroux (1997), Contreras (2002), Garcia
(1997), Ferreira (2003) entre outros.
Desse modo, esta proposta pretende utilizar os conceitos de professores como
intelectuais transformadores, de Henry A. Giroux (1997), de professores como
pesquisadores de Silva (2008), de autonomia profissional dos professores, de José
Contreras (2002), e da perspectiva da formação continuada, de Garcia (1997) e Ferreira
(2003). Esses aportes teóricos contribuirão para auxiliar a reflexão sobre a formação
continuada dos professores que ensinam na Educação Básica, com o propósito de
contribuir com este campo da Educação.
Convém assinalar que se entende como formação continuada o conjunto de
atividades, realizadas individualmente ou em grupo, desenvolvidas pelos professores em
exercício com objetivo formativo, visando o desenvolvimento pessoal e profissional, a
fim de prepará-los para a realização de suas tarefas atuais ou outras novas que poderão
surgir nas suas práticas cotidianas (GARCIA, 1997).
E para que esse desenvolvimento seja autônomo, de acordo com Giroux (1997) é
necessário e urgente que o professor assimile princípios éticos, didáticos e pedagógicos
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que o ajudem a compreender e atuar de maneira mais efetiva sobre a diversidade
cultural, procurando refletir sobre os aspectos intelectuais e sociais que envolvem a sua
atividade docente.
Numa posição contrária à racionalidade técnica, Giroux (1997, p. 161) ressalta
que o trabalho docente é um trabalho intelectual e não puramente técnico,
argumentando que “nós dignificamos a capacidade humana de integrar pensamento e
prática, e assim destacamos a essência do que significa entender os professores como
profissionais reflexivos”. Portanto, segundo o mesmo autor, é preciso “encarar os
professores como intelectuais transformadores”, o que significa conferir à docência uma
dimensão crítica e política.
Vale destacar aqui que o pensar a prática não está relacionado ao professor
reflexivo, mas sim um pensar a prática tendo como base a práxis: se a atividade prática
por si só não é práxis, tampouco a atividade teórica, por si só, é práxis. “[...] a atividade
teórica proporciona um conhecimento indispensável para transformar a realidade, ou
traça finalidades que antecipam idealmente sua transformação, mas num e noutro caso,
fica intacta à realidade” (VAZQUEZ, 1977, p. 203), assim, se a teoria não transforma o
mundo, “pode contribuir para sua transformação, mas para isso tem que sair de si
mesma e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar com seus
atos reais, efetivos tal transformação” (p. 207).
Nessa perspectiva, a reflexão surge da curiosidade sobre a prática docente. Essa
curiosidade inicialmente é ingênua, mas com o exercício constante e sistematizado por
meio da pesquisa, vai se transformando em crítica. Dessa forma, a reflexão crítica
permanente deve constituir-se como orientação prioritária para a formação continuada
dos professores que buscam a transformação por meio da sua prática educativa.
Em se tratando de formação continuada, estudos de Ferreira (2003) assinalam
que esta sofreu grandes transformações no decorrer das décadas de 1970, 1980 e 1990.
Inicialmente essa formação se desenvolveu por meio de “projetos de treinamento,
reciclagem, atualização ou mesmo adestramento, posteriormente passa a projetos de
parceria entre formadores de professores (geralmente professores universitários) e
professores” (p. 32).
Convém assinalar que os projetos de parceria ou colaborativos, são constituídos
a partir de um contexto de práxis, na perspectiva da construção de novos
conhecimentos. Eles estendem-se por todo o percurso profissional do professor e a
tríade: formador, formando e conhecimento é (re) construída, por meio de várias ações
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formativas, mediante uma relação dialética, sendo esta uma característica necessária à
realização da práxis.
Percebe-se, portanto, que novas demandas advindas das mudanças sociais,
econômicas e culturais, apresentam naturezas distintas. Mudanças essas que são
apresentadas como novas questões para a escola, e, por conseguinte, para a prática do
professor. Do ponto de vista social, os interesses e o pensamento dos alunos e pais estão
presentes no cotidiano escolar e na comunidade em que a escola está inserida. Na
perspectiva dos órgãos governamentais, nota-se a solicitação de uma participação ativa
nos rumos pedagógicos e políticos do ambiente escolar, definindo o universo a ser
trabalhado com base em projetos gerados adequadamente para o universo de
conhecimento da sala de aula.
Na ótica pessoal, o professor tem sido chamado a tomar decisões, de modo mais
intenso, sobre seu percurso de formação, a romper gradativamente com a cultura de
isolamento profissional, participando dos espaços de discussão coletiva, de trabalhos
com projetos colaborativos e também a debater e reivindicar condições que permitam
viabilizar as demandas socioculturais emergentes.
Então, o processo formativo deverá propor situações que possibilitem a troca dos
saberes entre os professores, por meio de projetos articulados que possibilitem essa
reflexão conjunta. Para tanto, são indicados alguns elementos que podem favorecer
esses momentos reflexivos como o estudo compartilhado, o planejamento e o
desenvolvimento de ações conjuntas, estratégias de reflexão da prática e análise de
situações didáticas.
No processo de formação do professor é imprescindível que ele se posicione no
mundo como “ser histórico”. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que
antes foi novo e se fez velho e se ‘dispõe’ a ser ultrapassado por outro amanhã”. O
professor pode organizar as suas ideias e construir e reconstruir suas experiências,
abrindo espaço para uma autoanálise, por meio da pesquisa, ao identificar que o
momento presente se mostra como a interface entre as demandas do passado e do futuro
e que as experiências passadas estão intimamente associadas à sua prática de hoje. O
professor é um sujeito histórico e cultural. E para compreendermos o processo
educacional em que nos encontramos, é importante também entendermos a cultura na
qual estamos imersos.
A contextualização desse processo de formação para o desenvolvimento
profissional do professor, seja numa perspectiva inicial ou contínua, configura-se como
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algo dinâmico, e vai além dos componentes técnicos e operativos normalmente
impostos aos professores pelas autoridades competentes, que às vezes não levam em
conta a dimensão coletiva do trabalho docente e as situações reais enfrentadas por esses
profissionais em suas práticas diárias. Assim, essa contextualização pode propiciar um
caráter orgânico às várias etapas formativas que compõem esse processo, assegurandolhe um caráter contínuo e progressivo.
Os desafios encontrados na educação, como campo de formação que possibilite
ao professor renovar continuamente seus conhecimentos, de refletir criticamente sobre
sua prática, de ter uma postura consciente do seu papel frente a uma sociedade em
constantes transformações, dentre outros, têm impulsionado, nos últimos anos,
continuamente, reflexões e pesquisas em diferentes campos sociais, com base em
teóricos que buscam interpretar esse universo.
Concebendo a formação docente como um continuum, ou seja, “um processo de
desenvolvimento ao longo e ao largo da vida”, Lima (1996, p. 207) enfatiza a
obrigatoriedade de se estabelecer um fio condutor que ofereça nexo entre a formação
inicial, continuada e as experiências vividas. Apresenta então, a reflexão coletiva e o
apoio de um grupo como um componente indispensável e capaz de promover esses
nexos necessários.
Torres (1998) mostra a importância de a aprendizagem profissional ocorrer
também no local de trabalho, num relacionamento horizontal de colegiado entre os
pares, quando os professores compartilham, dialogam, analisam e resolvem juntos os
problemas. Essa forma de capacitação precisa se estender para os outros componentes
da escola, e não só os professores de maneira isolada, sendo a equipe escolar o sujeito
privilegiado da capacitação.
O QUE A BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÃO – BDTD DO
IBICT POSSUI SOBRE A FORMAÇÃO CONTUNIADA DE PROFESSORES
PARA EDUCAÇÃO BÁSICA.
A realização deste levantamento - seleção dos trabalhos, pesquisas - foi
submetida a uma filtragem por meio de uma expressão chave: Formação continuada de
professores da Educação Básica, e a um recorte temporal a partir do ano de 2003. Com
esse filtro, expressão chave e data a partir de 2003, apareceram na busca trezentos e dois
trabalhos.
O levantamento teve início, primeiramente, a partir dos títulos dos trabalhos,
seguidos dos resumos e palavras chave. O banco de dados forneceu trabalhos expostos
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de diversas maneiras, por uma escolha metodológica selecionou-se as publicações a
partir de 2003, mesmo ano de recorte da tese de doutoramento e da institucionalização
da Rede de formação Continuada no Brasil.
Para termos uma visão geral da busca inicial, criamos o Gráfico 1
abaixo, nele podemos observar o quantitativo de trabalhos por modalidades de
pesquisas, mestrados e doutorados.
GRÁFICO 1 – Quantitativo de publicações de trabalhos e modalidades

0
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0

83
219

Teses

Dissertações

Fonte: site IBICT/BDTD 2016

No que tange às instituições e programas em que estas pesquisas foram
realizadas, a análise do Gráfico 2, evidencia a produção de trabalhos acadêmicos em
instituições no eixo sudeste-sul. Fato que merece maior discussão e análise, não sendo
explorado neste artigo dado o seu objetivo, mas que reitera a tradição dessa região do
país em estudos e pesquisas no campo da formação de professores no Brasil.

GRÁFICO 2 – Publicação por região brasileira
Fonte: site IBICT/BDTD 2016

Na análise dos título, resumos e palavras-chave, elencou-se os descritores, ou
seja, o que descreve, caracteriza a temática de abordagem das publicações. Registra-se
que uma ficha de análise foi elaborada, a fim de dar continuidade, na pesquisa para a
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tese de doutoramento, ao estudo e compreensão dos trabalhos completos que se referem
especificamente à discussão da tese.

GRÁFICO 3 – Descritores dos trabalhos pesquisado
Fonte: site IBICT/BDTD 2016

A partir do objetivo deste artigo, nos cabe inferir que a concepção de formação
continuada de professores que se configura nos trabalhos levantados nesta pesquisa, não
traz muitas diferenças de levantamentos como os realizados anteriormente por outros
pesquisadores como CARVALHO; SIMÕES (1999), FALSARELLA (2004).
Os pesquisadores apresentam concepções que entendem a formação continuada
ora como uso de recursos tecnológicos para capacitação de professores, presencial ou a
distância por meio de módulos, curso e seminários, ora como críticas às perspectivas de
repasse, multiplicação por meio de especialistas.
Outra questão importante a ser ressaltada neste levantamento de dissertação e
teses encontra-se nas diferentes palavras usadas para tratar a formação continuada de
professores, tais como contínua, permanente, assunto já bem discutido por outros
autores, em especial por Marin (1995), Borges (1998), Falsarella (2004).
É recorrente destacar, ainda, a concepção que aparece no levantamento em
diversos trabalhos da formação continuada como complementar ou no sentido de suprir
lacunas da formação inicial de professores.
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Neste momento é importante retomar as discussões iniciais expostas neste texto
a partir de Silva e Limonta (2014) que discutem a atividade profissional no viés da
racionalidade técnica, concebida como instrumental e de treinamento, que desloca a
técnica para a prática do trabalho docente. Em algumas pesquisas levantadas neste
estudo, esta perspectiva é reiterada, em especial aquelas em que as competências e os
saberes são entendidos como uma reflexão a partir da prática no contexto das
instituições.
Silva e Limonta (2014) argumentam que a concepção denominada epistemologia
da prática é o arcabouço das teorias que têm se tornado hegemônicas nas discussões de
formação de professores. Nas produções pesquisadas, a escola é privilegiada como
espaço de verdadeira formação, pois parte de situações concretas, essas ideias aparecem
nas produções levantadas com grande frequência e com uma forte defesa do movimento
ação-reflexão-ação muito discutidas por autores como Schön (1992) e Zeichner (1993).
PARA FINALIZAR ESTE ARTIGO
Esse artigo, resultado de levantamento de produção, e que é parte inicial de
produção de tese de doutoramento, possibilitou compreender inicialmente as
concepções de formação continuada de professores da Educação Básica nas produções
de teses e dissertações da Biblioteca Digital de Dissertações e Teses do IBICT. Cabe
destacar que muito ainda é preciso ser analisado nos dados aqui levantados assim como
em outros bancos de dados de produções, tarefa a ser realizada na pesquisa de
doutorado.
Ressalta-se também que este trabalho possibilitará de forma mais ampla analisar
as influências e inferências das discussões e pesquisas na constituição de um sistema de
formação continuada empreendida pelo Ministério da Educação articulado com os
sistemas de ensino e universidades e, da mesma forma, apreender o desenvolvimento
das concepções de formação continuada e suas características a partir de 2003.
Em síntese, afirma-se que a concepção de formação continuada de professores
insurgente no levantamento realizado, pauta-se no processo crítico-reflexivo sobre o
fazer docente, ou seja, no campo da Epistemologia da Prática, portanto é necessário ir
além nas produções e pesquisas neste campo do conhecimento se se entende a formação
continuada de professores como proposta intencional, planejada, pensada a partir de
uma ação humana transformada – práxis.
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Muito ainda se tem para pensar, analisar e produzir nas discussões de formação
continuada de professores no Brasil para se refletir e discutir acerca das políticas de
formação continuada no Brasil. Esta é a proposta deste artigo mesmo que de forma
inicial.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
IDENTIDADES, SABERES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Painel apresenta resultados de pesquisas de enfoque qualitativo, no campo da formação
de professores de educação infantil, incluindo a formação nos cursos de Pedagogia, o
desenvolvimento profissional considerando contextos políticos de aprendizagem da
profissão e a perspectiva de professores dessa área sobre a aprendizagem de
conhecimentos científicos. A primeira pesquisa analisou matrizes curriculares de 144
cursos de Pedagogia no estado de São Paulo, por meio de análise documental, no que se
refere à educação infantil. A segunda pesquisa buscou analisar o contexto sóciohistórico-legal-cultural brasileiro e as questões relacionadas à formação e à atuação de
professores para a educação infantil, conjugada aos dados de pesquisa que buscou ouvir
as "vozes" de professoras sobre seu fazer e as condições de qualidade possível à
realização de seu trabalho pedagógico. A terceira pesquisa, investigou a concepção de
professores polivalentes sobre o papel do trabalho com conhecimentos científicos na
educação infantil. Em comum, as pesquisas apresentam a finalidade de contribuir para a
melhoria da qualidade da formação inicial e contínua de professores que educam e
cuidam de crianças pequenas em creches e pré-escolas, tanto no que se refere às
demandas formativas desses profissionais, como para a defesa do direito à educação de
crianças pequenas. Os resultados das pesquisas indicam: i) a fragilidade e a dispersão
curricular dos cursos de Pedagogia e a insuficiência da formação específica para a
educação infantil; ii) o não reconhecimento dos próprios professores como profissionais
da Educação, com fragilidades no discurso conceitual podendo colocar em risco o
compromisso com o desenvolvimento integral da criança; iii) a necessidade de que os
processos formativos de professores de educação infantil considerem a educação
científica com as crianças de modo a conciliar a socialização do saber e a participação
do educando nos processos de apropriação e de produção de cultura.

Palavras-chave: Professores
Conhecimentos Científicos.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTEXTO POLÍTICO EDUCACIONAL DE
APRENDIZAGEM E ENFRENTAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
Profª Drª Maristela Angotti –
FCLAr/UNESP/Araraquara-SP-Brasil-

Resumo: Tem este trabalho a finalidade de analisar o contexto sócio, histórico, legal e cultural
brasileiro e as questões relacionadas à formação e atuação de professores para a Educação
Infantil, bem como identificar consequências para o processo de aprendizagem e
desenvolvimento desses profissionais para qualificar o atendimento oferecido, sobretudo a partir
do fortalecimento do ser pessoa que se constrói e se apresenta no ser profissional. Além da
análise do itinerário histórico das recentes perdas angariadas pela Educação Básica, utilizamos
como elemento para nossas análises dados oriundos de pesquisa de abordagem qualitativa, na
qual se buscou ouvir as "vozes" de professoras sobre seu fazer e as condições de qualidade
possível à realização de seu trabalho pedagógico. Incongruências no contexto da política
educacional favorecem a construção de uma imagem profissional duvidosa e a revelação de
procedimento de pouca importância ou não reconhecimento das professoras como profissionais,
gerando fragilidades identificadas no discurso conceitual em sua relação com as práticas
pedagógicas efetivadas, o que acaba por colocar em risco o compromisso com o
desenvolvimento integral da criança e a construção de seus processos identitários, além do não
estabelecimento de responsabilidade frente a um pacto social inerente a este fazer. Assim,
buscamos oferecer contribuições a partir da pesquisa sobre o como aprende e se desenvolve o
docente na Educação Infantil, com foco na especificidade desta etapa pertencente ao sistema
educacional brasileiro para que possamos pensar em como melhor formá-los.
Palavras chaves: Educação Infantil; identidade docente; aprendizagem e desenvolvimento
profissional.

Este trabalho tem por hipótese que as políticas públicas tem sido um entrave
para a atuação docente na Educação Infantil, uma vez que as mesmas têm provocado
frequentemente a ideia de que esta etapa educacional seja ou possa ser considerada
menor no contexto educacional, o que acaba por impactar negativamente a pessoa do
professor e sua condição de atuação. Fato continuo é que diante deste processo de
desvalorização que afeta a pessoa do professor e insistentes elementos de fragmentação
da etapa educacional, a formação de professores não revelam sensibilidade e
compromisso com esta questão, comprometendo a formação da pessoa, seu aprendizado
relativo às dimensões de atuação cidadã e profissional .
Parte-se do princípio de ser a formação elemento fundamental para que se possa
pensar sobre a melhoria da educação, e retorna-se a esta formação com a definição de
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ser necessário considerar na mesma a pessoa na qual habita o profissional, sobretudo na
perspectiva de um protagonismo cidadão e de um profissionalismo inovador, cuja
profissionalidade se estenda para além dos compromissos com a especificidade da
prática didático-pedagógica realizada junto à criança, para pensar também nas
consequências sociais, históricas e culturais deste fazer.
Muitos autores têm sustentado este princípio, como Nóvoa que, fundamentado
em Jeniffer Nias, defende que a formação da pessoa é importante para a elaboração do
profissional, para que possamos pensar em produzir a formação, as aprendizagens e o
desenvolvimento profissional de docentes. Assim os referidos autores defendem e
divulgam a premissa de que “O professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa
é o professor".( Jennifer Nias apud NÓVOA, 2000, p.9.).
Neste sentido, é fato reconhecido a necessidade de investimento na pessoa do
futuro professor que se encontra em processo formativo. Este investimento recairia nas
bases de conhecimento, inclusive do autoconhecimento para que a pessoa possa projetar
o profissional que pretenda ser, a delimitação das linhas teóricas com as quais se
identifica e assume do ponto de vista do desenvolvimento humano e de sua consequente
prática teórico metodológica.
O referenciado autoconhecimento é determinante também na identificação com
o objeto de interesse da educação: o ser humano e o conhecimento, bem como no caso
do professor que irá atuar na Educação Infantil com a criança menor de seis anos e a
especificidade do trabalho a ser realizado, reconhecendo sua forma de ser, agir, de
revelar interesses e necessidades perante o mundo e suas relações com ele. Portanto,
esta pessoa em seu processo de ser pessoa em permanente desenvolvimento e necessário
investimento constitui o filtro pelo qual será constituído o profissional docente.
Esta pessoa está inserida e faz parte de um determinado contexto sócio-históricocultural e as relações constituídas no contexto social de pertença contribuem de maneira
bastante objetiva e significativa para a construção das imagens pessoais e profissionais.
As concepções que proliferam, as condições de valorização ou não da pessoa e do
profissional atuam sobre o ser e na elaboração de sua imagem, bem como definem suas
condições próprias de atuação. Vivemos em situação de conhecimento pessoal em que
uma das vias constitui-se o enxergar-se, o reconhecer-se no e pelo outro ou pela imagem
construída pelo outro na construção da estima, da autoestima que pode fortalecer ou
enfraquecer as condições do ser pessoa. Esta condição mantém relação estreita com a
atuação profissional, definindo seus "contornos" e essência.
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Precisamos nos ater em como o contexto tem contribuído para a construção de
imagens frágeis referentes à pessoa e a sua construção enquanto profissional; como as
contribuições podem ou têm se constituído em elemento negativo, nefasto e apassivador
de perspectivas inovadoras, criativas, produtivas, pois que deixem sempre entrever
que quem escolhe a docência o faz por falta de opções e tal fazer, sobretudo se realizado
com crianças menores, torna-se também um fazer menor, um ato determinante pela
condição de gênero feminino, instinto e condição natural da mulher com o ato de
educar, uma atitude de amor e cuidado para com a criança; a maternagem instalada e
não um fazer pedagógico, portanto profissional e necessário de ser reconhecido e
valorizado como qualquer outra profissão.
Sem querer teorizar de maneira profunda sobre, mas considerando necessário
destacar para a análise a ser realizada, atrevo-me a trazer para a discussão questões
teóricas sobre as representações sociais e para isso ancoro-me em um artigo bastante
interessante de Angela Arruda, que nos conduz pelo seu caminhar teórico ao
entendimento conceitual elaborado por Denise Jodelet, o qual assim se apresenta como
sendo “As representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente
elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção
de uma realidade comum a um conjunto social”. (Arruda, 2002, p.138) Neste
entendimento nortearemos parte do nosso processo de análise no sentido de entender o
como imagens externas, percepções podem comprometer a autoestima de uma pessoa e
sua condição de ser e estar profissional, neste caso, profissional docente na Educação
Infantil.
Com este conceito analisaremos o quadro de referência legal no qual os
professores e profissionais da Educação Infantil estão inseridos para analisarmos o
como as aprendizagens e a construção da identidade docente podem estar sendo
influenciadas por elementos que contribuem para uma construção negativa, de
desvalorização da imagem e consequentemente da construção da identidade docente no
seio da categoria profissional.
Vejamos, em 1988 foi promulgada a Carta Constitucional da República
Federativa do Brasil, um marco no nosso contexto histórico que se caracterizou como
determinante para que um sentimento forte de esperança em relação ao reconhecimento,
valorização e crescimento quantitativo e qualitativo do atendimento pedagógico à
primeira infância pudesse acontecer.
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O fato de ter sido alterada a concepção e o estatuto de cidadania para o ser
criança ao ser reconhecida nesta nova Constituição como ser de direitos trouxe um novo
e difícil caminho social a ser percorrido para atendê-la. Os termos da Lei precisam de
crédito e definições estruturais para que possam ser implementados na dinâmica da
sociedade. Há que se reconhecer a importância e a legitimidade do interlocutor social e
cidadão para que a dinâmica, no caso sócio educacional possa ser redesenhada,
reformulada, recriada sob novas e determinantes posições conceituais com suas
derivações práticas.
A denominação Educação Infantil já revela expressão de nova concepção de
atendimento que atribui importância e reconhecimento de valor aos primeiros anos de
vida, não devendo ser considerado o melhor e/ou mais importante momento sobre os
demais que virão, mas tão importante e merecedor de atenção e investimentos como
qualquer outro atendimento de educação e ensino escolarizado.
Defende-se assim, em entendimento possível, o compromisso da educação como
elemento

fundamental

na

sustentabilidade

humana

para

prover

a

criança

desenvolvimento integral, pleno e prepará-la para uma vida sadia em sociedade, na qual
se insira como protagonista, ator principal da e na construção dinâmica do processo de
inovação, transformação social, cultural e histórica.
Há subjacente a esta defesa o princípio de que não somos apenas produto de
cultura, mas também produzimos cultura, somos positivamente transgressores no ato
criativo de participação/transformação/inovação na dinâmica do processo sóciohistórico-cultural do qual e no qual estamos inseridos e a criança dele assim faz parte,
elaborando suas concepções e conhecimentos e criando dentro do possível o “novo
melhor” que permita qualificar a vida.
Tal colocação nos situa diante da condição de que, para que efetivamente
consigamos tal finalidade perante a Educação da primeira infância, importante também
seria a construção da identidade docente nesta mesma perspectiva. Portanto, a formação
de professores deve assumir importante papel no sentido de formar profissionais que
possam ser atuantes, protagonistas frente à sociedade e seu dinamismo.
Na sequência histórica legal, o passo subsequente à condição de direito
consignado aos menores de 6 anos de idade foi dinamizado com o reconhecimento de
que o atendimento à primeira infância estaria saindo definitivamente da área assistencial
e sendo incluído na educacional, assim assumido pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996, em seu artigo 29, que reconhece a Educação Infantil
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enquanto primeira etapa da Educação Básica no Brasil. Material rico e de profundo
conhecimento sobre a criança, respeitada em seu desenvolvimento, identidade singular e
coletiva e nas metodologias lúdicas e artísticas favorecedoras de seu desenvolvimento
integral, considerando-se os contextos específicos de pertença cultural.
Com advento do século XXI e as discussões sobre financiamento educacional,
nem tudo seguiu com o otimismo de conquistas; neste sentido delineia-se um cenário de
desconforto na desigualdade valorativa entre os níveis e etapas educacionais, revelando
na política um descrédito no conhecimento sobre a infância e a adequação do
atendimento pedagógico que a ela deveria ser oferecido em condições de qualidade.
O contexto sócio-histórico-legal-cultural brasileiro parece não estar muito
favorável e convicto da importância do atendimento educacional à crianças menores de
6 anos, e assim a educação para a infância sofre um duro golpe com a Lei nº 11.274, de
6 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade (muitas vezes
menores ainda). Quebra-se a concepção de primeira infância estruturada desde os
primórdios da psicologia estimulada por Frederico Froebel, na Alemanha (século XIX).
A implementação da referida Lei nos permite a consideração de que o
conhecimento sobre a infância e seu desenvolvimento em pouco importa para a
definição de políticas públicas e que o elemento norteador da mesma está respaldado
nas condições de financiamento. O que pode levar à interpretação de que o conquistado
após a Constituição (1988) em termos de atendimento à primeira infância pelas vias da
Educação Infantil é de pouca importância, até desnecessário, e assim o trabalho docente
pode ser considerado também como algo menor para esta fase da vida do ser e sem
muita contribuição para a formação da pessoa, do ser social, político, histórico e
cultural.
Com a Emenda Constitucional nº 53/ 2006, a criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, ficam suficientemente claros os motivos da inserção da criança aos 6 anos de
idade no Ensino Fundamental de 9 anos, pois a renda per capita financiada nesta etapa é
superior a qualquer outra pertencente ao sistema educacional. Portanto, a Educação
Infantil novamente passa por um duro golpe de desvalorização e pouco reconhecimento
de importância, tendo quase ficado de fora do financiamento da Educação Básica a
creche, que no Brasil envolve o período etário dos 0 aos 3 anos de idade, não tendo sido

ISSN 2177-336X

7150

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

7

consolidada tal situação em decorrência do reconhecimento de que seria um ato
inconstitucional, o que poderia significar a suspensão do FUNDEB.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de dezembro de
2009, que amplia o direito público subjetivo a toda a Educação Básica, tornando
obrigatória e gratuita a matrícula de crianças de idade entre 4 aos 17 anos, pode-se
constatar o ganho para a sociedade que amplia sua base de direitos e formação
educacional, indubitável, mas um duro golpe para a Educação Infantil que se fragmenta
e se define por etapas diferenciadas de importância perante a política educacional em
seu processo de financiamento. A não inclusão da creche enquanto direito público
subjetivo favorece sua não valorização e reconhecimento de importância menor para o
desenvolvimento humano.
Ações políticas por vezes interessantes à formação do cidadão podem estar
corroborando para a hierarquização das etapas educacionais e desqualificação de seus
profissionais, favorecendo concepções dúbias sobre a matéria para e perante a
sociedade. É a construção de um novo desenho social fundamentado em um ideário que
favorece a pauperização para o conhecimento pedagógico e suas áreas correlatas, bem
como favorece as representações sociais e menor reconhecimento para o profissional
que atua na Educação Infantil, contribuindo para que sua estima se enfraqueça e para
que sua dignidade se fragilize diante do não reconhecimento de sua importância na
promoção do desenvolvimento humano e na consolidação de uma sociedade mais
voltada ao processo de humanização. “Algo menor”, fazer qualquer que assim
entendido se torna socialmente menos valorizado, promovendo em seus profissionais
um sentimento de pequenez profissional e social, o que certamente poderia contribuir
para o mal estar docente pelas vias das mudanças sociais, segundo Esteves. (ESTEVES,
1994; ESTEVES; FRANCO e VERA, 1995).
A situação assim descrita está provocando sérias consequências para o processo
de construção das identidades profissionais, bem como para a aprendizagem e
desenvolvimento profissional de docentes na e da Educação Infantil. O que inclusive
vem favorecendo o enraizamento de uma cultura institucional hierarquizada,
competitiva e de desqualificação de pares que atuam com crianças menores: quanto
menor a criança atendida, menos crédito ao docente que com ela atua.
Pode-se, portanto, considerar que os mecanismos legais, institucionais, culturais
estejam coibindo a estruturação da autoestima e do processo de construção positivo da
identidade do docente que atua na Educação Infantil, o que faz dele um mero técnico e
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não um profissional com perfil e identidade marcadamente voltados ao compromisso
com a criança e com a sociedade de pertença, já que a legislação fragmentou esta etapa
educacional, criou processos de hierarquização pelo valor do financiamento per capita e
pela condição de direito público subjetivo a quase toda a Educação Básica, com exceção
da creche. Fatos significativos para comprometer a identidade profissional, bem como a
atuação dos docentes na Educação Infantil, bem como diante das famílias e
comunidade.
Portanto,
Tratar da identidade docente é estar atento para a política de
representação que instituem os discursos veiculados por grupos e
indivíduos que disputam o espaço acadêmico ou que estão na gestão do
Estado. É considerar também os efeitos práticos e as políticas de
verdade que discursos veiculados pela mídia impressa, televisiva e
cinematográfica estão ajudando a configurar. A identidade docente é
negociada entre essas múltiplas representações, entre as quais, e de
modo relevante, as políticas de identidade estabelecidas pelo discurso
educacional oficial. Esse discurso fala da gestão dos docentes e da
organização dos sistemas escolares, dos objetivos e das metas do
trabalho de ensino e dos docentes; fala também dos modos pelos quais
são vistos ou falados, dos discursos que os vêem e através dos quais
eles se vêem, produzindo uma ética e uma determinada relação com eles
mesmos, que constituem, a experiência que podem ter de si próprios.
(GARCIA, HYPÓLITO e VIEIRA, 2005, p. 47)
[...]
A identidade profissional dos docentes é assim entendida como uma
construção social marcada por múltiplos fatores que interagem entre si,
resultando numa série de representações que os docentes fazem de si
mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente e
inconscientemente, negociações das quais certamente fazem parte suas
histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, o imaginário
recorrente acerca dessa profissão — certamente marcado pela gênese e
desenvolvimento histórico da função docente —, e os discursos que
circulam no mundo social e cultural acerca dos docentes e da escola.
(GARCIA, HYPÓLITO e VIEIRA, 2005, p.54-55)

A construção das identidades, dos saberes, das aprendizagens e do
desenvolvimento profissional docente tem sido temática recorrente no trabalho de
pesquisa de autores que tratam a questão em profundidade, sendo Maurice Tardif um
deles. O autor revela a estruturação de relações entre os saberes por ele defendidos.
Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação
profissional e dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais.
(TARDIF, 2002, p. 36)

Saber eivado de vivência, marcado e decorrente da experiência, saber
experiencial que, para Tardif, se constitui na elaboração pessoal expresso nas condições
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práticas do fazer. O saber experiencial estará sendo aqui entendido de forma mais
ampla, para além da atuação circunscrita à prática do efetivo exercício profissional
envolvendo também as experiências de vida da pessoa do docente. Nesta perspectiva
será utilizado como fonte de saberes o contexto de pertença das professoras e dos
profissionais da educação infantil.
Assim se poderá analisar e confirmar o fato de que este saber experiencial pode
trazer contribuições bastante complexas e negativas à construção da identidade
profissional e de contribuições para este amálgama de saberes que constituem os saberes
docentes, podendo fragilizar as relações do docente na instituição e com a família, com
a sociedade, comprometendo o fazer pedagógico oferecido às crianças menores de seis
anos, bem como a participação política, histórica e social intencionada e definida pelo
docente, mantendo-o na condição de subserviência, heteronomia pessoal e profissional,
com consequências para exercer efetivamente a vida com protagonismo, com
determinação, convicção e compromissos, sobretudo com a infância e a etapa inicial
educacional na qual está inserida. Não cumprindo com as condições favorecidas pela
legislação em termos de uma educação possivelmente constituída pela participação,
envolvimento, diálogo entre pares docentes e profissionais, com as famílias e a
sociedade, inclusive para a estruturação de um possível pacto decorrente de um projeto
consensuado de sociedade.
A formação de professores também precisa tomar para si a pessoa, o professor
em sua essência singular de ser como elemento foco de preocupação, exigente de um
investimento na pessoa para que possa se constituir profissional enquanto laboratório de
profissionalidade, mas também um espaço de constituição da pessoa em formação para
buscar a sustentação para o desenvolvimento pessoal, filtro do profissional e estrutura
do cidadão que habita o docente.
O trabalho de pesquisa aqui referenciado e agora apresentado tem por
preocupação e intenção estabelecer critérios válidos e sustentáveis para a estruturação
de um nível de qualidade a ser oferecido no atendimento educacional à faixa etária
anterior aos seis anos de idade, efetivando-se o compromisso e o direito da criança com
o seu desenvolvimento integral. Neste sentido, constitui-se enquanto questão de
pesquisa, a investigação relativa ao como os critérios de qualidade, considerados
inquestionáveis no entendimento do grupo de pesquisa, estão sendo analisados pelos
profissionais que desempenham diferentes funções nas instituições de Educação
Infantil?
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A pesquisa realizada buscou ouvir as vozes dos profissionais que atuam na
Educação Infantil em município do interior do Estado de São Paulo, referente aos
critérios de qualidade para a Educação Infantil. Preocupação reside no como analisam
as condições existentes e reais para que se possa oferecer uma educação que atenda
efetivamente a um patamar de qualidade definidor da melhor situação para que o
desenvolvimento integral da criança possa se realizar.
A metodologia

da pesquisa sustentou-se na abordagem qualitativa com a

ancoragem necessária também na quantitativa, portanto foi desenvolvida sob condições
de utilização que demarcam uma abordagem mista, tendo por amostra de sujeitos 79
profissionais que se apresentaram voluntariamente dentro das trinta e quatro (34)
unidades de educação infantil constituídas no município à época e se tornaram
respondentes de um extenso formulário eletrônico que abarcou perspectivas de
formação, atuação, concepções, infraestrutura, conteúdos e metodologias específicas,
projeções de melhoria do atendimento pedagógico oferecido à primeira infância.
A amostra de sujeitos ficou composta por: 32 agentes educacionais que atuam
com crianças na faixa etária dos 0 aos 3 anos; 25 diretores; e 22 professoras que atuam
com crianças na faixa etária dos 4 aos 6 anos, portanto, a categoria de docentes foi
composta pela menor amostra voluntária de sujeitos por segmento, dado relativo a
resistência à participações que já pode ser considerado como um elemento dificultador
da participação na dinâmica estrutural da educação.
A análise dos dados referentes à formação dos profissionais que estão atuando
na referida etapa educacional é bastante interessante, revelando um percentual
considerável de 72,15% (57 sujeitos dentre os 79) cuja formação ocorreu na Educação
Superior em curso completo de graduação. Porém é interessante colocar que corroboram
com esta análise a conquista de titulação subsequente, cuja situação revela que 34 deles
(43,04%) já completou um curso de especialização; 05 (6,33%) já têm o mestrado e 04
(5,06%) o doutorado concluídos.
Interessante destacar que, apesar desta condição tão favorecida em termos de
formação, a análise identifica um dado contraditório e preocupante, que revela uma
posição perigosa dos sujeitos em não considerar necessária a formação educacional
superior para atuação

profissional. Quando perguntados

sobre

Como você

caracterizaria uma educação infantil de qualidade?, em primeira opção apenas 9,09 da
amostra relativa aos docentes (22 sujeitos), ou seja, duas professoras defendem que
professores bem formados constituem critério de qualidade ao atendimento educacional
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à primeira infância. O que permite considerar que há certa desconsideração em relação à
formação específica para o trabalho com crianças menores de seis anos, não
constituindo este elemento como prioritário na condição de se analisar e definir critérios
que poderiam qualificar a Educação Infantil.
Nesta mesma linha de reflexão, fato que os profissionais têm formação
diferenciada em nível superior, espera-se que sejam mais esclarecidos, atentos as
questões sociais, que sejam mais atuantes socialmente falando na defesa dos direitos
educacionais.
Apesar da docência na Educação Infantil ter que desenvolver integralmente a
criança e entendê-la em seu protagonismo social, histórico e cultural os docentes não
têm se constituído em modelo para tanto, nem revelam perspectivas de que vivenciam
esta condição em favor da infância, da criança e da etapa educacional na qual atuam.
O caminho da escola de Educação Infantil como espaço de ação e formação
entre contextos que precisam se integrar pela melhoria da qualidade do atendimento
pedagógico oferecido à criança menor de seis anos e garantir seus direitos ainda está
com pouca força e não começou seu processo de engatinhar. A cultura institucional
precisa ser transgredida, novos créditos precisam ser atribuídos aos pais e à comunidade
como parceiros colaborativos e cooperativos na busca por uma educação de qualidade,
mesmo que disso dependa uma profissionalidade docente ampliada que publicize a
importância e o papel da Educação Infantil para o favorecimento do desenvolvimento
pleno da criança extra muros.
A existência da normativa legal não garante a participação em defesa dos
direitos da criança, ser de direitos. A ampliação da condição de cidadania oferecida pela
Constituição reconhecida e definida como cidadão não favoreceu os processos de
participação em defesa dos direitos da criança, sobretudo à Educação.
Em relação ao critério de qualidade que envolve a participação das docentes na
melhoria de seu espaço de trabalho, condição favorecida pela própria autonomia
prevista na legislação, dezenove docentes (86,36%) acreditam que podem melhorar e
três dizem que não (13,64%). O interessante é que nas respostas abertas fica claro o tipo
de necessidade para a melhoria e que normalmente perpassa a um investimento pessoal
em relação ao trabalho de grupo, ao não ser individualista, à constituição de uma equipe
de fato na unidade educacional que possa colaborar e cooperar entre si até mesmo na
troca de conhecimento. Tais respostas permitem inferir a não participação na dinâmica
institucional por parte dos docentes de maneira a tornar a mesma uma unidade
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pedagógica, a realizar um protagonismo profissional enquanto critério para se pensar
coletivamente a melhoria da qualidade do atendimento. Então vejamos algumas
respostas das docentes em relação às contribuições para a melhoria do espaço de
trabalho:
.Mais autonomia para o professor e direção.;
.Em meio aos problemas e dificuldades não olhar apenas as minhas
dificuldades, mas a do grupo como um todo.;
. Colaboração, ética, organização do ambiente.
.Tempo para diálogos referentes ao trabalho e atividades
desenvolvidas entre os pares da unidade.
. Trabalhar em equipe.
.Partilhar com os colegas de trabalho, procurar manter um ambiente
de amabilidade tanto em relação aos educandos como com o corpo
docente e discente da escola. Demonstrar sempre disposição para
ajudar e compartilhar sempre.
.Bom humor (pois ele contagia), não reclamar por pouca coisa, não
falar mal dos colegas em geral, ser um ótimo profissional.

As falas das docentes (a composição deste segmento era em sua totalidade de
mulheres) permitem inferir que o espaço de trabalho, a unidade institucional não tem se
revelado em espaço prazeroso, coletivo, de participação e pertença com trocas e
gentilezas sendo necessário elevá-lo a um patamar diferenciado de respeito para se
conquistar o grupo, a coletividade e, porque não dizer, a unidade pedagógica
institucional. Revela-se a necessidade de participação e interveniência, um
disponibilizar-se pessoal para que o profissional possa aflorar de maneira a contribuir
para algo novo, melhor e comprometido com o fazer, com os pares, com a instituição,
consequentemente que acaba atendendo de maneira diferenciada as crianças em suas
necessidades e interesses.
À guisa de um encaminhamento, importante se faz colocar o crédito de que a
situação sócio, histórica, política, educacional e cultural inicialmente apresentada não é
condição única e ou via direta na determinação das condições pessoais e profissionais
de realização do fazer docente na educação infantil, porém deve se considerar elemento
absolutamente possível de contribuição para a não “consolidação” dos direitos da
infância, sobretudo de ter uma educação infantil oferecida com qualidade e que
promova desenvolvimento integral das crianças atendidas.
Talvez, pela baixa estima em relação ao seu fazer, apesar de índice alto em
termos de formação superior, este grupo de professores possa ter dificuldades em se
elaborar enquanto profissionais, uma vez que a sociedade não os reconhece
efetivamente e nem tampouco os trata com respeito devido, dignidade e valorização,
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considerando a educação infantil como algo menor no processo de formação de seus
filhos.
Como exemplo pode ser apresentada a seguinte situação. No final da aplicação
do questionário eletrônico para a coleta de dados da pesquisa realizada, uma das
profissionais veio ao encontro de um membro do grupo de pesquisa e, num ímpeto
extremo de ansiedade e necessidade, segurando-a em seus braços pediu para que "nós
da Universidade" fizéssemos algo pela Educação Infantil, pois ela acreditava que só
nós poderíamos conseguir isso, pois eles não tinham força nenhuma para tanto.
A situação revela em muito o sentimento da profissional, a condição de fraqueza
e impotência diante do que considera ser essencial realizar pela e para a busca da
qualidade na e da Educação Infantil. Revela sua autoimagem profissional frágil e de
limitações.
Portanto, temos muito que fazer em termos de formação para melhorar a imagem
da profissão e constituir estrutura diferenciada para pessoas que tenham interesse e
queiram, por identificação pelo objeto e pela atuação, se tornar pedagogos, professores
de Educação Infantil com claro compromisso pelo protagonismo profissional que
promova a profissionalidade docente e fortaleça os processos de profissionalização em
contexto sócio, histórico, cultural específico. Que consigamos forjar profissionais
atuantes politicamente na defesa da infância, da criança e de seus direitos já ou ainda
não consignados em Lei, mas que defendam a condição de atendimento pedagógico
adequado e de qualidade a todas as crianças menores de seis anos de idade, com o
intuito de que possam ter favorecido seus processos de desenvolvimento integral e de
identidade pessoal e coletiva, pelas vias do cuidar-educar-brincar com forte apelo as
atividades expressivas, em ambientes sustentados pela inserção no mundo da ética,
estética e da iniciação política.
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CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE DIZEM OS DOCENTES

Amanda Cristina Teagno Lopes Marques
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) –
Campus São Paulo – SP.
GEPEFE (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores) – FEUSP.

O presente artigo apresenta uma discussão sobre o trabalho com ciências na educação
infantil, o que certamente traz implicações aos processos de formação inicial e contínua
de professores. Para tanto, partindo da questão Qual a concepção do professor que atua
na educação infantil sobre o trabalho com ciências nessa etapa da educação básica?,
teve por objetivos: a) investigar a concepção de professores polivalentes sobre o papel
do trabalho com conhecimentos científicos na educação infantil; b) analisar, a partir das
falas de professoras e coordenadora pedagógica, o modo como são estruturadas as
práticas pedagógicas voltadas à promoção do acesso aos conhecimentos científicos na
educação infantil; c) apontar indicadores de necessidades formativas a serem
contempladas nos processos de formação inicial e contínua de professores da educação
infantil. Como procedimento metodológico, foram realizadas entrevistas com três
professoras e coordenadora pedagógica de uma escola municipal de educação infantil de
São Paulo. Evidencia-se nas falas a existência de um trabalho assistemático com
ciências, permeado por uma pluralidade de concepções; elementos como “cotidiano”,
“interdisciplinaridade”, “investigação” foram associados ao trabalho com ciências na
educação infantil. Defender a necessidade de uma educação científica desde a educação
infantil não significa proceder à transmissão de conceitos aos moldes da denominada
“escola tradicional”, mas sim de possibilitar às crianças o acesso a saberes próprios do
campo, dentro de uma pedagogia da participação, pautada em uma concepção de criança
como agente, sujeito histórico, produtor de cultura. Conciliar esses elementos –
socialização do saber e participação do educando nos processos de apropriação e
produção de cultura – mostra-se tema controverso nas discussões atuais acerca de um
projeto político-pedagógico para a educação infantil, o que se reflete nas falas das
professoras entrevistadas, indicando demandas formativas.
Palavras-chave: ciências – educação infantil – concepções docentes.

1. Introdução

Diante do contexto de discussão sobre um projeto político-pedagógico para a
educação infantil, entendido como identidade da instituição e norteador de ações com
vistas à concretização de concepções e metas assumidas coletivamente, e sobre um
currículo para esta etapa da educação básica, compreendido como seleção cultural,
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“expressão da função social e cultural da instituição escolar” (SACRISTÁN, 2000, p.
26), pautamo-nos no entendimento de que cabe à escola – o que inclui a de Educação
Infantil – possibilitar a democratização do saber, conceituando-a como “instância
formativa, de aprendizagem e desevolvimento, de socialização e produção de bens
culturais” (MARQUES, GOMES, 2013, p. 61-2). Nesse sentido, a discussão sobre os
conteúdos culturais e seu modo de trabalho no contexto da educação infantil faz-se
necessária a fim de evitarmos o esvaziamento de experiências formativas – em um
entendimento equivocado acerca da concepção de criança como agente e produtor de
cultura – ou, ao revés, a centralização das práticas pedagógicas em um modelo
transmissivo, que desconsidera a criança em seu modo específico de ser e estar no
mundo.
No que se refere ao ensino de ciências, propomos uma concepção mais ampliada
que entende a educação científica como parte da educação geral (CACHAPUZ et al,
2011), processo que se desenvolve em espaços de educação formal e não-formal, e que
deve visar à democratização de conhecimentos no sentido de ampliação da leitura de
mundo do sujeito, o que inclui a criança. Acreditamos que o ensino de ciências não deve
se reduzir aos aspectos conceituais, e que o trabalho na Educação Infantil precisa estar
pautado em uma pedagogia da participação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007),
considerando a criança como produtora de cultura (CORSARO, 2011) e sujeito ativo no
processo de aprendizagem. Nessa direção, algumas questões de fundo apresentam-se
como importantes: de que maneira é possível construir práticas pedagógicas na
educação infantil que promovam a aproximação da criança pequena à cultura científica,
sem que isso signifique orientar a ação pedagógica à preparação de futuros cientistas?
Como tem ocorrido o trabalho com conhecimentos científicos na educação infantil? Que
concepções têm permeado as práticas pedagógicas?
Carvalho e Gil-Pérez (2011) apontam para a importância do conhecimento das
concepções espontâneas dos docentes no processo de formação e levantamento de
necessidades formativas; para os autores, trata-se de “conhecer e questionar o
pensamento docente espontâneo” (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 27),
considerando que essas ideias, comportamentos e atitudes podem constituir “obstáculos
para uma atividade docente inovadora” (id: p. 30), o que indica a relevância de
pesquisas que visem a analisar e problematizar essas concepções.
À luz do contexto apontado, sintetizamos a questão que norteou a pesquisa ora
apresentada nesta Comunicação na seguinte questão: Qual a concepção do professor
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que atua na educação infantil sobre o trabalho com ciências nessa etapa da educação
básica? Como objetivos: a) investigar a concepção de professores polivalentes sobre o
papel do trabalho com conhecimentos científicos na educação infantil; b) analisar, a
partir das falas de professoras e coordenadora pedagógica, o modo como são
estruturadas as práticas pedagógicas voltadas à promoção do acesso aos conhecimentos
científicos na educação infantil; c) apontar indicadores de necessidades formativas a
serem contempladas nos processos de formação inicial e contínua de professores da
educação infantil. Do ponto de vista metodológico, optamos pela realização de pesquisa
pautada na abordagem qualitativa (BOGDAN, 2010), considerando a complexidade do
fenômeno e sua contextualização. Como procedimento para coleta de dados, realizamos
entrevista semiestruturada com três professoras e a coordenadora pedagógica de uma
escola municipal de educação infantil de São Paulo, recorrendo à análise temática de
conteúdo (BARDIN, 1974) como procedimento de análise dos dados coletados.

2. Ciências na Educação Infantil? Controvérsias e perspectivas

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, configura-se como
espaço de cuidado e educação de crianças de 0 a 5 anos de idade. De acordo com as
atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), as
práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições devem ter como eixos norteadores
as interações e a brincadeira, garantindo às crianças experiências diversificadas de
aprendizagem, o que inclui o trabalho com conhecimentos científicos. Esse trabalho
deve ser realizado, conforme aponta a Resolução, de maneira integrada; não se trata,
portanto, de promover um ensino centrado na transmissão de informações pelo
professor, mas de criar de situações de aprendizagem nas quais a criança se mostre
protagonista.
É função da escola, nos diferentes níveis de ensino, possibilitar a
democratização do acesso ao conhecimento e o desenvolvimento da autonomia do
pensar como condição de humanização (FREIRE, 1974). Nesse sentido, o que justifica
o trabalho com conhecimentos das ciências naturais na educação infantil não é a
preparação da criança para o ensino fundamental, e sim o papel da escola na mediação
dos saberes e das experiências das crianças com os conhecimentos que circulam na
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cultura mais ampla (OLIVEIRA, 2010), ampliando as possibilidades de aprendizagem e
desenvolvimento, as quais, sem a mediação e intervenção da escola, não seriam
espontaneamente alcançadas.

Assim, as experiências vividas no espaço de Educação Infantil devem
possibilitar o encontro de explicações pela criança sobre o que ocorre
à sua volta e consigo mesma enquanto desenvolvem formas de sentir,
pensar e solucionar problemas. Nesse processo, é preciso considerar
que as crianças necessitam envolver-se com diferentes linguagens e
valorizar o lúdico, as brincadeiras, as culturas infantis. Nãos se trata
assim de transmitir à criança uma cultura considerada pronta, mas de
oferecer condições para ela se apropriar de determinadas
aprendizagens que lhe promovem o desenvolvimento de formas de
agir, sentir e pensar que são marcantes em um momento histórico.
(OLIVEIRA, 2010, p. 5)

Trata-se, pois, de possibilitar o acesso ao conhecimento através de uma
pedagogia da participação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007), tomando por
pressuposto uma concepção de criança como ser pensante, agente, sujeito de
aprendizagem e produtora de cultura. Isso implica a construção de situações de
aprendizagem nas quais as crianças sejam levadas a observar, formular hipóteses, expor
seu ponto de vista, buscar informações, produzir sínteses, aproximando-se de conceitos
científicos e de maneiras de pensar diferentes daquelas presentes em seu cotidiano.
Defender a presença de conhecimentos de ciências na educação infantil não significa
aderir a abordagens transmissivas, disciplinares e preparatórias para o ensino
fundamental; os conhecimentos dos campos científicos devem estar presentes nas
experiências de aprendizagem construídas em parceria com as crianças, de maneira
integrada e interdisciplinar.
No contexto da educação infantil, vale destacar que não basta inserir atividades
de experimentação e observação de fenômenos; é preciso ir além, promovendo a
construção do pensamento científico e a apropriação de conceitos próprios do campo
científico. O conceito implica um ato de generalização (VYGOTSKY, 1998), e sua
construção se dá em um processo de reelaboração sucessiva, ao longo da experiência da
criança. Ainda que o ensino de um conceito possa ser iniciado a partir do cotidiano,
cabe à escola ampliar as experiências de aprendizagem da criança; restringir-se ao
cotidiano significa limitar as possibilidades de conhecimento do mundo e de
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aprendizagem, e negar ao sujeito o acesso a outras formas de conhecimento. Além
disso, não se trata de um processo de substituição de concepções espontâneas por
conceitos científicos; as diferentes formas de compreender a realidade podem conviver.
Para Vygostky (1989), há que partir da premissa de que “o desenvolvimento dos
conceitos não-espontâneos tem que possuir todos os traços peculiares ao pensamento da
criança em cada nível do desenvolvimento, porque esses conceitos não são aprendidos
mecanicamente, mas evoluem com a ajuda de uma vigorosa atividade mental por parte
da própria criança” (id: 107). Para o autor, os dois processos – o desenvolvimento dos
conceitos espontâneos e o desenvolvimento dos conceitos não-espontâneos – são
relacionado e influenciam-se mutuamente, fazendo parte de um único processo: o
desenvolvimento da formação de conceitos. Acrescenta que o aprendizado representa
uma das principais fontes de conceitos, e estes impulsionam o desenvolvimento mental
(pautando-se na premissa de que todo bom ensino antecede o desenvolvimento e o
promove).
Na leitura de Vygotsky, o espontâneo é sinônimo de não-consciente, que implica
a não percepção, pela criança, da atividade do pensamento, e a incapacidade de
generalização. Trata-se, também, de um conhecimento não ordenado, caracterizado pela
ausência de um sistema. Para o autor, os conceitos científicos propiciam o acesso da
criança à sistematização, o que depois é transferido para os conceitos cotidianos,
alterando as estruturas psicológicas. Assim, a aprendizagem de conceitos científicos
transforma as estruturas dos conceitos espontâneos, e ajuda a criança a organizá-los em
um sistema, o que promove a ascensão a níveis mais elevados de desenvolvimento.
Ainda que os conceitos científicos não possam ser apreendidos de imediato e em
sua totalidade e complexidade, mostra-se importante iniciar o trabalho desde a educação
infantil, processo que será aprofundado e ampliado nas etapas seguintes, uma vez que a
construção do conhecimento não se dá por acumulação, mas via reorganização dos
esquemas mentais e aproximações sucessivas ao objeto. Mas é preciso ressaltar que não
se trata de reduzir o ensino de ciências ao trabalho com conceitos; faz-se necessário
promover ações no sentido da alfabetização científica, favorecendo o acesso a
elementos da cultura científica, fazendo-os dialogar com o senso comum e com os
conhecimentos dos variados grupos sociais (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004).
Nas palavras de Cachapuz e Jorge (2004, p. 368):
O que importa fomentar, desde o início da escolaridade, é a
curiosidade natural dos alunos e seu entusiasmo pela Ciência/
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Tecnologia e, para tal, uma perspectiva sistêmica do conhecimento é a
mais indicada. Em particular, para os mais novos, trata-se de explorar
seus saberes do dia-a-dia como ponto de partida. (...) Trata-se, pois, de
contextualizar e humanizar a ciência escolar.

3. O trabalho com ciências na voz das professoras: concepções, práticas e
processos formativos

Cachapuz e Jorge (2004) alertam para o fato de que as imagens que os alunos
constroem de ciência apresentam relação com a visão de ciência dos professores, o que
justifica a importância de pesquisas que têm por escopo analisar as concepções
espontâneas sobre ciência e ensino de ciência apresentadas pelos docentes. Nas palavras
dos autores:
Dado que o modo como se ensina as Ciências tem a ver com o modo
como se concebe a Ciência que se ensina, e o modo como se pensa
que o Outro aprende o que se ensina (bem mais que o domínio de
métodos e técnicas de ensino), torna-se pertinente aprofundar aspectos
tendo em vista a formação epistemológica dos professores bem como
aspectos relativos à concepção de aprendizagem. (CACHAPUZ,
JORGE, 2004, p. 378)

Com vistas a analisar as concepções de docentes de educação infantil sobre o
ensino de ciências para crianças pequenas realizamos entrevista semiestruturada com
três professoras e a coordenadora pedagógica de uma Escola Municipal de Educação
Infantil da cidade de São Paulo. Optamos por entrevistar também a coordenadora por
compreendermos que a entrevistada poderia fornecer uma visão global do trabalho
realizado na escola. As entrevistas foram gravadas e transcritas, e procedeu-se à análise
temática de conteúdo (BARDIN, 1974) como procedimento de análise dos dados
coletados. Na apresentação e discussão dos resultados, optamos por fazê-lo com base
nos eixos sugeridos pelo objetivos da pesquisa, quais sejam: 1. Por que trabalhar
ciências na educação infantil?; 2. Como se estruturam as práticas pedagógicas no
trabalho com ciências?; 3. Que avaliação as entrevistadas fazem de seu processo
formativo em relação ao ensino de ciências? De cada eixo depreendemos categorias
temáticas, construídas a partir da identificação dos núcleos de sentido presentes nas
falas dos entrevistados, o que nos foi revelado no processo de leitura flutuante,
classificação e categorização dos dados (BARDIN, 1974).

ISSN 2177-336X

7164

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

21

A título de contextualização, todas as entrevistadas têm formação em Magistério
(ensino médio técnico) e graduação em Pedagogia; a coordenadora pedagógica, além
desta, tem graduação em Biologia, mas não chegou a atuar como professora especialista
de ciências. Todas são efetivas na Rede Municipal de Educação de São Paulo, contando
com diferentes tempos de experiência na docência (de 7 a 31 anos). As professoras
foram identificadas como P1, P2, P3, e a coordenadora pedagógica pela sigla CP.

Por que trabalhar ciências na educação infantil?
No que toca à função do ensino de ciências na educação infantil expressa nas
entrevistas, pudemos identificar quatro categorias: 1. Construção de atitudes favoráveis
à preservação do meio ambiente, com destaque para a relação Ciência-SociedadeAmbiente (P1); 2. Acesso ao conhecimento científico como forma de incentivo ao
questionamento, à curiosidade e ao interesse por conhecer o mundo (P2); 3. Formação
de pesquisadores via trabalho com procedimentos científicos, com destaque para a
observação e a experimentação (P3); 4. Contribuição para o desenvolvimento da
imaginação, do raciocínio lógico e da autoestima (CP).
Nota-se, em primeiro lugar, a ausência de uma compreensão homogênea sobre o
papel do ensino de ciências na Educação Infantil; apesar de todas as entrevistadas
atuarem na mesma escola, cada uma delas apresenta uma visão particular sobre a
importância da inserção das ciências nessa etapa da escolaridade. Em segundo lugar,
evidenciam-se concepções pouco aprofundadas acerca do tema, o que inclui desde a
concepção do trabalho com conhecimentos científicos como auxiliar na promoção do
desenvolvimento da criança – desconhecendo, portanto, o papel específico da escola em
relação à educação científica –, até a ideia de que cabe à escola contribuir para a
formação de “pequenos cientistas”, em uma visão que associa o ensino de ciência ao
trabalho com procedimentos de pesquisa, tomando a observação e a experimentação
como estratégias privilegiadas para a construção de conhecimentos científicos.

Como se estruturam as práticas pedagógicas no trabalho com ciências?
Neste tópico identificamos algumas categorias inferidas das falas das
entrevistadas, quais sejam: 1. A integração do trabalho com ciências com outras áreas
do currículo; 2. A realidade como ponto de partida; 3. A investigação como estratégia
de trabalho, apresentadas na tabela abaixo.
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Tabela 1: Como ensinar ciências na educação infantil

Categorias

1. Interdisciplinaridade/
integração com outras
áreas

2. Ensino ligado ao
cotidiano

3. Ensino por investigação

Excertos das entrevistas
“Na educação infantil a gente trabalha muitas coisas ligadas também, a
gente não é como uma gavetinha, né? Agora vem a matemática, agora
vem a... Não é bem assim, as áreas são mais ligadas.” (P1)

“Está no cotidiano, que pega só o lúdico, vamos dizer quando a gente
trabalha bolinha de sabão e no fim... O encher a bexiga, vamos brincar
de bexiga? É só que não é o brincar de bexiga.” (CP)

“Eu tento abordar a parte de pesquisa. Vou trabalhar animais, insetos,
por exemplo. Eu quero pesquisar mesmo, não só quantas partes, mas o
que ele faz, o que ele produz para natureza de bom ou de ruim.” (P3)

Fonte: elaborado pela autora a partir das transcrições das entrevistas.

Nas falas das professoras P2 e P3, a especificidade do conhecimento científico e
da metodologia para trabalhar com esse conteúdo mostra-se mais presente,
diferentemente do que acontece no discurso das outras duas entrevistadas. Indicam uma
série de elementos importantes a serem considerados pelo professor para o trabalho com
ciências na educação imfantil, quais sejam: a) consideração dos conhecimentos prévios
das crianças; b) intencionalidade na proposição das atividades; c) experimentação, roda
de conversa, registro como estratégias metodológicas; d) utilização de livros como
suporte de texto e imagem, ampliando o repertório das crianças; e) importância do
lúdico na aprendizagem (a ideia de que é possível brincar e aprender, ou aprender pela
brincadeira. Citam, inclusive, exemplos de atividades desenvolvidas junto a crianças de
3 anos, como o trabalho com cor e transformação (mistura de cores), horta e o preparo
do chá (transformação), experiências com o ar – bolinha de sabão, avião de papel,
experimento com levedo para encher a bexiga.
Verifica-se que os conteúdos trabalhados vinculam-se à realidade da criança e à
sua curiosidade, e têm como ponto de partida as experiências do cotidiano: a
observação das lagartas no parque – e a investigação sobre o processo de metamorfose,
a brincadeira com aviões de papel – e a discussão sobre a existência do ar –, a realização
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de mistura de tintas – e o trabalho com a transformação – foram algumas das atividades
citadas pelas professoras. Tal postura reflete a concepção de que as ciências nos
auxiliam a compreender os fenômenos presentes em nosso cotidiano, e a percepção da
importância de levar a criança a refinar a observação e encontrar explicações para a
realidade que a cerca, aproximando-a dos conceitos científicos via investigação.
Além da aproximação às experiências do cotidiano, a questão do lúdico se torna
muito presente: as experiências de aprendizagem muitas vezes acontecem via
brincadeira, como preparar gelatina na cozinha – e verificar o processo de
transformação da matéria –, brincar de bolhinha de sabão – e questionar-se sobre a
existência do ar –, entre outras. O interesse das crianças e sua curiosidade também são
pontos de partida para o trabalho; em muitas ocasiões, os temas discutidos partem de
indagações formuladas pelas crianças.
A interdisciplinaridade também é citada por P1, P2 e CP como característica do
trabalho pedagógico da educação infantil: os conhecimentos científicos estão presentes
não de maneira estanque, mas vinculados a outras áreas do saber, uma vez que a
realidade é una, não parcelada; o que as diferentes disciplinas fazem é possibilitar visões
próprias, especializadas sobre o mesmo objeto.

Que avaliação fazem de seu processo formativo em relação ao ensino de ciências?
Todas as entrevistadas apontam problemas em sua formação inicial. Também
não citam a contribuição da formação contínua, o que possivelmente é indicativo da
pouca importância atribuída a esse campo de conhecimento no contexto das políticas de
formação. Quer dizer, realizam-se atividades de formação voltadas à alfabetização, à
aprendizagem da matemática, ao brincar, mas pouco se discute ainda – e infelizmente –
o processo de alfabetização científica das crianças, e a didática específica para a
promoção dessas aprendizagens. Trata-se de falha grave dos cursos que se propõem a
formar o professor polivalente, ou seja, aquele habilitado a trabalhar com os diversos
campos do conhecimento – o que inclui o trabalho com as ciências naturais (percepção
esta mencionada apenas por P2: “A gente foi educada para ser polivalente, a gente não
pode reclamar porque realmente são todas as áreas”).
A professora P3 menciona em sua fala a passagem, como docente, por uma
escola na qual a discussão sobre o trabalho com ciências se fazia presente enquanto
prática pedagógica e reflexão teórica. Essa professora demonstrou, na entrevista, um
conhecimento mais ampliado acerca da especificidade do campo, descrevendo uma
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série de propostas desenvolvidas com as crianças. Vale destacar que a referida docente
trabalhava em parceria com a entrevistada P2, compartilhando propostas de trabalho,
projetos, atividades, o que explica a proximidade das concepções por elas apresentadas.
Esses dados nos trazem indicativos acerca da importância do reconhecimento da escola
como espaço de formação contínua de professores, e da prática pedagógica como
contexto de produção de saberes via processo de ação-reflexão-ação.
O problema na formação certamente produz limites à prática pedagógica, que
poderia ser aprimorada – e ampliadas também as aprendizagens das crianças – caso
houvesse uma apropriação, pelos docentes, de conteúdos específicos e da didática das
ciências naturais. Sem conhecer o modo de produção científica, o modo como as
crianças aprendem ciências, e o modo como podemos ensiná-las, as experiências de
aprendizagem ficam restritas, quando ocorrem.
A dicotomia teoria versus prática faz-se presente nas falas das entrevistadas;
prevalece a ideia de que a formação inicial privilegia o elemento “teórico”, que antecede
a “prática” e dela se distancia, o que conduz ao “aprender na prática”, no cotidiano de
trabalho. Nesse sentido, além da hierarquização da teoria e da prática, há uma separação
explícita dessas; além disso, as falas indicam a concepção de que se aprende a ser
professor na prática, como se essa prática fosse esvaziada de teor teórico.

4. Considerações Finais

No que toca ao primeiro objetivo da pesquisa (investigar a concepção de
professores polivalentes sobre o papel do trabalho com conhecimentos científicos na
educação infantil) podemos inferir da análise efetuada que não há uma homogeneidade
entre as entrevistadas, evidenciando-se desde concepções mais restritas sobre a ciência e
o ensino de ciências na educação infantil (associando-o apenas à questão do cuidado da
natureza) até entendimentos nos quais se propõe a ampliação da vivência da criança
para além de sua realidade imediata, o que inclui a inserção de situações investigativas
com vistas a fomentar a construção de conceitos, a curiosidade e o questionamento.
Quanto ao segundo objetivo (analisar, a partir das falas de professoras e
coordenadora pedagógica, o modo como são estruturadas as práticas pedagógicas
voltadas à promoção do acesso aos conhecimentos científicos na educação infantil),
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verificamos que o trabalho com ciências, na visão das entrevistadas, relaciona-se às
vivências cotidianas das crianças, seus interesses e curiosidades, integrando-se a outras
áreas do saber. Por outro lado, para algumas delas faz-se necessária a realização de um
trabalho mais intencional, considerando as especificidades do campo e do modo de
produção do conhecimento em ciências, o que inclui a realização de “pesquisa” com as
crianças.
Com vistas a atender ao terceiro objetivo (apontar indicadores de necessidades
formativas a serem contempladas nos processos de formação inicial e contínua de
professores da educação infantil), apresentamos alguns elementos a serem considerados,
construídos com base na problematização das falas das entrevistadas.
A questão da “ciência no cotidiano”. Ainda que a ciência apresente relação com o
cotidiano das crianças, e fenômenos naturais façam parte de sua experiência diária, cabe
ao professor realizar um trabalho intencional com vistas a ampliar as aprendizagens e
contribuir para seu processo de sua alfabetização científica. Faz-se necessário
problematizar a concepção de que a ciência “faz parte do cotidiano”; a ciência, enquanto
conhecimento que se expressa em linguagem e modos de raciocínio específicos não está
no cotidiano; os fenômenos que ela investiga podem estar, mas ela, em si, não, cabendo
à escola promover o acesso a esse saber. Isso não significa desqualificar o cotidiano e os
conhecimentos cotidianos; cabe à escola problematizar a realidade, tomando o cotidiano
como ponto de partida em direção à apropriação de outras linguagens e leituras de
mundo.
A questão da interdisciplinaridade. O trabalho sistemático com ciências não
significa necessariamente, do ponto de vista metodológico, a multidisciplinaridade.
Expliquemos: do ponto de vista da seleção de objetivos e conteúdos de aprendizagem,
cabe sua separação nas diferentes áreas do saber (língua portuguesa, matemática,
ciências, etc.), inclusive na educação infantil. Isto porque cada disciplina possui um
corpus próprio de saberes, uma linguagem própria, e um modo particular de produzir
conhecimento. Por outro lado, do ponto de vista das práticas pedagógicas, não é
adequado trabalhar de maneira estanque, fragmentada; é necessário que se trabalhe de
maneira interdisciplinar, buscando aproximações e interações entre os campos
disciplinares – isto porque a realidade é uma só, e não dividida em disciplinas. Superar a
fragmentação disciplinar não significa abrir mão das disciplinas e dos conteúdos, mas
torná-los instrumentos de análise compreensão e participação na realidade (ZABALA,
1998).
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A questão do ensino por investigação. Cachapuz et al (2011) alertam para a
limitação de uma educação científica centrada na mera transmissão de conhecimentos.
Esse tipo de ensino não possibilita aos estudantes a aproximação ao trabalho científico,
além de reiterar visões deformadas da ciência como algo descontextualizado, produto da
atividade de gênios isolados, inacessível às pessoas comuns, desvinculado da realidade,
neutro, objetivo, que se constrói de maneira linear e a-histórica (CACHAPUZ et al,
2011). A superação das limitações apontadas pelos autores implica a revisão das
concepções dos docentes, e a transformação do trabalho pedagógico: a atividade do
estudante no processo ensino-aprendizagem deve aproximar-se da atividade científica,
partindo de situações problemáticas, propondo a elaboração de hipóteses, construindo
explicações e aproximando-se do corpo de conhecimentos já produzidos (id).

As

especificidades da educação infantil parecem favorecer a construção dessa postura,
permitindo um trabalho com ciências mais integrado a outros campos do conhecimento
e à realidade, com abertura à argumentação e ao pensamento da criança.
As falas das entrevistadas revelam a escassez ou mesmo a inexistência de
discussões nesse sentido em seu processo de formação, inicial ou contínua. Se
queremos, de fato, possibilitar à criança múltiplas experiências de aprendizagem,
vivência e apropriação de elementos culturais, faz-se necessário promover reflexões
sobre a epistemologia e a didática específica das diferentes áreas de conhecimento, sem
que isso signifique fragmentação disciplinar. Quer dizer, o professor precisa ter clareza
sobre as especificidades das ciências naturais em relação a outros campos do saber, o
modo de produção do conhecimento científico, o modo como as crianças aprendem, o
que não implica a construção de práticas pedagógicas fragmentadas. Em suma, conciliar
esses elementos – socialização do saber e participação do educando nos processos de
apropriação e produção de cultura – parece-nos ser o grande desafio aos processos de
formação de professores da educação infantil, o que implica refinar concepções de
ensino, de aprendizagem, de criança, de infância, de escola, de ciências e de ensino de
ciências.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CURSOS
DE PEDAGOGIA: CONSIDERAÇÕES E INDAGAÇÕES

Marineide de Oliveira Gomes
Resumo
A pesquisa, ora apresentada, objetivou analisar as matrizes curriculares de 144 cursos de
Pedagogia no estado de São Paulo, no que se refere à formação de professores de
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Trata-se da primeira fase de
pesquisa interinstitucional de natureza qualitativa envolvendo pesquisadores de
instituições públicas e privadas de São Paulo, por meio de análise documental das
matrizes curriculares desses cursos. Os resultados desta fase da pesquisa, no que se
refere à educação infantil, indicam que: i) a formação do professor polivalente não é
intencionalizada na organização curricular dos cursos, prevalecendo uma formação de
natureza disciplinar; ii) há grande dispersão e fragmentação curricular nas matrizes dos
cursos pesquisados; iii) menos de 2% da carga horária total dos cursos são direcionados
à essa área; iv) os campos de conhecimento, de experiências, as linguagens expressivas
e as culturas da infância que caracterizam a organização do trabalho educativo e
pedagógico na educação infantil, assim como as dimensões da educação e dos cuidados
estão dispersos ou não estão contemplados na maioria dos cursos pesquisados.
Buscamos problematizar tais achados, tecendo considerações e perguntas, a partir da
compreensão de ser a educação infantil um campo em consolidação e em plena
expansão no Brasil, com base nas metas do Plano Nacional de Educação e o fato do
curso de Pedagogia configurar-se hoje como uma Licenciatura. A pesquisa, em
andamento, na segunda fase, objetiva aprofundar a análise dos dados da primeira fase
por meio de estudos de caso de cursos que apresentam inovação curricular com a análise
de Projetos Pedagógicos de cursos escolhidos e entrevistas com os coordenadores
desses cursos. Os resultados da primeira fase da pesquisa podem contribuir para a
reflexão e a revisão das bases que sustentam os cursos de Pedagogia no contexto de uma
política nacional de formação de professores e de concretização de direitos das crianças
pequenas à uma educação de qualidade.

Palavras-chave: Cursos de Pedagogia; formação de professores de educação infantil;
professor polivalente.

Introdução
A pesquisa, em sua primeira fase, foi motivada pela baixa qualidade da educação
brasileira, publicamente reconhecida e que enseja, entre outras medidas, definições e
reformulações nos cursos de formação de professores. Intencionou apresentar um
panorama dos cursos de Pedagogia no Estado de São Paulo com um recorte específico
sobre a formação de professores para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do
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ensino fundamental, visando verificar o tratamento destinado aos conhecimentos
concernentes à formação profissional desse docente. Para efeito desta Comunicação
vamos nos restringir à formação para a educação infantil, pela análise documental das
matrizes curriculares de 144 cursos de Pedagogia, em um universo de 283 cursos
presenciais e em atividade, mantidos por instituições públicas e privadas paulistas,
obtidos por meio de visita às páginas eletrônicas das instituições mantenedoras dos
cursos e da página do E-MEC, em que constam os cursos reconhecidos no país.
Desse universo, 80,6% dos cursos pesquisados são de responsabilidade de
instituições de ensino superior privadas, sendo a imensa maioria (99%) dos cursos
oferecidos por Faculdades, corroborando com estudos anteriores nessa área (GATTI &
BARRETO, 2009), o que evidencia

a predominância das ações de ensino, em

detrimento das ações de pesquisa e de extensão, que caracterizam a missão das
universidades brasileiras, em que pese que a exigência de nível superior para
professores de educação infantil represente um avanço histórico, se comparado às
exigências anteriores nessa área, especialmente para a atuação profissional em creches,
com crianças de 0-3 anos de idade.
Observamos, já de início na pesquisa, a tendência crescente dos conglomerados
econômicos como mantenedores de muitas Instituições de Ensino Superiores (IES)
pesquisadas (Faculdades), por meio de fusões e de aquisições de grandes empresas,
muitas empresas com capital aberto na Bolsa de Valores (casos das mantenedoras:
Anhanguera/Kroton, Estácio de Sá, Uniesp, entre outras). Tal quadro instituído pela
expansão do ensino superior privado no Brasil é observado desde os anos 1970, como
forma de limitação à oferta de ensino superior público em universidades.
Tratados como negócio no mercado educacional brasileiro, no que se refere à
organização curricular, os cursos dessas instituições apresentam-se padronizados e
fragmentados, não sendo observadas mudanças significativas nas matrizes curriculares
de uma IES para outra (inclusive fora do estado de São Paulo), exceto no período de
transição da aquisição do chamado ‘negócio’. Vale aqui ressaltar que a expressiva
expansão dos cursos de ensino superior no Brasil, notadamente oferecidos por
Faculdades, refere-se a cursos considerados de baixo custo de manutenção, entre eles
destaca-se o curso de Pedagogia, de maneira geral, oferecido no período noturno e com
duração inferior ao que preveem as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Pedagogia/ DCN Pedagogia (BRASIL, 2006) com uma carga horária total de 3.200
horas, preferencialmente oferecido ao longo de 4 anos de formação. Orientação
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semelhante é reforçada recentemente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica
(BRASIL, 2015).
O problema de pesquisa se definiu como: estariam os cursos de Pedagogia no
estado de São Paulo formando adequadamente os professores polivalentes para atuar na
educação infantil, considerando as contribuições dos diferentes saberes, os meios e as
possibilidades de ensiná-los, assim como a identificação de quem são os sujeitos que
aprendem e se desenvolvem nesses ambientes educacionais e escolares? Objetivamos
com a pesquisa trazer novos elementos para a análise dos cursos de Pedagogia no estado
de São Paulo (e no Brasil) de modo a contribuir para a melhoria da qualidade dos
mesmos e para a atuação de gestores em geral e de coordenadores desses cursos e ainda,
para a melhoria da qualidade da educação básica.
Tais considerações também colaboram para melhor compreender o campo da
formação de professores de educação infantil, com uma função de polivalência, em um
contexto de ampliação dos direitos das crianças e de expansão da educação básica, com
maior oferta da educação infantil (pelo aumento da cobertura de atendimento em
creches e a obrigatoriedade de universalização da pré-escola, conforme prevê a meta n.
1 do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e da implementação do ensino
fundamental de nove anos.
Sendo o campo da educação infantil um campo ainda em consolidação no Brasil
consideramos importante buscar nexos entre a Formação Inicial (de nível superior) e a
Formação Contínua, pelo desenvolvimento profissional do professor ocorrer ao longo
da sua carreira profissional, na mira do entendimento de como se organizam essas
ofertas de formação de professores para um segmento etário em que a imbricação entre
as dimensões da educação e dos cuidados precisa estar presente.
Abordaremos a seguir a metodologia utilizada na pesquisa, ao lado da discussão
dos dados da primeira fase da investigação, seguida da apresentação dos resultados, por
meio de considerações e indagações e ao final, apresentamos uma síntese que, pretendese, venha a contribuir com a melhoria dos cursos de Pedagogia no Brasil.

Metodologia e discussão dos dados da pesquisa

A pesquisa, em sua primeira fase, contou com 17 pesquisadores vinculados a
universidades públicas e privadas do estado de São Paulo. De natureza
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quanti/qualitativa e exploratório-descritiva (CELLARD, 2008), fizemos uso de análise
documental das matrizes curriculares de 144 cursos presenciais e em atividade, colhidas
nas páginas na Internet das instituições mantenedoras dos cursos pesquisados.
Utilizamos para a análise dos dados um instrumento constituído de duas partes,
uma contendo informações gerais de cada instituição e outra, com as categorias de
análise das matrizes curriculares, na forma de conhecimentos relativos aos seguintes
temas: de Fundamentos Teóricos da Educação; Sistemas Educacionais; Formação
Profissional Docente; Gestão Educacional; Estágio Supervisionado; Pesquisa e
Trabalho de Conclusão de Curso/Monografia; Modalidades de Ensino, Diferenças,
diversidade e minorias linguísticas e culturais; Conhecimentos Integradores e Outros
Conhecimentos. A análise da educação infantil, constituiu-se como uma subcategoria da
categoria dos conhecimentos relativos à Formação Profissional Docente.
Com base nessa subcategoria de análise, constatamos que:
i) a formação do professor polivalente não é intencionalizada na organização
curricular dos cursos, prevalecendo uma formação de natureza disciplinar:
importante ressaltar as lógicas que estão presentes na organização curricular dos cursos
de formação de professores, com diferentes racionalidades (CONTRERAS, 2002).
Buscamos assim, na análise das matrizes curriculares dos cursos investigados, as
racionalidades predominantes e constatamos que a racionalidade técnica predomina nos
cursos de Pedagogia, ou seja, apresenta-se como intencional a aprendizagem de teorias
que se auto-aplicariam no exercício profissional docente em creches e pré-escolas, pela
síntese feita pelo estudante (e não intencionalmente pelos docentes do curso) dos
diferentes saberes acumulados ao longo do curso.
Observamos, dessa forma, pouca aproximação das disciplinas com as práticas da
polivalência que o professor de educação infantil precisará exercer no cotidiano das
instituições de educação infantil. Estruturados, de maneira geral, na forma de
Fundamentos da Educação, seguido das Metodologias e das Práticas de Ensino, tais
cursos distanciam-se da imprevisibilidade e da incerteza que marcam o ofício de
ensinar/apreender, em especial, com crianças pequenas.
A polivalência é um atributo fundamental da formação de professores em geral
e, em particular, de professores que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental, ao articular saberes e conteúdos de áreas de conhecimento de
naturezas diversas, em uma formação profissional ampla (LIMA, 2007).
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E ainda, a docência caracteriza-se como uma profissão de desenvolvimento
humano (sendo que para alguns autores trata-se de uma semiprofissão), apresentando
como características componentes de cuidados e o caráter interativo e interpessoal,
havendo riscos na formação profissional sob uma lógica acadêmica tradicional
(FORMOSINHO, 2011).
No caso da educação infantil, a consideração das relações entre adulto-criança
(professor-criança), criança e criança, criança - materiais e ambientes e entre educadores
(professores, gestores e famílias) estimularia uma formação integral, preconizada nos
documentos orientadores dessa área.
ii) há grande dispersão e fragmentação curricular nas matrizes dos cursos
pesquisados: observamos um agigantamento das matrizes curriculares com uma
diversidade de disciplinas que refletem a dispersão e a imprecisão do perfil do egresso
desses cursos, com muitas disciplinas sem aderência com a docência nas etapas iniciais
da educação básica (PIMENTA & FUSARI, 2014). Assim, a fragmentação curricular
atua de forma oposta à uma formação polivalente e que se pretende integrada entre as
áreas do conhecimento e aos saberes necessários à ação educativa com crianças
pequenas (em creches e em pré-escolas) que envolve o entendimento de como as
crianças se percebem, são vistas e se veem no mundo, assim como o mundo que os
adultos/educadores apresentam a elas.
Contraditoriamente, o currículo da educação infantil apresenta-se de forma
global e não fragmentada, conforme enfatizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (Resolução n.5/2009 - Conselho Nacional de Educação):
Artigo 3º: o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de
práticas que busca articular as experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental,
científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de
crianças de 0-5 anos de idade (BRASIL, 2009, p.1).

Outro aspecto que salta aos olhos nesta análise diz respeito a carga horária
reduzida das disciplinas, contribuindo para segmentar saberes e possibilidades de
compreensão globalizada de conhecimentos.
Processos homólogos na formação de professores seria desejável para, de forma
coerente, contribuir com a autonomização dos professores visando a promoção da
autonomia das crianças. No caso da formação continuada de professores (educadoras
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cooperantes) e sua relação na formação dos estudantes de educação de infância Oliveira
- Formosinho acentua que:
Nos envolvemos num processo de autonomização das profissionais que
desempenham o importante papel de supervisoras cooperantes, permitindo-lhes no
acesso a quadros teóricos que passaram a ser partilhados, apoiando-as na construção
de saberes, repensando o significado das práticas e recriando a prática. Acredita-se
que isso é emancipar os profissionais, co-construindo uma autonomia teoricamente
suportada, como condição de promover a reconstrução do significado da educação
de infância (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2005, pg.27).

.

iii) menos de 2% da carga horária total dos cursos são direcionados à essa área:
identificamos uma presença pequena do campo da educação infantil nos cursos, com
uma diversidade de disciplinas em várias áreas de conhecimento, com nomenclaturas
também diversas. Aparentemente, a evolução do campo da educação infantil ainda não
foi apropriada pelos docentes dos cursos de Pedagogia, podendo tratar-se de uma
compreensão como formação menor, com valorização inferior, se comparada aos
conhecimentos relativos aos anos iniciais do ensino fundamental com estrutura
disciplinar. Das 144 IES examinadas, 22 não oferecem nenhuma disciplina com um
título que remeta diretamente à educação infantil. Nas demais 122 IES há disciplinas
oferecidas nessa área, com denominações variadas.
Considerando o perfil do egresso dos cursos de Pedagogia, parece-nos que a
formação no campo da educação infantil é reduzida, se comparada à formação do
professor dos anos iniciais do ensino fundamental, também objeto da formação nesses
Cursos.
De acordo com Campos (2008), as identidades profissionais dos professores de
educação infantil precisam ser revistas considerando que os objetivos da educação
infantil se relacionam ao que se pretende no trabalho com crianças pequenas nas
instituições de educação infantil, sendo necessário nesses cursos, uma dimensão mais
formadora que conteudista. Parece-nos oportuno perguntar: quais bases de
conhecimentos os professores iniciantes lançam mão para exercer o ofício de educarcuidar crianças pequenas em creches e pré-escolas? Como profissional de múltiplas
identidades, perguntamo-nos como será a atuação profissional desses profissionais com
tão pouca formação específica? Pode haver uma forte tendência do predomínio dos
saberes da experiência, ou seja, os (as) professores(as) reproduzirem o que ficou
marcado na sua condição de estudante, na forma de senso comum, sem possibilidade de
reflexões ou de problematizações teórico-práticas.
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iv) os campos de conhecimento, de experiências, as linguagens expressivas e as
culturas da infância que caracterizam a organização do trabalho educativo e
pedagógico na educação infantil, assim como as dimensões da educação e dos
cuidados estão dispersos ou não estão contemplados explicitamente na maioria dos
cursos pesquisados: o campo da educação infantil nas últimas décadas no Brasil conta
com contribuições valiosas das áreas da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia, da
História, da Filosofia e das Artes, com novos paradigmas sobre o significado da
educação infantil no âmbito da educação básica.
As produções teóricas acerca do currículo da educação infantil, ao contrário da
organização estanque por áreas de conhecimento dos demais níveis da educação básica,
atribuem importância aos campos de conhecimento, de experiências, das linguagens
expressivas e das culturas da infância que caracterizam a organização do trabalho
educativo e pedagógico na educação infantil. Uma organização que apresenta bases
teóricas fundamentadas e alicerçadas em uma compreensão de criança como sujeito de
direitos, protagonista de sua história e agente de seu próprio desenvolvimento e
aprendizagem.
Observamos uma tendência marcante nas matrizes curriculares com relação à
reprodução de áreas sedimentadas do ensino fundamental, que se organizam em torno
de grandes áreas de conhecimento (exemplo: Língua Portuguesa, por vezes,
denominado de outras Formas: Linguagem, Alfabetização e Letramento etc...;
Matemática/ Pensamento Matemático, entre outras denominações), mas também
observamos IES (em menor número) que organizam o currículo para dar conta da
especificidade e da natureza da educação infantil, com disciplinas ligadas à Literatura
Infantil ou Infanto-Juvenil e disciplinas que trazem a perspectiva do movimento, do
trabalho com o corpo da criança, da ludicidade, dos jogos e brincadeiras, além de outras
disciplinas tais como Políticas públicas para a infância, História da Infância. Poucas IES
pesquisadas apresentam disciplinas voltadas aos temas da saúde e nutrição da criança,
se considerarmos esse um saber importante – na relação entre educação e saúde nos
cursos de Pedagogia, sobretudo os saberes relacionados aos bebês.
Consideramos que o debate atual sobre a forma como as crianças pequenas
produzem suas culturas, traz uma outra perspectiva acerca dos conceitos clássicos de
criança, de infância e de socialização infantil. Tratar-se-ia hoje de atuar na formação de
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professores de educação infantil considerando uma concepção de criança como sujeito
de direitos, preconizado nas políticas públicas nessa área.
Isso não significa fragmentar a formação do trabalho docente, com uma
perspectiva de formação mais prática que teórica, com uma feição profissionalizante de
curso pós-médio, ou a defesa do praticismo. Entendemos que a dimensão da formação
profissional docente e a articulação entre teoria e prática precisaria ser assumida pelos
cursos de formação de professores de forma intencionalizada e em diálogo com as
demais dimensões formativas do curso, com destaque para o caráter de mediação
educadora, como desenvolvimento da ampliação da sensibilidade, dos espaços e das
linguagens (MARTINS, 2005), incluindo as diferentes formas de educação do olhar e
da escuta sensível, que passa por uma formação que não exclui o sujeito que aprende e
suas subjetividades, ao contrário, parte de sua visão de mundo, no caso dos estudantes
de Pedagogia, buscando ampliá-la.

Resultados: considerações e indagações

As DCN para os Cursos de Pedagogia trouxeram uma perspectiva formativa
generalizante, pois são formados nesses cursos tanto o(a) professor(a) para a educação
infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, como o(a) gestor(a) educacional
para atuar em ambientes escolares e não escolares, apresentando-se como uma formação
por demais generalizante e dispersa.
Considerando a formação polivalente do(a) professor(a) de educação infantil,
observamos, nas matrizes curriculares analisadas, a quase inexistência de uma
organização curricular que integre as áreas de conhecimento, por meio de projetos
integradores e/ou atividades em que os estudantes possam colocar em relação as
aprendizagens construídas nas diferentes disciplinas.

A esse respeito, Formosinho

assevera que:
A cultura acadêmica tradicional tende a promover nos futuros
profissionais uma concepção do seu saber profissional como uma
justaposição de disciplinas e de práticas de trabalho fragmentado, não
favorecendo a análise interdisciplinar e o trabalho colaborativo
exigidos pelas características dos contextos de desempenho
profissional (FORMOSINHO, 2011, p.137).
Além desse aspecto há que considerar a existência de cenários em disputa no
campo das políticas de educação infantil, nas últimas décadas. De um lado políticas
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voltadas à garantia dos direitos das crianças, com centralidade na própria infância e nas
crianças como sujeitos desses direitos (com ações focadas na área da Educação) e de
outro lado, uma concepção de criança como vir-a ser, que se prepara para aprendizagens
futuras, a produção econômica e a empregabilidade, como medida de custo-benefício
(com ações fragmentadas e compensatórias em diferentes áreas). As agências
internacionais como a Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e o Banco Mundial (entre outras), que têm orientado as políticas sociais nos
países menos desenvolvidos, se situam no segundo cenário (GOMES, 2014).
Das matrizes curriculares analisadas pode-se afirmar que há um início de
visibilidade das crianças pequenas em creches e pré-escolas. A relação desse trabalho
com os anos iniciais do ensino fundamental, contudo, merece análise, na perspectiva das
escolas da infância (0-10 anos) sem segmentações ou hierarquizações, garantidas as
especificidades, as necessidades e saberes das crianças. Com base nessas reflexões, o
que esses dados de pesquisa nos sugerem?
Em primeiro lugar o campo da educação infantil é um campo em
construção e em fase de consolidação como política pública – se considerarmos que
em termos de política pública educacional, a educação infantil, no âmbito da educação
básica, passados quase quatro décadas de conquistas, só agora aproxima-se de sua
maioridade. Dessa forma, os sistemas de ensino passaram a contemplar as creches (que
antes estavam abrigadas nas áreas da Assistência Social). Tal contexto alterou a
condição da educação infantil em nível municipal e, portanto, a profissionalidade
docente dos educadores dessa área.
Em segundo lugar: quem é o profissional da educação infantil e quais são
suas identidades profissionais? Babá, tia ou professora? Trata-se de uma profissão
também recente e em construção e com identidades plurais, construídas com base nas
relações de gênero. De um lado observamos discursos oficiais e acadêmicos

que

indicam uma perspectiva mais técnica e prescritiva do que relacional, quando sabemos
que a relação adulto criança nas instituições de educação infantil requer uma grande
capacidade

profissional

de

promover

afetos

e

significações

(OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001), de reflexão sobre a prática, por meio de
problematizações sobre concepções de criança, infância(s), educação infantil e papel
social do professor(a) que se concretizam no dia-a-dia de trabalho em creches e préescolas (BARBOSA, 2009), com crianças reais que muitas vezes escapam à visibilidade
dos educadores. Os valores educacionais implícitos nas práticas e nas expectativas da
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sociedade e, sobretudo das famílias, implicam em práticas pedagógicas ora
escolarizantes, ora recreacionistas e/ou de ocupação das crianças pequenas.
Um olhar para essas dimensões na organização dos Cursos de Pedagogia
implicaria, entre outros aspectos, em uma reflexão sobre o campo das culturas em geral
e da relação com as famílias, na construção das identidades dos professores(as) de
educação infantil: uma profissão (ou meia profissão?) realizada em trabalho de meio
período, que acompanhou historicamente no Brasil os papéis domésticos femininos
tradicionais, contando por vezes, com duplas (ou triplas) jornadas de trabalho.
Observamos que ainda há uma grande distância entre as normas previstas na legislação
e o que ocorre de fato na realidade vivida pelas crianças pequenas em seu cotidiano nas
creches e pré-escolas brasileiras.
Em terceiro lugar: o que pode significar o predomínio, nas matrizes
curriculares pesquisadas, de disciplinas próprias do ensino fundamental (e da
cultura e formas escolares) na formação de professores para a educação infantil?
Sabemos existir, de um lado, a solidificação das áreas disciplinares e, por outro, a
(ainda) fragilidade dos campos de conhecimento/experiências na educação infantil,
como saberes válidos para a formação de professores e como organizador de currículos
na educação infantil. As crianças pequenas organizam suas formas de estar,
compreender e interagir no mundo por meio da ação, do movimento, da curiosidade, da
imaginação e das interações. A formação de professores para atuar com crianças
pequenas supõe trazer esses elementos formativos em diálogo com a pessoa, com o
sujeito que está sendo formado, de modo a implicá-lo nos planos individual, mas
também coletivo, com a formação das novas gerações, em especial, considerando que
trata-se de educação de adultos que carregam histórias de vida e experiências a serem
continuamente ressignificadas.

Considerações Finais
Tais considerações e indagações feitas ao longo deste trabalho nos levam a
refletir sobre as múltiplas capacidades exigidas do professor recem-egresso dos cursos
de licenciatura em Pedagogia para atuar na complexidade das instituições de educação
infantil. A organização didático-pedagógica dos cursos de Pedagogia não são neutras,
antes, traduzem concepções e perfis do profissional que se deseja formar (professor ou
pedagogo) e evidenciam contradições entre as previsões legais e a concretização real
dos cursos. A prática profissional ensejará outras reflexões e questionamentos no
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âmbito da Formação Contínua que sabemos envolver motivações, diagnóstico de
necessidades, entre outros aspectos.
Ao nosso ver, o que os dados de pesquisa revelam é uma oferta predominante de
formação em Faculdades, por instituições privadas e sobretudo, a homogeneização de
cursos de Pedagogia pelas fusões e aquisições de mantenedoras desses cursos no
‘mercado educacional’ por grandes corporações econômicas, contrariando a exigência
de Projetos Pedagógicos dos cursos elaborados de forma contextualizada e que
considerem as Necessidades Formativas dos estudantes, assim como de seus
professores. A relevância do critério econômico, nesse caso, traz por consequência, uma
padronização curricular que pode anular as diferenças e pulverizar as possibilidades de
criação na/sobre as realidades formativas. Como formar profissionais para atuar de
forma contextualizada e referenciada na realidade com cursos engessados do ponto de
vista curricular?
Respondendo à pergunta da pesquisa se os cursos de Pedagogia no estado de São
Paulo estariam dando conta de formar adequadamente os professores de educação
infantil, temos como resposta que - aparentemente não -

pelas contradições aqui

enunciadas. Os cursos de Pedagogia analisados apresentam-se frágeis e com reduzida
base teórico-epistemológica, se comparados às demais Licenciaturas.
A segunda fase da pesquisa, em andamento, objetiva aprofundar as análises
realizadas na primeira fase com cursos de Pedagogia considerados inovadores,
assumindo que os cursos escolhidos para análise devam responder, de forma
propositiva, às indagações feitas na primeira fase da investigação, com estudos de caso
pela análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (análise documental) e entrevistas
com os seus coordenadores.
Entendemos que a formação de professores de educação infantil nos cursos de
Pedagogia, ao se assumir como Licenciatura, envolve considerar a contribuição da
produção desse campo de estudos nas últimas décadas no Brasil e no mundo, como
campos específicos de conhecimento (entendidos também como espaços de disputas e
de poder), pela coerência do perfil do profissional que se quer formar, tendo como
suporte para essa definição as concepções de criança, infância, educação infantil e as
identidades profissionais plurais desses docentes, diferenciando-se de um viés
escolarizante, organizado em tempos e rituais que dificultam a criança ser criança e
viver seus tempos de infância.
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Este é um caminho que o processo de revisão das Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de Pedagogia, que neste ano de 2016 completará uma década,
poderá trilhar, em diálogo com as demais orientações legais sobre formação de
professores, em especial, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação Inicial e
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2015).
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS: CONSTITUIÇÃO,
HISTÓRIAS E SUAS IMPLICAÇÕES DIDÁTICAS PARA A DOCÊNCIA

RESUMO
A formação do professor de ciências tem se constituído ao longo dos anos como um dos
maiores debates em nível internacional, nacional e especificamente no interior do
Estado do Ceará. Em virtude desta importância os textos que serão apresentado a seguir
relatam as experiências formativas dos professores de ciências, suas histórias,
constituição e implicações didáticas para o exercício da docência. Neste sentido os
trabalhos aqui apresentados tem como objetivo discutir a formação do professor e suas
implicações didáticas para o exercício da docência. A metodologia utilizada constitui-se
de entrevista e aplicações de questionários numa abordagem qualitativa. Participaram da
pesquisa os professores formadores e os professores que atuam nos laboratórios de
ciências. Os resultados das pesquisas apontam para uma formação contextualizada na
qual tenha-se como elementos central o fortalecimento do processo ensinoaprendizagem, a ação docente e o desenvolvimento profissional do professor. Concluise com isso que as pesquisas aqui apresentadas possam contribuir para a reflexão dos
processos formativos e didática dos professores.

Palavras - chave: Formação de professores. Ciências. Didática.
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CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO CURRICULAR E
FORMAÇÃO DOCENTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA
Cicero Magérbio Gomes Torres

RESUMO
O interesse em pesquisar a constituição do curso de Ciências Biológicas da
Universidade Regional do Cariri – URCA surgiu em decorrência da estreita relação que
tive com o curso: como aluno, como professor e como pesquisador. A presente
pesquisa, tem como objetivo analisar a constituição e o desenvolvimento do Curso de
Ciências Biológicas da URCA, nos aspectos político/social/cultural, didático, curricular
e pedagógico e suas implicações para a formação docente na atualidade. Utiliza-se
como metodologia a pesquisa qualitativa, descritiva, analítica e argumentativa com foco
na História Oral. Participarão da pesquisa os professores aposentados atualmente e os
professores que ingressaram no curso logo após sua implantação e que estão em
exercício na atualidade. As técnicas de coleta de dados consistem no desenvolvimento
de entrevista reflexiva e consultas as fontes documentais. O instrumento para a coleta
dos dados consistirá no uso da gravação das entrevistas. A análise dos dados será do
tipo interpretativa – compreensiva, com aglutinação temática e organização de
categorias. Face ao exposto, é importante compreender que a constituição e o
desenvolvimento dos cursos de Ciências Biológicas, não se resume simplesmente em
atender às demandas da legislação, mas, sobretudo, as demandas do mundo
contemporâneo para formar professores mais antenados com as exigências da
escolarização e com a construção de uma escola que seja efetivamente comprometida
com a educação dos jovens.
Palavras - chave: Currículo. Formação. Ensino de Ciências. Ciências Biológicas.
Ensino de Biologia.
1 INTRODUÇÃO
A história da profissão docente é uma temática que, ao ser problematizada, faz
efervescer toda uma evolução sócio histórica desta categoria face aos movimentos, às
lutas e às conquistas que vêm perdurando ao longo dos anos em todos os espaço de
diálogos e discussão no âmbito da formação docente. Essa história não seria diferente
com a Universidade Regional do Cariri – URCA, ao retratarmos aqui a história da
profissão docente construída a partir das ações desenvolvidas pelo curso de Ciências
Habilitação em Biologia da Universidade Regional do Cariri a partir de 1986, ano de
sua fundação. Face ao exposto, o nosso objetivo consistiu em investigar a história da
criação do Curso de Ciência Habilitação em Biologia da Universidade Regional do
Cariri – URCA, para, assim, conhecermos a história da formação dos professores de
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Ciência dessa região, tendo em vista a URCA ser considerada uma instituição de
tradição no tocante à formação de professores no interior do Estado do Ceará.
Neste sentido, para nortear essa investigação, propusemo-nos a responder a
seguinte questão: Quais foram os desafios, os impasses e perspectivas construídas
quando pensou-se na criação de uma curso Ciências com Habilitação em Biologia capaz
de dar conta de toda uma realidade geopolítica diversificada no interior do Ceará?
Para dar conta desta grande questão, examinamos os documentos encontrados
na Universidade Regional do Cariri – URCA, tais como as atas do Departamento de
Ciências Física e Biológicas, os decretos, as resoluções, as portarias, as revistas, as leis,
o regimento Geral da Universidade e os relatórios de gestão referentes ao período.
Criada pela Lei Estadual Nº 11/91, de 09 de junho de 1986, sob a forma de
autarquia especial, vinculada à Secretaria de Educação do Estado, vinte anos após
sucessivos movimentos e lutas políticas lideradas pelos intelectuais e apoiada pela
comunidade da região do cariri e pela igreja, a URCA nasce com dois grandes desafios:
o primeiro é ser uma universidade na regionalidade; e o segundo, ser uma universidade
na temporalidade.
A Universidade Regional do Cariri, significativamente localizada na cidade do
Crato – Ceará, no centro de um pólo irradiador da cultura na região do Cariri, passa a
ser detentora de um espaço geográfico em que vai atuar, espaço este, integrado aosopé
da Chapada do Araripe, que se constitui como um dos grandes desafios a serem
enfrentados com fortaleza, inteligência e realismo, pelos intelectuais, pela comunidade
da região, pela igreja, pelos que mais de dentro ou mais de perto contribuíram e
empenharam-se para fazê-la crescer.
Nas palavras do Professor José Newton Alves de Sousa (1986), ser
universidade na regionalidade significa “ser universidade detendo os elementos que
constituem e definem a essência desta instituição, é sê-la no realismo de um localizarse e de um situar-se que a fazem verdadeiramente caririense, cearense e nordestina”.
Em seu discurso de posse no cargo de Vice–Reitor pró - tempore da
Universidade Regional do Cariri – URCA, pronunciado no Auditório do Conselho
Estadual de Educação do Estado do Ceará, no dia 15 de agosto de 1986, o Professor
José Newton Alves de Sousa acrescenta que a URCA precisa ser universidade antes de
tudo, para ser legítima, em suas linhas de permanência, em sua capacidade de crescer e
amadurecer, sem perder a própria identidade. Por isso, há de recusar, por impróprio,
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tudo o que signifique estreiteza localista, questiúncula intermunicipal, que outra é sua
estrutura e outros seus objetivos.
Neste contexto, a regionalidade passa a ser a sua marca original. Seja ela sua
regionalidade física e cultural, essa marca traduz-se no vigor e na utilidade de ser
estudada e investigada para assim retribuir ao seu contexto, aos municípios circunscritos
à região do cariri, ou até mesmo, aos que fazem fronteiras com o Estado do Ceará, o seu
mister institucional específico.
Em relação ao segundo desafio, o Professor José Newton Alves de Sousa
ratifica que ser universidade na temporalidade é trazer consigo as raízes mais remotas
de sua história sem perder-se no medievo. Na ordem do tempo, a universidade vem
sofrendo modificações e adaptações inevitáveis, mas deforma-se toda vez que é atingida
em sua essência.
Enfatiza o Professor José Newton Alves de Sousa que o tempo é apenas
critério e medida: não pode absolutizar o homem nem suas obras. Tem sua validade,
porém, e ai de quem a desrespeita. Por esta razão, a Universidade Regional do Cariri
fará sua história sem, todavia, desconhecer a história que a precede, seja a dos homens,
seja a das instituições, seja a da civilização. O hoje e o ontem precisam ter, na
universidade, a mesma distinção enquanto molduras dentro das quais a criatura humana
proteja suas realizações. Ser de ontem e ser de hoje, para ser de sempre.
Face às lutas e conquistas históricas descritas, surge o Curso de Ciências com
Habilitação em Biologia, criado pela Faculdade de Filosofia do Crato, em 1980, e veio a
substituir o Curso de História Natural, que funcionou no período de 1964 a 1980,
conforme Parecer 878/80, de 18 de setembro de 1980, conforme consta no Diário
Oficial da União de 22 de setembro de 1980 e reconhecido pelo Decreto Nº. 69.977, de
20 de dezembro de 1972 e publicado no Diário Oficial da União em 24 de dezembro de
1972.

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa a ser desenvolvida terá uma abordagem qualitativa, tendo em vista
o reconhecimento da subjetividade da produção do conhecimento e do estabelecimento
de possíveis inferências sobre as narrativas dos participantes desta pesquisa em relação
à constituição do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Regional do Cariri
(URCA).
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De acordo com Garnica (2005), realizar uma pesquisa à luz da abordagem
qualitativa é reconhecer [...]
[...] (a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma
hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a
não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de
suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se
desvencilhar; (d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como
resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e também
os meios de obtê-la podem ser (re)configuradas; e (e) a impossibilidade de
estabelecer regulamentações, em procedimentos sistemáticos, prévios,
estáticos e generalistas (GARNICA, 2005, p.7).

Ao assumir esse trabalho como uma pesquisa qualitativa, está-se assumindo a
condição humana e conflituosa que existe entre o pesquisador e objeto de pesquisa e
seus diferentes sentidos e significados que existem sobre um dado contexto. Porém são
destes sentidos e significados que se alimenta o conhecer e são eles que traduzem as
mudanças dinâmicas no campo social, no campo educacional, cuja compreensão pode
trazer uma aproximação do real mais condizente com as formas humanas de representar,
pensar, agir, situar-se etc (GATI; ANDRÉ, 2010).
Dessa forma, a pesquisa qualitativa se apresenta como a mais adequada para a
presente investigação por possibilitar ao investigador um vínculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, bem como por oferecer maior liberdade e
agilidade para reflexão.
Na perspectiva de descrever a constituição do Curso de Ciências Biológicas da
URCA, articulando essa descrição a um processo interpretativo, a pesquisa foi do tipo
descritiva e argumentativa, pois buscou conhecer as diversas situações e relações do
objeto de estudo com as questões política, econômicas e sociais relacionadas ao Curso.
A descrição desses fatores terá um papel fundamental para a pesquisa
qualitativa aqui proposta, por permitir uma maior compreensão da realidade investigada.
Descrever os contextos referidos entremeando à descrição do local da pesquisa
permitirá uma maior clareza e precisão a partir do que será narrado e analisado nos
documentos.
Neste sentido, assevera Cervo e Bervian (2005), que por ser descritiva, a
pesquisa desenvolve-se abordando problemas que merecem ser estudados, assim como,
as características de um grupo, levantar opiniões, crenças e atitudes de uma determinada
população. A abordagem desses dados ou fatos colhidos na própria realidade e cujos
registros não são inerentes apenas aos documentos, afirma o autor, são característicos da
pesquisa descritiva. Face ao exposto, entender-se-á que a pesquisa sistematizada neste
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projeto compreenderá que a investigação qualitativa é descritiva, tendo em vista que
seus dados provêm em forma de palavras ou imagens e não de números .
Faz-se assim, a opção pela pesquisa analítica, pois dessa forma pode-se
desenvolver uma estrutura que possa reunir e organizar os dados obtidos levando em
consideração “[...] à ampliação do conhecimento do pesquisador sobre o fenômeno, ao
aprimoramento e mesmo à reformulação do problema” (GIL, 2010, p. 93).

3 DA HISTÓRIA NATURAL AO CURSO DE CIÊNCIAS

Visando hierarquizar, ordenar e sequenciar os estudos de Física, Química,
Biologia, Matemática e História Natural, dando-lhes maior adequação à dinâmica do
ensino das Ciências, o Conselho Federal de Educação editou as Resoluções N° 30/74 e
37/75, por forças das quais as instituições de ensino superior deveriam amoldar o ensino
das referidas matérias ao curso de Ciências de Licenciatura de 1° e 2° grau (PIERRE,
2010).
A Faculdade de Filosofia do Crato - FFC, após ponderado exame do conteúdo
das Resoluções N° 30/74 e 37/75, julgou pertinentes e oportunas as mudanças propostas
e, através de ofício da Presidência do Instituto de Ensino Superior do Cariri, sua
entidade mantenedora, encaminhou ao CFE o pedido de conversão do curso de História
Natural em curso de Ciências, com Licenciatura de 1° grau, ou Curta ou Polivalente, e
uma Habilitação Plena em Biologia. O referido ofício foi datado de 21 de dezembro de
1977 (PIERRE, 2010).
Arrolou-se ao processo de conversão substanciosa documentação sobre as
condições de funcionamento do curso, da nova modalidade, sobretudo no que dizia
respeito ao corpo docente, alterações regimentais e estrutura e organização curricular.
A conversão pleiteada não se processou de maneira fácil, em razão de
carências de natureza variada detectadas pelo CFE, vindo tal fato a fundamentar as
diligências solicitadas pelo Conselho, como se depreende dos seguintes pareceres:
Parecer N° 6.756/78, aprovado em 03 de outubro de 1978, Cons. Relator
Antônio Paes de Carvalho. Objeto: Laboratórios, Biblioteca, Regimento,
Estrutura Curricular e Corpo Docente. Parecer N° 1.322/79, aprovado em 30
de agosto de 1979, Cons. Relator Antônio Paes de Carvalho. Objeto:
Titulação e qualificação do corpo docente e correções no Regimento. Parecer
N° 1.722/79, aprovado em 03 de dezembro de 1979. A matéria é a mesma
dos pareceres anteriores, isto é, Conversão do Curso de História Natural da
Faculdade de Filosofia do Crato ao Regime da Resolução N° 30/74.
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Estes pareceres foram relatados pelo Cons. Antônio Paes Carvalho. A
mantenedora da FFC era, naqueles idos, a Fundação Padre Ibiapina. O processo voltou a
baixar em diligência. As repetidas diligências resultaram em alterações requeridas pelo
CFE. E atentou-se para a circunstância de que o processo de conversão tramitou em
regime de reconhecimento, visto que o curso de História Natural já era reconhecido, o
que, em tese, significava trânsito abreviado e decisão agilizada (PIERRE, 2010).
Nota-se, ainda, que, nos termos da Resolução N° 5/78 do CFE, a FFC poderia
ter continuado com a Licenciatura em Ciências Biológicas (erroneamente reconhecida
como de "História Natural"), no formato já aprovado. De acordo com a revista
Documenta (226) Brasília, set. 1979, p. 105, o parecer N° 878/80, aprovado em 06 de
agosto de 1980, cujo relator foi o conselheiro Hélcio Ulchôa Saraiva, trazia em sua parte
final a referida autorização quanto à mudança requerida:

O Conselho Federal de Educação, reunido em sessão plena, nesta data,
acolhendo o Processo 1° Grupo, deliberou, por unanimidade, aprovar a
conclusão da Câmara, favoravelmente à conversão do curso de História
Natural em curso de Ciências, com habilitação de 1° grau e Plena em
Biologia, consoante às disposições das resoluções nº 30/74 e 35/75, da
Faculdade de Filosofia do Crato, mantida pela Fundação Padre Ibiapina, com
sede Na cidade de Crato, CE.

O Diário Oficial da União, de 22 de setembro de 1980, pág. 18.928, publicou a
Portaria Ministerial N° 487, cujo teor aqui é transcrito: Art. 1° É autorizada a conversão
do curso de História Natural, em regime de reconhecimento, em curso de Ciências,
licenciatura de 1° grau e licenciatura plena, com habilitação em Biologia, ministrado
pela Faculdade de Filosofia do Crato, mantida pela Fundação Padre Ibiapina, com sede
na cidade do Crato, Estado do Ceará. Conforme podemos observar, fica definida a
referida mudança no Curso de História Natural, mudança esta que trará significativos
frutos para a formação de professores de Ciências da região do Cariri.

3.1 CURSO DE CIÊNCIAS - LICENCIATURA PLENA HABILITAÇÃO EM
BIOLOGIA
O Curso de Ciências, com Habilitação Plena em Biologia, passa a conferir aos
concludentes o título de Licenciado, habilitando-os ao exercício de algumas das
atividades consubstanciadas na Resolução N° 005/85 - CFE, de 11 de março de 1985,
bem como ao magistério de 2° grau na área de Biologia e correlatas. Dentro do
principio de que "quem pode o mais, pode o menos", o Licenciado em Ciências, com
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Habilitação Plena em Biologia, pode lecionar, também no 1° Grau, aquelas
disciplinas constantes do currículo efetivamente cumprido no curso de graduação
(PIERRE, 2010). Os concludentes são orientados, tendo em vista um correto exercício
profissional, a proceder de acordo com os ditames da Portaria Ministerial N° 487/80, de
28 de setembro de 1980, e da Lei Federal N° 6.684, de 03 de setembro de 1979, e da
legislação pertinente.
Conforme descrito, o curso foi criado por uma natural exigência do meio
geoeducacional em que trabalhavam professores e alunos da antiga Faculdade de
Filosofia do Crato - FFC. A grande riqueza florística e faunística da Chapada do
Araripe, as reservas fossilíferas situadas na região, os reclamos da rede escolar
ensejaram a criação de um Clube de Ciências, que congregava estudiosos, docentes e
profissionais liberais, sob o patrocínio e a orientação do Professor José Newton Alves
de Sousa, então diretor da FFC. Do Clube de Ciências nasce o Curso de História Natural
da Faculdade de Filosofia do Crato em 1963 (PIERRE, 2010).
Por uma questão de justiça, registra-se a valiosa contribuição à criação do
Curso de História Natural prestada pelo Professor Jurandir Tavares Neves, odontólogo e
estudioso de Biologia, pela Professora Astrês Aires Correia, farmacêutica, Maria do
Carmo Valdevino, farmacêutica, e por Vicente Madeira, então seminarista, na época
estudante no Seminário São José do Crato. A coordenação desse grandioso grupo coube
à Professora Ivone Pequeno, recém-formada em História Natural pela Faculdade de
Filosofia do Recife (PIERRE, 2010).
Em julho de 1963, o Conselho Federal de Educação, após exame do processo
ali registrado, autorizou a Faculdade de Filosofia do Crato a implantar, na grade de
oferta de cursos de graduação, o curso de História Natural.
O início de funcionamento do curso deu-se no primeiro semestre do ano de
1964, havendo poucos inscritos ao primeiro vestibular. O número de candidatos foi
gradativamente crescendo. Os professores foram recrutados no Clube de Ciências e,
graças aos esforços do Professor José Newton Alves de Sousa e da Professora Ivone
Pequeno, vieram docentes de Fortaleza e de Recife. Vele destacar o concurso
de quatro professores provenientes da Faculdade de São Leopoldo - RS, que assumiram
as disciplinas de Botânica, Zoologia, Histologia e Paleontologia (PIERRE, 2010).
Em 1971, a Faculdade de Filosofia do Crato, então instituição de ensino
superior isolada que funcionava como agregada à Universidade Federal do Ceará -
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UFC, encaminhou ao Conselho Federal de Educação - CFE pedido de reconhecimento
do curso de História Natural. Após o cumprimento de algumas diligências solicitadas
pelo CFE, foi aprovado o Parecer N° 300/71, de 02 de maio de 1971, favorável
ao reconhecimento do curso. Na forma da lei, ao Parecer do CFE seguiu-se o Decreto
Presidencial N°69.977, de 20 de janeiro de 1972, reconhecendo o curso de que se trata.
O Parecer do CFE encontra-se publicado na revista Documenta N° 124.

3.2 ESTRUTURA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

O curso está vinculado ao Departamento de Ciências Físicas e Biológicas, na
conformidade da estrutura vigente. Por oportuno, note-se que a nova proposta
regimental, já encaminhada para exame e aprovação do Conselho de Educação do Ceará
e de outras instâncias superiores de pertinência, acaba com a departamentalização
acadêmica, numa tentativa de raciocinar ações no campo do ensino, abolindo áreas de
conflito de competência e agilizando a implementação de medidas destinadas a elevar o
patamar de desempenho institucional (PIERRE, 2010).
A Coordenação do curso de Ciências - Licenciatura, com habilitação plena em
Biologia, coube ao Professor Francisco Jorge Barros, licenciado em História Natural
pela Faculdade de Filosofia do Crato e com pós-graduação lato sensu em Ciências
Exatas.
Quanto aos alunos, estes, por sua vez, adviriam de todas as classes sociais e
seriam formados na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento regional.
(LEITINHO, 2011, P. 107). Quanto ao tempo de permanência do aluno na URCA, o
documento destacava sua permanência em caráter parcial. Existiam turmas funcionando
no turno da tarde e outras no turno da noite.
Em relação à proporcionalidade entre o número de alunos e o número de
docentes e, de acordo com os dados apurados pela Coordenação acadêmica, a relação
docentes/alunos consistia em ser de 43/418, referência esta ao período do primeiro
semestre do ano de 1998.
No tocante aos professores com dedicação simultânea ao ensino e à pesquisa, o
curso contou com 12 (doze) professores que ministravam aulas e desenvolviam
atividades de pesquisa, estas direcionadas, sobretudo, para estudo da fauna e flora da
Chapada do Araripe, descoberta, preservação e catalogação de reserva fossilífera,
estudo das fontes que jorram do sopé da Serra do Araripe e outras (PIERRE, 2010).
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A formação continuada deu-se através dos Curso de Pós–Graduação lato sensu,
na área do curso ou em áreas correlatas, bem como por demanda do corpo docente e
discente do curso e por pressão dos interessados das comunidades envolventes. Vários
cursos de Especialização foram ministrados, principalmente na área de Botânica e de
Paleontologia. Em relação à distribuição de vagas ofertadas para o Curso de Ciências
com Habilitação Plena em Biologia, ofereceu-se 100 (cem) vagas, com um vestibular
anual seguindo a seguinte distribuição: Período Letivo 1: 25 vagas no turno da tarde e
25 vagas no turno da noite; Período Letivo 2: 25 vagas no turno da tarde e 25 vagas no
turno da noite. Vale destacar o sistema de vestibular anual.
Quanto ao sistema de ensino, o curso foi ofertado à comunidade acadêmica por
meio do sistema de créditos. Neste sentido, a carga horária do currículo pleno no
período tinha como objetivo fazer com que o aluno integralizasse a carga horária da
Licenciatura Curta ou de 1° Grau em Ciências, estando apto a lecionar Ciências e
Matemática no 1° Grau. A Licenciatura Curta ou de 1° Grau ou polivalente poderia ser
concluída em, no mínimo, 2 ou, no máximo, 4 anos. O tempo médio adotado na oferta
do currículo é de 5 semestres ou de dois anos e meio (PIERRE, 2010).
Para fazer jus ao diploma de licenciado em Ciências, com Habilitação Plena
em Biologia, o aluno deverá integralizar uma carga de 2.880 horas de tempo útil e de
3.120 horas de tempo total, dentro do limite temporal mínimo de 3 e máximo de 7 anos.
A forma de avaliação de aproveitamento inserida no Regimento Geral, dotava
os professores a orientar os alunos para o cumprimento das regras estabelecidas. As
notas e os conceitos de apuração de aproveitamento resultam de vários fatores ou
atividades discentes, da quais podemos citar provas (na modalidade que melhor se
ajustar ao curso), sendo 2 (duas) por semestre letivo; trabalhos (individuais ou grupais,
escritos ou apresentados em classe); debates e atividades acadêmicas, seminários,
relatórios etc. Os índices mínimos de frequência escolar e de notas de aproveitamento,
com vistas à aprovação do aluno, estavam consignados no Regimento Geral (PIERRE,
2010).
Conforme exigência do CFE, o Estágio Supervisionado era um elemento
obrigatório no âmbito da integralização dos referidos créditos, principalmente para que
o diplomado em Licenciatura Curta em Ciências pudesse continuar seus estudos na
Licença Plena em Ciências, com Habilitação em Biologia. Assim, na Licenciatura de
1° Grau ou Curta, o estágio consistiu numa carga horária de 90 horas, e na Licenciatura
Plena com Habilitação em Biologia, o estágio consistia em 150 horas. (PIERRE, 2010).
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A Lei Federal N° 6.684, de 03 de setembro de 1979, estabeleceram as funções
profissionais que podiam ser desempenhadas pelos detentores do diploma de
licenciatura plena com habilitação em Biologia. A Resolução N° 005/85, de 11 de
março de 1985, discriminava as atividades profissionais do Biólogo, na conformidade
do currículo cumprido, como a seguir:
I-

Pesquisa básica e aplicada; II- Estudos, inclusive de viabilidade,
planejamento, projetos, análises, experimentação, ensaios e
formulações;IIIAssistência,
assessoria,
orientação,
aconselhamento, recomendação e prescrição;IV- Especificações,
orçamentação, levantamentos, inventários e quantificação;VSupervisão, organização e coordenação;VI- Exames, vistorias,
perícias, avaliações e fiscalização;VII- Ensino, extensão divulgação,
demonstração, treinamento e condução de equipe;VIII- Produção
especializada, multiplicação, padronização, mensuração, controle
qualitativo e quantitativo;IX- Manejo, conservação, erradicação,
guarda
e catalogação;X- Provimento de cargos e funções
técnicas;XI- Outras atividades inerentes ao exercício profissional.

Importa observar que o exercício profissional deveria ser cumprido, com suas
possíveis ênfases ou concentrações. De acordo com os registros da Coordenação
Acadêmica, os Projetos de Pesquisa elaborados pelos professores e alunos do curso de
Ciências, Licenciatura Plena com Habilitação em Biologia, receberam aportes
financeiros da CAPES, CNPq, FUNCAP, SECITECE, Fundação o Boticário de
Proteção à Natureza etc (PIERRE, 2010).
Do segundo semestre de 1996 ao primeiro semestre de 1998, professores e
alunos do curso de Ciências, Habilitação Plena em Biologia, foram responsáveis pela
apresentação de 65 (sessenta e cinco) trabalhos em seminários, congressos etc. Na
Coordenação do curso, os interessados poderiam acessar a relação desse trabalhos, com
local e data de apresentação, título etc.
Importa, aqui, salientar a grande contribuição do corpo docente e discente do
curso nos estudos referentes à Chapada do Araripe, sobretudo na área de Botânica, sem
exclusão de outros campos de conhecimento nos quais se explicitam as atividades do
curso.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face aos mais recentes ordenamentos legais do Conselho Nacional de
Educação (CNE), que produziu mudanças nas Diretrizes Curriculares para os cursos de
Ciências Biológicas (Resolução CNE/CES 7, de 11 de março de 2002 e parecer n.º:
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CNE/CES 1.301/2001, 06 de novembro de 2001), e às Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena (Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 e
CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002),o colegiado do Departamento de Ciências
Físicas e Biológicas, sobre a presidência do Prof. Dr. André Luiz Herzog Cardoso, toma
a iniciativa e propõe a transformação do Curso de Licenciatura em Ciências com
Habilitação em Biologia para Curso de Ciências Biológicas, nas modalidades de
Licenciatura Plena e Bacharelado.
O Colegiado do Departamento aprova a nova estrutura do curso de Ciências
Biológicas, nas modalidades de Licenciatura Plena e Bacharelado em 09/2002. O novo
Curso de Biologia é discutido e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE) da URCA em 26 de setembro de 2002. Esta mudança representou um marco na
história do Departamento de Ciências Físicas e Biológicas da Universidade Regional do
Cariri – URCA. O novo Curso de Ciências Biológicas abrange um perfil de formação
amplo que alargará as possibilidades de atuação dos Biólogos formados nesta
Instituição de Ensino Superior, porém essa história será narrada a posteriori.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE QUÍMICA – UMA DISCUSSÃO SOBRE
O CURSO DE QUÍMICA DA FACULDADE DE DUCAÇÃO CIÊNCIAS E
LETRAS DO SERTÃO CENTRAL
Roselene Ferreira Sousa
Claudia Christina Bravo e Sá Carneiro

RESUMO
A formação inicial de professores tem vivido grandes debates que procuram equacionar
uma visão simplista/tecnicista para compreendê-la como um processo complexo, de
construção de sujeitos sociais profissionais. Assim, há um conjunto de fatores que
interferem nessa formação, que sabidamente, não se inicia no período denominado
“inicial”, mas que tem nela uma fase extremamente importante. Nesse contexto, a
presente pesquisa teve como intenção analisar a formação do professor de química a
partir das políticas de formação dos profissionais do magistério, observando as
Diretrizes Nacionais para formação inicial de professores para a educação básica e
educação em nível superior. Concentrou-se no estudo da história do curso de Química
de uma faculdade pública do interior do Estado do Ceará, enfatizando a sua importância
para a comunidade local, tendo em vista as dificuldades de aprendizagem em química,
apresentando como uma das principais causas a falta de formação do professor. A
abordagem metodológica utilizada na pesquisa foi a qualitativa, sendo descritiva e
explicativa na análise dos dados e os instrumentos utilizados para a coleta foram análise
documental, entrevistas espontâneas e semi-estruturadas e observação direta e
sistemática. Os dados coletados subsidiaram a discussão sobre a preocupação da
referida faculdade em atender às mudanças da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9394/96, visando principalmente contribuir de forma significativa para
o bom desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem em química,
colaborando dessa forma para uma educação pública de qualidade no interior do Estado
do Ceará. Pudemos considerar, através do estudo da história do curso de química que a
faculdade, cenário da pesquisa, apresenta grande relevância para a educação da região,
na formação de profissionais do magistério na área de ciências naturais.
Palavras-chave: formação de professor. Ensino de química. Ensino e aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Segundo a literatura, a formação de professores de ciências é distanciada da
realidade pela qual passa a escola (TERRAZZAN, 1998), principalmente a escola
pública e suas necessidades. Isso leva as instituições formadoras a assumirem um
modelo de formação que não vise à reflexão crítica da realidade e à sua possível
transformação. O fato é que a formação de professores, no modelo tradicional, separada
da realidade cultural, social e política, torna o professor um mero transmissor de
conteúdos. (CANDAU, 1994).
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Também se precisa considerar, no entanto, que há velhos problemas ainda
presentes na formação docente. Um deles é o que se relaciona com a difícil integração
da teoria e da prática, ou seja, principalmente nas licenciaturas das ciências básicas
como a física, a química e a biologia, o antagonismo existente entre a formação da área
específica do conhecimento e a pedagógica.
Com o surgimento de novas teorias pedagógicas, a visão do professor passa a
ser a de um facilitador da aprendizagem, este tem em sua função o papel de levar o
educando a construir seu conhecimento, potencializando a aprendizagem. O professor
precisa “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a
sua própria produção ou a sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 47).
Todo ato de ensinar ciências pressupõe aprendizagem, pois o processo entre
eles deve ser dialético, sendo conduzido pelo professor que não pode deixar de levar em
conta aspectos histórico-sociais da ciência, para que, assim, o aluno perceba a rede de
relações que se processou na construção do conhecimento científico. Caso contrário, “a
ausência desses aspectos sociais e históricos deixa o conhecimento solto, desconectado,
sem nexos, fragmentado.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 208).
Nessa perspectiva, a prática pedagógica do professor de ciências não pode se
resumir ao ato de ensinar, ela precisa ser assumida como um processo de ensino e de
aprendizagem, “configurando o ensino como atividade do professor e do aluno,
acentuado na atividade do primeiro, e a aprendizagem como atividade do professor e do
aluno, acentuado na atividade do segundo.” (Ibid. p. 208).
A formação inicial de professores tem vivido grandes debates que procuram
equacionar uma visão simplista/tecnicista para compreendê-la como um processo
complexo, de construção de sujeitos sociais profissionais. Assim, há um conjunto de
fatores que interferem nessa formação, que sabidamente, não se inicia no período
denominado “inicial”, mas que tem nela uma fase extremamente importante. Pode-se
considerar, entre estes fatores, a experiência escolar do educando, a experiência social e
profissional e a sua relação com os conteúdos disciplinares propriamente. Sabemos que
o processo de formação do professor é contínuo, iniciando-se desde sua escolarização,
onde ele é influenciado pelos seus professores. Assim, ao iniciarem seu curso de
formação, já possuem algum conhecimento sobre o ato de ensinar. (SCHNETZLER,
1998).
No conjunto de questões que se envolvem nesse debate, entende-se que a
formação desse profissional precisa estar permanentemente alimentada e articulada com
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a realidade da educação básica, não apenas numa perspectiva de adequar-se
constantemente a ela, mas também numa perspectiva de formar um professor tendo em
vista uma visão política de educação básica.
A valorização da experiência docente é um ponto de grande importância para
uma nova visão na formação de professores de ciências, pois na formação docente para
o ensino de ciências, não se encontra espaço para uma troca de experiências didáticas
entre a escola e a universidade. A universidade forma para o exercício docente sem
saber ao certo o que a escola precisa, quais seus anseios, que dúvidas têm os professores
de ciências.
Valorizar a experiência dos professores é tornar significativa e concreta a
aprendizagem, possibilitando uma melhoria na sua formação e, consequentemente, de
sua ação docente.
A formação mínima exigida, em nível superior, coloca um novo patamar de
qualificação docente no País, encerrando com a fase das múltiplas possibilidades de
nível de formação prevista na Lei nº 5.692/71 e decretando o fim das licenciaturas
curtas. A formação em nível médio, na modalidade normal, admitido apenas para a
docência na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental,
deixará de ser habilitação para ingresso na carreira do magistério público ao cabo da
década da educação, iniciada em 20 de dezembro de 1997, de acordo com o que dispõe
o art. 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB de 1996.
A lei cria um novo tipo de instituição formadora de docentes: os institutos
superiores de educação, que provavelmente deverão ser os sucessores das atuais escolas
normais, mas com novo formato, inovador e dinâmico. Esses institutos, mantendo o
curso normal superior, cursos de complementação de formação pedagógica e programas
de formação continuada, deverão ser verdadeiros centros formativos, comprometidos
com elevação permanente da qualidade da educação e no seu artigo 62, deixa claro que
os docentes para a educação básica deverão ser formados em universidades e em
institutos superiores.
A LDB também elevou a exigência de duração do estágio de prática de ensino,
que passou a ser de, no mínimo trezentas horas. É uma determinação que pode ter
impacto muito positivo na formação de professores, desde que as instituições

ISSN 2177-336X

7200

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

formadoras realmente elaborem programas de estágio adequados e sua competente
supervisão.
Nesse contexto, as instituições de nível superior vêm se preocupando em
atender às exigências do Ministério da Educação, no que diz respeito à formação de
professores, e a faculdade em estudo, está inovando nos seus serviços procurando
proporcionar educação pública de qualidade para o seu alunado, tendo em vista as
mudanças pelas quais passaram o curso de química da mesma ao longo dos anos, com
intuito de oferecer à comunidade local, profissionais capacitados a exercerem o
magistério na área das ciências exatas com segurança, tornando o processo de ensino e
aprendizagem mais dinâmico e eficaz, diminuindo os altos índices de reprovação.
A semente foi plantada em 1976 quando da criação da Fundação Educacional
do Sertão Central (FUNESC). Em 1983 a FUNESC foi encampada pela Universidade
Estadual do Ceará (UECE) que implantou os cursos de Pedagogia, Ciências
(Licenciatura Curta) e História. Os referidos Cursos foram reconhecidos pelo Conselho
Federal de Educação em 1988. Atualmente, a FECLESC – Faculdade de Educação
Ciências e Letras do Sertão Central, assim chamada hoje, conta com os seguintes cursos
de graduação plena: Matemática, Física, Química, Biologia, Pedagogia, História e
Letras.
Atualmente, a FECLESC, busca também incentivar os profissionais à pesquisa
e extensão, tendo em vista os cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição,
proporcionando mais uma oportunidade para os profissionais da área buscarem
qualificação necessária para garantir uma atuação mais eficaz no magistério.
Nessa perspectiva, a presente pesquisa apresenta os seguintes questionamentos:
a) como os docentes de química estão sendo formados em Quixadá-CE, diante das
exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96? b) de
que forma a Faculdade de Educação Ciências e Letras do Sertão Central – FECLESC
tem contribuído para a formação do profissional do magistério em química?
Dessa forma, traz como guia de suas ações os seguintes objetivos: a) analisar as
mudanças no curso de licenciatura em química, de acordo com a LDB de 1996, da
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FECLESC; b) Observar a contribuição da FECLESC para a comunidade local e região
do Sertão Central do Ceará na formação do professor de química.
A temática dessa pesquisa surgiu de indagações advindas da minha formação
inicial em Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Biologia e Química na
FECLESC, também, da minha prática como professora de ciências no ensino
fundamental nas escolas públicas de Quixadá, e das leituras realizadas nas disciplinas
do curso de especialização no Ensino, também realizado na FECLESC.
A partir dos estudos, percebe-se, então, a necessidade de um olhar mais
acurado sobre a questão da formação do professor de ciências. Percebe-se que, para esta
formação ser mais significativa, são necessárias várias ações formativas que,
obviamente, demandam tempo. É consenso de que esta formação deve ser contínua e
continuada.
Assim, podemos considerar relevante esse estudo por tratar-se de uma
problemática bastante pertinente, haja vista que essa discussão é fundamental para
vislumbrarmos respostas aos problemas que o ensino de química enfrenta hoje e
observarmos a preocupação da faculdade em acompanhar as mudanças ocorridas na
educação nacional e contribuir para um estudo mais crítico sobre a formação de
professores de química, valorizando a importância da FECLESC para a comunidade do
Sertão Central Cearense.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Essa pesquisa apresenta uma abordagem de predominância qualitativa
(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Como metodologia escolheu-se o estudo de caso, pois
“permite que os investigadores retenham as características holísticas e significativas dos
eventos da vida real [...]” (YIN, 2010, P. 24).
O cenário foi uma faculdade pública do interior do Estado do Ceará. Os
sujeitos do estudo foram: Um professor do curso de licenciatura em química da
FECLESC e 02 (dois) alunos do curso.
Para o levantamento dos dados utiliza-se mais de uma técnica, pois os estudos
de caso “[...] requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados. Isto é
importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em
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seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados” (GIL, 2009,
p. 55).
Iniciou-se a pesquisa com a coleta e analise de documentos, sendo feita nos
documentos de reconhecimento dos cursos de Licenciatura curta e Licenciatura plena
em Ciências da FECLESC.
As entrevistas espontâneas foram realizadas com os sujeitos, pois são
consideradas uma das fontes mais importantes de informação para os estudos de caso.
“Em geral, as entrevistas são uma fonte essencial de evidência do estudo de caso porque
a maioria delas é sobre assuntos humanos ou eventos comportamentais” (YIN, 2010, p.
135).
Dessa forma, as entrevistas foram realizadas pelo pesquisador, previamente
agendadas com a instituição e sujeitos, onde foram anotadas as observações e analisados
os dados.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O estudo realizado para a execução deste trabalho serviu para observarmos a
significativa importância da FECLESC para a região do Sertão Central, bem como as
mudanças ocorridas no curso de química, obedecendo às exigências da LDB 9394/96,
onde inicialmente o curso se apresentava como somente licenciatura curta em ciências,
contemplando disciplinas de matemática e habilitando o profissional a atuar nas áreas de
ciências e matemática somente no ensino fundamental.
Posteriormente foi modificado para licenciatura plena em ciências, com
habilitação em Química e Biologia, ou Matemática e Física, dando possibilidade ao
profissional atuar no magistério no ensino fundamental e médio nas disciplinas de
Química e Biologia ou Matemática e Física de acordo com a sua habilitação escolhida.
No ano de 2000, o curso de ciências mais uma vez foi reformulado, sendo a
partir de então dividido em quatro cursos distintos: Matemática, Física, Química e
Biologia.
Percebemos também, que cada inovação da FECLESC, na busca de melhorar o
ensino de Química para proporcionar alternativas de expansão no trabalho da disciplina
no Sertão Central, foi devidamente estudada e planejada através de projetos e iniciativas
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inovadoras por parte dos profissionais da área de ciências da natureza da instituição,
buscando promover qualificação dos professores de ciências do ensino fundamental e
médio, que atuam ou irão atuar nas escolas públicas e particulares na região.
A FECLESC, busca também incentivar os profissionais à pesquisa e extensão,
tendo em vista os cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição, incluindo o curso
de especialização no ensino de matemática, proporcionando mais uma oportunidade
para os profissionais da área buscarem qualificação necessária para garantir uma
atuação mais eficaz no magistério.
Podemos notar que os objetivos da FECLESC vêm sendo atingidos, quando
observamos que o número de profissionais com nível superior atuando município de
Quixadá e região vem crescendo nos últimos anos, além disso, na pesquisa percebemos
também que a qualidade no ensino de Química tem contribuído para a melhora no
processo de ensino e aprendizagem, oferecendo aos alunos a oportunidade de um estudo
de uma ciência exata com mais dinamismo e flexibilidade.
Concluímos que o professor de Química está repensando a sua prática
pedagógica, incentivado pela LDB, através do plano de cargos e carreira do magistério,
e pala inovação dos cursos superiores, que cada vez mais buscam redimensionar o
ensino, na perspectiva de dar a sua contribuição para que se possa ter educação de
qualidade e, principalmente ter profissionais mais envolvidos, comprometidos e
qualificados para o exercício do magistério.
E, para finalizar, observamos que o professor de Química, na medida em que
busca o seu aperfeiçoamento, ou seja, quando procura atualizar os seus conhecimentos,
através de cursos superiores, cursos de pós-graduação e cursos de extensão, estará
também, garantindo o seu sucesso na atuação profissional e conseguirá, dessa forma,
resultados positivos no ensino da disciplina e, a FECLESC, tendo em vista a
necessidade de oferecer educação superior de qualidade, está sempre inovando e
proporcionando alternativas para que o profissional busque a sua qualificação e dê a sua
contribuição para a educação do país.
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LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS: IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR DE CIÊNCIAS

Maria Danielle Araújo Mota - UFC/ GEPENCI
RESUMO
O presente trabalho apresenta discussões sobre a importância das aulas práticas para o
ensino de biologia em duas escolas estaduais de tempo, a partir das reflexões feitas em
uma entrevista. É sob este aspecto que se objetiva nesse trabalho apresentar o relato de
professores que atuam em duas escolas de tempo integral e refletir sobre a natureza e
finalidades das aulas práticas no ensino de biologia. Para refletimos sobre tema
abordado, esse trabalho está organizado em três partes, quais sejam: a) A história do
Laboratório de Ciências no Brasil, b) A importância do laboratório de Ciências para
processo ensino e aprendizado, c) o que dizem os professores que atuam em uma escola
estadual de tempo integral e algumas considerações que possam contribuir para o estudo
e futuras reflexões.
Palavras-Chave: Aulas práticas. História do laboratório de ciências. Ensino de
Biologia

1.

Introdução
No ensino de Biologia, as aulas práticas vem sendo discutido há muito tempo e

diferentes posições tem sido assumidas na literatura, ora defendendo o papel crucial das
aulas práticas na aprendizagem, ora criticando, a partir da perspectiva histórica, a ênfase
empírica que dominou as concepções de ciência e do ensino.
Os avanços da ciência moderna vêm aumentando com uma velocidade enorme,
e as pessoas estão cada dia mais informada seja por meio da comunicação ou pelo
ensino formal. No entanto, muitas dessas informações obtidas sobre a biologia estão
descontextualizada e trabalhadas de forma fragmentada.
Nesse sentido, as produções acadêmicas envolvendo a implantação e o
desenvolvimento dos Laboratórios de Ciências no Brasil se configura como um campo
de pesquisa em expansão. Watanabe (2012), em sua dissertação de mestrado produzida
na Universidade de São Paulo (USP), aponta que o papel dos laboratórios de ciências
consiste em promover o diálogo com a sociedade, através da interação com as
instituições que formam o mundo exterior e com as quais interage. Neste sentido, a
autora propõe que resgatar as origens, a constituição e o desenvolvimento dos
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laboratórios de ciência, seria buscar estabelecer um caminho necessário para a
construção de um olhar amplo do laboratório para a ciência e dos laboratórios e dos
alunos para a escola.
No campo da educação em ciências, Vianna (1998), apresenta em sua tese de
doutorado intitulada “Do fazer ao ensinar Ciências” uma percepção do laboratório de
ensino, para o ensino. Em sua tese de doutorado, a autora defende que a consolidação
dos laboratórios de ensino desmistifica o ensino tradicional e impulsiona, com mais
curiosidade científica, o empreendimento cientifico que servirá para a sociedade.
Tradicionalmente o ensino de Ciências tem se limitado à simples transmissão do
conhecimento já elaborado por teorias definidas, favorecendo a passividade dos alunos e
o desinteresse pelas disciplinas científicas. No bojo dessa questão, têm-se as ciências como
detentoras de verdades absolutas, construída por cientistas, dentro de uma racionalidade
técnica proveniente do positivismo, perdurando até a contemporaneidade, muito embora
contestada, ainda se faz muito presente na realidade das salas de aula e no pensamento
pedagógico dos laboratórios de ciências.
Contrapondo essa realidade, Vianna e Carvalho (2001), apontam em suas
pesquisas que o laboratório de ciências, deve ser compreendido, como sendo um
sistema de inscrição literária, onde o auge é sensibilizar que um enunciado é um fato e
que esta construção se dá de forma tal que, ao final, ao final não se pode ocultada a
questão sócio - histórica. Neste sentido, expõem a autoras, que apesar das infinitas
discussões sobre os laboratórios de ciências, sua constituição, implantação,
desenvolvimento e significação para a ação docente, pouco se sabe a respeito desses
processos ou ainda como se efetivou o desenvolvimento das práticas realizadas nos
laboratórios nas escolas de educação básica.
De acordo com Maldaner (2006, p. 103),
[...] é difícil romper com a ideia positivista, sempre presente no meio
educacional, principalmente no âmbito da educação científica, segundo
a qual o conhecimento científico consiste na descrição positiva dos
fenômenos da natureza e que esta descrição é objetiva e independente
das crenças de quem a faz.

Desde o final do século passado, os laboratórios tem sido considerados um
importante meio instrucional no ensino de ciências. A exemplo disto, podemos citar as
atividades de laboratório, nos estudos desenvolvidos na área de Química, no segundo na
década de 1880 (Fay,1931). De acordo com os estudos realizados por Moyer (1976), a
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Universidade de Harvard publica uma lista de experimentos que deveriam ser incluídos
nas aulas de Física para alunos que desejassem estudar em nesta instituição. Neste
sentido, observa-se que, ensino de laboratório era considerado essencial porque proveria
o treinamento em observação, forneceria informações detalhadas e estimulava o
interesse dos alunos.
Por este motivo, afirma Watanabe (2012), em sua dissertação de mestrado que,
cada laboratório é um laboratório singular, com sujeitos únicos, momentos específicos
em ambientes sociais e culturais também particulares, por isto histórico.
Nessa perspectiva, e levando-se em consideração os avanços nas pesquisas
científicas, bem como as experiências docentes realizadas no campo do Ensino de
Ciências questiona-se: Qual a importância do laboratório de Ciências para o processo de
ensino e aprendizagem dos alunos ?
São estas questões que tem nos mobilizado a pesquisar e a nos engajar em
projetos e ações de natureza institucional com a esperança de encontrar caminhos mais
sólidos e fecundos para a problemática do ensino e da formação de professores e o
fortalecimento do ensino de biologia na educação básica.
Justifica-se a escolha por esta temática por encontrarmos evidências na literatura e
na vivência como professora, pesquisadora da educação que comprovam

que é

necessário repensar e contribuir para que se tornem rotinas as aulas práticas nas aulas de
biologia e ciências, tanto no curso de formação inicial, quanto na educação básica.
Dentre estes caminhos destacamos que atualmente, ainda há grandes carências
quanto ao ensino e à aprendizagem em diversas áreas, inclusive no ensino de biologia,
particularmente quanto ao desenvolvimento de aulas práticas, sejam experimentais ou
não.
Desse modo, é necessário enxergar a importância do pensar cientifico sobre o
processo pedagógico ao qual estão submetidos os estudantes em cada disciplina no
âmbito de cada curso de ciências biológicas durante o processo de sua formação
acadêmica e, principalmente, a rotina de aulas práticas nas aulas de biologia.
É sob este aspecto que se objetiva nesse trabalho apresentar o relato de
professores que atuam em duas escolas de tempo integral e refletir sobre a natureza e
finalidades das aulas práticas no ensino de biologia.
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Para refletimos sobre tema abordado, esse trabalho está organizado em três
partes, quais sejam: a) A história do Laboratório de Ciências no Brasil, b) A importância
do laboratório de Ciências para processo ensino e aprendizado, c) o que dizem os
professores que atuam em uma escola estadual de tempo integral e algumas
considerações que possam contribuir para o estudo e futuras reflexões.
2.

A história do Laboratório de Ciências no Brasil

Até os anos 30, ensinar ciências não era prioridade, devido ao contexto da época
em função da quantidade de escolas, sendo que, as escolas existentes estavam voltadas
para os filhos da elite e os professores, em sua grande maioria, eram estrangeiros.
No final da década de 1940 e início da década de 1950, iniciou-se diversas
ações, de forma isolada, que facilitaram a constituição dos primeiros grupos de pesquisa
da área de Ciências.
Nesse período houve forte impulso científico e o surgimento IBECC – Instituto
Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, apontado por Krasilchik (2008), como um
dos marcos importantes na constituição da área de ensino de Ciências, ao implantar
diversos projetos de ensino de Ciências no país. Além do IBECC, a FUNBEC –
Fundação para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências, e o PREMEN – Projeto
Nacional para a Melhoria de Ensino de Ciências são considerados importantes no
desenvolvimento do movimento curricular ocorrido entre os anos de 1950 e 1980 no
Brasil.
Esse período de 1950 a 1980 revela dois momentos distintos no movimento de
renovação curricular do ensino de Ciências no Brasil: um primeiro momento, que
correspondeu à tradução e adaptação de materiais didáticos produzidos nos Estados
Unidos e Inglaterra na década de 1950 e um segundo momento que se caracterizou pela
produção de materiais didáticos elaborados para atender às necessidades das escolas
brasileiras.
A instalação do IBECC proporcionou a implantação de projetos que se iniciaram
com o apoio a atividades escolares como feiras, museus e clubes de Ciências, pesquisas
e treinamento de professores, dando destaque, em ambas, à experimentação.
Krasilchik (1980), assinala a importância da implantação, em 1961, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, que vem revogar a obrigatoriedade de adoção dos
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programas oficiais e possibilitar mais liberdade às escolas na escolha dos conteúdos a
serem desenvolvidos.
Entre 1961 e 1964, cerca de 1.800 professores foram treinados em cursos
patrocinados pelo IBECC, e assim visualizaram possibilidades de melhorias do ensino
de ciências por meio da experimentação, o qual fortaleceria não só a ruptura com as
metodologias “ Tradicionais”, como também, uma estratégia para o desenvolvimento
científico e tecnológico brasileiro.
A partir dos anos 70, verifica-se um maior investimento de recursos oficiais no
ensino de ciências e o fortalecimento de grupos de pesquisas. Deziloicov & Angotti
(1990, p. 25) apontam que “[...] podemos demarcar três épocas distintas na evolução do
Ensino de Ciências no Brasil; do início do século até o final da década de 1950; do final
dos anos 50 ao início dos 70, e dessa época até hoje.”
Nesse sentido, destaca-se que o ensino de ciências até a década de 1950, foi
introdutório, aqui predominou a verbalização, aulas com bases em livros estrangeiros e
apenas teóricas.
A partir do final dos anos 50, surgem as novas tendências. Neste período ocorre
a expansão da rede pública de ensino, e começam a aparecer nas escolas os projetos de
ensino de ciências, com ênfase

na produção de textos, material experimental e

treinamento de professores, vinculados a uma valorização do conteúdo a ser lecionado.
(DEZILOICOV & ANGOTTI ,1990)
A partir de meados da década de 1970, os grupos de pesquisa iniciaram uma
reflexão sobre os trabalhos realizados pelos professores e assim começaram e rever o
novo contexto e as questões do ensino experimental. Na entrada no novo século, muitas
foram as discussões sobre o uso do laboratório no ensino de Ciências. A preocupação
maior desse espaço era proporcionar a todos os alunos vivências que relacionassem a
teoria com a prática e assim estabelecer um elo entre a ordem estrutural, ao tempo
curricular e à formação do professor de Laboratório e o grande número de alunos por
sala.
2. 1 A importância do laboratório de Ciências para processo ensino e aprendizado

Chegando ao contexto atual, Cachapuz et al. (2005) afirmam que está
ocorrendo um importante debate sobre a promoção de uma alfabetização científica para
todos. Nessa perspectiva, Chassot (2003) partem do pressuposto que essa educação
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científica deve propiciar uma inclusão social, além de contribuir para a compreensão de
conhecimentos, procedimentos e valores que permitam o desenvolvimento de senso
crítico, capaz de fazer com que os estudantes tomem decisões e percebam tanto as
diversas utilidades da ciência e suas aplicações na melhoria da qualidade de vida,
quanto às limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento.
Ao longo da história, os objetivos educacionais, inclusive os relacionados ao
ensino de Ciências, sofreram modificações. Para Krasilchik e Marandino (2004) no
contexto atual, o ensino de Ciências tem por objetivo preparar os cidadãos para pensar
sobre questões muito conflituosas o qual exigem um posicionamento crítico. Algumas
questões científicas e sociais exigem que os cidadãos estejam preparados para tomar um
posicionamento político e participar de forma ativa através de conhecimentos
aprendidos nas escolas ou em outros espaços culturais, de modo coerente com os
valores pessoais e a sua cultura.
No ensino de Ciências o laboratório, vem sendo discutido há muito tempo e
diferentes posições tem sido assumidas na literatura, ora defendendo o papel crucial da
experiência na aprendizagem, ora criticando, a partir da perspectiva histórica, a ênfase
empírica que dominou as concepções de ciência e do ensino.
Segundo Delizoicov e Angotti (1991) na aprendizagem de Ciências Naturais, as
aulas práticas devem ser garantidas de maneiras a evitar que a relação teoria-prática seja
transformada numa dicotomia.
Segundo Lima et al (1999), a experimentação inter-relaciona o aprendiz e os
objetos de seu conhecimento, a teoria e a prática, ou seja, une a interpretação do sujeito
aos fenômenos e processos naturais observados, pautados não apenas pelo
conhecimento científico já estabelecido, mas pelos saberes e hipóteses levantadas pelos
estudantes, diante de situações desafiadoras.
Moraes (1998) assume que existem diferentes perspectivas pelas quais a aulas
práticas pode ser analisada e inicialmente conceitua experimentação como forma de
testar algo; ou, em sentido mais amplo, de confirmar hipóteses que se julgam
verdadeiro; de demonstrar a veracidade de uma hipótese; de verificar um fenômeno
natural; de conhecer ou de avaliar pela experiência.
Muitos trabalhos apresentados em congressos, encontros e eventos destinados a
práticas e vivencias no ensino de ciências, verifica-se a ausência de aulas laboratoriais,
onde vários professores reforçam que existem muitas dificuldades para se desenvolver
experimentação em laboratório. Silva e Zanon (2000, p.182) mencionam :
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Os professores costumam relatar que o ensino experimental é
importante para melhorar o ensino-aprendizagem, mas sempre
salientam a carência de materiais, número elevado de aluno por turma
e carga horária muito pequena em relação ao extenso conteúdo que é
exigido na escola.

Muitos desses relatos podem ser reflexos da formação inicial desses professores
que por não saberem ou por não estarem seguros dessa prática acabam apenas em aulas
teóricas e reproduções do livro didático. Bizzo (2002, p.75) argumenta:
[...] o experimento, por si só não garante a aprendizagem, pois não é
suficiente para modificar a forma de pensar dos alunos, o que exige
acompanhamento constante do professor, que deve pesquisar quais
são as explicações apresentadas pelos alunos para os resultados
encontrados e propor se necessário, uma nova situação de desafio.

A partir dos elementos discutidos, acredita-se ser fundamental nas aulas de
laboratório a discussão sobre os pressupostos, as possibilidades e os limites da relação
teoria- prática nas aulas. Cabe a cada professor provocar uma reflexão sobre as visões
ingênuas e extremamente crédulas nas aulas práticas, dando a ela o caráter de mais uma
entre as diferentes estratégias de ensinar ciências.
Além disso, considera-se fundamental a efetivação de aulas laboratoriais nos
cursos de licenciatura a fim de que a relação teoria - pratica seja fomentada entre os
licenciando e posteriormente trabalhada em suas futuras aulas como professores da
educação Básica.

3.

O que dizem os professores que atuam em uma escola estadual de tempo
integral....
A abordagem metodológica aqui utilizada é qualitativa, por meio de entrevista, e

o objetivo foi obter informações acerca da realidade de como as aulas práticas são
pensadas e planejadas em uma escola de tempo integral em um estado do nordeste
brasileiro.
Os sujeitos da pesquisa foram dois professores de Biologia de duas escolas
pública estadual de ensino médio, e, por meio deles, foram levantadas informações para
responder ao problema de pesquisa.
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Para que pudéssemos analisar as ideias dos entrevistados sem expor suas
identidades, iremos representar como P1 e P2.
Quando questionado sobre :Qual a importância do laboratório de Ciências para o
processo de ensino e aprendizagem dos alunos?
P1, afirma que as atividades laboratoriais são importantes na
formação do professor para que ele seja possível através desta
ferramenta o professor construir e polir a sua identidade docente,
seja ela desde o planejamento até o momento da regência.
Já P2 diz que: eu não saberia responder quanto ao laboratório,
por que nunca tive o prazer de participar de nenhum momento na
minha formação de aulas práticas, então estes não tem influência
em minha construção da identidade profissional , porem creio
que quando se tem vivencia de laboratório, o aluno consegue
ampliar suas visões sobre determinados conteúdos e dispondo a
ele uma maior percepção do que se pode atribuir em suas aulas.

Analisando as respostas dos professores, encontramos um forte indicio que
durante a formação inicial , tanto p1 quanto p2, não tiveram aulas práticas durante a
graduação, pois os mesmo enfatizam em suas respostas.
Num momento marcado pelas demandas da globalização, a escola ganha novas
responsabilidades e independentemente de corresponder ou não a campos do saber, os
conteúdos aprendidos ou as experiências vividas na escola precisam ser significativos.
E o que é ser significativo? Quais as experiências e/ou conteúdo que os alunos
querem aprender? Como selecionar o que deve ser ensinado? São muitos os
questionamentos.
Diante do que foi respondido pelos professores fica evidente que os desafios e
as perspectivas da formação de Professores são de grande importância ser discutidas e
refletidas na formação acadêmica e formação continuada. Pois o atual docente deve
possuir competências profissionais e pedagógicas para formar novos professores. E
considerando a importância do professor formador nos cursos de licenciaturas em
Ciências Biológicas, nos faz refletir quem é esse docente e como é trabalhada a
experimentação por esses profissionais em suas aulas e quais as condições de que
dispõe para desenvolver seu trabalho de formar professores.
Assim, torna-se essencial, pois como afirma Imbernón,

ISSN 2177-336X

7213

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Essa formação, que confere o conhecimento profissional básico, deve
permitir trabalhar em uma educação do futuro, o que torna necessário
repensar tanto os conteúdos da formação como a metodologia com que
estes são transmitidos, já que o modelo aplicado pelos formadores dos
professores atua como uma espécie de “currículo oculto” da
metodologia. (IMBERNÓN 2002, p.63).

Essa formação requer mudanças de postura do professor-formador e da
universidade, bem como exige um repensar crítico sobre a educação do país. Torna-se,
portanto, urgente à construção de novos caminhos, novos projetos, onde possam atender
as necessidades e interesses dos principais responsáveis pelo ato educativo.
É preciso que o professor esteja imbuído não só de compromisso e
responsabilidade, mas que esteja fundamentado e seja portador de competências e
atitudes que o capacitem a ultrapassar obstáculos que atualmente o ensino de Biologia
nos proporciona e com isso preparar os futuros profissionais.
Como afirma Tardif (2002) já é tempo de os professores universitários da
educação começarem também a realizar pesquisas e reflexões críticas sobre suas
próprias práticas de ensino. Para assim fortalecer a relação teoria-pratica.
Um contingente significativo de especialistas em ensino das ciências propõe a
substituição do verbalismo das aulas expositivas, e da grande maioria dos livros
didáticos, por atividades experimentais (Fracalanza et al, 1986); embora outras
estratégias de ensino possam adotar idêntico tratamento do conteúdo e alcançar
resultados semelhantes, assim como proposto por Carraher (1986) no modelo cognitivo,
no qual o ensino e a aprendizagem são vistos como "convites" à exploração e descoberta
e o "aprender a pensar" assume maior importância que o simples "aprender
informações".
A construção da identidade profissional possui relações estreitas com o ambiente
de formação oferecido. Nesse sentido, formar professores é estimular o pensamento
crítico-reflexivo e fornecer aos professores, através da licenciatura, meios para que
desenvolva a autonomia significativa do professor.

Considerações......
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Realizar o diálogo no universo de saberes demanda tempo e formação docente
adequada. Os professores precisam refletir e compreender que, apesar da organização
disciplinar, os saberes se complementam e dialogam e que é possível articular teoria e
prática. No entanto, a universidade tem que reconhecer e assumir seu importante papel
na preparação dos professores para atuarem nas escolas reais.
Como mencionamos, a presença de aulas práticas da formação inicial à escola
é fundamental para que as mesmas tornem-se rotinas na formação do professor e na
vida do aluno para que o mesmo possa relacionar com sua vida.
Cabe, portanto à todos os envolvidos e comprometidos em promover uma
educação de qualidade , possibilitar aos professores a apropriação de conhecimento e
práticas cientificas

que possibilitem a tomada de decisão diante dos avanços e

tecnologias da ciência atual.
Devemos enfatizar aqui que o laboratório de ciências se torna um espaço rico
em que afeto e a cognição originam uma relação mútua. Além disso, torna-se um espaço
em que o ensino de biologia é fortalecido e ao mesmo tempo apontam a necessidade de
o curso de ciências biológicas oportunizar aos seus futuros professores aulas práticas
para que os mesmos possam atender as demandas da educação básica.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: QUESTÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS EM
DEBATE
No Brasil, a qualidade da educação tem sido constantemente questionada. Diariamente,
nas mídias impressas e televisivas, são veiculadas notícias que demonstram que tanto a
educação pública quanto a privada têm problemas que precisam ser solucionados tendo
em vista as exigências globais de um nível de educação constantemente renovado e cada
vez mais elevado, necessidade absoluta para todos os seres humanos, a fim de que
possam enfrentar os inúmeros e novos desafios da vida em sociedade. Nesse contexto,
nunca é demais insistir na importância, também, da qualidade dos professores. Uma
formação de qualidade passa pela admissão de que a formação inicial não basta para o
resto da vida, são necessários atualizações e aperfeiçoamentos, pois a qualidade do
ensino é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos professores do que pela
sua formação inicial. Os três trabalhos que compõem o painel têm por objetivo
“fomentarem o debate sobre questões teóricas e práticas da formação inicial e
continuada de professores”. São trabalhos fundamentados em autores como Antunes
(2003), Oliveira (2006), Tardif (2011), Freire (1996), Pimenta e Lima (2004), Kenski
(1991), Sacristán (2000), Silva (2001), Belloni (2001), Kenski (2007), Moran (2000) e
Vygotsky (1979). Esperamos, com o debate em torno do tema, oportunizar reflexões
pois, como diz o mestre Paulo Freire, “na formação permanente dos professores, o
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” e, quanto melhor se faça
esta operação, maior a probabilidade de resolução e superação dos problemas. O saberfazer da reflexão crítica e o saber-ser da sabedoria exercitados, permanentemente,
podem ajudar a fazer a necessária leitura crítica das verdadeiras causas da degradação
da educação brasileira.
Palavras-chave: Saberes Docentes. Estágio Supervisionado. Mídias Impressas e
Tecnológica.

ISSN 2177-336X

7218

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

AS CONTRIBUIÇÕES DAS MÍDIAS IMPRESSAS E TECNOLÓGICAS NAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Christomyslley Romeiro da Silva
Especialista em Pedagogia do Movimento na Infância
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, onde discutimos a importância
das mídias impressas e tecnológicas como ferramentas metodológicas em salas de aula
da Educação Infantil. Explicitamos como esses equipamentos estão presentes no dia a
dia das crianças potencializando o desenvolvimento de diferentes linguagens e, como o
professor deve fazer uso desses recursos didáticos e metodológicos para promover uma
aprendizagem significativa. Nesta direção, desenvolvemos esta pesquisa à luz de vários
teóricos, dentre eles citamos Demo (2010), Freire (1996), Belloni (2001), Kenski
(2007), Moran (2000), Vygotsky (1979), entre outros autores que dão sustentação a esta
temática. Concluímos que neste mundo mágico onde a criança cria, formula e reformula
seus conceitos e descobre que os objetos que toca e vê podem se transformar em bichos,
em gente, seus desenhos e imagens criam vida, sua imaginação flui e tudo se transforma
em faz de conta.
Palavras-chave: Educação Infantil. Mídias impressas e tecnológicas. Linguagens e
Ensino.
INTRODUÇÃO
Iniciamos este trabalho falando sobre a alfabetização de crianças de 4 a 5 anos,
em salas de Educação Infantil e como as mesmas aprendem a ler e escrever. Essa
aprendizagem pode ser uma aprendizagem de natureza perceptual e motora ou de
natureza conceitual. O ensino, no primeiro caso, pode estar baseado no reconhecimento
e na cópia de letras, sílabas e palavras. No segundo, no planejamento intencional de
práticas sociais mediadas pela escrita, para que as crianças delas participem e recebam
informações contextualizadas.
Neste trabalho enfatizamos o uso das mídias escritas e tecnológicas como
ferramenta metodológica facilitadora no processo de aquisição da leitura e da escrita em
crianças com idade escolar entre 4 e 5 anos, pois as mesmas já trazem em seu histórico
de vida uma intimidade muito grande com essas ferramentas, que só são importantes e
imprescindíveis se forem usadas dentro de um planejamento que contemple conteúdos
essenciais as classes de Educação Infantil.
O professor como mediador de conhecimento precisa estar atento para que esses
recursos promovam uma aprendizagem relevante e significativa a essas crianças, pois
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elas necessitam fazer uso de linguagens diversificadas para o desenvolvimento de suas
potencialidades.
As crianças constroem sua identidade pessoal e social através das brincadeiras,
da imaginação, da fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. As mídias
impressas e tecnológicas servirão como mais uma alternativa a essa produção de
conhecimento.
As mídias, quando utilizadas dentro de um planejamento adequado, podem de
fato enriquecer essa diversidade de materiais e contextos de aprendizagem, pois se trata
de mais um recurso que o professor pode utilizar de forma integrada a outros recursos
comuns já utilizados nas salas de aula, pois a finalidade de um planejamento é permitir
que se pense previamente no que se quer e no que se pode fazer, em função da criança,
um planejamento que fique apenas no papel, nada significa. Ele precisa falar de vida, de
uma história que está sendo construída, onde a criança é o centro.
Levando-se em conta a importância da valorização dos conhecimentos prévios
das crianças, e sabendo que as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano da maioria
de nossas crianças, enxergamos essas ferramentas como uma contribuição no sentido de
ajudar as crianças a viver em um ambiente cada vez mais dinâmico nas salas de aula da
Educação Infantil.
A metodologia usada para a construção deste artigo foi à revisão bibliográfica, e
foram citados os autores Demo (2010), Freire (1996), Belloni (2001), Kenski (2007),
Moran (2000), Vygotsky (1979), entre outros. Segundo Gonsalves: Caracteriza-se a
pesquisa bibliográfica pela identificação e análise dos dados escritos em livros, artigos
de revistas, dentre outros. Sua finalidade é colocar o investigador em contato com o que
já se produziu a respeito do seu tema de pesquisa. Na pesquisa bibliográfica o
pesquisador vai se deparar com dois tipos de dados: aqueles que são encontrados em
fontes de referência (dados populacionais, econômicos, históricos etc.) e aqueles dados
especializados em cada área do saber, indispensáveis para o desenvolvimento da sua
pesquisa (2003, p. 34-35).
Este artigo está estruturado da seguinte forma: na primeira parte tratamos das
mídias como práticas pedagógicas, na segunda abordamos alguns desafios pedagógicos
e na terceira a relação entre: professor, alunos e as práticas.
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2. AS MÍDIAS COMO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
É comum alguns professores temerem o adiantamento de práticas pedagógicas
tradicionais antes dos 06 anos (exercícios de prontidão, cópia e memorização) e a perda
do lúdico. Como se a escrita não estivesse relacionada a outras linguagens tais como:
música, brincadeira, desenho etc. Por outro lado, há quem valorize a presença da cultura
escrita na Educação Infantil por entender que para o processo de alfabetização é
importante a criança ter familiaridade com o mundo dos textos.
Nesse sentido utilizar as Mídias Impressas e Tecnológicas em salas de aula na
Educação Infantil como ferramenta de ensino/aprendizagem, tem como objetivo instigar
o educador na construção de conhecimento sempre em seu caráter interativo e dialógico.
Elementos essenciais para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de alunos da
educação infantil, na construção e ampliação de conhecimentos do universo linguístico,
tanto em sua aplicação como recurso em sala de aula, quanto na criação de novas
metodologias.
Quando se fala em tecnologia na educação, logo pensamos em computadores,
Internet etc., mas isso não é tudo, a tecnologia é, efetivamente, mais do que isso. Ela se
faz presente, por exemplo, em todos os lápis que usamos, no quadro de giz, nos livros,
nas cadeiras em que nos sentamos, em todos os equipamentos que usamos em sala de
aula. Não podemos imaginar uma escola, hoje, sem livros, sem material impresso.
O incentivo à leitura contribui para evolução da escrita, da interpretação, da
criatividade do uso social da linguagem, neste sentido é necessário que os professores
ligados à Educação Infantil participem ativamente da construção e estimulação das
múltiplas linguagens: corporal, visual, auditiva, oral, musical, individual e social, pois
um ambiente enriquecido neste sentido promove o desenvolvimento adequado da
criança.
Encontrar formas de encantar um leitor não é meta só da Educação Infantil, deveria
ser do ensino fundamental, médio e também do ensino superior. A criança quando
chega à pré-escola ela sabe contar histórias, relatar fatos e experiências, porém esta
habilidade ainda está longe da riqueza e diversidade que ela encontra na escola ao
interagir com o outro, com os objetos, livros e os conteúdos próprios da Educação
Infantil, comprovando isso Soares (2009, p. 24) afirma que:
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[…] A criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros,
finge lê-los, brinca de escrever, ouve história que lhe são lidas, está
rodeada de material escrito e percebe seu uso e função, essa criança
ainda é “analfabeta” porque ainda não aprendeu a ler e a escrever, mas
já penetrou no mundo do letramento, já é de certa forma, letrada […].

O desejo da criança em levar livros para casa, na busca de partilhar a leitura com
seus parentes e retornar a escola para socializar suas experiências para os colegas e os
professores, é uma oportunidade para o educador utilizar e propor situações de leituras e
atividades interdisciplinares e aliar a outros conteúdos quais sejam: empréstimos de
livros, participação familiar no processo da leitura, propiciar momentos lúdicos de
debates, criar cirandas de leitura, oficinas, dramatizações, navegar em sites de
contadores de histórias, de autores de livros infantis e outros.
São fundamentais o envolvimento e a participação da família e da comunidade
no processo de leitura das crianças, bem como o uso responsável das mídias, pois não é
exagero dizer que os indivíduos mais vulneráveis neste mundo da mídia são nossas
crianças é preciso que pais e professores tenham todo o cuidado na escolha do que vai
ser apresentado a elas, nesse sentido participar da vida escolar dos filhos é se suma
importância para que a aprendizagem ocorra. Com a participação da família no processo
de ensino e aprendizagem, a criança ganha confiança vendo todos se interessarem por
ela, e também porque você passa a conhecer quais as dificuldades e quais os
conhecimentos da criança (MACEDO, 1994).
As mídias impressas e tecnológicas podem ter o papel de facilitar e promover
conhecimentos significativos no processo do letramento, bem como, na construção do
conhecimento e instrumentos para uma nova forma de educar, estimulando as múltiplas
inteligências e facilitando o processo educacional infantil. Hoje, o lugar da educação é
bem significativo, no que se refere à contextualização do conhecimento, com essa
dinâmica de tornar o aluno um cidadão protagonista do meio em que vive, precisamos
estar preparados para desenvolvermos uma nova forma de fazer educação, pois de certa
maneira ainda temos raízes no modo tradicional de ensino, que na maioria das vezes,
anula essa nova proposta educacional.
A apropriação das tecnologias de informação e comunicação, no espaço da
escola atribui um novo significado ao conceito de conhecimento. Hoje, professores
vivenciam o fato de que os alunos demandam novas abordagens e métodos de ensino
para que se consiga manter a atenção e a motivação na escola.
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Muitos pais e professores estão convencidos de que jogar no computador, bater
papo na internet e zapear os canais de televisão é perda de tempo. Segundo alguns
estudiosos estes procedimentos podem fazer com que as crianças desenvolvam
habilidades que vão além das habilidades instrumentais.
É através das ferramentas tecnológicas, a partir de mediações atuantes que as
potencialidades se afloram. Diante dessa realidade devemos fazer uso das tecnologias de
informação e comunicação, as quais viabilizem a inserção de ferramentas enquanto
mediação nas nossas atividades. O conceito dos recursos didáticos assume um novo
papel frente ao surgimento das mídias impressas e tecnológicas aplicados à educação a
partir da prática pedagógica planejada.
Com a necessidade da inserção das mídias digitais e tecnológicas no ensino e
aprendizagem das crianças, percebemos que a iniciativa dos governos frente aos
avanços tecnológicos vem alcançando uma parcela significativa da população, com isso,
o professor precisa cada vez mais especializar-se. Para Moran (2000), “[…] ensinar e
aprender exige hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e de grupo,
menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação”.
Segundo Vygotsky (1979, p. 139), “ […] a aprendizagem organizada converte-se
em desenvolvimento mental e coloca em funcionamento uma série de processos
evolutivos que nunca poderiam ocorrer à margem do aprendizado”. Diante dessas
constatações, defenderemos nesse trabalho que as mídias Impressas e Tecnológicas em
salas de Educação Infantil, são, portanto, recursos indispensáveis para o trabalho do
professor, já que sabemos que a promoção e o desenvolvimento da criança é
determinado em larga escala pela ludicidade; e estas ferramentas oportunizam esse
momento de prazer e interação.
A necessidade da utilização das mídias digitais é algo inquestionável, sejam
quais forem as opções pedagógicas, os recursos utilizados facilitarão o aprendizado.
Estamos na era da informação, porém nem toda a informação transforma-se em
conhecimento.
De acordo com Straub (2009, p. 60):
A construção do conhecimento do aluno deve ocorrer por meio de um
processo interativo deste com o professor, no qual o professor será o
mediador do processo ensino-aprendizagem através da midiatização
das tecnologias de informação e de comunicação, principalmente o
computador e a internet.
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Conforme a autora, podemos dizer que o papel do professor é o de mediador do
processo de ensino e aprendizagem. Acreditamos que a infância é a fase em que a
criança dedica-se às aprendizagens com mais prazer. Para tanto é necessário que o
professor busque a capacitação e novos conhecimentos, contribuindo assim para uma
educação de qualidade, deste modo conseguirá formar cidadãos críticos, pensantes,
preparados para atuarem nessa sociedade tecnológica.
Dificilmente uma classe inteira de crianças vai avançar igualmente no mesmo
espaço de tempo e fazendo uso da mesma metodologia de trabalho, mas, essa
heterogeneidade, em vez de atrapalhar, é muito benéfica. Na interação social, a troca de
pontos de vista aumenta as possibilidades de aprender. Portanto, a diversificação de
atividades e de recursos metodológicos utilizados em sala de aula é uma característica
essencial para uma proposta didática eficiente na Educação Infantil.

3. ALGUNS DESAFIOS PEDAGÓGICOS
Além de explicar os conteúdos em sua essência é preciso entender que as
tecnologias não se limitam apenas a computadores e alguns poucos equipamentos, são
novos meios de percepção, de linguagem e escrita. A escola, por sua vez, deve estar
aberta para essas exigências e buscar desenvolver novas práticas de ensinar e aprender.
Exemplo disso, é o desafio da alfabetização que tomou extensões ainda maiores: mais
do que saber usar letras e números alfabetizar significa saber usar criticamente todos
esses equipamentos.
O uso da mídia na educação é uma nova fronteira que os profissionais da
educação precisam desbravar. Afinal, sabemos o poder da mídia. Sentimos esse poder
nas nossas vidas. Nossa realidade é, em grande parte, definida e construída pela mídia.
Como diz Maria Luiza Belloni (2001), as imagens da mídia penetram nossa realidade,
transformando-a, dando-lhe forma.
Diante desse posicionamento do autor, eis o grande desafio da escola: respeitar
as funções das Tecnologias da informação e da comunicação, entendê-las como
instrumento facilitador para o aprendizado, aproveitando o interesse dos alunos por
essas ferramentas extrínsecas. Para tanto, o professor deve estar inteirado do meio
digital para utilizá-lo criticamente como fonte de conhecimento e de aprendizagem.
A melhor forma de ensinar é, com efeito, aquela que propicia as crianças o
progresso, a competência de ler e de interpretar o mundo, e que o leve, de forma efetiva,
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a aprender de forma significativa e com sentido. Deve, portanto, ter competência para
gerir o desenvolvimento da criança a fim de que ela consiga lidar com as características
e com as demandas da sociedade atual, é importante que a criança seja capaz de buscar
novas aprendizagens. Nesse sentido, Demo (2010, p.148) afirma que:
Este modo de ver a alfabetização naturalmente assume sua
multiplicidade, passando a ser posta no plural: alfabetizações. Diz-se
tratar-se de “novas alfabetizações” quando ultrapassam os textos
tipográficos na prática textual, incluindo, entre outros: usar e construir
hiperlinks entre documentos e/ou imagens, sons, filmes, linguagens
semióticas […] A tendência é definir alfabetizações para além dos
conteúdos, entendendo-as como habilidades genéricas, de teor
propedêutico.

O papel do professor neste sentido é encontrar meios, ou seja, métodos para
tornar a aprendizagem mais significativa para o aluno. “Mais do que ensinar, trata-se de
fazer aprender […], concentrando-se na criação, na gestão e na regulação das situações
de aprendizagem. ” (PERRENOUD, 2000, p.139).
Nosso desafio maior é caminhar para o ensino de uma educação de qualidade,
que integre todas as dimensões do ser humano. Para isso precisamos de pessoas que
façam essa integração em si mesmas, no que concerne aos aspectos sensoriais,
intelectual, e emocional, ético e tecnológico, que transitem de forma fácil entre o
pessoal e o social, que expressem nas suas palavras e ações que estão sempre evoluindo,
mudando, avançando (MORAN 2009, p. 15).
A criança desde pequena vive num contexto social envolvido por diversas
tecnologias como computadores, televisão, rádio, jogos eletrônicos, celulares entre
outros. Automaticamente, ela já adquire hábitos, atitudes e habilidades que fazem parte
de uma identidade moderna, sendo assim a escola precisa utilizar os recursos
tecnológicos dentro da sala de aula, pois é um processo de aprendizagem que respeita o
meio em que a criança vive, e valoriza seus conhecimentos prévios.
As tecnologias possuem grandes influências no cotidiano das crianças, e a
inclusão de recursos tecnológicos nas aulas contribui para a construção de
conhecimento diretamente ligada ao modo de vida dos alunos, possibilitando assim uma
melhor assimilação daquilo que o professor tem como objetivo ensinar. Desde pequena
a criança é educada em um determinado meio cultural familiar, onde adquire
conhecimentos, hábitos, atitudes, habilidades e valores que definem a sua identidade
social. A forma como se expressa oralmente, como se alimenta e se veste, como se
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comporta dentro e fora de casa são resultados do processo educacional na família e no
meio em que vive.
Na Educação Infantil, as crianças recebem informações sobre a escrita quando:
brincam com a sonoridade das palavras, reconhecendo semelhanças e diferenças entre
os termos; manuseiam todo tipo de material escrito, como revistas, gibis, livros,
fascículos etc.; e o professor lê para a turma e serve de escriba na produção de textos
coletivos.
Alguns alunos estão imersos nesse contexto, convivendo com adultos
alfabetizados e com livros em casa e aprendendo as letras no teclado do computador.
Eles fazem parte de um mundo letrado, de um ambiente alfabetizador. Outros não: há os
que vivem na zona rural, onde a escrita não é tão presente, e os que, mesmo morando
em centros urbanos, não têm contato com pessoas alfabetizadas e com os usos sociais da
leitura e da escrita.
Nenhuma metodologia utilizada em sala de aula possui fórmula mágica que
sozinha leva o aluno a raciocinar, um ensino de qualidade busca selecionar temas
relevantes para os alunos, ele deve ser introduzido com uma intencionalidade, em
situações que leve o aluno a refletir sobre a experiência acumulada que possui, sua
utilização torna o aprendizado mais interessante e agradável.
Para a criança, a descoberta do mundo da linguagem oral, escrita, visual e corporal,
passa a fazer parte de seu universo através de livros, músicas, poesias, cordéis, gibis,
outdoor, músicas, diversos portadores de textos, brincadeiras populares e jogos como
trava língua, parlendas, pinturas, os objetos etc., não há atividade humana que se
constitua sem linguagem, sem as histórias passadas de geração a geração e sem a cultura
que cada indivíduo possui para agir no mundo. Nós mediadores de conhecimento, não
podemos esquecer da importância do lado infantil da leitura, o enfeitar a história,
dramatizar e entrar nos personagens, fazendo com que possamos atrair a atenção dos
pequenos e criar neles o importante hábito da leitura que inicia junto ou até mesmo
antes do aprender.
À escola destina-se um espaço de formação e informação e ela deve assegurar às
pessoas a formação que ajudará a transformá-las em um sujeito pensante e atuante,
sendo capaz de utilizar este potencial na construção e reconstrução de valores,
habilidades, e inclusive para a incorporação no mundo do trabalho e das novas
tecnologias (LIBÂNEO, 1998).
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Da mesma forma, a escola também pode exercer poder em relação aos
conhecimentos e ao uso das tecnologias que farão a mediação entre professores, alunos
e os conteúdos a serem apreendidos (KENSKI, 2007, p. 18).
Assim, encerramos este capítulo mostrando a importância das mídias como mais
uma ferramenta metodológica, que oportunizará aos professores do Ensino Infantil
criarem estratégias didáticas para trabalharem as várias linguagens, a fim de
incentivarem seus alunos a pensarem e ampliarem suas aprendizagens.

4. RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR, ALUNOS E PRÁTICAS.
A relação do adulto com a criança tem grande influência no desenvolvimento
cognitivo afetivo e emocional. A qualidade desta relação influenciará de forma positiva
ou negativa o processo de ensino-aprendizagem, bem como nas vivências pessoais que
se constituirão nas bases da identidade social dessa criança em formação. O professor
sabe que para aprender são necessárias condições cognitivas (abordar o conhecimento),
afetivas (estabelecer vínculos), criativas (colocar em prática) e associativas (para
socializar). Portanto, é necessário construir a aprendizagem numa interação professoraluno para, enfim, produzir uma assimilação do que foi abordado, conteúdos e métodos
devem visar à aprendizagem significativa.
Em uma sociedade onde as crianças já nascem tendo intimidade com as novas
tecnologias, o desafio do professor é selecionar e organizar de forma crítica essas novas
formas metodológicas. Para ser um bom professor é preciso adquirir posturas e se despir
de posturas ultrapassadas, desafiar conceitos apreendidos e aprender a construir junto
com o aluno. O aluno precisa ser o personagem principal dessa novela chamada
aprendizagem.
O educador que leva em consideração o seu aluno permite ao mesmo apropriarse de conhecimento e fortalecer seu ego na medida em que constitui uma característica
mais segura e responsável. Assim, esta criança domina a realidade, torna-se sujeito
desta realidade, compõe sua autoria (PAIN, 1996).
De acordo com a concepção de Paulo Freire, “Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção” (FREIRE, 1996, p. 47). Para tanto, é imprescindível que o mediador tenha a
sensibilidade de olhar a criança como um sujeito único, com possibilidades singulares
de aprender.
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A criança antes de entrar na escola é motivada para a aprendizagem e assume
uma atitude de ativa busca de informação. O professor precisa se conscientizar que a
criança ou o sujeito aprendente deve ser analisado e observado em relação a toda
qualquer modalidade de aprendizagem não só a exercida na escola, pois essa
aprendizagem se dá além dos muros da instituição escolar e precisa ser contextualizada.
Segundo Almeida (2007, p. 159),
A incorporação de uma tecnologia aos processos educacionais passa
pela compreensão das características constitutivas desse novo meio,
de suas potencialidades e limitações em relação às formas de interação
e construção de significados. Assim, torna-se necessário que o
professor utilize a tecnologia na condição de sujeito ativo,
protagonista da ação, de modo que possa analisar a efetividade das
contribuições desse suporte para a criação de experiências educativas
significativas e relevantes para os aprendizes.

A autora enfatiza a importância de o professor fazer uso de procedimentos
metodológicos que favoreçam de modo intermitente a participação individual e coletiva
das crianças e que essas possam favorecer experiências educacionais importantes. A
reflexão

teórico-prática

desenvolvimento

da

deverá

constituir-se

aprendizagem

um

significativa.

constante
Portanto,

esforço
faz-se

para

o

necessário

compreender as influências que as novas tecnologias exercem no contexto da educação
e sua aplicabilidade frente as nossas práticas cotidianas, entendendo a necessidade de
buscar novos conhecimentos e novas metodologias de ensino.
Nos dias atuais, a escola não pode ser um espaço apenas de passar conteúdos e
os alunos serem sujeitos passivos, a escola precisa sim propiciar oportunidades que
tornem os alunos sujeitos críticos e ativos nesta sociedade, onde uma gama de
oportunidades surge a cada instante, por isso é através da aprendizagem significativa
que os educandos não se tornam meros receptores de informações, segundo Ausubel
(apud PELIZZARI, 2002), a aprendizagem significativa tem vantagens notáveis, tanto
do ponto de vista do enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno como do ponto de
vista da lembrança posterior e da utilização para experimentar novas aprendizagens.
Finalizo este trabalho com uma citação de Paulo Freire que diz o seguinte:
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p.47).
Neste sentido se espera que o uso das mídias na Educação Infantil sirva para
instrumentalizar o educador na mediação da construção de conhecimento sempre em
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caráter interativo e dialógico. Esses elementos são essenciais para o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social de alunos da Educação Infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste sentido a utilização das Mídias Impressas e Tecnológicas em salas de
Educação Infantil como ferramenta de ensino-aprendizagem, tem caráter importante,
pois propicia ao educando fazer sua própria interpretação, como já foi citado, cada
criança é um ser único, singular e, portanto, capaz de assimilar essas informações ao seu
modo.
As mídias tecnológicas devem fazer parte do ambiente natural de aprendizagem
das crianças para que elas compreendam a sua funcionalidade, como toda ferramenta, é
necessário aprendermos a usá-la bem, precisamos fazer uso de critérios para selecionar
os programas e projetos a serem trabalhados em sala de aula, pois nem tudo que nos é
oferecido é bom, as mídias escritas e tecnológicas devem ser incluídas no contexto das
salas de aula de Educação Infantil como mais uma ferramenta metodológica facilitadora
no processo de aquisição da leitura e da escrita e não como algo excepcional.
Assim, concluímos que neste mundo mágico onde a criança cria, formula e
reformula seus conceitos e descobre que os objetos que toca e vê podem se transformar
em bichos, em gente, seus desenhos e imagens criam vida, sua imaginação flui e tudo se
transforma em faz de conta. Esse universo não pertence apenas às crianças, pertence
também aos jovens e aos adultos. Ao ler um livro, assistir uma peça de teatro, assistir a
um filme, escutar uma música, a fantasia se funde com a realidade e as experiências
vividas passam a ter sentido e a aprendizagem se torna mais significativa.
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OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A PRODUÇÃO DO
CURRÍCULO
Tereza Cristina Leandro de Faria
Doutora em Educação
Universidade Potiguar - UnP
RESUMO
O Brasil enfrenta problemas para atingir a educação básica de qualidade para todos. O
descompasso entre o que se ensina e o que, efetivamente, se aprende é preocupante. Os
mecanismos implantados pelo governo para avaliar a educação apresentam números
cada vez mais desanimadores: 61% dos alunos do 5º ano não conseguem interpretar
textos simples e 60% dos alunos do 9º ano não interpretam textos dissertativos; 65% dos
alunos do 5º ano não dominam o cálculo e 60% dos alunos do 9º ano não sabem realizar
cálculos de porcentagem. Entre as medidas que possivelmente poderão combater os
índices acima apresentados está a adoção de uma Base Nacional Comum Curricular. Ela
está prevista no Plano Nacional de Educação e estipula metas de qualidade para a área.
Nesse contexto, essa pesquisa teve por objetivo geral “investigar os saberes de
professores sobre currículo”. Os saberes docentes constituem uma importante linha de
investigação que vem se consolidando no Brasil e no exterior. A pesquisa, realizada por
meio de um questionário com perguntas abertas e analisadas utilizando-se a técnica
“Análise de conteúdo”, confirmou a hipótese de que “os professores utilizam o termo
currículo sem precisão terminológica”, apesar de considerarem importante a escola ter o
currículo e eles participarem de sua elaboração. Países com os melhores resultados
escolarestêm implantado as reformas curriculares juntamente com estratégias de
capacitação dos professores. A melhoria da qualidade dos professores e das condições
de trabalho éimprescindível às políticas de mudanças e de desenvolvimento curricular.
Palavras-chave: Saberes docentes. Currículo escolar.Base Nacional Comum Curricular.

INTRODUÇÃO
A educação é um direito humano fundamental e essencial para o exercício da
cidadania. Mesmo assim, ainda existem cerca de 774 milhões de analfabetos e de 58
milhões de crianças fora da escola no mundo, e 100 milhões de crianças que não
completarão a educação primária (UNESCO, 2015).
Em se tratando do Brasil, o Relatório de 2015, intitulado “Educação para
Todos 2000-2015: progressos e desafios”, 12ª e última edição, informa que houve os
seguintes avanços nas últimas duas décadas:
●A obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 e 5 anos de idade na pré-escola (EC
nº 59/2009).
●O acesso ao ensino fundamental está quase universalizado.
●A expansão da oferta de Educação Profissional nos últimos anos.
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●A redução das taxas de analfabetismo entre jovens e adultos (taxa de analfabetismo
das pessoas com 15 anos ou mais vem sendo reduzida no Brasil: passou de 12,4%, em
2001, para 8,7%, em 2012 (PNAD 2012).
●O aumento do financiamento da educação (6,4% do PIB).
●E a promulgação do Plano Nacional de Educação (2014-2024).
Mas, apesar dos avanços acima mencionados, o Brasil ainda enfrenta
problemas para atingir a educação básica de qualidade para todos. De acordo com Maria
Rebeca Otero, coordenadora de educação da UNESCO no Brasil, "O grande nó crítico
do país é a qualidade da educação, especialmente em relação ao aprendizado. O aluno
está na sala de aula, mas não aprende”. É uma exclusão intra-escolar: 61% dos alunos
do 5º ano não conseguem interpretar textos simples e 60% dos alunos do 9º ano não
interpretam textos dissertativos; 65% dos alunos do 5º ano não dominam o cálculo e
60% dos alunos do 9º ano não sabem realizar cálculos de porcentagem. Ainda, os alunos
não identificam, no que aprendem na escola, material que os auxiliem na construção do
sentido de suas existências. Para Dewey (1959, p. 27),
somente quando as coisas que nos rodeiam têm sentido para nós,
somente quando significam conseqüências que podemos obter, se
manejarmos essas coisas de certo modo, somente, então, é que se
torna possível controlá-las intencional e deliberadamente.

Portanto, tudo indica que o se aprende na escola é entendido como
transferência de conteúdos, memorização, atividade passiva por parte de quem aprende,
e nessas condições o saber não consegue mobilizar os alunos.
Vale salientar, que uma educação básica de qualidade é essencial para
continuar o processo de redução da mortalidade infantil, para promover a equidade da
educação e assegurar o desenvolvimento sustentável, a paz e a democracia (UNESCO,
2015).
A equidade da educação é um dos pilares da atual proposta de elaboração de
uma Base Nacional Comum Curricular. Segundo os idealizadores, todos os alunos do
país aprenderão o que é essencial. Além disso, para os professores, ela servirá como um
norte, um guia para as aulas. Ela irá, ainda, reorganizar todo o sistema educacional:
materiais didáticos, formação de professores e avaliações externas terão a Base
Nacional Curricular Comum como referência.Países como Estados Unidos, Austrália e
Argentina construíram e implementaram padrões curriculares nacionais (CAMILO,
2014), definiram, de alguma maneira, o que os alunos precisam aprender colocando os
estudantes no foco do processo.

ISSN 2177-336X

7232

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

16

É importante lembrar, que a construção da base está prevista no Artigo 210 da
Constituição Federal de 1988 bem como nos Artigos 26 e 28 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96. O Plano Nacional de Educação, Lei n.
13.005/14, também determina, até 2016, a construção de uma base que defina os
direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para a Educação
Infantil e para cada um dos anos dos Ensinos Fundamental e Médio, respeitando as
diversidades regional, estadual e local.
O grupo de redação da proposta da base é formado por membros das
secretarias estaduais e municipais de educação, por acadêmicos especialistas nas
disciplinas, por professores de sala de aula da Educação Básica, estudantes e público em
geral. Mas participar e/ou opinar sobre a construção da base requer saber o que é um
currículo. E como estão os saberes dos professores da Educação Básica sobre currículo?
O que estudaram em cursos de formação inicial e/ou continuada oportunizou a
construção de saberes necessários para contribuir com a elaboração da Base Nacional
Comum Curricular bem como com a construção do currículo da escola onde lecionam?
Ou ainda, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular?
Os saberes docentes constituem uma importante linha de investigação que vem
se consolidando a partir de valiosas pesquisas realizadas no Brasil (GATTI, 1997; RAMALHO,
NÚÑEZ, 1998; VEIGA, 1998; INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2010) e por pesquisadores
de outros países, tais como: Zeichner (1995; 1998), nos Estados Unidos; Gauthier (1998) e
Tardif (2000), no Canadá; Nóvoa (1995), em Portugal; Marcelo (1995; 1998), na Espanha, e
Perrenoud (1993), na Suíça.

O domínio dos saberes provenientes das disciplinas da formação profissional,
dentre elas, “Teorias e práticas curriculares”, são referências epistemológicas para
planejar e refletir sobre o planejado na dinâmica das experiências anteriores e futuras,
caminho à construção/reconstrução de novos saberes, de forma explícita e consciente.
Segundo Sacristán (2000, p. 197),
A atividade de planejar o currículo refere-se ao processo de dar-lhe
forma e de adequá-lo às peculiaridades dos níveis escolares. Desde as
explicitações de finalidades até a prática é preciso planejar as
atribuições e as atividades com uma certa ordem, para que haja
continuidade entre intenções e ações. Planejar é, pois, algo
fundamental, porque, por meio do plano, é como se elabora o próprio
currículo. Algo que compete aos professores/as, mas não apenas a
eles, nem tampouco em primeiro lugar, dadas as condições do
funcionamento dos sistemas educativos.
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Portanto, é preciso possuir saberes para planejar, operacionalizar o currículo e
também opinar sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular,no momento em
construção.

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
Silva (2001) alerta para o fato de que o conceito de currículo depende,
precisamente, da forma como é definido pelos diferentes autores e teorias, ou seja, uma
definição não revela o que é, essencialmente, o currículo, mas, o que determinada teoria
pensa sobrecurrículo.
Nos estudos sobre currículo escolar são encontradas as teorias tradicionais, as
teorias críticas e as teorias pós-críticas.
As teorias tradicionais partem do princípio de que o currículo é um documento
neutro, científico e desinteressado sobre o processo educativo à medida que os saberes
dominantes representam a existência do que ensinar e as técnicas existentes, definidas
cientificamente, servem para que o ensino se realize (PADILHA, 2004). Essas teorias
são a base do que foi denominado por Freire (1983) de “Educação bancária” ou seja, um
ensino que prioriza a transmissão de conhecimentos inquestionáveis de forma
organizada, a imposição do conhecimento realizada pelo professor sobre o aluno na
medida em que o professor, que já havia adquirido esse conhecimento, dispõe deste
sendo assim possível sua ação de depósito desteconhecimento nos alunos.
As teorias tradicionais começaram a ser questionadas a partir da década de 70,
século XX, nos Estados Unidos. Influenciados pela Escola de Frankfurt e pelas teorias
sociais, teóricos como Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Michel Apple, Louis
Althusser e Henry Giroux, entre outros, são representantes das teorias críticas e para os
quais é preciso questionar sobre o porquê de determinados conhecimentos e não outros
serem ensinados na escola bem como estabelecer relações entre educação e ideologia,
questionando como a escola transmite ideologia.
Diferentemente dos teóricos tradicionais, para os teóricos críticos o currículo
não é um documento neutro, inocente e desinteressado de conhecimentos pois o
conhecimento transmitido na escola é o valorizado pelo grupo hegemônico que está no
poder. Para Silva (2001, p. 147), “com as teorias críticas aprendemos que o currículo e,
definitivamente, um espaço de poder. O conhecimento corporificado no currículo
carrega as marcas indeléveis das relações sociais de poder.”
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As teorias pós-críticas, referendadas em estudos de Jean-François Lyotard e
Michel Foucault, entre outros, tomam para si a reflexão sobre questões relacionadas a
identidade, conhecimento e poder, aspectos que incidem sobre temas como: cultura,
gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Para as teorias pós-críticas, não
basta apenas celebrar a diferença e a diversidade, mas sobretudo questioná-las (SILVA,
2001). Para elas, o conhecimento é parte inerente do poder, isto é, não é opositor e nem
questiona o poder pois esse poder está espalhado pelas redes sociais.
De acordo com Silva (2001, p. 150),

[...] depois das teorias críticas e pós-críticas, não podemos mais olhar
o currículo com a mesma inocência de antes. O currículo tem
significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias
tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O
currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem,
percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no
currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso,
documento. O currículo é documento de identidade.
Nesta pesquisa adotou-se o conceito de currículo de Coll. Coll (2002, p. 45)

conceitua currículo como:

O projeto que preside as atividades educativas escolares, define suas
intenções e proporciona guias de ação adequadas e úteis para os
professores, que são diretamente responsáveis pela sua execução. Para
isso o currículo proporciona informações concretas sobre que ensinar,
quando ensinar, como ensinar e que, como e quando avaliar.

Os estudossobre currículo escolar também destacam a existência de vários
níveis de currículo: o formal, o real e o oculto (AMORIN, 2013).
O currículo formal, escrito, é o currículo estabelecido pelos sistemas de ensino
e expressa os objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinasde estudo. O currículo real é
o currículo que acontece dentro da sala de aula comprofessores e alunos a cada dia em
decorrência do Projeto Político Pedagógico e dos planos deensino. O currículo
ocultorepresenta tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio aos rituais e
práticas, atitudes,comportamentos, gestos, mensagens implícitas na fala e nos livros
didáticos que vigoram no meio social e escolar.
Enfim, o currículo não é um elemento neutro de transmissão doconhecimento
historicamente acumulado pela sociedade. O currículo está emaranhado em relações de
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poder, é expressão do equilíbriode interesses e forças que atuam no sistema educativo,
tendo em seuconteúdo e formas, a opção historicamente configurada de um determinado
meio cultural,social, político e econômico.

METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta é uma pesquisa qualitativa e descritiva que foi realizada com 22
professores da rede pública de ensino, de Natal/RN, no decorrer do ano de 2015. Ela
teve por objetivo geral: “investigar os saberes de professores sobre currículo”, e por
objetivos específicos: a) conhecer, para os professores, o que é currículo escolar; b)
identificar saberes sobre a legislação que deve nortear a construção do currículo; e c)
verificar, na visão dos professores, quem são os responsáveis pela construção do
currículo escolar. Partiu-se da hipótese de que “os professores utilizam o termo
currículo sem precisão terminológica e que não visualizam o currículo como importante
elemento para a melhoria da educação ofertada pela escola onde lecionam”.
Para a sua realização, foi aplicado um questionário escrito com 5 questões
abertas. Como instrumento de coleta de informações, o questionário oportunizou aos
professores exprimirem suas idéias pessoais, traduzindo-as com suas próprias palavras,
conforme seus próprios sistemas de referências.
Para sua análise, as informações colhidas com o questionário foram transcritas
e categorizadas, ou seja, agrupadas em função de sua significação, tendo em vista
apreender o sentido e as intenções dos professores com relação às questões em estudo.
Para isso utilizou-se a técnica “Análise de conteúdo”: “um conjunto de instrumentos
metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a
discursos extremamente diversificados. O fator comum destas técnicas é uma
hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência ”(BARDIN, 1977, p. 9). Por
inferência compreende-se o processo intelectual segundo o qual é possível chegar a uma
conclusão a partir de premissas.

ANALISANDO OS SABERES DOCENTES SOBRE CURRÍCULO

Os professores ao serem indagados sobre o que é currículo escolar
responderam: 9, que é o currículo que organiza e direciona a prática pedagógica; 6, é o
documento que organiza a escola como um todo; 1, disse que é o “conjunto de práticas e
experiências que visam o desenvolvimento do aluno”; 2, que o currículo é a organização
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do Projeto Político Pedagógico da escola; 2, que é a organização dos conhecimentos a
serem ensinados aos alunos; 1, que o currículo é “ a estrutura teórico-metodológica
sistematizada, que deve conter pressupostos que norteiam os objetivos, metodológicos e
conceitos didáticos a partir de cada disciplina, seguindo parâmetros que atenda as
demandas de uma identidade escolar”; e, por fim, 1 professor afirmou que currículo é
“um projeto que é elaborado por todos que fazem parte da comunidade escolar, visando
a realidade que aqueles alunos estão inseridos como as dificuldades de aprendizagens,
que meio aquela escola está inserida, a questão social da escola”.
A depender da visão teórica, o currículo pode ser visto como um documento
neutro como nas teorias tradicionais, pode ser compreendido como aparelho ideológico
do estado como na visão das teorias críticas e ainda como artefato cultural e documento
de identidade, como nas teorias pós-críticas.
É verdade que não existe um único conceito de currículo, que tudo depende do
momento histórico, cultural e das exigências e expectativas nacionais bem como do
contexto da escola e das necessidades de seus próprios alunos mas o currículo deve
contribuir para desenvolver o aluno de maneira integral: intelectual, estética, física,
emocional, espiritual e socialmente e, para isso, ele deve proporcionar informações
concretas sobre que ensinar, quando ensinar, como ensinar e que, como e quando
avaliar. E nada disso foi dito pelos professores. E mais, a pedra fundante do currículo é
o Projeto Político Pedagógico da escola e não o contrário. Esse resultado corrobora com
o da pesquisa realizada por Batista e Ribeiro (2015): os professores não têm clareza
sobre o que é um currículo. É comum um mesmo entrevistado iniciar a entrevista
usando um determinado significado e terminá-la usando outro.
Quando indagados sobre a existência de currículo na escola onde lecionam 17
confirmaram e existência do currículo; 2 disseram que não existia currículo na escola; e
2 não souberam dizer se a escola possuía currículo. As respostas dos professores sobre
o que é currículo, sobre o conceito, agora colocam dúvidas sobre o que eles estão
considerando currículo. A pesquisa realizada por Batista e Ribeiro (2015) também
revelou que alguns professores declaram que documentos oficiais como os Parâmetros e
as Diretrizes já expressam o currículo nacional e outros ainda avaliam ser apenas a lista
de conteúdos a serem ensinados e aprendidos nas disciplinas.
Vale salientar que a escola em geral, sob qualquer modelo de educação, adota
uma posição e uma orientação seletiva frente à cultura, que se concretiza, precisamente,
no currículo que transmite. O currículo é o mecanismo através do qual o conhecimento
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é distribuído socialmente. Assim sendo, de alguma forma o currículo reflete o conflito
de interesses dentro de uma sociedade e os valores dominantes que regem os modelos
educativos. É bom lembrar Silva (2001), depois das teorias críticas e pós-críticas, não se
pode mais olhar para o currículo com a mesma inocência de antes. O currículo tem significados
que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais acreditavam. O currículo é lugar,
espaço e território. Enfim, o currículo é relação de poder.

À seguinte pergunta: “você tem conhecimento, em termos de orientação (leis,
diretrizes, Projeto Político Pedagógico, PCNs), do que deve nortear a construção do
currículo escolar?” os professores responderam: 8, que não sabiam o que orienta a
construção do currículo; 8, citaram um ou mais documentos mencionados no enunciado
da questão; 3, que o que deve orientar a construção do currículo são as necessidades
advindas do contexto escolar; 2, citaram a Base Nacional Comum Curricular dando
mostras de já ter ouvido/lido qualquer coisa sobre o assunto; e 1 professor afirmou que
o que deve nortear a construção do currículo devem ser a reflexão e a pesquisa.
É importante salientar que devem ser levados em consideração na elaboração
do currículo a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei n. 9.394/96, o Plano Nacional de Educação, Lei n. 13.005/14 e também a
Base Nacional Comum Curricular quando for aprovada, entre outros. A base irá definir
os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para a
Educação Infantil e para cada um dos anos dos Ensinos Fundamental e Médio,
respeitando as diversidades regional, estadual e local.Para Batista e Ribeiro (2015, p. 2)
“a legislação deve definir o que é obrigatório para que fique claro para o professor o que
ele realmente deve ensinar”.
Pesquisa realizada por Ens e Eyng (2008), demonstrou que os estudos sobre
currículo na região sul do Brasil apresentam grande preocupação com a legislação
educacional que estabelece os currículos escolares, além decom os aspectos políticos,
históricos e conceituais do tema currículo.
Para todos os 22 professores é muito importante a escola possuir um currículo,
o currículo formal, pois indica as características da escola e norteia o trabalho do
professor ao organizar os conteúdos a serem ensinados, o conjunto de atitudes e
valores,e as competências que os alunos devem adquirir. Os dizeres de uma professora
foram bem expressivos: “O currículo é o pulmão de todo processo, que mostra aonde
devo caminhar para atingir os objetivos satisfatórios com o meu aluno”.
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Apesar de ser o pulmão do processo, pesquisa realizada por Batista e Ribeiro
(2015), revelou que os professores da Educação Básica são todos a favor da existência
de um currículo nacional. Entretanto, os professores e também diretores, apesar de
favoráveis, estão afastados do debate público sobre a Base Nacional Comum Curricular.
Indagados sobre quem são os responsáveis pela elaboração do currículo da
escola os professores responderam: 20, que toda a comunidade escolar ou seja, diretor,
coordenadores e professores; 1, a comunidade escolar e a família; e 1, o Ministro da
Educação e a Secretaria de Educação. Todos, de alguma forma, são responsáveis pela
elaboração do currículo da escola. Tal qual o Projeto Político Pedagógico, pedra
fundante do currículo, a elaboração deve ser coletiva, pautada no conhecimento da
realidade, das suas necessidades e do seu desenvolvimento diante da busca pelo
conhecimento significativo, responsável pela formação integral de um indivíduo
comprometido com a realidade local e global.
Os resultados apresentados neste estudo demonstram que pesquisar é preciso e,
de acordo com Silva (1990), pesquisas sobre o tema pode ser uma ferramenta
fundamental para a elevação da qualidade do ensino além de contribuírempara a
construção de currículos com as características e as reais necessidades do povo
brasileiro.

CONCLUSÃO
Diante do que foi exposto, confirma-se a hipótese de que “os professores
utilizam

o

termo

currículo

sem

precisão

terminológica”,

apesar

de

consideraremimportante a escola ter o currículo e eles participarem de sua elaboração.
Nesse contexto, conclui-se queeles possuem um conhecimento declarativo a
respeito do que é o currículo escolar e,segundo Wellington e Pozo (apud FURIÓ,1994),
o conhecimento declarativo, também chamado descritivo ou factual, é aquele por meio
do qual se sabe expressar em forma de proposições o que acontece ou o que se pensa
sobre um conceito, procura responder ao que é, ao que acontece, de forma descritiva. É
o tipo do saber que não oportuniza o fazer argumentado, consciente. O saber/fazer
argumentado emerge de uma formação inicial e continuada que tenha, por eixo
norteador, a profissionalização docente e, consequentemente, a interação dialética do
fazer

com

o

conhecer,

num

contexto

concreto

onde

os

saberes

são

reconstruídos/construídos.Assim sendo, será que os professores da pesquisa têm
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condições de participar da elaboração e/ou opinar sobre a proposta da Base Nacional
Comum Curricular? Ou mesmo construir o currículo da escola onde lecionam?
É necessário salientar que os países com os melhores resultados escolarestêm
acompanhado as reformas curriculares com estratégias de capacitação dos professores.
Segundo Moder (p. 70, [S. d.]), a melhoria da qualidade dos professores e das condições
de trabalho sãoelementos constitutivos das políticas de mudanças e do desenvolvimento
curricular.
Enfim, o professor, em conjunto com a escola, deve ter um papel ativo no
planejamento curricular e na reformulação de estratégias e programas educacionais,
para que a instituição educativa possa de fato educar na vida e para a vida.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA: ESPAÇO DE
FORMAÇÃO DE DOCENTE

Klébia Ribeiro da Costa
Doutoranda e Mestre em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN)
Faculdade Estácio de Natal

RESUMO
O estágio supervisionado se constitui como exigência para a conclusão dos cursos de
licenciatura no Brasil e é um espaço importante para a formação dos futuros docentes.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo discutir o estágio supervisionado
no Curso de Pedagogia como um espaço de aprendizagens a ser conquistado pelos
graduandos que se embrenham nos diversos espaços de atuação do egresso com o
intuito de garantir a conclusão do Curso Superior. Em termos teóricos a discussão está
fundamentada na concepção de formação docente como processo permanente e
continuado (ANTUNES, 2003; OLIVEIRA, 2006; TARDIF, 2011, FREIRE, 1996) e do
Estágio Supervisionado como espaço de aprendizagens (PIMENTA; LIMA, 2004,
KENSKI, 1991, KULCSAR (1991)). Metodologicamente, segue a abordagem de
pesquisa qualitativa (BODGAN; BIKLEN, 1994), mais especificamente de cunho
etnográfico (ANDRÉ, 1995; CANÇADO, 1994). O estudo em tela nos mostra que
garantir uma formação inicial de excelência constitui-se como elemento ímpar no
processo de formação docente. E, como atividade curricular obrigatória, o Estágio
Supervisionado no Curso de Pedagogia e nas licenciaturas, contribui sobremaneira para
aproximar discentes e as vivências da escola o oferecer-lhes a oportunidade de
desenvolver competências que lhe servirão de subsídio para práticas comprometidas
como o seu fazer ao assumirem a responsabilidade de conduzir salas de aula ou outras
atividades correlacionadas à docência. Essas primeiras análises evidenciam a relevância
desse debate para a ressignificação dos campos de estágio como espaço de formação e
de transformação da prática docente. Em se tratando de um estudo embrionário,
consideramos que ainda há muito a ser interpretado e escrito acerca da questão ora
discutida.
Palavras-chave: Formação Docente. Estágio Supervisionado. Docência.
INTRODUÇÃO
As concepções sobre educação, currículo, papel do professor e do aluno
passaram por vários movimentos de acordo com o contexto social, histórico, econômico
e político de cada tempo. Atualmente, essa preocupação tem ganhado espaços
privilegiados de discussão em virtude da dinâmica que o acesso à informação tem
assumido.
As redes mundiais de computadores permitem o acesso aos acontecimentos em
tempo real, bombardeiam os internautas de informações, mas cabe à escola, por meio da
relação entre docentes e discentes, transformar essas informações em conhecimentos.
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Há muito se discute no Brasil acerca dos processos de ensinar e de aprender,
nesse contexto, torna-se de grande relevância considerar os diversos aspectos que
envolvem a formação docente, seja ela inicial ou em serviço.
Sobre essa temática, Oliveira (2006, p. 101), defende que “Discutir formação de
professores pressupõe caminhar em duas direções diferenciadas e complementares. Uma
delas diz respeito ao professor como aluno, a outra ao professor como docente [...]”
A assertiva se refere ao professor que ocupa ethos distintos e que são inerentes
ao seu fazer como sujeito de aprendizagens.
Sobre essa discussão, Antunes (2003) assevera que a autonomia está diretamente
relacionada ao conhecimento que o profissional docente tem sobre a sua participação no
processo de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, pesquisar a formação docente implica em reconhecer nessa
atividade as ideias dos participantes acerca do seu fazer laboral são re (construídas) na
interação consigo e com o outro num processo dialógico e alteritário (BAKHTIN,
2010).
Com base nessa compreensão, o presente trabalho tem como objetivo discutir o
estágio supervisionado do Curso de Pedagogia como um espaço de aprendizagens a ser
conquistado pelos graduandos que se embrenham nos diversos espaços formativos com
o intuito de garantir a finalização do Curso Superior, bem como a ampliação dos
diferentes saberes apreendidos na academia.
O Estágio Supervisionado Curricular é obrigatório por lei para todos os cursos
de licenciatura no território nacional. No curso de Pedagogia da instituição formadora,
exige-se a realização de cinco Estágios obrigatórios, a saber:
Estágio Supervisionado em Docência de Educação Infantil;
Estágio Supervisionado em Docência dos anos iniciais;
Estágio Supervisionado em Docência das Disciplinas Pedagógicas e Educação
Profissional;
Estágio Supervisionado em Gestão Escolar e
Estágio Supervisionado em Gestão em Organização Não Escolar.
Os dispositivos legais sobre Estágio Supervisionado para os cursos de
nívelsuperior encontram-se na Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, que traz em
seu Art. 1o:
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Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo
de educandos que estejam frequentando o ensino regular em
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino
médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental,
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

Assim sendo, o Estágio Supervisionado trata-se de um momento importante na
formação profissional do graduando, pois ele oportuniza a imersão desses acadêmicos
com a relação cotidiana da profissão que foi escolhida e para a qual estão se preparando
para exercer como atividade laboral. Nesse contexto, Kenski (1991),defende que
O estágio [...] e, a partir daí, a construção de nosso próprio modelo de
ação docente em um processo complexo de interligações entre
experiência e conhecimento teórico-prático, é um dos caminhos para
se alcançar a nossa própria identidade e autonomia de ação (p. 49).

Essa atividade acadêmica também oferece a oportunidade de reflexãoe de ação
ancorados pelo arcabouço teórico-metodológico construído pelo acadêmico no
desenvolvimento do curso.
Nesses termos “o estágio [...] é atividade teórica de conhecimento,
fundamentação, diálogo e intervenção na realidade [...], ou seja, é no contexto da sala de
aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá” (PIMENTA;
LIMA, 2004, p. 45).
Diante do exposto, causa-nos estranhamento os poucos espaços disponibilizado
pelos profissionais que estão na docência como regentes para o desenvolvimento das
competências dos acadêmicos.
A relevância desse trabalho reside na possibilidade de colocar o tema em
discussão e, quiçá, oportunizar reflexões e posteriores mudanças de atitudes daqueles
que recebem o estagiário em seus espaços laborais.
Para situar o leitor, o texto encontra-se organizado em quatro pequenos tópicos.
O primeiro,de cunho introdutório,apresenta a temática a ser discutida, situa
metodologicamente a pesquisa numa abordagem qualitativa, traz a sua relevância para
área do conhecimento a qual se encontra vinculado e a forma como o texto está
organizado. O segundo apresenta o percurso adotado para a geração dos dados e a
produção desse trabalho. O terceiro traz algumas considerações acerca da formação
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docente e os subsídios que orientam a interpretações feitas e descritas, e o último
apresenta uma análise embrionária dos dados gerados.
Por fim, apresentamos as nossas considerações preliminares acerca da temática
em tela, uma vez que o presente estudo encontra-se em fase embrionária e, em seguida,
as referências que subsidiaram as discussões aqui apresentadas.
METODOLOGIA
Esse trabalho segue o viés da abordagem qualitativa de pesquisa que, de acordo
o que preconizam Bogdan e Biklen (1994), devem ser construídos por meio da
observação dos fenômenos nas diversas esferas sociais/comunicativas onde eles se dão
e, ainda, que mais importante do que o resultado, interessa ao pesquisador o processo
percorrido no decurso da geração dos dados.
Torna-se relevante destacar que nessas ações estão envolvidos sujeitos situados
histórico e culturalmente e, dessa forma, cabe ao pesquisador considerar esses aspectos
para que esses “outros” se constituam, de fato, como objeto de pesquisa, conforme
preconiza Bakhtin (2010).
Para a geração dos dados que subsidiam esse estudo, acompanhamos a inserção
de cinquenta e quatro discentes do Curso de Pedagogia de uma instituição privada
situada na cidade de Natal/RN por ocasião do cumprimento do Estágio Supervisionado
na Educação Infantil.
Analisamos os relatórios que foram elaborados como requisito parcial para a
aprovação na disciplina ouvimos relatos em sala de aula acerca da chegada nos campos
de estágio, as inquietações, as expectativas, as frustrações vivenciadas nesse percurso,
Realizamos sessões reflexivas nas quais mediávamos as falas dos discentes no intuito de
orientá-los em relação à dinâmica do trabalho do professor, as fragilidades que povoam
o seu fazer e o receio da censura que, historicamente, marcaram os relatos de pesquisa
em sala de aula.
Ademais, aplicamos questionários com questões abertas e fechadas dentre os
quais analisamos vinte.
Os materiais gerados nesse decurso serviram de córpus para a presente análise.

A FORMAÇÃO DOCENTE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A sociedade contemporânea vem exigindo cada vez mais o desenvolvimento de
competências diversas para a inserção no mercado de trabalho que, dia após dia, se
revelaseletivo. Assim sendo, a formação de professores assume um espaço importante
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visto que são esses profissionais que conduzem, via de regra, os nortes pelos quais
osprocessos de ensino e da aprendizagem enveredam.
Nesse sentido, as instituições de ensino superior tornam-se protagonistas uma
vez que são elas as responsáveis pela formação dos professores que assumem os
diversos níveis de ensino no país, sejam eles pedagogos ou licenciados nas áreas
específicas do conhecimento.
A esse respeito, torna-se válido destacar que:

[...] a escolaridade tende a prolongar-se, a formação contínua parece
cada vez mais necessária. Portanto, um número crescente de
indivíduos deverá ensinar [...] é evidente que o principal centro de
recursos para a formação inicial e para a formação recorrentes desses
educadores continuará sendo o ensino superior como lugar de
atualização do conhecimento (BLONDEL apud DELORS, 2005, p.
187-188).

Em se tratando de formação de professores, os cursos devem primar por uma
formação teórica e prática que, a princípio, propiciem o desenvolvimento de
competências mínimas necessária para a assunção de uma sala de aula.
De acordo com Nóvoa, as situações conflitantes que os professores enfrentam
em seus espaços laborais apresentam especificidades que as fazem únicas. Nesse
sentido, “O profissional competente possui capacidades de auto-desenvolvimento
reflexivo [...]. A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de
uma práxis reflexiva” (1997, p.27).
Em virtude das muitas dificuldades, conflitos e ambiguidades enfrentadas pelo
professor no seu fazer, Perrenoud (1993) diz ser a profissão docente uma “profissão
impossível”.
Sobre essa questão, Tardif (2011), assevera que
O docente raramente atua sozinho, Ele se encontra em interação com
outras pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é
exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma
obra a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa rede de
interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano
é determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, valores,
sentimentos atitudes, que são possíveis de interpretação e decisão.
(TARDIF, 2011, p. 49).
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O trabalho com a diversidade de sujeitos sociais que povoam o universo escolar
com as suas ideologias, carências, comportamento e expectativas em relação ao
funcionamento da escola e à ação do docente tornam a docência uma atividade ímpar,
como defende Nóvoa.
A formação docente está diretamente atrelada à formação pessoal do sujeito, suas
concepções de cidadania, de educação, de compromisso com a transformação e a
equidade social.
Nesse interim, Freire (1996), defende que

Me movo como educador porque primeiro me movo como gente. A
formação profissional do professor deve abster-se da concepção de
mero reprodutor do conhecimento e monitor de programas préestabelecidos, devendo estender-se as análises das práticas
pedagógicas, didáticas e docentes tornando-se necessário o seu
trabalho enquanto mediação nos processos constitutivos da cidadania
dos alunos, sempre contextualizando a aprendizagem com a realidade
social, tornando o saber uma prática contínua de experiências
adquiridas ao longo da vivência cultural, socialmente acumulada com
os conhecimentos e técnicas específicas. (FREIRE, 1996, p. 94).

Durante vinte e um encontros, tivemos a oportunidade de interagir com esses
discentes, dando-lhe voz para que elas se ouvissem e refletissem acerca das suas
vivências no decurso do estágio supervisionado por entender que:

Assumir a reflexão, a pesquisa e a crítica como atitudes que
possibilitam ao professor participar na construção de sua profissão e
no desenvolvimento da inovação educativa norteia a formação de um
profissional não só para compreender e explicar os processos
educativos dos quais participa, como também para contribuir a
transformar a realidade educacional no âmbito dos seus projetos
pessoais e coletivos, como membro de um grupo social e profissional
(RAMALHO, NÚÑEZ, GAUTHIER, 2003, p. 5).

Seguindo a ideia dos autores, propusemos sessões reflexivas para discutir as
conquistas e as fragilidades encontradas na efetivação dessa atividade curricular,
enfatizando o papel do professor como agente de transformação de acordo com as
posturas que assume diante da sua sala de aula e da capacidade que dispõe para
contribuir com a formação dos seus pares.
Acerca dessa temática, Jodelet (2001), assevera que os saberes são construídos,
de forma consciente ou inconsciente, com a finalidade de
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Nortear os indivíduos no modo de nomear e definir conjuntamente os
deferentes aspectos da realidade diária, quanto ao modo de interpretar
esses aspectos, tomar decisões e, consequentemente, quanto à forma
de posicionar-se diante deles (p. 17).

Nesse contexto, o processo de formação inicial do professor assume a
responsabilidade de munir o graduando de saberes teóricos e práticos que subsidiem
minimamenteo seu fazer em sala de aula como mediador dos saberes historicamente
produzidos.

AS VOZES DOS DISCENTES: O QUE REVELAM OS DADOS
Os alunos estagiários cumpriram 66 (sessenta e seis) horas de atividades
divididas em três etapas que se complementam: observação, coparticipação e regência
em unidade de ensino nas quais há oferta de turmas de Educação Infantil. Dentre os
cinquenta e quatro, nove não obtiveram êxito na busca por espaços para o estágio nas
instituições escolhidas. Essa foi a primeira frustração enfrentada nesse percurso. Esse
fato foi superado com a entrada em outras instituições contactadas.
Em virtude do tamanho da amostra, optamos por fazer um recorte e analisamos,
para esse trabalho, as vozes e vivências de vinte discentes.
Quando questionados acerca da relevância do estágio para a formação docente,
os discentes foram unânimes em dizer que o estágio é imprescindível, pois, para a
maioria, esse é o primeiro contato com a dinâmica de uma unidade de ensino e suas
problemáticas: horários e metodologia de planejamento, relacionamento entre
professores, alunos, pais, funcionários e gestores.
Questionados sobre as atividades desenvolvidas, seis relataram que não tiveram
a oportunidade de realizar o que foi planejado, considerando a realidade observada em
cada turma. Nesse caso, os professores regentes solicitaram que os estagiários
seguissem os planejamentos que já estavam feitos e as atividades xerografadas
anteriormente.
Dois discentes afirmaram que assumiram a regência a partir dos segundo dia de
inserção na turma por motivo de doença dos professores regentes. Doze discentes
declararam ter cumprido as três etapas propostas inicialmente, obtiveram o
consentimento dos professores regentes para participarem dos planejamentos e, ainda,
puderam realizar atividades planejadas por eles.
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Sobre as dificuldades enfrentadas no campo de estágio, quatro elencaram a
assunção da regência como maior dificuldade uma vez que não tinham experiência
nenhuma de sala de aula e que o planejamento elaborado pelo professor regente, na
opinião deles, desconsiderava as necessidades das crianças.
Oito destacaram a resistência dos professores regentes em considerar as suas
sugestões e opiniões acerca de atividades que poderiam ser desenvolvidas para envolver
as crianças, por exemplo. Ou, ainda, a possibilidade de realizar atividades diferentes
considerando os níveis de maturidade/aprendizagem das crianças.
Solicitamos aos discentes que discorressem sobre o que mais chamou a atenção
nesse percurso. Quatorze deles destacaram a pouca presença de atividades lúdicas e
brincadeiras no desenvolvimento das aulas. A execução de atividade de memorização de
letras e números com a utilização de cópias xerografadas, segundo eles, prevalece na
rotina dos pequenos. Dois elencaram a interdisciplinaridade utilizada em sala de aula
como ponto muito positivo para o avanço da aprendizagem das crianças e quatro
declararam a presença da música e da arte cênica como recursos para o
desenvolvimento dos diversos sentidos e da aprendizagem de forma brincante.
Questionados sobre as contribuições do estágio para a vida profissional deles, o
grupo foi unânime em dizer que aprenderam muito mais do que pensavam e que o
estágio deveria ter uma carga horária maior uma vez que nessas atividades eles podem
fazer o diálogo entre as teorias discutidas na sala de aula e a realidade da sala de aula,
da escola.
Nesse sentido, Kulcsar (1991), considera os “estágios supervisionados uma parte
importante da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles podem representar, em certa
medida, o elo de articulação orgânica com a própria realidade” (p. 63).
Pelas devolutivas recebidas, é possível perceber que o Estágio Supervisionado é,
de fato, importante espaço de formação docente e que é valorizado sobremaneira pelos
graduandos.
Consideramos, pelo exposto até aqui, é imprescindível que o espaço do Estágio
Supervisionado se constitua como espaço de trocar de saberes nos quais todos os
envolvidos: academia, professores regentes, estagiários e comunidades escolares se
impliquem na formação dos futuros docentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Melhorar os índices de aprendizagem das crianças brasileiras é um desafio que
se perpetua historicamente e que está nas pautas dos que se ocupam com os destinos da
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educação no país. Consideramos que um dos aspectos que pode mudar a real situação da
educação é, de forma ímpar, o modo como as intervenções são realizadas em sala de
aula pelos docentes.
Acerca dessa questão, Alarcão (1996), defende que as atividades desenvolvidas
pela formação superior devem auxiliar “os formandos a desenvolver a competência
necessária para operarem em situações de incerteza e indefinição” (p. 26).
Nesse sentido, garantir uma formação inicial de excelência constitui-se como
elemento ímpar nesse processo. E, como atividade curricular obrigatória, o Estágio
Supervisionado no Curso de Pedagogia e nas licenciaturas, contribui sobremaneira para
aproximar discentes e as vivências da escola o oferecer-lhes a oportunidade de
desenvolver competências que lhe servirão de subsídio para práticas comprometidas
como o seu fazer ao assumirem a responsabilidade de conduzir salas de aula ou outras
atividades correlacionadas à docência.
Buscamos, nesse trabalho, discutir de forma breve a relevância do Estágio
Supervisionado para a formação do acadêmico do Curso de Pedagogia e as possíveis
implicações das aprendizagens construídas nessa atividade acadêmica para a
constituição profissional desses discentes.
Em se tratando de um estudo embrionário e de grande relevância para a área do
conhecimento a qual se encontra vinculado, consideramos que ainda há muito a ser
interpretado e discutido acerca da temática em tela.
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FORMAÇÃO DIALÓGICA: SABERES PRÁXICOS EM MOVIMENTO

Resumo: A proposta desse painel surge do trabalho do Grupo de Pesquisa da PUC/SP
onde compreende-se a docência como espaço de interação e possibilidades teóricas e
práticas. Assim, a dialogicidade tem papel fundamental na construção de parâmetros
que movimentam a formação continuada de educadores, em especial nas direções
epistemológicas e pedagógicas com vistas a construção de um perfil alicerçado na
autonomia profissional, na criatividade, na busca do “inédito viável”. Diálogos
possíveis entre práticas vivenciadas e pesquisadas em um movimento permanente de
reflexão sobre a prática. São três instituições diferentes em que os eixos ensino,
pesquisa e extensão estão fortalecidos. Embora esses aspectos sejam considerados como
indissociáveis na perspectiva da construção do conhecimento (identidade
epistemológica), em nosso entendimento. Deve-se destacar que não são entes separados
e que não existe ensino sem pesquisa. O conhecimento pedagógico que se constrói no
cotidiano, a partir de referenciais diversos (modelo de professores, autores que leram,
experiências vividas...) e a contribuição das instituições por meio de políticas de
formação para a docência vão compondo os movimentos, num processo contínuo, quer
via autoformação, no confronto com a prática, quer via cursos de formação continuada
buscados por esses profissionais ou oferecidos pelas instituições em que atuam. Esses
movimentos realizados pela ação-reflexão na prática da docência se constituem em
alicerce para a elaboração de saberes docentes próprios. Nessa perspectiva, a
intencionalidade, a conscientização e a reflexão crítica são aspectos importantes não só
para a formação docente como também para o projeto emancipatório educacional que se
pretende. Formações dialógicas em um princípio solidário de compartilhar
aprendizagens e práticas que contribuam para um cenário propositivo no campo
educacional, esse é o objetivo desse painel.
Palavras-chave: Práxis Pedagógica. Formação de Professores. Saberes Docentes.
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INVESTIGAÇÕES SOBRE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:
PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
BACHARÉIS

ISHII, Antonella Bianchi
Unifacvest – Lages – SC
MONIZ, Maria Isabel d‟ Andrade de Sousa
Instituto Federal de São Paulo – Bragança Paulista – SP

Resumo
Este artigo resulta de um ciclo de estudos empreendido por um grupo de pesquisa sobre
a docência de professores universitários que não cursaram Licenciaturas. Foram
entrevistados professores que atuam, em diferentes cursos, em instituições de ensino
públicas e privadas, de diferentes estados brasileiros. Os dados colhidos possibilitaram
diversos focos de análise e, para este artigo, foram retomados com o objetivo de
identificar a compreensão dos entrevistados a respeito de suas práticas de planejamento
e do seu processo de formação para a docência. Diante dos desafios inerentes à prática
educativa, dentre os quais o planejamento, os docentes buscam suprir as lacunas de sua
formação interagindo com seus pares, revendo suas experiências ou empreendendo
estudos autônomos. Foram escassos os relatos de processos de formação sistemáticos
promovidos pelas instituições em que lecionam. Os estudos sobre formação de
professores (IMBERNÓN, 2010; GIMENO SACRISTÁN, 2000; TARDIF, 2003) e
mais especificamente sobre autoformação (PINEAU, 2005; GALVANI, 2002)
permitem alargar a compreensão sobre essa temática, favorecendo a construção de
processos mais efetivos de qualificação do trabalho docente, promovidos pelas
instituições de ensino superior ou outras instâncias.
Palavras-chave: docência, ensino superior, autoformação.

Introdução

Este artigo resulta de um ciclo de estudos empreendido por um grupo de
pesquisa, ao longo de aproximadamente dois anos, envolvendo professores que atuam
no Ensino Superior, em instituições públicas e privadas, em diferentes estados
brasileiros. Para essa pesquisa, foram realizadas entrevistas e, a partir delas, analisadas
as práticas e concepções de docentes, bacharéis formados em diferentes áreas, não
licenciados, a partir de diferentes focos. Os sujeitos da pesquisa foram, portanto,
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docentes que não cursaram disciplinas específicas de formação de professores em seus
cursos de graduação.
Resultaram de tal pesquisa diferentes artigos e a publicação de um livro. Os
dados colhidos, porém, ainda permitiam novos recortes e focos de análise. Assim, neste
artigo, as respostas dos docentes são retomadas com o intuito de refletir sobre o
percurso de formação empreendido por eles e em que medida uma prática pedagógica –
o planejamento do processo de ensino e aprendizagem – aparece entremeada nessa
trajetória.
A formação docente geralmente é compreendida como um processo que
apresenta duas faces: uma mais acadêmica, científica e outra de natureza mais
pedagógica, como descrevem Ferry (1987) e outros autores. Assim, algumas vezes,
observa-se uma tendência a considerar que os docentes não licenciados não têm
formação pedagógica, o que influencia, por exemplo, os processos de formação
continuada oferecidos a esses profissionais.
O planejamento da ação pedagógica, por sua vez, tende a ser visto como uma
exigência burocrática, na qual o docente teria uma contribuição insipiente, uma vez que
“o rol” de conteúdos a serem abordados e os objetivos das disciplinas já estariam
definidos de antemão, pela instituição ou por especialistas da área, e caberia aos
professores apenas a execução dos mesmos.
Neste artigo, buscamos ampliar a compreensão sobre esses pontos, questionando
o quanto essa descrição, pela negação, desconsidera processos formativos que são
construídos pelos próprios docentes e que se revelam, dentre outros procedimentos, no
ato de planejar sua ação.
A análise das respostas dos entrevistados será feita à luz de trabalhos sobre
formação de professores (IMBERNÓN, 2010; SACRISTÁN, 2000; TARDIF, 2003),
bem como de estudos específicos sobre auto, hétero e ecoformação (PINEAU, 2005;
GALVANI, 2002), reconhecendo a complexidade dos processos formativos.

Processo formativo dos docentes do Ensino Superior: o bacharelado

No atual contexto, a legislação educacional brasileira não apresenta como
exigência para o exercício da docência no Ensino Superior uma formação específica,
que considere estudos de natureza mais pedagógica. Ainda que o mestrado e o
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doutorado sejam considerados “prioritários”, esse não é um critério decisivo para a
contratação dos docentes, como foi possível constatar nas entrevistas.
Por outro lado, mesmo quando a composição dos quadros docentes inclui a
seleção de mestres e doutores, estes nem sempre receberam formação específica
suficiente para lecionar.
Os professores bacharéis que atuam no Ensino Superior, além dos saberes
específicos de sua profissão, carregam consigo o que vivenciaram quando ainda eram
estudantes. Tardif (2003), em seus estudos, afirma que boa parte dos saberes docentes,
sua compreensão a respeito do seu papel e seu modo de ensinar originam-se das suas
próprias histórias de vida.
Sharoon Feiman (1983), citada por García (1999) considera que esta é uma fase de “prétreino”, dentre as quatro que identifica no processo do “aprender a ensinar”. A fase seguinte, de
“formação inicial” seria aquela em que o futuro professor poderia adquirir conhecimentos
pedagógicos em disciplinas voltadas para a prática de ensino (GARCÍA, 1989, apud GARCÍA,
1999, p.25). No Brasil, a “prática de ensino”, constitui uma exigência para todos os outros
níveis de ensino, exceto para a educação superior.

A terceira fase, ainda segundo García, seria de “iniciação”, na qual os docentes
aprenderiam mergulhados na prática, “em geral através de estratégias de sobrevivência”
e a última corresponderia à “formação permanente”, incluindo “todas as atividades
planificadas pelas instituições ou até pelos próprios professores de modo a permitir o
desenvolvimento profissional e o aperfeiçoamento do seu ensino” (1999, p.26).

Ainda que o título de licenciado não assegure a qualidade das práticas
pedagógicas, aqueles que optaram inicialmente pelo bacharelado deixaram de vivenciar
a segunda fase e, portanto, não tiveram a oportunidade de aprender sobre estratégias de
gestão da classe, problemas de sua atividade profissional, valores e significados mais
amplos do processo educativo, dentre outros saberes elencados por Schulman (1986
apud SACRISTÁN, 2000).
Considerando esse cenário, as entrevistas permitiram observar alguns indícios de
como eles constroem, ao longo de sua trajetória, seu saber ensinar.
Os docentes afirmaram que sua capacitação para a docência ocorre ao ouvirem
os alunos, observarem seu interesse, suas preferências, assuntos e curiosidades.
Explicaram que constroem seu saber ensinar “na sala de aula”, “sentindo a turma” e que
aprendem com o feedback dos alunos, seja sob a forma de críticas “positivas” ou
“negativas”.
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A prática revela-se como um dos principais pilares dessa construção. Um dos
docentes afirma que constrói seu saber ensinar “por meio da prática” e da relação com
seus colegas professores.
Ao comunicar seus saberes, o docente os transforma para favorecer a
aprendizagem, e aprende, na ação, a “mediar esse conhecimento”, o que é um
importante desafio do fazer pedagógico.
O tempo de experiência é apresentado por uma das professoras como um
componente decisivo para essa construção: “Acho que nesses anos todos de estrada a
coisa flui sem eu nem perceber...”.
Além dos processos que podem ser considerados como autoformação, a pesquisa
também questionou o papel das instituições em que atuam na formação continuada dos
professores, o que corresponderia à última fase descrita por Garcia (1999).
Puderam ser observadas, nas respostas, três tendências nesse sentido.
Em algumas instituições, os professores afirmam não existir formação
continuada, seja porque ela de fato não existe, seja porque os docentes não a
reconhecem como tal.
Um segundo grupo afirma que existem ações, mas sua contribuição não é
reconhecida como relevante para a formação docente. Em certos casos lamentam que “o
tempo das reuniões é só para recados”.
Mas há um terceiro grupo de respostas que apontam para a realização de
encontros periódicos (semestrais ou anuais), bem como a oferta de cursos, congressos e
estímulo à inovação. Para um dos entrevistados, “a instituição é bastante atuante e
promove constantemente a capacitação aos seus docentes, preparando-os para lidar com
as mudanças do seu público em sala de aula”. Outro explica que já participou “de várias
dinâmicas de auxílio pedagógico”.
Seja para complementar as aprendizagens construídas com sua própria prática,
seja por reconhecer as lacunas que permanecem mesmo com a formação oferecida pelas
instituições, há docentes que buscam cursos por iniciativa própria. Um deles afirma que
busca sua capacitação para a docência “na IES ou fora dela” e outro destaca “os cursos
paralelos e a leitura constante de livros” (grifo nosso).
Os questionamentos feitos à formação oferecida pelas próprias instituições ou
por cursos escolhidos pelos professores permitem constatar o predomínio de formatos
em que os objetivos, conteúdos e procedimentos são determinados a priori, por quem os
oferece, sem considerar os saberes e necessidades dos docentes. Uma das professoras
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entrevistadas explica que as reuniões e palestras são raras, realizadas pelos
departamentos, e que “as políticas de ensino (que são mais políticas de controle) vêm de
cima para baixo. Não temos participação nisso.” (grifo nosso).
Por outro lado, é possível identificar em algumas respostas a relação de
dependência quanto às ações promovidas pelas instituições. Diante de uma questão que
se referia à dedicação ao estudo pedagógico um docente admitiu que se dedicava “muito
pouco” e complementou: “somente nos cursos de capacitação docente”. Outro, ao
referir-se às iniciativas institucionais, utiliza o termo “treinamento”: “Treinamento
pedagógico é fundamental ao processo para que os novos docentes entendam a missão
da instituição” (grifo nosso).
É possível reconhecer nessas afirmações a herança de um modelo heterônomo de
formação, que desconsidera outros polos de formação (os pares, por exemplo), mas
ainda está muito presente no meio educacional.

O desafio do planejamento para o professor bacharel

O planejamento do trabalho a ser realizado junto aos os alunos é um problema
real a ser enfrentado pelo professor de ensino superior. A ele cabe equacionar a
distribuição dos conteúdos definidos nos planos de ensino, que vêm carregados de um
sentido burocrático, uma vez que depois de redigidos terão como destino os arquivos da
secretaria (MASETTO, GAETA, 2013).
Quando questionados a respeito do que norteia seu planejamento, os professores
apontaram, além da aprendizagem dos alunos, o plano de ensino, o plano de aula, a
carga horária e os objetivos da disciplina, revelando sua preocupação com o
cumprimento do programa.
A bagagem com que esse grupo de professores – bacharéis (aqui representado
por aqueles que concederam entrevistas para esta pesquisa) inicia sua prática docente é
aquela construída ao longo de sua graduação.
Tendo sido contratado para lecionar uma disciplina ou um grupo específico de
disciplinas, elas se tornam um importante referencial para o professor e, algumas vezes,
“o cumprimento deste programa é o primeiro e praticamente único compromisso do
docente com a instituição.” (MASETTO, p.55, 2000).
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Dentre as respostas, foi possível observar que os compromissos dos docentes
vão além do mero “cumprimento do programa”. Os professores afirmam que “a partir
do conteúdo do Plano de Ensino” trazem para suas aulas “situações reais do seu
trabalho, na área de consultoria” ou “exemplos práticos”, da “vivência no mercado”.
Para Gimeno Sacristán, “é na prática que todo projeto, toda ideia, toda intenção,
se faz realidade de uma forma ou de outra; se manifesta, adquire significação e valor,
independentemente de declarações e propósitos de partida” (2000, p. 201).
Reconhecendo que a concretização do que está no plano de ensino não acontece
de forma direta, outros professores explicam que preparam as aulas “a partir de um
diagnóstico da turma” ou que depois das aulas iniciais fazem o ajuste de materiais e
situações de aprendizagem “conforme o andamento do curso”.
Foi possível observar ainda, nas respostas, ações que indicam abertura para
novos conteúdos, incluindo temas atuais e os cases de mercado, por exemplo, apontados
como elementos utilizados na preparação das aulas (primeira pergunta da entrevista) e
que são resultado muitas vezes da atuação profissional prévia do docente.
Os docentes preocupam-se com a preparação dos alunos para um novo cenário,
de avanço tecnológico e expansão do conhecimento, reconhecendo que o professor,
sozinho, não pode mais deter todo o conhecimento. Os alunos estão sempre bem
informados, exigindo sua atualização e instigando sua docência.
O papel do professor é hoje muito mais complexo, porém muito mais
significativo, pois pode transformar seu aluno num profissional que
sempre estará atualizado, pesquisando, buscando, se renovando e
revendo seus conhecimentos e suas práticas profissionais.
(MASETTO, 2000, p.68).

No ato de planejar evidencia-se de forma mais clara a dicotomia da formação
desses docentes: exige-se uma compreensão profunda de conteúdos específicos,
advindos da experiência ou adquiridos academicamente, ignorando que as decisões
relativas ao que, como e quando ensinar estão permeadas por conhecimentos
pedagógicos.
Os exemplos de procedimentos utilizados pelos professores em suas aulas
permitem inferir que eles buscam alternativas aos modelos de transmissão direta e
verbal dos conteúdos, o que envolve algum nível de planejamento das ações. Elencam,
além das aulas expositivas e discussões de textos, atividades práticas diversas, projetos,
estudos de caso, dramatizações, dentre outros.
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Desta forma, o professor não se mostra como mero executor de planos de ensino
“elaborados por especialistas daquela ou desta área de conhecimento, reunidos em
departamentos específicos, a partir de pesquisas e produções científicas do próprio
grupo ou de especialistas” (MASETTO, p.55, 2010).

O lugar da autoformação na formação docente

A autoformação emerge das entrevistas com docentes como categoria. É
identificada nos relatos como forma de atualização, aprimoramento da própria prática e
também como aprofundamento do trabalho.
Um dos entrevistados, quando questionado sobre a forma como constrói seu
saber ensinar, explica que isto ocorre “no enfrentamento de situações, bem como na
descoberta de novas estratégias que possibilitem reflexão sobre a prática”.
Essa percepção do papel do “enfrentamento” e da busca de estratégias pode ser
compreendida a partir das análises apresentadas por Pineau (2015) e outros estudiosos
que destacam a relevância da relação que os sujeitos estabelecem com sua formação,
concebida como investimento pessoal.
Pineau (2015) analisa a forma como determinados profissionais procuram
solucionar os problemas encontrados em sua atuação profissional. Para suprir as lacunas
de sua formação, buscam, de forma acidental ou planejada, situações de formação
compatíveis com suas necessidades e aspirações e procuram tirar delas o máximo de
proveito. Como resultado, constroem uma relação positiva com sua aprendizagem e
com sua autoformação nas etapas seguintes de sua vida profissional.
De acordo com Pineau, “o adulto no trabalho vive sempre um pouco mais num
estado de desequilíbrio do que de estabilidade” e, para solucionar esses desequilíbrios
ele recorre à autoformação.
Na investigação com docentes bacharéis, uma das respostas dos entrevistados à
questão sobre como constrói seu saber ensinar evidencia o reconhecimento desses
desequilíbrios: “já participei de várias dinâmicas de auxílio pedagógico, pois todo
semestre surgem novas dificuldades em sala de aula, e busco em cada CASE já
abordado, uma forma de me apoiar diante de cada dificuldade” (grifo nosso).
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Ao envolver-se em um processo de autoformação, o docente volta seu olhar para
suas experiências profissionais, reconsidera sua prática e faz uma revisão de suas
atitudes para compreender melhor as dificuldades que enfrentou.
Com isso, a autoformação representa
uma dupla apropriação do poder de formação: é tomar em mãos este
poder – tornar-se sujeito – mas é também aplicá-lo a si mesmo e
tornar-se objeto de formação para si mesmo. Esta dupla operação
desdobra o indivíduo em sujeito e objecto de um tipo muito particular,
que podemos denominar de autorreferencial. (PINEAU, 1988, p. 87).

As entrevistas realizadas permitem observar que o processo de autoformação dos
docentes está articulado ao seu meio de atuação e às necessidades dos estudantes. Tal
articulação sugere uma “tomada de consciência reflexiva” (GALVANI, 2002, p.4).
Para Galvani (2002), não se trata de um processo individual ou de
“egoformação”, mas de um processo que envolve três polos, denominados auto, hétero e
ecoformação. Enquanto o primeiro corresponde à tomada de consciência sobre si
mesmo, o segundo trata da influência da cultura, da família e do meio social e o terceiro
envolve todas as influências ambientais. Assim, “a autoformação ultrapassa, integrandoos, os limites da educação entendida como transmissão aquisição de saberes e de
comportamentos”. (2002, p.3).
Além da interação com os alunos, à qual este artigo já fez referência, o polo da
heteroformação foi identificado nas entrevistas quando os professores destacaram a
troca de experiência com seus pares.
Diversas respostas revelam que essa troca não existe e, em outras, é possível
observar que não se trata de um modelo de formação promovido intencionalmente pelas
instituições. Um professor afirma que “às vezes, entre os professores, trocamos
experiência”, mas lamenta: “acho que poderia ser melhor”. Outro argumenta que essa
interação “fica difícil, pois os professores são mais formais ou falam mais amenidades”.
Quando há interação, ela ocorre sob a forma de compartilhamento de materiais
didáticos, temas, bibliografia e “muita conversa com professores e profissionais” da sua
área de atuação: “Às vezes, comentando com um colega „puxa, uma turma teve
dificuldade nisso, tal (sic)‟, ele dá uma sugestão, tem uma saída que você pode adotar e
funciona. Então é constante isso.”.
Também há referências à observação de metodologias e formas de ensinar de
outros professores “com aparente êxito”.
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Por outro lado, o envolvimento dos docentes com sua autoformação também é
dependente do tempo de que eles dispõem.
Considerando as exigências da docência (número de alunos, burocratização
crescente dos processos, número de aulas, etc.), aliadas à dupla carreira daqueles que
continuam a exercer atividades profissionais em outros espaços (escritórios, indústrias,
etc.), um dos professores, quando questionado quanto à dedicação ao estudo
pedagógico, explica: “Sinceramente, não faço muito isso. Não dá tempo.”.
Com relação aos tempos de formação, Pineau (2015) faz referência aos “tempos
livres”. Para ele, a proporção entre o tempo do trabalho e o tempo livre influencia as
possibilidades de formação, completando que, para “os socialmente dominados”, em
sua luta pela sobrevivência, “os tempos livres não são automaticamente tempos
educativos”.
A autoformação se configura, portanto, como um investimento do próprio do
docente para que ele construa, no percurso de sua prática, sua identidade profissional de
professor.

Considerações finais

Ainda que o conceito de autoformação não esteja suficientemente difundido nas
instituições de ensino superior, a análise das entrevistas permite reconhecer que muitos
docentes empreenderam um processo dessa natureza com o intuito de superar lacunas e
enfrentar os desafios da docência, uma profissão que, não tendo sido o foco de sua
formação inicial, representa sua opção profissional.
Os professores compreendem seu processo de formação a partir das referências
que já construíram e, consequentemente, algumas vezes criam expectativas compatíveis
com elas, como “receber formação” ou “treinamento”, desconsiderando que já se
encontram em um processo formativo que poderia ser aprofundado, de forma mais
sistemática, por eles mesmos e pelas instituições.
Assumir-se como autor de sua própria profissionalidade, porém, exige um
movimento de ruptura em relação a valores muitas vezes incutidos ao longo de sua
escolaridade precedente. Por exemplo, abandonar uma perspectiva de aprendizagem
como um processo individualizado, passivo, em que se recebe o saber vindo de fora, dos
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mais experientes ou de quem tem mais poder, para poder assumir com autonomia os
rumos de sua própria formação.
Longe de esperar que esse processo emerja espontaneamente, os formadores de
professores podem planejar situações que favoreçam essa ruptura, valorizando a
reflexão dos docentes sobre suas práticas e seu percurso formativo. De acordo com
Galvani (2002) esse trabalho consiste em “criar mediatizações entre a autoformação, a
co-formação e os saberes formalizados”, numa perspectiva transdisciplinar.
No lugar de cursos e seminários ministrados por especialistas, Imbernón (2010)
sugere que sejam promovidas trocas entre os profissionais, partilha de práticas,
elaboração de projetos, emprego de tecnologias da informação e comunicação,
elaboração de diários, entre outros.
Uma compreensão mais alargada a respeito dos processos de formação
favoreceria a revisão das ações de formação continuada oferecida a esses docentes,
pelas instituições em que lecionam ou por outras instâncias, evitando formatos apoiados
na transmissão e aquisição de informações e técnicas e promovendo aqueles que
permitiriam ao professor assumir-se como produtor da sua profissão e não como mero
duplicador de interesses alheios ao contexto em que está inserido (NÓVOA, 1995).
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EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO DOCENTE PELAS ONDAS DO RÁDIO: DE
PROFESSOR PARA PROFESSOR

Rita de Cássia M. T. Stano

INTRODUÇÃO

No cenário em que se insere a educação observa-se uma realidade mundial em
que o conhecimento se transformou em força produtiva e, por isso, exige mudanças
tecnológicas. A reestruturação produtiva que se observa tem gerado uma crescente
aceleração do ritmo de aparecimento e desaparecimento de profissões. Tal situação traz
como conseqüência a necessidade de formação profissional contínua, que, por seu turno,
demanda formação e qualificação de professores principalmente os que atuam no ensino
fundamental e médio, responsáveis que são pela educação de crianças e jovens.
É sabido que o docente deve apresentar dois grandes grupos de competências
profissionais. O primeiro deles envolve as competências didático-pedagógicas e, o
segundo as competências técnico-científicas. Para que esses dois grupos de
competências sejam desenvolvidos, faz-se mister que a Universidade repense a
formação de professores, buscando agregar a excelência técnico-cientifica à excelência
didático-pedagógica. As novas tecnologias que estão à disposição para a educação
precisam ser assumidas e redefinidas por esta competência que se pretende desenvolver
no corpo docente. Á Universidade exige-se que promova também a criação de novos
saberes e fazeres que colaborem na melhoria do processo ensino-aprendizagem para
todo o Sistema de Educação Nacional.
É nesse panorama que se surge a ideia de aproveitar o espaço e o alcance de uma
rádio universitária como veículo possível de auxiliar nessa necessária formação
continuada docente. A rádio pois pode se constituir um espaço específico de reflexão
acerca da educação e um contributo para a criação de uma rede de compartilhamento de
experiências. Cabe, pois frente a estas possibilidades, desenvolver atividades e uma
programação que garanta o desenvolvimento de

competências profissionais nos

professores universitários a partir dos seguintes princípios, a saber:
- Promoção da professoralidade e profissionalidade, no sentido de expandir as
habilidades docentes na oralidade e comunicação e no exercício contínuo de reflexãoprática-reflexão (professoralidade e profissionalidade);
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- Formação com caráter contextualizado, tendo como ponto de partida e de chegada a
própria prática docente (contextualidade);
- Foco na auto-formação por meio de desenvolvimento de habilidades de autocrítica da
prática docente (auto-formação);
- Processo formativo baseado na cultura de partilha com os pares, desenvolvendo
atividades de caráter coletivo e cooperativo (coletividade/cooperação);
- Uso de tecnologias de comunicação e de informação aplicáveis ao ensino de forma
inovadora (inovação);
-

Atividades

formativas

propiciadoras

de

um

empoderamento

baseado

no

autoconhecimento e na tomada fundamentada de decisões pedagógicas (autonomia);
- Garantia de postura de publicização das práticas, alimentando banco de dados de
práticas docentes exitosas nas universidades nacionais e internacionais (cooperação);
- Promoção de cursos e atividades de formação oriundas de regiões e países diversos a
fim de que se possa adequá-los à realidade contextual de cada docente, mas que garanta
a ampliação de possibilidades de práticas docentes (diversificação).

OS SABERES DOCENTES NAS ONDAS DO RÁDIO

Parte-se, pois do pressuposto de que há um sistema privado de ação docente que
informa as práticas e essas devem ser vulgarizadas, refletidas e redefinidas em função
das atuais exigências oriundas de todas as mudanças tecnológicas, econômicas e sociais
pelas quais a sociedade tem enfrentado. Exigências que, apesar de centralizadores e
anti-democráticas,

apresentam-se

também

como

possibilitadoras

de

práticas

diferenciadas e inovadoras, de acordo com os processos formativos em andamento, uma
vez que os contextos educativos são únicos e incertos. Portanto, apenas uma teoria não
consegue abarcar todas essas realidades e elas próprias se constituem provisórias em
suas determinações contextuais.
Gauthier (1998) destaca que o saber docente, construído ao longo da carreira
profissional constitui-se de três eixos. Um eixo científico, disciplinar/ curricular
correspondente à própria formação profissional, em que há o domínio no plano do
conteúdo ou área específica que será convertida em conteúdo disciplinar referente para a
atuação como professor. Porém, este eixo, sozinho, não garante à docência, qualidade
que o ensino deve e precisa ter.
Um segundo eixo, denominado de psicopedagógico, corresponde aos saberes
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específicos da área e dos estudos sobre a educação, saberes que dão especificidade à
ação docente, de acordo com Tardif (2002).E o terceiro eixo, do saber empírico
constitui-se de modos de ação docente provenientes das experiências como aluno e
também como professor e independe de estudos sistemáticos efetuados, porque oriundos
da empiria que valida esses mesmos conhecimentos e, num certo sentido, acabam por
serem compartilhados pelo coletivo dos professores, como um conjunto de saberes do
senso-comum de professores. Assim, “ (…) o saber não é uma substância ou conteúdo
fechado em si mesmo, ele se manifesta através de relações complexas entre o professor
e seus alunos(…)” (TARDIF, 2002, p.3).Há saberes que são mobilizados pelos
professores em suas práticas que garantem uma gramática específica que pode se
constituir em novos e diferentes modos de exercer a docência no âmbito escolar.
Por isso, a ideia de utilizar o rádio como meio de compartilhamento de práticas
docentes criando na Universidade um lugar para as vozes de professores que
cotidianamente habitam os espaços escolares da cidade e região. A importância que
subjaz esta proposta de tornar o professor um contador de sua própria história
profissional, tornando sua trajetória docente um material possível, rico e promotor de
reflexões para a formação de tantos outros, ouvintes e também possuidores da mesma e,
ao mesmo tempo, diferente experiência de ser professor.
Entende-se que a gramática pedagógica se constrói no espaço de elaboração de
saberes docentes a partir das práticas, nem sempre refletidas, mas certamente,
configuradores de um certo modo de saber-fazer docente na universidade. Existem pois
conhecimentos construídos acerca do ensino, engendrados pelas práticas docentes, que
devem ser desvelados e registrados a fim de se evidenciar uma Pedagogia que contrarie
o que Gauthier (1998) designa como “ ofício sem saberes” ao se referir à docência.
Deste modo, ao permitir que o professor assuma sua história, por meio de narrativas,
tem-se a oportunidade de torná-lo co-protagonista de um desencadeamento formativo
continuado de professores. Pois, após a realização de 12 programas, fez-se um CD com
todas as entrevistas e um roteiro básico servindo de ponto de partida para discussões e
encontros de professores em suas unidades escolares. Tal CD foi distribuído para as
escolas públicas e privadas da cidade e da região.
Há uma racionalidade que norteia escolhas, que justifica ações e fundamenta
processos que estão no bojo da docência. Evidenciar essa racionalidade numa gramática
pedagógica pode contribuir para garantir um lugar da Pedagogia na escola, em que as
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perspectivas acadêmica, tecnicista e experiencial se amalgamam num sentido reflexivo,
crítico e comprometido com a qualidade do ensino do qual se faz o próprio ofício.
A possibilidade de dar voz aos professores que vivem sua rotina docente no
cotidiano escolar, aponta para um exercício, via conversa pelas ondas do rádio,
renovador da própria prática. Isso porque ao narrar o vivido promove-se a reflexão
acerca da prática que, muitas vezes, na trajetória profissional, não acontece. Assim, no
Programa Conversa de Professor, faz-se um exercício reflexivo, via palavra que
organiza o pensar sobre o que é feito como docente.
A adesão a novos valores pode facilitar a redução das margens de
ambiguidade que afectam hoje a profissão docente. E contribuir para
que os professores voltem a sentir-se bem em sua pele… (Nóvoa,
2008,p.29)

Pelas vias do rádio pode-se promover a aproximação de teorias pedagógicas
públicas, consagradas e legitimadas com as teorias pessoais da ação docente construídas
pelo professor em seu cotidiano profissional. É o sentido do diálogo estabelecido que
permite essa aproximação.
Cabe esclarecer há, pois o domínio do conteúdo e o domínio do que ensinar,
num processo encarnado na prática. Tais práticas advêm da combinação dessas duas
lógicas: a lógica própria dos conteúdos trabalhados pelo professor (história, português,
literatura, matemática, biologia, etc), oriundos da formação recebida pelo mesmo
(porque licenciado em…) e outra lógica, do próprio fazer docente, oriunda da (não)
formação em aspectos específicos do processo de ensinar.
Da junção dessas lógicas, coordenando seus elementos em experiências
docentes, faz-se e elabora-se (mesmo que não explicitamente) uma gramática
pedagógica do saber-fazer docente.
Nas conversas empreendidas tem-se a reflexão acerca da relação professor-aluno
correspondente à valorização dos processos relacionais e formativos presentes e
caraterísticos da educação. Há também narrativas sobre a relação do professor com o
conhecimento, numa perspectiva transmissiva da educação ou se enfatiza a relação do
aluno com o conhecimento, percebendo-se a lógica da aprendizagem. Todos os modos
de fazer e pensar a educação apresentados nas conversas não se despregam, entretanto,
de seu componente ético que subjaz as ações humanas.
Importante destacar que há, no depoimento dos professores que participam deste
programa, um caráter ético que a destaca como lugar de responsabilidade em relação ao
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outro. Daí a possibilidade atestada da rádio como veículo da prática reflexiva passível
de contribuir para um programa de formação em cada unidade escolar mediante matéria
gravado das entrevistas.
Conforme destaca Nóvoa (2008, p.8), “ o uso das tecnologias de ensino implica
a aquisição de novas competências, mas também o reforço das competências
tradicionais” ao referir-se à importância da mediação relacional e cognitiva dos
professores no processo educativo. Tal cenário constitui-se adversa para as funções de
ensino, porém contém elementos que exigem um repensar da própria prática de ensino,
ao definir o foco no aluno, em sua autonomia que sugere que para tal o professor
também esteja atento ao seu próprio aprendizado e que desenvolva a sua própria
autonomia como professor-reflexivo. Dar voz a tais aspectos vivenciais do professor
possibilita esse exercício dialético de formação em serviço.
Nesses laços possíveis de vozes de quem “fala” no estúdio de gravação e quem
“fala” a partir da escuta do primeiro (do programa) está o desejo de saber, porque este é,
na verdade, o desejo de ser. Sabemos e falamos (e refletimos) para sermos melhores
professores/as. Assim, mais que "expor" sua história, o professor/a estabelece o diálogo
como forma de promover o encontro e, por conseguinte, propiciar o aprender.
Reinventa-se, pois o tempo do aprender e do ensinar. Nos novos espaços de aprender e
ensinar, talvez o "tempo do ouvinte e o tempo do falante" estejam sendo reeditados
como um único tempo, o "tempo do aprender".
Por isso o Programa Conversa de Professor possa se destacar como um lugar de
referência e de proposição para esta outra e nova faceta da profissionalidade docente,
assumindo o papel de mediação entre os saberes práticos e a necessária reflexão na e
sobre a ação, na busca da modificação desses mesmos saberes docentes.
Zabalza (2010) destaca algumas denominadas convicções difusas acerca da docência
que ajudam a compreender a importância das narrativas de professores num programa
de rádio, explorando seus sentidos, pois
a) a docência é um componente importante na formação dos alunos;
b) a docência tem características próprias de ensinar que são diferentes das ações de
pesquisar, efetuar gestões etc;
c) a prática não é suficiente para um bom ensino, tendo que ser acompanhada de
formação e de revisão(reflexão);
d) a docência, como qualquer outra profissão, supõe conhecimentos específicos,
habilidades e atitudes próprias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Favorecendo alternativas de formação continuada aos docentes, pelas suas
próprias vozes, o Programa Conversa de professor abre, pois um espaço de trabalho de
qualidade que instiga os docentes a pensar a sua prática, e refletir sobre a mesma, num
movimento que supõe a construção de conhecimentos específicos para o
aperfeiçoamento do ato docente. É um caminho para que a questão docente, citada por
Zabalza(2010), não obstrua a qualidade de ensino necessária e que, segundo Vieira
(2009b) a ação docente seja redimensionada em seus aspectos criativos, críticos e
ajustada por teorizações (advindas das indagações e das reflexões) das experiências
efetuadas e narradas.
Cabe elucidar a importância da reflexão como um exercício de desocultação do
familiar, encrustado num cotidiano que deve ser permanentemente problematizado a fim
de possibilitar a urdidura de um saber-fazer mais sistemático, ordenado, com vistas á
transformação e distanciando-se da mera reprodução de conhecimentos, posturas
autoritárias e de visões restritivas da realidade em que se realiza o processo ensinoaprendizagem. Uma reflexão, pois “ ( ) comprometida com a prática, problematizadora
e emancipatória” (VIEIRA, 2009b, p.112) e com chances de se transformar a práxis em
um processo formativo contínuo da docência, numa possível terceira via de formação
em serviço e da ação qualificada.
Assim, segundo Freire (1996, p. 41)
Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que,
ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho
gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e
aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais;
implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias,
ideais.,

Entendendo a “ boa prática” como modos de se organizar o ensino, arranjando
devidamente os tempos, os espaços dos saberes acionados e dos sujeitos envolvidos
tem-se um processo de ensinagem que visa o aprendizado do outro, igualmente sujeito
num processo complementar (ensino-aprendizagem). Roldão (2009) destaca que é nessa
organização de dispositivos do ensino que se propicia e se induz o próprio processo de
aprendizagem e por isso, são processos que se complementam, se realimentam e se
sustentam. O conteúdo dessas conversas de professor deve ser relativizado e sua leituraescuta deve ser feita como elementos teóricos deflagradores de uma possível “ boa
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prática” considerando que tal conceito não se constrói no âmbito da mera retórica. A
boa prática requer contextualização e depende de um conjunto de fatores que não são
uniformes nem passíveis de generalização. Elementos como recursos disponíveis,
pessoalidade do professor, arranjos organizacionais, perspectivas temporais e espaciais
e outros mais são limitadores ou facilitadores de uma boa prática que será sempre
especifica. Por isso, o sentido pessoal das conversas permeando a profissionalidade dos
docentes.
Trata-se das singularidades das práticas, advindas de pluralidades e
continuidades dos processos pedagógicos pela história e percurso profissional de cada
professor, pelas experiências prévias e pelas suas próprias motivações. É este aspecto
que pode comportar um elemento diferenciador entre as instituições que estão sob uma
política uniformizadora, construindo uma Pedagogia que garanta a identidade de cada
escola, numa crescente busca de autonomia via práxis (ação-reflexão) docente, ao invés
de se adotar uma Pedagogia de cunho tecnicista, acrítica e fincada em modelos
operacionais alhures às realidades locais.
São pois as interações e interdependências entre professores num movimento de
trabalho com carácter colaborativo e de compartilhamento de experiências em que o
processo de enino-aprendizagem se sustenta por mecanismos de regulação metacognitivos e meta-avaliativos. É a rádio ajudando uma Pedagogia que se resvala para a
autonomia, dos sujeitos que a usam, criam e a recriam continuamente em seu cotidiano
acadêmico.
E, no movimento cotidiano de ação-reflexão, os professores criam seus saberes
docentes e contribuem para uma educação que se faz no dia-a-dia, passo-a-passo, em
busca de uma maior qualidade na formação de seus alunos. Ao criar mecanismos
garantidores da aprendizagem do aluno, os professores acabam por elaborar saberes
docentes próprios e correspondentes ao contexto no qual vão se fazendo profissionais na
docência.
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A AULA EXPOSITIVA DIALOGADA EM UMA PERSPECTIVA FREIREANA
Camila Lima Coimbrai

Introdução
Saber que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua
construção.
(FREIRE, 1996:21)

Em um dia de aula, discutíamos sobre as teorias pedagógicas em Didática um
educando, do primeiro período do Curso de Ciências Sociais, grau licenciatura,
questiona:
_ Professora, mas como é que faz? Se aula não é assim, o professor falando e
nós ouvindo, como é então?
E a partir desse questionamento, aceitamos o desafio para escrever sobre o que
já há na literatura sobre a aula expositiva dialogada e ainda, tivemos a oportunidade de
compartilhar nossa experiência na docência superior, na área de Didática.
A partir dessa referência inicial, em que socializamos a nossa mobilização para a
escrita, organizamos o artigo em três momentos, o primeiro em que respondemos aos
seguintes questionamentos: Quais princípios sustentam essa estratégia de ensino? Quais
autores da área já fizeram essa reflexão? Qual a fundamentação teórica? Qual método
inspira a estratégia? Como compreendo a aula? Em que medida a aula expositiva
dialogada rompe a lógica tradicional? Com quais objetivos? O segundo momento em
que aprofundamos na estratégia propriamente dita, apontando: Quem são os
personagens/protagonistas aprendentes? Quem são os sujeitos? Em que contexto? Em
que tempo e espaço? Quais os conteúdos possíveis e tipos de aprendizagem? E por fim,
o terceiro momento em que relatamos a nossa experiência na apropriação da aula
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expositiva dialogada como uma possibilidade na docência do Ensino Superior.
Encerramos com a problematização sobre as possibilidades e limitações da aula
expositiva dialogada.

1. Princípios norteadores de uma aula expositiva dialogada
Pensar em uma aula expositiva dialogada significa, necessariamente, pensar em
quais concepções de ensino e de aprendizagem sustentam essa estratégia em uma prática
docente. Quais são os saberes necessários à docência? Quais princípios fundamentam
uma aula expositiva dialogada? Em que perspectiva trabalhamos a aula expositiva
dialogada? Assim, definir os princípios norteadores dessa estratégia, significa pensar em
que contexto? Com quais sujeitos? De que forma?
1.1.

O contexto e o sujeito mediatizados pelo diálogo

O primeiro princípio norteador dessa prática docente configura-se pelo respeito
ao contexto cultural. “O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o
respeito ao contexto cultural. A localidade dos educandos é o ponto de partida para o
conhecimento que eles vão criando do mundo. „Seu‟ mundo, em última análise é a
primeira e inevitável face do mundo mesmo” (Freire, 1992, p. 44). A realidade, o
contexto, as experiências, a vida desse educando deve ser o ponto de partida para uma
aula expositiva dialogada. Compreender o eu e o outro em uma relação dialógica,
enxergar as relações imbricadas em uma relação ética e, ao mesmo tempo, dialética,
configuram-se como princípios fundamentais para uma prática docente progressista.
Ao adotarmos esse princípio como um dos norteadores dessa prática, em uma
linha progressista, fazemos a opção por utilizar para a denominação dos aprendentesii os
termos educando e educador. Esses termos sustentam uma ideia de incorporação dos
sujeitos como fazedores de história, pois, “não posso entender os homens e as mulheres,
a não ser mais do que simplesmente vivendo, histórica, cultural e socialmente existindo,
como seres fazedores de seu caminho que, ao fazê-lo, se expõem ou se entregam ao
caminho que estão fazendo e que assim os refaz também” (FREIRE, 1992, p. 50).
O diálogo, nessa perspectiva, torna-se a âncora de um processo formativo, como
afirma Freire:
O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém.
Conscientizam. Na dialogicidade, na problematização, educadoreducando e educando-educador vão ambos desenvolvendo uma
postura crítica da qual resulta a percepção de que este conjunto de
saber se encontra na interação. (FREIRE, 1971, p.36).
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Ou ainda, “...o diálogo é o encontro no qual a reflexão e a ação, inseparáveis
daqueles que dialogam, orientam-se para o mundo que é preciso transformar e
humanizar, este diálogo não pode reduzir-se a depositar ideias em outros.” (Freire,
1979, p. 42). Sustenta-se, assim, uma concepção de educação em que a prática educativa
traz novos significados tanto para o educador quanto para os educandos.
1.2.

A ensinagem como fundamento e a dialética como método

Como utilizar uma estratégia de ensino, sem conceber antes e ao mesmo tempo,
o seu conceito? De que concepção partem nossas escolhas docentes? Como compreendo
as questões relativas ao processo formativo e nossas escolhas? Para iniciar esse diálogo,
é fundamental que o objeto de estudo da Didática, o ensino, seja concebido.
Compreendo o processo de aprendizagem como um processo compartilhado
entre os sujeitos aprendentes, o conhecimento e suas relações, a forma de ensinar e a
avaliação do processo. Nessa perspectiva, aprender é muito mais amplo que memorizar,
significa construir conhecimento, estudar e persistir, utilizar a observação ou a
experiência, comparar, refletir sobre as dimensões do conhecimento construído. Assim,
comungamos com as ideias de Pimenta e Anastasiou que “(...) o entendimento da
natureza de ensinar, que necessariamente enquanto atividade social tem como
compromisso assegurar que todos aprendam, à medida que a escolaridade contribui para
a humanização e, portanto, para a redução das desigualdades sociais”. (2002, p.203204).
Por isso, no exercício da docência, só podemos garantir o êxito na tarefa de
ensinar, e afirmar que houve ensino se, de fato, tiver ocorrido a aprendizagem. Portanto,
“o ensino desencadeia necessariamente a ação de aprender” (Ibidem, p. 205), ou então,
não houve ensino.
Acreditamos que todo o processo de ensino-aprendizagem é indissociável das
etapas de ensino, aprendizagem e avaliação. Não há momentos estanques ou
fragmentados. Aprende-se o tempo todo, em todas as etapas do processo. Então, “a esse
processo compartilhado de trabalhar os conhecimentos, no qual concorrem conteúdo,
forma de ensinar e resultados mutuamente dependentes, é que estamos denominando de
processo de ensinagem.” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 214). Esse conceito de
ensinagem configura-se como um pilar de sustentação das estratégias que podemos usar
nessa perspectiva, sendo, uma delas, a aula expositiva dialogada.
Outro pilar de sustentação dessa estratégia de ensinagem, caracteriza-se pela
compreensão de que o ensino e a aprendizagem formam uma unidade dialética no
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processo, caracterizada pelo papel mediador do educador e pela ação do estudante,
mediante tarefas contínuas e integradas dos sujeitos do processo. Nesse sentido,
educandos e conteúdos ficam mediados pela ação do educador que mobiliza as ações
necessárias para que os educandos desenvolvam seus processos de construção do
conhecimento. Para Vasconcellos (1995), são três momentos que configuram a
metodologia dialética: mobilização do conhecimento, construção do conhecimento e
elaboração da síntese do conhecimento.
A mobilização do conhecimento é o primeiro momento no qual o educador
provoca e sensibiliza o educando para despertar o seu interesse pela aprendizagem. Para
tanto, deve articular os conteúdos com a realidade e o contexto deles, com aulas teóricas
e práticas, sempre com significado para os educandos. A construção do conhecimento,
segundo momento da metodologia dialética, em que ocorre o envolvimento operacional,
da atividade do educando enquanto sujeito ativo que recorre à pesquisa e estuda
individualmente, organiza e apresenta seminários e trabalha em grupo, favorece as
relações e permite identificar como o objeto do conhecimento se constitui. Nesse
segundo momento, Vasconcellos (1995) aponta também algumas categorias que
orientam o educador na tarefa de propor as atividades de construção aos educandos, tais
como:

significação,

práxis,

problematização,

continuidade-ruptura,

criticidade,

historicidade e totalidade. Na elaboração da síntese do conhecimento, momento final da
metodologia dialética, há a consolidação de conceitos, a sistematização dos
conhecimentos por meio de uma síntese individual ou coletiva sobre o tema trabalhado.
Por conseguinte, o educador deve ter uma intencionalidade, contida na sua
concepção de ensinagem, a qual orientará a escolha e a execução de uma metodologia
adequada ao atendimento dos objetivos, dos conteúdos do objeto de ensino e das
necessidades específicas dos educandos. Por isso, a linha progressista perseguida nesse
capítulo, refere-se a princípios que sustentam uma práxis a partir da compreensão do
processo de ensinagem e da metodologia dialética. Busco, dessa forma, a coerência
possível em nossa prática educativa.
1.3.

A aula e suas operações

Concebido o processo de ensinagem em uma metodologia dialética, encaramos
que a aula deve operar, pois compreendemos não somente como o conhecimento se
constrói, mas investigamos como se pode ajudar a construí-lo (RONCA e TERZI,
1995). Nesse sentido, o trabalho pedagógico junto aos educandos realiza-se buscando
“ensiná-los a pensar, mais do que somente memorizar; ensiná-los a questionar o mundo,

ISSN 2177-336X

7275

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

25

mais do que aceitá-lo passivo; ensiná-los a criticar a Ciência, mais do que recebê-la
pronta!” (Ibidem, p. 51).
A aula operatória, nesse sentido, favorece o desenvolvimento de diversas
possibilidades. Por isso, é preciso desafiar e incentivar o funcionamento pleno e criativo
do pensamento. Assim,
Cada pensamento operatório que um jovem aprende a elaborar
constitui-se, pois, na continuidade de um denso e grave movimento
histórico. A trama do operatório é incrível e dialética: ao mesmo
tempo que submetido ao sócio-cultural, nele interfere, ajudando o
Homem a se superar em busca da felicidade. (RONCA e TERZI,
1995, p. 58)

A partir dessa concepção de aula operatória, o educador utiliza estratégias que
mobilizam seus educandos a construírem habilidades tais como: analisar, compreender,
criticar, levantar características, observar consequências, agrupar, comentar, explicar,
expor, conceituar, interpretar, comparar, concluir, justificar, resumir, seriar, ler,
escrever, dentre outros. Tais operações permitem ao educando compreender o estudo
como necessidade para sua formação histórica e crítica, percebendo o significado de
cada conteúdo para a formação do sujeito autônomoiii.
Dessa forma, as estratégias de ensino podem ser ricas e variadas, buscando
superar o ensino livresco, a transmissão mecânica do conhecimento, através da aula
tipicamente expositiva, da cópia, da decoração e do uso de instrumentos de verificação
da memória. Portanto, buscam-se processos relacionais mais complexos, nos quais as
ações dos educadores e educandos possam superar as ações de dar e assistir
passivamente as tradicionais aulas expositivas, recorrendo a outras estratégias que
permitam a ação ativa do educando, favorecendo-lhe a construção e a real apreensão do
conhecimento.
1.4.

Um brinde à ruptura: a aula expositiva dialogada

O título dessa seção refere-se a uma estratégia didática adotada em uma
participação no Círculo de Cultura. Nele nos desfazemos de algumas práticas
tradicionais vividas ao longo de nossa trajetória escolar, em busca de uma prática
progressista. A inspiração para o brinde à ruptura foi retirada de uma cena do filme
Educadores da Liberdade, em que a professora, apesar de assumir um papel
salvacionista de determinada realidade, transforma sua prática em respeito ao contexto
cultural dos educandos.
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A aula expositiva dialogada surge como uma alternativa às aulas expositivas, em
uma concepção de educação bancária em que o professor detém o conhecimento e sua
função é transmiti-lo aos alunos que o recebem passivamente. De acordo com
Anastasiou e Alves,
A aula expositiva dialogada é uma estratégia que vem sendo proposta
para superar a tradicional palestra docente. Há grandes diferenças
entre elas, sendo que a principal é a participação do estudante, que terá
suas
observações
consideradas,
analisadas,
respeitadas,
independentemente da procedência e da pertinência das mesmas, em
relação ao assunto tratado. O clima de cordialidade, parceria, respeito
e troca são essenciais. (2009, p. 86)

Dessa forma, as concepções dos sujeitos que participam desse processo de
ensinagem são fundamentais, pois partimos deles para criar as possibilidades de uma
aula operatória.
É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos
estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode
ser tomado como ponto de partida. O professor leva os estudantes a
questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir
do reconhecimento e do confronto com a realidade. Deve favorecer a
análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos.
Propõe a superação da passividade e imobilidade intelectual dos
estudantes. (ANASTASIOU e ALVES, 2009, p. 86) (grifo nosso)

Esse diálogo, a partir dessas referências utilizadas, é oriundo de um processo de
problematização dessa realidade em que, a educação problematizadora rompe com as
relações verticais da educação bancária, resultado de
um termo novo: não mais educador do educando, não mais educando
do educador, mas educador-educando com educando-educador. Desta
maneira, o educador já não é o que apenas educa, é educado, em
diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos
se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os
„argumentos de autoridade‟ já não valem.” ( FREIRE, 1974, p. 48).

A pergunta é a ferramenta dessa estratégia de ensino, pois a partir dessa
problematização, educadores e educandos, aprendentes de um mesmo processo de
ensinagem, interagem para a construção do conhecimento e transformação da realidade.
Um sujeito formado nesse processo não assume uma atitude contemplativa, mas ao
contrário, uma responsabilização, um compromisso social e uma autonomia,
características fundamentais ao exercício profissional.
2. Personagens e cenários de uma aula expositiva dialogada
De acordo com o dicionário, personagem significa “Qualquer pessoa
considerada do ponto de vista do seu valor pessoal ou intérprete, protagonista”. Ou seja,
nesse caso, falamos de todos os personagens que compõem essa prática educativa da
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aula expositiva dialogada: educador e educando, sujeitos aprendentes do processo de
ensinagem.
O lugar dos personagens em um teatro, denominamos de cenário, e nessa
“trama” pedagógica, é importante pensarmos nesse tempo e nesse espaço que abriga e
acolhe os sujeitos para que a aula aconteça. Por isso, também apresentaremos o tempo e
o lugar em que os protagonistas: educadores e educandos habitam. Quais são as
condições necessárias para a estratégia da aula expositiva dialogada? Essa pergunta é
que essa seção pretende responder.
2.1.

Os sujeitos aprendentes

Por que denominamos de sujeitos aprendentes? Por que nomeamos professor de
educador e estudante de educando? Um primeiro anúncio explica-se a partir do
momento em que os significados têm presença no nome que usamos e que representam
a nossa filosofia ou concepção do processo e da complexidade da educação.
Em primeiro lugar, os termos são explicados, por assumirmos que em uma
relação de ensinagem, os sujeitos que participam desse processo tem, necessariamente,
que compreender o seu inacabamento, a sua incompletude. Compreender que são
aprendentes, sejam educadores ou educandos, aprendem ao aprender, aprendem ao
ensinar, ensinam ao aprender. Parece óbvio, mas precisa ser explicitado. Precisamos
desmitificar a figura do educador como detentor do conhecimento. Professor/educador é
quem media, quem aprende com. Estudante/educando é quem se identifica, quem
protagoniza, quem aprende e quem ensina.
Assim, partimos do significado de educador/educando, contido no Dicionário
Paulo Freire – em que os conceitos aparecem como uma ruptura do paradigma de uma
educação bancáriaiv– em busca da construção de uma perspectiva de educação
progressista, libertadora e problematizadora.
Neste sentido, a perspectiva freireana de educação problematizadora associa-se,
enquanto princípio, a uma estratégia de aula expositiva dialogada, pois pressupõe o
princípio da problematização e do diálogo, como já discutido nos princípios desse
capítulo.
Na obra Pedagogia da Esperança (1992), Freire ressalta o quanto o
educando precisa se assumir como tal, mas assumir-se como educando
significa reconhecer-se como sujeito que é capaz de conhecer e que
quer conhecer na relação com o outro sujeito (educador) igualmente
capaz de conhecer. (STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2008, p. 161)
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A aula expositiva dialogada baseada nessa perspectiva, compreende o estudante como
um educando que aprende, problematiza, dialoga, conhece, interage, participa, cria, critica,
conscientiza-se de seu papel nesse mundo e com o mundo.
Freire nos mostra, em Pedagogia e conflito (1985), o quanto o
educador problematizador faz do objeto de conhecimento uma
mediação da relação educador-educando e, da apreensão/conquista
dele, um „caminho de libertação‟, de conscientização, da
humanização. (STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2008, p. 161)
A função do educador em uma aula expositiva dialogada, como aparece desde a
epígrafe desse artigo, é problematizar, trazer as perguntas, compartilhar a realidade, questionar,
experenciar, conhecer, aprender, libertar, humanizar. Por isso, nesse processo de ensinagem,
denominamos de aprendentes.

2.2.

Tempos e espaços

“O tempo, artifício de nosso cérebro, na busca de apreender no mundo eventos
distintos e sequenciais, definido por Aristóteles como espaço de instante que dura entre
um antes e um depois, teve definições infinitas.” (STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2008, p.
401)

Quem teria inventado o tempo? Não o tempo do relógio, mas o tempo das
“coisas”... Quem inventou o tempo de uma aula de cinquenta (50) minutos? Qual estudo
feito para esse tempo? Por que acreditamos que esses 50 minutos é o necessário para
uma aula?
Felizmente, muitos estudos já demonstram a ineficácia de determinar o mesmo
tempo para a aprendizagem de sujeitos tão diferentes. Ou seja, a psicologia da educação
já comprovou que as aprendizagens se dão de formas diferentes. Coerente com esse
princípio, o tempo da aula expositiva dialogada não pode ser determinado
rigorosamente a priori. O que podemos afirmar é que para essa lógica problematizadora,
cinquenta minutos torna-se um tempo muito curto. Defendemos as aulas geminadas em
que possa ocorrer mais de uma aula em sequência. Pensar em cem minutos, no mínimo.
O tempo está sujeito ao contexto, aos sujeitos e a cada realidade. Além disso,
pensar no espaço para esse tempo também se transforma em um aspecto importante do
processo. Onde? Que lugar abrigaria uma aula expositiva dialogada?
Se essa perspectiva pretende romper com paradigmas tradicionais, visando uma
outra lógica do processo de ensinagem, compreendemos que o espaço também deve ser
organizado. O educador à frente configura essa concepção que desejamos romper.
Sendo assim, a sugestão é que a organização da sala seja realizada sob a forma de um
círculo onde educador e educando circulem com suas aprendizagens.
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2.3.

Conteúdos

Quais conteúdos podem ser trabalhados na aula expositiva dialogada? Faço a
pergunta ao contrário: quais conteúdos não podem ser trabalhados por essa estratégia?
Não vejo qualquer impossibilidade de conteúdo, se pensarmos no significado dessa
palavra de forma mais ampla.
Qualquer conteúdo/conhecimento que não seja verdade uniforme e absolutizada
é passível de se apropriar de uma estratégia que o problematize, que o coloque em sua
relação com o contexto, que amplie suas conexões, que integre os saberes que estão na
realidade, que o aproxime dos sujeitos.
Um ato de conhecer implica, portanto, a cumplicidade do sujeito que o
realiza. Cumplicidade no sentido de necessitar „comparecer‟ com seus
sentidos e percepções prévias a fim de incrementá-las ou refazê-las.
Em não tendo essa ancoragem na subjetividade, o conhecimento em
nada modifica a autopercepção do sujeito e, consequentemente, não
contribui para a modificação do seu entorno. (STRECK, REDIN,
ZITKOSKI, 2008, p. 96)

Os conteúdos transitam em uma prática educativa que demonstre estabelecer um
processo de ensinagem, em uma metodologia dialética, por meio de uma estratégia que
relacione os personagens/protagonistas: educando e educador em um cenário que circule
os tempos e os momentos de cada sujeito. A leitura de mundo atravessa o conteúdo
nessa perspectiva, pois acreditamos em um processo de transformação individual e
coletiva. Aprender transforma, modifica, conscientiza, liberta.
3. Exemplo prático: passos de uma aula expositiva dialogada
A partir da reflexão sobre a prática docente, várias foram as construções de uma
prática de aula expositiva dialogada. Já fizemos e refizemos vários caminhos nessa
busca. E esse não pretende ser o fim de um caminho, mesmo porque, parafraseando meu
professor Marcos Masetto, “Não há livro que termine, se fala de coisa que anda...”
Cada educador comprometido com o processo de ensinagem deve ser criativo em suas
decisões e definições, a partir de suas concepções e saberes práticos que vão
constituindo-se em nossas experiências. Esse exemplo é fruto dessa experiência. Não
consigo compreender essa estratégia de outra forma que não seja em seu movimento.
Um movimento dialético mesmo. Ora parecemos negá-lo. Em outro momento
parece contraditório para determinadas realidades. Ora sua complexidade atropela as
expectativas. Ora os educandos atravessam os sentidos e modificam a prática. Assim
acreditamos que o processo de ensinagem aconteça, levando em consideração esse
sujeito múltiplo e contraditório que somos, seres aprendentes.
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Com o objetivo de esclarecer ou detalhar essa estratégia, desenvolvemos alguns
passos que transformam, criam e recriam esses princípios defendidos para a
incorporação da mesma em nosso cotidiano docente. Os passos não tem a intenção de
determinar a ação docente, mas de nortear uma prática, a partir dessa estratégia.
São os seguintes passos propostos: inspiração, problematização, reflexão,
transpiração e síntese. Não há uma ordem sequencial linear e rígida, mas há uma lógica
na sua articulação com as categorias da metodologia dialética que gravitam em torno de
qualquer tema a ser trabalhado com essa estratégia. Não conseguimos compreender qual
temática não seria aplicável a essa estratégia, pois qualquer tema/conteúdo, como já
explicitado, pode ser assunto para uma aula expositiva dialogada.
A Inspiração é o primeiro momento da aula em que o educador deve trazer algo
que mobilize para aquele conhecimento: como inspirar os seres aprendentes para o
conhecimento? quais sentidos? Quais significados? O que esse tema tem de interessante
para o grupo de educandos? Quais interesses e desejos se entrecruzam? É importante
que sejam utilizadas outras linguagens: um poema, uma música, um trecho de filme,
uma charge, uma situação concreta da realidade, um relato de uma história que traga os
educandos para o assunto. O termo inspiração foi trazido para dar margem ao processo
criativo dos aprendentes. Por que esse tema me inspira? Que razão traz a sua existência?
Que emoção é provocada por ele?
O segundo passo, denominado Problematização, é o momento em que o
educador relaciona o tema/conteúdo à realidade por meio de questões que o
problematizem. Nesse momento, é necessário buscar dados da realidade, situações
concretas, reportagens de jornais e revistas, estatísticas, dentre outras que possam
problematizar o conhecimento.
A pergunta constitui o centro da “concepção problematizadora da
educação” (...) A pergunta parte da curiosidade, sem a qual não pode
haver verdadeira produção do conhecimento. (...) No fundo, a
curiosidade é uma pergunta. (STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2008,
p.319).

Esse momento acontece por meio de perguntas. Questões que sejam
provocadoras tanto por parte do educando quanto do educador. “A pergunta certa – no
sentido de busca metódica e rigorosa – se fundamenta na criatividade, no invento, no reinvento, no permanente fazer e refazer. A prática educativa problematizadora põe ênfase
nos desafios (...)”(STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2008, p. 320).
O momento da Reflexão é o terceiro passo dessa estratégia e o mesmo exige um
movimento individual e coletivo para que educando e educador possam pensar sobre o
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assunto: o que sabemos? Esse movimento é denominado de síncrese, na metodologia
dialética. Quais experiências já tiveram com essa temática? Já ouviram algo sobre? O
que gostariam de saber sobre isso? Momento mediado pelo educador, mas de conversa e
diálogo entre os aprendentes (educador e educando).
A Transpiração, quarto passo dessa estratégia, é o momento de estudo
propriamente dito sobre o tema/conteúdo/conhecimento. Pode ser individual ou
coletivo, depende do assunto e da realidade de cada espaço/tempo. O educador deve
propor um roteiro ou fazer coletivamente o planejamento desse estudo. Quais as
referências? Onde e o que devem procurar? Socializar os lugares e possibilidades de
acesso à informação é tarefa do educador e aprofundar em leituras e estudos, é tarefa do
educando.
O momento de buscar o conteúdo programático é o que inaugura o
diálogo da educação como prática da liberdade, onde se realiza a
investigação do universo temático, temática significativa ou conjunto
dos temas geradores, instância que os investigadores explicitarão os
porquês, como e para que da sua realização para os educandos.
(STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2008, p.321)

Os termos Inspiração e Transpiração foram incorporados de um portfólio de uma
artista na área das Artes Plásticas, pois demonstra o seu processo criativo, com a
inspiração e a transpiração necessárias para produzir/construir seu trabalho. Esse passo
da aula tem a mesma conotação, pois a ideia é que nesse momento exista a transpiração,
o esforço por parte de todos os envolvidos no processo para que a ensinagem se efetive.
Como não está dado, como não é transmitido, é necessário o movimento da busca, da
construção desse conhecimento. Momento de sair do “senso comum” (que foi o ponto
de partida) e buscar o diálogo com outros saberes que nos ajudam a ampliar os nossos
conhecimentos e leitura de mundo. É necessário “suar o pensamento”.
A Síntese, movimento final dessa estratégia é a capacidade individual e coletiva
de incorporar o aprendido e apreendido para compartilhar, seja de forma escrita e/ou
oral. Pode-se utilizar diversas linguagens para fazer a síntese, pois compartilhar
aprendizagens não significa necessariamente apresentar oralmente o que aprendeu.
Pode-se fazer um recorte e compartilhar a parte mais significativa do processo, sempre
em relação ao conhecimento, tema da aula em questão.
Rigor, para Freire, é diferente de rigidez e de autoritarismo. Segundo
ele, „o rigor vive com a liberdade, precisa de liberdade. Não posso
entender como posso ser rigoroso sem ser criativo. Para mim, é muito
difícil ser criativo se não existe liberdade. Sem liberdade, só posso
repetir o que me é dito‟. (FREIRE, SHOR, 1986, p. 98 apud STRECK,
REDIN, ZITKOSKI, 2008, p.370) Estabelece uma relação direta,
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talvez paradoxal, entre rigor, liberdade e criatividade. Usa, a seguir,
praticamente como sinônimo de rigoroso, os adjetivos sério e
exigente. Tal como o rigor, a seriedade e a exigência podem coexistir
com a alegria e a curiosidade. (STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2008,
p.370)

Inspirar, problematizar, refletir, transpirar, sintetizar são cinco verbos operativos
que indicam o caminho de uma prática que se impõe dialógica. O meio é o diálogo e o
fim, o processo de ensinagem que reinicia um novo processo que pretende ser
inacabado, contínuo, permanente. Uma aula expositiva dialogada, desdobra-se em outro
tema que indica outro caminho que navega em outros formatos que vão sendo
articulados pelos seres aprendentes nessa perspectiva. A aula, assim, não precisa ser um
falando e muitos ouvindo, responderia ao estudante. Podemos romper com essa
estrutura de aula e transformá-la em algo rigoroso e, ao mesmo tempo, alegre.
Considerações finais: os limites e as possibilidades da estratégia
Para compreendermos as possibilidades da estratégia da aula expositiva
dialogada, volto ao termo estratégia, pois segundo Masetto (1997), as estratégias
possuem uma característica instrumental, pois estão voltadas para a consecução de
objetivos definidos e para a eficiência do processo de ensino-aprendizagem. “Não
existem técnicas boas ou ruins. Temos estratégias adequadas (ou inadequadas) aos
objetivos que pretendemos alcançar” (MASETTO, 1997, p.95).
Para Masetto (1997), um professor que sabe escolher adequadamente e que varia
as estratégias utilizadas favorece uma série de situações educativas, tais como:
dinamismo nas aulas, participação dos alunos, integração e coesão grupal, motivação e
interesse dos educandos, atendimento às diferenças individuais (nem todos aprendem
com as mesmas técnicas), criatividade do professor e do aluno, dentre outras.
Assim, uma estratégia deve ser compreendida a partir de um contexto,
mediatizada pelos sujeitos que dela fazem parte, em busca de um processo de
ensinagem. Precisa ser datada, localizada e responder a determinados objetivos.
Sua limitação, restringe-se a incorporá-la como uma estratégia única, retomando
a premissa Comeniana de um método único a todos. Na atualidade, trabalhar apenas
com uma estratégia seria incompatível com a realidade de nossos sujeitos aprendentes
que mudam e se transformam o tempo todo. Numa velocidade e num tempo ligeiro que
exigem a percepção da compreensão desse processo como movimento.
Qualquer estratégia de ensino terá suas possibilidades e suas limitações, o
importante, nessa concepção progressista, é que o educador tenha clareza de seus
princípios ao fazer as escolhas e, além disso, que considere os objetivos e finalidades de
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sua participação na formação desse sujeito. Ao adotar a perspectiva progressista,
entendo que tenha esclarecido que nos comprometemos e nos responsabilizamos por
uma formação para além do conhecimento em si, mas que atinja o sujeito em suas
relações com o mundo. Nesse compromisso, a estratégia da aula expositiva dialogada
apresenta-se como uma possibilidade real de estabelecer uma relação entre os
aprendentes, incorporando componentes que farão parte do processo de ensinagem.
Haveria também outra limitação ao percorrer os passos da aula expositiva
dialogada, como se fossem passos lineares e inflexíveis, pois a ideia dos passos de uma
caminhada é que não sejam iguais, que sejam reinventados pelo processo criativo de
cada educador ao se apropriar desse movimento. Como anuncia Freire (2004), ensinar
exige a corporeificação das palavras pelo exemplo. Essa é a tentativa de materializar um
discurso que se vive na prática. Mais ainda, compartilhar saberes produzidos na
experiência, que articula saberes teóricos e saberes pedagógicos fundamentais para o
exercício reflexivo de uma prática docente progressista.
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Termo inspirado no livro de GONÇALVES, Y. P. Ensinantes Aprendizes - bacharéis na prática da
docência. Curitiba-PR: Editora CRV, 2010.
iii

Esse conceito do sujeito autônomo resgatamos de Arroyo (2004) onde a autonomia se exerce em um
espaço de liberdade, a partir das escolhas e decisões assumidas pelos sujeitos.
iv

“(...)Os pressupostos da educação bancária se assentam na narração alienada e alienante. Ou seja, há a
perspectiva de educar para a submissão, para a crença de uma realidade estática, bem comportada,
compartimentada, para a visão de um sujeito acabado, concluso” (STRECK, REDIN, ZITKOSKI, 2008,
p. 153).
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FORMAÇÃO DOCENTE: DILEMAS E PERSPECTIVAS

Esse painel, objetiva discutir a formação do pedagogo tendo como referência aspectos do
desenvolvimento profissional que abrange a formação inicial e continuada a partir dos
resultados de três pesquisas. Uma das pesquisas, objetivou entender a história do curso de
Pedagogia no Brasil, de 1939 a 2006, quando foi oficializada a Resolução CNE/CP n. 01
e compreender como os currículos são elaborados e se com sua efetivação os futuros
professores/pedagogos adquirem os saberes docentes para atuação na Educação Básica ou
Ensino Superior, apresentou muitos dilemas e algumas perspectivas. Os dilemas
apresentados na formação inicial do professor/pedagogo pelo currículo foram
incompreensão do próprio currículo e falta de atividades para além das disciplinas. Sendo
preciso (re)pensar o papel das instituições do Ensino Superior quanto a formação docente.
Nesse cenário as políticas de incentivo a formação inicial e continuada são importantes.
Como incentivo à formação inicial as instituições ofertam além do estágio obrigatório,
iniciação à docência, iniciação à pesquisa e extensão. Na segunda pesquisa, o foco e na
formação inicial tendo o PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência como objeto de investigação, apresentou que apesar dos dilemas de efetivação
do programa, é evidente as perspectivas de maior qualidade na prática docente e saberes
pedagógicos durante a formação inicial do professor/pedagogo que faz parte do
programa. Na terceira pesquisa, a ênfase recai sobre formação continuada enquanto
função do coordenador pedagógico. Infere-se que é de extrema relevância a compreensão
por parte do coordenador pedagógico de que é sua função planejar e gerir a formação
continuada de seus pares. O professor/pedagogo que em sua formação inicial se envolve
com atividades para além das obrigatórias compostas em seu currículo, investe em
formação continuada e ou geri formação continuada, pode adquirir os saberes teóricos e
práticos que favorecem sua profissão e atuação.

Palavras-chave: Formação Docente. Atuação Docente. Dilemas e Perspectivas.
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A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR/PEDAGOGO: DILEMAS E
PERSPECTIVAS
Andréa Kochhann – andreakochhann@yahoo.com.br
Dedicação exclusiva da UEG, Pedagoga,
Especialista em Docência Universitária,
Mestre em Educação,
Doutoranda em Educação pela UnB,
Coordenadora do GEFOPI,
Componente do GEFPAFE,
Coordenadora do Painel
Resumo: A formação inicial do professor/pedagogo por meio da análise do currículo do
Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás – UEG, foi o objeto dessa
pesquisa. O objetivo geral consistiu em analisar o currículo do Curso de Pedagogia da
UEG, levando em consideração as diretrizes curriculares nacionais, na delimitação
temporal de 2000 a 2010. O problema foi “Que fragilidades/dilemas e
potencialidades/perspectivas decorrem do processo e desenvolvimento da unificação
curricular no Curso de Pedagogia da UEG com base nos documentos legais?”. O percurso
metodológico foi de abordagem qualitativa, pelo estudo de casos múltiplos, sendo
bibliográfica, com análise documental, observação em reuniões de Colegiados, conversas
informais e questionário. O referencial foi Goodson (1995), Pacheco (1996), Sacristán
(2008), Brzezinski (1987, 1996, 2011a, 2011c) e Silva (2006). Foram analisados os
documentos institucionais e Diretrizes Curriculares Nacionais da Licenciatura em
Pedagogia. A amostra foi em três Câmpi da UEG. Os respondentes do questionário foram
28 professores. Nas conversas informais participaram duas secretárias acadêmicas, um
gestor e seis professores. Os dilemas da formação inicial do professor/pedagogo nos loci:
incoerências no projeto pedagógico; desinteresse do conhecimento do currículo pelos
sujeitos; falta de grupos de estudos; falta de concursos públicos; falta formação
continuada; pouca pesquisa, extensão e monitoria; tímida prática interdisciplinar;
incompreensão da Produção Bibliográfica Orientada; pouca regência do estágio
supervisionado; raras pesquisas regionais; descuido das Atividades de Enriquecimento e
Aprofundamento; incompreensão interdisciplinar; falta conhecimento dos Documentos
legais e tímida concepção da identidade do pedagogo. As perspectivas nos loci: a
unicidade na matriz curricular pela base comum; a flexibilização curricular; o princípio
geral do projeto pedagógico é a prática pedagógica; apresenta a pesquisa como princípio
cognitivo e formativo, a integração entre teoria e prática, ou seja, a práxis e a
flexibilização. Eis os dilemas e as perspectivas na formação inicial do
professor/pedagogo.
Palavras-chave: Formação Inicial. Currículo. Saberes Docentes.
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Introdução

A formação inicial do professor/pedagogo é uma temática que inquieta muitos
estudiosos e se torna objeto de estudo de vários pesquisadores. Esta temática moveu um
projeto de mestrado e a elaboração de uma dissertação. Entender as mudanças em um
currículo percebendo quais são os pontos emblemáticos e os prospectivos na formação
desse profissional se torna importante para (re)pensar os caminhos que as políticas
públicas estão conduzindo a educação. Enquanto professora/pedagoga muito me
preocupada a formação inicial do profissional dessa área.
A formação inicial envolta de atividades para além do ensino e da
obrigatoriedade, bem como a formação continuada, ambas de qualidade, pode ser o
caminho para saída da sociedade desse universo tão neoliberal e descartável. Assim,
surgiu nossa pesquisa. Investigar o currículo que forma o professor/pedagogo da
Universidade Estadual de Goiás.
A UEG foi estruturada com o objetivo de atender às demandas da sociedade
goiana. Uma delas era assegurar aos estudantes o direito de acesso e permanência na
educação superior pública e gratuita, sem deslocarem-se para a capital do Estado. A outra
demanda trata-se de expansão de uma instituição de nível superior pública como fator de
desenvolvimento do interior Estado de Goiás.
Desde sua criação, a UEG adotou diversas matrizes curriculares no Curso de
Pedagogia, mas em 2004 ocorreu a unificação, em consonância com a política da PróReitoria de Graduação. O currículo passou a ser único em todos os Campi. Depois de oito
anos de unificação se faz necessário um (re)pensar sobre essa unificação curricular.
Assim, o problema da investigação abrange o enunciado: “Que fragilidades/dilemas e
potencialidades/perspectivas decorrem do processo e desenvolvimento da unificação
curricular no Curso de Pedagogia da UEG com base nos documentos legais?”.
O objetivo geral consistiu em analisar o currículo do Curso de Pedagogia da UEG,
nos Campi de Anápolis (CSEH), Campos Belos e São Luís de Montes Belos, com base
nas diretrizes curriculares nacionais vigentes, antes e depois da unificação curricular. Os
objetivos específicos se estruturam em revisitar a história do Curso de Pedagogia, com
ênfase nos diplomas legais, analisando especificamente as Diretrizes Curriculares
Nacionais, desenvolver estudos sobre currículo, com vista a reconhecer tendências
curriculares e projetos institucionais, reconstituir a história da UEG e dos Campi de
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Anápolis, de Campos Belos e de São Luís de Montes Belos, analisar as matrizes
curriculares do Curso de Pedagogia nos Campi pesquisados antes e depois da unificação,
aprofundar estudos no Projeto Pedagógico do Curso - PPC de 2009 nos Campi
pesquisados mediante a Resolução vigente em consonância com a matriz unificada.
Procedimentos Metodológicos

A metodologia foi qualitativa, na modalidade de estudo de caso múltiplos ou
estudos multicasos ou estudo de caso coletivo, associada à análise documental,
observação em reuniões de Colegiado, conversas informais, aqui reconhecidas como
relatos espontâneos e questionários. As conversas informais foram realizadas com um
gestor, seis docentes e duas secretárias. Houve esclarecimentos da pesquisadora como
participante das conversas informais.
Os questionários foram aplicados objetivando respostas mais delimitadas de um
número maior de participantes, totalizando 28 docentes. A intenção era alcançar uma
amostra mais significativa para conhecer o posicionamento dos docentes sobre as
matrizes

curriculares

diversificadas

e

unificadas.

A

amostra

foi

escolhida

intencionalmente para a aplicação dos questionários: os sujeitos do Curso de Pedagogia
da UEG nos Campi loci.
Discussão e Resultados
Para sintetizar a história do Curso de Pedagogia e a concepção sobre a identidade
do pedagogo, com base em Silva (2006), elaborou-se um quadro que apresenta-se a
seguir, atualizado pós Resolução CNE/CP n. 01/2006 por Kochhann (2013).
Quadro 1: Síntese histórica e identitária da Pedagogia
PERÍODO

ETAPAS

IDENTIDADE

1939 a 1972*

“Das regulamentações”
período que regulamentou a criação
do Curso (1939), a currículo e
duração mínimos (1962) e extinção
do bacharel e criação das
habilitações (1969)

Questionada

1973 a 1978*

“Das indicações”
período de várias indicações
projetando a identidade do pedagogo
não alcançada pelas regulamentações
existentes

Projetada

1979 a 1998*

“Das propostas”
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período de várias propostas para os
cursos de formação de professores
inclusive do pedagogo, que fomentou
a LDB n. 9.394/1996

1999 a 2004*

2005 a 2006**

Discutida

“Dos Decretos”
período de vários decretos sobre os
cursos de formação de professores
mas, nenhum específico ao
pedagogo.

Outorgada

“Das Regulamentações”
período de vários debates, que
fomentou o Parecer CNE/CP n.
05/2005 e a Resolução CNE/CP n.
01/2006.

Definida

“Das Adaptações”
período de análises nos Projetos
Políticos Pedagógicos do cursos de
2007** …......
Pedagogia e devidas adaptações para
atender a Resolução CNE/CP n.
01/2006
Fonte: *Silva (2006); **Kochhann (2013)

Adaptada

Os marcos legais do curso de Pedagogia no Brasil, passam pela sua criação em
1939, pelo Decreto Lei n. 1.190, seguindo o chamado Padrão Federal ou modelo 3+1,
cursando 3 anos de bacharelado e um de disciplinas pedagógicas. Com a Lei de Diretrizes
e Bases de 1961, n. 4024, que nada mencionou sobre a identidade e função do pedagogo,
novo marco se estabeleceu, surgindo o Parecer n. 251/1962. Esse documento oficializava
o currículo mínimo do curso e o tempo mínimo de duração.
Com a Reforma do Ensino Superior, pela Lei n. 5.540 de 1968, surge um novo
marco, o Parecer n. 252/1969. Esse documento visava acabar com a formação uma
tecnicista, oficializando a formação em licenciatura, mas criando as habilitações. Isso
significou apenas mudança de nomenclatura, visto a continuidade da fragmentação. Os
Pareceres até o momento, promovem questionamentos em relação ao curso.
Após a retomada da democracia no Brasil, os debates sobre a identidade e
formação do pedagogo se acirram. O que gerou uma projeção do curso para mudanças.
Com a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, novas demandas
surgem e movem as discussões. Ao longo de uma década foram elaborados vários
projetos de regulamentação da identidade do pedagogo para serem outorgadas. Contudo,
foi em 2005 que um desses projetos foi aprovado como Parecer n. 05/2005.
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Esse Parecer visou eliminar a fragmentação da formação do pedagogo. Houve um
questionamento em relação à formação do pedagogo gestor nesse Parecer, o qual foi
analisado e modificado, sendo aprovado como Parecer n. 03/2006 com as definições das
Diretrizes Curriculares. Após várias análises esse Parecer foi aprovado como Resolução
CNE/CP n.01/2006, que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, licenciatura. A partir de agora os currículos do curso de
Pedagogia, precisam ser adaptados.
Por essa Resolução, a docência é a base da identidade de formação do pedagogo.
O sentido da docência contempla a concepção de “trabalho pedagógico”, a ser
desenvolvido em espaços escolares e não-escolares, como assevera Brzezinski ( 2011a, p.
39). A docência não se realiza apenas no momento em que o pedagogo está na sala de
aula. Este é apenas um dos momentos do ato pedagógico.
Docência pressupõe o conhecimento do ato pedagógico que pode ser posto em
prática em todo espaço social, quer seja escolar ou não escolar, em que haja o processo de
aprendizagem. A docência é uma atividade com múltiplas dimensões que possibilita a
atuação em diversos âmbitos em que as relações interpessoais ocorrem. No art. 2 § 1º da
Resolução CNE/CP n. 01/2006,
Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios objetivos da pedagogia,
desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais,
valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização
e de construção do conhecimento, no âmbito diálogo entre diferentes visões de
mundo (BRASIL, CNE/CP n. 01/2006).

O conceito de docência, acima apresentado, está em consonância com as
aspirações anfopeanas apresentadas por Brzezinski (2011c) sobre a base comum
nacional. No que concerne à base comum nacional de formação de professores,
defendida pela Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação
(ANFOPE), discute-se a base da identidade de todo educador. Brzezinski (1996) defende
a formação do pedagogo pautada na mencionada base comum nacional a partir de eixos
curriculares.
Os eixos norteadores do currículo defendidos pela Anfope configuram-se por: a)
uma sólida formação teórica e interdisciplinar, b) unidade entre teoria e prática tendo o
trabalho como princípio educativo na formação profissional, c) gestão democrática, d)
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compromisso social, político e ético, e) trabalho coletivo e interdisciplinar, f)
incorporação a concepção de formação continuada e g) avaliação continuada à luz do
projeto político-pedagógico (BRZEZINSKI, 2011b, p. 84-88).
O que a base comum nacional da Anfope defende por meio dos seus eixos
norteadores concorda com a defesa de Pimenta (2012). Pode-se, pois, aliar os saberes
necessário para a docência expressos pela autora com a base comum nacional da Anfope,
que também podem ser relacionados com os núcleos do currículo da Resolução CNE/CP
n. 01/2006.
Os saberes da docência apresentados por Pimenta (2012) são: a experiência, o
conhecimento e o pedagógico. Para Pimenta (2012) é preciso: a) que o professor reflita
sobre suas experiências e faça delas o momento da práxis; b) que o professor tenha um
domínio do conhecimento aprofundado; c) que o professor tenha as metodologias e os
conceitos pedagógicos da aprendizagem. Esses conhecimentos devem ser adquiridos ao
longo de sua formação e previstos no PPP. Esses saberes da docência que a autora
apresenta é possível comparar com os eixos da Anfope e os núcleos curriculares da
Resolução CNE/CP n. 01/2006.
Constata-se uma nítida mudança quanto à concepção do pedagogo apresentada ao
longo do desenvolvimento do Curso de Pedagogia, no Brasil. O pedagogo que não tinha
definido sua identidade por dispositivo legal, a partir de 2006 tem a docência como base
de sua identidade, conforme é apresentado no art. 4 da Resolução CNE/CP n. 01/2006.
Se nas Diretrizes anteriores a concepção do pedagogo era de um profissional
técnico de formação fragmentada, agora é um profissional único e múltiplo, de formação
no Curso de Pedagogia. Como toda Diretriz carrega em si a marca da problematização,
essa não seria diferente. Com base nas regulamentações o pedagogo poderá atuar nas
várias esferas do espaço escolar e em espaços não-escolares. Sua formação deverá
possibilitar essa atuação. Para tanto o currículo deve propiciar essa formação.
As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem que a formação do profissional da
educação no Curso de Pedagogia deve privilegiar a investigação, a reflexão crítica e a
experiência no planejamento, na execução e na avaliação de atividades educativas que
possam ser executadas em espaços escolares e também em espaços não-escolares.
O posicionamento epistemológico do estatuto da Pedagogia como curso
apresentado por Brzezinski (2011a), tem como ancoradouro os estudos de Graubmann
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(1983) e Carrolo (1997), defende a identidade “unitas multiplex”, que se configura na
unicidade professor-gestor-pesquisador.
Nesse ínterim, é necessário que se defina em primeira instância se a identidade do
pedagogo a ser formada pelas instituições, em destaque aqui a UEG, tem por base a
docência como sala de aula ou a docência como ato pedagógico compreendido em sua
complexidade, o que deve estar expresso no currículo. Pacheco (1996, p. 19) explica: “o
currículo é uma construção permanente de práticas, com um significado marcadamente
cultural e social, e um instrumento obrigatório para a análise e melhoria das decisões
educativas”.
É preciso elaborar um currículo no qual prevaleça a concepção de unicidade entre
teoria e prática, valorizando também a interdisciplinaridade, em detrimento da
fragmentação do conhecimento, até então predominante devido ao modelo curricular
tecnicista. Pacheco (1996, p. 151) reconhece a importância da inovação curricular pois,
está diretamente ligada às transformações do processo ensino-aprendizagem. É no
currículo, mais conhecido como Projeto Pedagógico do Curso, que os elementos básicos
que constitui a formação de um cidadão devem estar expressos.
Para análise do currículo do Curso de Pedagogia da UEG nos três Campi
pesquisados, deu-se destaque ao objetivo geral e específicos, ao perfil do egresso e aos
componentes curriculares: pesquisa, extensão e ensino. A pesquisa, entendida, como
princípio educativo e participativo. A extensão reconhecida como prática pedagógica para
a transformação. O ensino norteado pela concepção de docência, prática pedagógica,
práxis, estágio curricular, gestão democrática e participativa e interdisciplinaridade.
A partir do “sonho” de construção de um projeto de universidade enraizada em
todas as microrregiões goianas, resulta criação da UEG, com a transformação da
UNIANA com a incorporação de 28 autarquias isoladas, mantidas pelo Poder Público
Estadual. Esse processo foi oficializado pelo Governador Marconi Ferreira Perillo Júnior,
por meio da Lei Estadual n. 13.456, de 16 de abril de 1999.
No que refere ao ensino da UEG, a Pró-Reitoria de Graduação (PrG, 2013, p. 1)
“tem como papel principal implementar, no âmbito da graduação, ações que viabilizem o
cumprimento da missão institucional da UEG, no que diz respeito à produção e
socialização do conhecimento científico e do saber, desenvolvendo cultura e formação
integral de profissionais e indivíduos capazes de se inserirem criticamente na sociedade,
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exercendo sua cidadania com responsabilidade, frente todas as situações existenciais em
que se realce a capacidade imanente do homem por servir a humanidade”.
Como toda universidade, trabalha diretamente com a sociedade pelas vias da
extensão, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PrE, 2013, p. 1),
“tem a atribuição de coordenar as atividades de extensão, cultura e assuntos estudantis e
egressos. As atividades extensionistas são pautadas, em seu desenvolvimento pela relação
social de impacto, a bilateralidade, a interdisciplinaridade e a indissociabilidade ensinopesquisa-extensão”.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PrP, 2013, p. 1) “tem a atribuição
de coordenar o ensino de Pós-Graduação stricto e lato sensu, bem como as atividades de
pesquisa na Universidade Estadual de Goiás. A atividade de pesquisa associa-se à
discussão do papel que se espera da UEG a desempenhar no Estado. A PrP vem se
estruturando para atuar de forma ostensiva junto à comunidade acadêmica, na criação de
uma atmosfera de pesquisa e desenvolvimento em nossa Universidade”.
A luta pela criação de uma Universidade pública, gratuita, multicampi e
interiorizada fica explícita na leitura que se faz sobre a criação da UEG. Após sua
criação, o movimento de expansão territorial foi notório, porque a instituição almeja
atender as demandas da sociedade goiana e principalmente levar ao interior do Estado as
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Nesse contexto, o Curso de Pedagogia se estabeleceu em 14 Campi. Incialmente
cada um com um currículo. Após 2004, houve a unificação curricular ou de sua matriz
curricular. O processo de unificação das matrizes do Curso de Pedagogia da UEG
provocou questionamentos de alguns professores sobre a incoerência de em uma única
Universidade multicampi coexistirem muitas matrizes curriculares com ênfases
diferentes, porém para as duas secretárias informantes a unificação ocorreu em razão da
transferência de alunos.
Embora

fosse

imprescindível

preservar

disciplinas

diversificadas

que

assegurassem conteúdos das especificidades regional e local, advogaram os informantes
deste estudo, a importância da unificação da matriz. O dilema que se apresenta é se este
processo tem sustentação teórica na flexibilidade regional ou no engessamento de
conteúdos para todo o Estado de Goiás em que a UEG se faz presente.
O pedagogo é o profissional que deve ser formado para atuar na docência dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da Educação Infantil, da EJA e das disciplinas
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pedagógicas do Ensino Médio e Normal, além de ser pesquisador e gestor em espaços
educacionais e não educacionais, segundo a Resolução vigente. Enquanto gestor pode
assumir o cargo de coordenador pedagógico.
Com base nas análises realizadas concluiu-se que o desenvolvimento curricular do
Curso

de

Pedagogia

da

UEG

apresenta

potencialidades/perspectivas

e

fragilidades/dilemas preocupantes que devem ser discutidos. A UEG valendo-se de sua
constituição de universidade multicampi e interiorizada deve constantemente avaliar o
currículo de seus cursos.
O conhecimento sobre a história do Curso de Pedagogia foi importante para
responder ao problema desta pesquisa, ao constatar que desde sua criação, em 1939, o
currículo do Curso seguiu a tendência tecnicista. Somente em 2006, essa tendência
começa a dar sinais de mudanças rumo à tendência crítica, que valoriza o aluno, o
processo de aprendizagem, a unicidade, considerando-se as questões sociais, econômicas,
culturais e políticas.
Pela análise da Resolução CNE/CP n. 01/2006, concluímos que o pedagogo não
pode ter uma formação tecnicista. A identidade do pedagogo não pode ser mais de
bacharel ou licenciado ou de habilitações. A identidade do pedagogo deve ser de
docência em sentido amplo, que favoreça ser professor-gestor-pesquisador, como defende
Brzezinski (2011a), uma identidade unitas multiplex.
Pela pesquisa ficou comprovado que o currículo do Curso de Pedagogia da UEG,
de 2009, visava à formação do docente da sala de aula da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental. Pouca referência se faz à pesquisa, gestão educacional e
inclusão. Nenhuma menção à Educação de Jovens e Adultos e a espaços não-escolares.
Outra consideração foi como se apresenta na atualidade o currículo do Curso de
Pedagogia da UEG, quanto à questão interdisciplinar. Apesar de em seu escopo o projeto
ter o discurso de interdisciplinaridade, na concepção dos respondentes, não há
unanimidade sobre a questão. Muitos ainda não têm o domínio teórico sobre a
interdisciplinaridade e apesar de os eixos temáticos existirem na matriz curricular com o
intuito de promovê-la, nem sempre é possível concretizá-la.
A observação participante nos Colegiados permitiu constatar que nos três Campi,
quanto: a) aos docentes, há necessidade urgente de concurso para os Campi de Campos
Belos e São Luís de Montes Belos; b) ao entendimento do PPP que os três Campi
necessitam um aprofundamento no currículo, mesmo o CSEH que tem liderado as
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discussões sobre a Matriz Curricular do Curso; c) as discussões nos colegiados são
calorosas no CSEH e são mais calmas nos outros dois Campi.
A conclusão, pela observação dos Colegiados, é que os professores do CSEH
envolvem-se mais nas discussões porque conhecem mais a matriz curricular e também o
PPP. Esse fato pode ser associado ao modelo de elaboração da matriz unificada e do PPP,
pois que a proposta partiu dessa Unidade e as demais aprovaram-na porque a comissão
de coordenadores não elaborou uma proposta.
Concluímos a partir da análise dos dados que não houve um estudo aprofundado
sobre o processo de unificação e suas consequências. Embora tenha havido unanimidade
ao ser aprovada a unificação, hoje percebemos a necessidade de discussão sobre essa
problemática. É preciso uma unificação que flexibilize e valorize a autonomia relativa
dos Campi. No entanto, essa flexibilização faz-se nos limites das orientações da
instituição que é a UEG, com respeito às demandas regionalizadas. Como dito por
Pacheco (1996), o modelo de currículo uniforme pode não atender à diversidade e à
heterogeneidade necessárias para a formação de um pedagogo “unitas multiplex”.
Para garantir uma unificação no sentido que a Anfope discute a unicidade
flexibilizada; é preciso um estudo aprofundado da concepção de educação; da concepção
de pedagogo; de princípios e finalidades do curso; da diversidade; das necessidades
regionais e dos interesses da demanda potencial. Caso contrário, corre-se o risco de o
processo de unificação tornar o currículo uniforme e engessado, como manifestou
Pacheco (1996).
Com base nas análises da pesquisa, entendeu-se que existem fragilidades/dilemas
e potencialidades/perspectivas na implantação e desenvolvimento de um currículo
unificado. Conclui-se que a unificação identificada não significa engessamento, porque é
flexível. Esta é a sua maior potencialidade/perspectiva. Infere-se que o ideal de
identidade do egresso do Curso de Pedagogia, pode ser associada ao princípio de
unificação que a UEG otimiza e da base comum nacional que a Anfope elaborou. Não se
trata de engessamento, mas de uma unicidade que garanta a identidade do pedagogo,
apresentado pelas Diretrizes, com a flexibilidade necessária para atender às necessidades
regionais e dos estudantes.
Os resultados de potencialidades/perspectivas alcançados foram que a unificação
curricular está efetivada nos Cursos de Pedagogia investigados de maneira flexibilizada
visto que: a) a unicidade na matriz curricular é representada por uma base comum; b) a
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flexibilização se expressa na parte diversificada que visa a atender a regionalização e o
interesse do alunado; c) proclamado no PPC, o princípio geral de que a prática educativa
é o objeto da Pedagogia; d) articulados os princípios norteadores: a pesquisa como
princípio cognitivo e formativo, a integração entre teoria e prática, ou seja, a práxis e a
flexibilização.
Várias fragilidades/dilemas foram diagnosticadas e assim sintetizadas: a) o PPC
vigente de cada UnU tem sua redação diferenciada que revelam incoerências; b) evidente
desinteresse da maioria dos professores no conhecimento do próprio PPC e a dinâmica de
operacionalização da matriz curricular em que eles são sujeitos; c) omissão do
coordenador em propor grupos de estudos sobre o PPC; d) falta de concursos públicos
para efetivar o quadro docente; e) pouco interesse dos professores não efetivos em
investir em formação continuada em curso stricto senso; f) pouco envolvimento dos
professores com projetos de pesquisa, extensão e, principalmente, monitoria; g) não foi
possível reconhecer pelos dados coletados uma prática pedagógica interdisciplinar, como
prevista no PPC; h) falta compreensão do conceito e implementação do PBO; i) os
respondentes do questionário indicaram que na realização do estágio supervisionado há
uma supervalorização da observação e descuido com a regência; j) não há uma constante
realização de pesquisas para identificar necessidades regionais e do alunado; l) as AEA
não são ofertadas com base em resultados de pesquisas regionais e com o alunado; m) há
contradição entre o proclamado (PPC) e o realizado (confirmados pelos informantes) em
relação à interdisciplinaridade; n) falta de conhecimento aprofundado sobre o
Documentos legais e o) tímida concepção da identidade do pedagogo.

Considerações Finais

A partir da Resolução CNE/CP n. 01/2006, o pedagogo é o profissional da
docência e a UEG precisa levar os documentos legais em consideração para a elaboração
do currículo do Curso de Pedagogia. A defesa que se efetivou por esta pesquisa é a
unicidade na multiplicidade. Uma matriz unificada, porém flexibilizada do Câmpus, que
contemple a formação do pedagogo pela identidade unitas multiplex. Espera-se que esta
pesquisa venha a contribuir para a melhor compreensão do desenvolvimento curricular do
Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás.
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Resumo: Este artigo apresenta uma discussão sobre a contribuição do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID para a formação e prática do
futuro pedagogo da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Câmpus São Luís. A
indagação que levou ao estudo foi “Qual a importância do PIBID para a futura atuação do
pedagogo? Quais as implicações dessa política pública para sua prática docente?” A
problematização dessas questões tem o sentido de averiguar quais os impactos relevantes
do programa sobre o aluno ainda no ensino superior, a fim de compreender a influencia
dessa política pública no desenvolvimento de meios que promovam práticas educacionais
alicerçadas em uma prática docente inovadora, significativa, participativa, reflexiva e
transformadora. É importante ressaltar que programas como esses visam elevar as
condutas que favorecem as inovações em práticas docentes na sala de aula, tanto na
escola quanto na universidade. Como metodologia para o estudo, desenvolveu-se
observações em campo e relatos de experiência de cinco bolsistas do programa. E preciso
entender que o PIBID é um programa, enquanto políticas públicas educacional, que visa
oferecer aos alunos de licenciaturas uma experiência na docência em escolas públicas,
intentando desenvolver e aprimorar sua prática pedagógica. Como considerações foi
possível perceber que apesar dos dilemas, as perspectivas são grandes. Assim,
apresentamos a importância do programa e, sobretudo, a sua relevância e contribuição na
área da docência pela aquisição de saberes e no desenvolvimento de práticas de ensino
favoráveis a sua atuação enquanto profissional. A maior perspectiva que apresentamos é
que o programa possibilita qualidade de formação e por consequência qualidade na
profissão.
Palavras-chave: PIBID. Saberes Docente. Práticas de Ensino.

Introdução
Este artigo é resultado de uma pesquisa que objetivou apresentar a contribuição
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, na perspectiva da
docência para o futuro pedagogo, compreendendo os seus dilemas mas também seus
benefícios e melhorias no que tange à docência e ao desenvolvimento da formação do
futuro professor/pedagogo.
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Considerando o contexto social e as políticas públicas para a educação,
investigou-se a contribuição do PIBID para formação e prática do futuro
professor/pedagogo da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Câmpus São Luís.
O ponto de partida que orientou o trabalho surgiu das seguintes inquietações: Qual a
importância do PIBID para a futura atuação do pedagogo? Quais as implicações dessa
política pública para sua prática docente?
Leva-se em conta que o PIBID é um programa que objetiva oferecer aos alunos
do ensino superior em especial das áreas de licenciaturas a vivência da prática da
docência, no contexto da escola pública, com o intuito de desenvolver atividades
didático-pedagógicas e saberes docentes, visando contribuir para a elevação da qualidade
do ensino das escolas públicas de sua região.
Nessa perspectiva, o estudo sobre o PIBID é de suma importância dentro do
campo da docência, tendo em vista a relevância dessa política pública no campo
educacional, objetivando compreender qual a contribuição que ocorre quando há o
relacionamento do PIBID e o ensino superior, analisando o impacto da contribuição para
a prática crítico-reflexiva dos bolsistas na docência a partir dessa relação.
E finalmente, também pretendeu-se com esta pesquisa contribuir para uma
postura mais reflexiva sobre o efeito do PIBID na atuação docente, especialmente,
observar como o programa é relevante para romper posturas tradicionais, visando obter
significativos benefícios no processo pedagógico que contemplem a autonomia da escola.
No decorrer da investigação percebeu-se também alguns dilemas, mas as perspectivas são
maiores.
Desse modo, originou-se o interesse de aprofundar o estudo sobre o programa
com a finalidade de analisar a contribuição dele, quais lacunas que ainda precisam ser
sanadas para que se possa proporcionar sugestões para melhorar o programa com o
intuito de propiciar uma experiência transformadora e dinâmica ao aluno que participa do
programa.

Procedimentos Metodológicos

Este texto é originário de uma pesquisa qualitativa, conforme Gunther (2006, p.
204) é caracterizada pela “grande flexibilidade e adaptabilidade, em que considera cada
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problema objeto de uma pesquisa específica para qual são necessários instrumentos e
procedimentos específicos”. O caráter da pesquisa foi bibliográfico e de campo.
Efetivou-se uma revisão bibliográfica sobre o objeto de estudo, a partir da
literatura existente escrita sobre a docência e do PIBID buscado por meio de livros,
artigos, documentários, no intuito de compreender mais sobre a temática estudada. Os
principais autores foram Tardiff (2011), Libâneo (2004), CAPES (2016), entre outros.
Na pesquisa de campo, observou-se a análise da realidade (campo) e sujeito
(bolsista), sendo ambos indissociáveis, em que cada um tem as suas particularidades,
nessa perspectiva, buscando compreender a realidade da prática docente no PIBID e a
contribuição desse programa para a futura prática docente. A pesquisa também foi
realizada com cinco bolsistas do curso de pedagogia da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA que ministravam aulas na Escola da Rede Estadual “Centro de
Ensino Y Bacanga”, no Bairro do Fumacê, São Luís.
Com isso, a metodologia consistiu em observação participante que segundo
Libâneo (2004, p. 294) “a observação é uma das características da atividade científica e,
enquanto tal, uma metodologia de obtenção de informações válidas e, portanto,
confiáveis, sobre algum fenômeno da realidade” e relatos escritos para saber a relevância
do trabalho realizado com as crianças e os benefícios para os futuros docentes.

Discussão e Resultados

O tema docência constitui-se uma ferramenta fundamental para desenvolver
práticas metodológicas condizentes com a realidade na qual o professor está inserido,
contribuindo para disseminação de um ambiente escolar na qual propicie uma
organização voltada para a melhoria da qualidade do ensino, A fim de superar tais
modelos hegemônicos de educação, é necessário viabilizar um trabalho docente sólido
que contemple discussões e reflexões sobre o planejamento participativo, organização
espaço-temporal, critérios de avaliação, dentre outros aspectos que norteiem as
concepções do professor.
Nesse cenário, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID é desenvolvido pelo Ministério da Educação - MEC, por meio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, em que viabiliza aos alunos da
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licenciatura vivenciarem e aprenderem na prática à docência, assim como, perceberem as
dificuldades encontradas no processo de ensino.
Deste modo, o PIBID repercute diretamente no cotidiano das licenciaturas das
universidades públicas de todo o Brasil, uma vez que proporciona aos alunos passar pelo
tripé da universidade composto pelo ensino, extensão e pesquisa, ou seja, deste programa
será um meio preponderante para o aluno sair das universidades com a experiência de
perpassar pela extensão.
Nesse caso, permitir ao aluno o conhecimento da realidade e confirmar de fato a
sua vocação e querer ingressar na área da docência. Assim, a extensão universitária é
caracterizada pela viabilidade dos universitários inserir-se na comunidade a fim de
disponibilizar conhecimento adquirido por meio da academia e proporcionar benefícios a
ela.
O PIBID tornou-se um instrumento de fortalecimento da formação inicial dos
professores e da inserção do aluno graduando de licenciatura na realidade da educação
básica, pois será o momento em que o estudante poderá conhecer as metodologias, as
práticas pedagógicas, o desenvolvimento das atividades numa escola pública, as
dificuldades enfrentadas pelos professores, uma vez que entram em contato direto com os
professores e os alunos do ensino fundamental e médio.
Nesse sentido, o PIBID evidencia-se como uma ferramenta de suma
importância, pois por meio dos professores supervisores da licenciatura, dos
coordenadores e dos bolsistas busca-se por melhorias na escola com a finalidade de
procurarem novas soluções para o desafio da educação, além de pensarem em estratégias
de métodos para uma melhor aprendizagem. O Art. 7 da Capes (2010, p.6), evidencia:

O projeto deve ser desenvolvido por meio da articulação entre a IES e o
sistema público de educação básica e deve contemplar: I – a inserção dos
estudantes de licenciatura nas escolas da rede pública de ensino, espaço
privilegiado da práxis docente; II – o contexto educacional da região onde será
desenvolvido; III – atividades de socialização dos impactos e resultados; IV –
aspectos relacionados à ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua
portuguesa e à capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos
centrais da formação dos professores; V – questões socioambientais, éticas e a
diversidade como princípios de equidade social, que devem perpassar
transversalmente todos os subprojetos.

Enfatiza-se que o PIBID é de suma importância dentro do campo da docência, e
tendo em vista a relevância dessa política pública no campo educacional derivada da
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articulação entre o PIBID e o ensino superior tem-se com resultado o estímulo a uma
prática crítico-reflexiva dos bolsistas na docência que torna o programa uma excelência
fonte de ruptura das estruturas arcaicas do ensino.
Dessa forma, é necessário compreender o processo educativo numa perspectiva
macro, analisando os diferentes aspectos do sistema educacional. Tardif (2011, p. 22),
revela que “os agentes escolares constituem portanto, hoje, tanto por causa de seu
número, como de sua função, uma das principais peças da economia das sociedades
modernas avançadas” e para que a sociedade avance é imperativo, ainda com Tardif
(2011, p. 24), que o “estudo da docência se situe no contexto mais amplo da análise do
trabalho dos professores e, mais amplamente, do trabalho escolar”.
Percebe-se que o docente tem um grande papel a ser desempenhado na vida dos
alunos, podendo desencadear um rumo de emancipação ou não para a vida de seus
alunos. Diante disso, busca-se Giroux (1997, p. 28), para retratar essa realidade

o papel que os professores e os administradores poderiam desempenhar como
intelectuais transformadores que desenvolvem pedagogias contra-hegemônicas
que não apenas fortalecem os estudantes ao dar-lhe o conhecimento e
habilidades sociais necessários para poderem funcionar na sociedade mais
ampla como agentes críticos, mas também educam-nos para a ação
transformadora.

Sendo assim, percebe-se o quanto é necessário que o professor esteja preparado
teoricamente para desenvolver um papel que implica agir como intelectual, ou seja, em
que ensino se torne significativo e emancipatório para os seus alunos. Assim, o PIBID
apresenta-se como um programa de oportunidades para o campo da licenciatura,
principalmente no que tange aos bolsistas e aos alunos (as) do programa.
Segundo a CAPES (2010), o programa tem os seguintes objetivos:
• Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
• contribuir para a valorização do magistério;
• elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura,
promovendo a integração entre educação superior e educação básica;
• inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
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• incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de
formação inicial para o magistério; e
• contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes,
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.
Nessa perspectiva, a educação é percebida como eixo basilar e fundante do seio da
sociedade contemporânea. E para que a mesma seja uma educação que supra as
necessidades da sociedade é preciso considerar alguns elementos imbricados no processo
educativo como a função social da escola, a formação inicial e continuada dos
professores e o papel transformador deles, os desafios propostos aos professores no
processo de ensinar e aprender, a valorização profissional, dentre outros aspectos.
Ao promover a articulação integrada da educação superior do sistema federal com
a educação básica do sistema público de ensino, o PIBID, visa promover a superação de
dicotomias nesses dois polos, ao considerar a promoção de debates e discussões sobre o
processo de ensinar e aprender.
Deste modo, o desenvolvimento do projeto aconteceu na Escola da Rede
Estadual “Centro de Ensino Y Bacanga”, no Bairro do Fumacê, São Luís. A prática
consistiu na faixa etária dos 08 aos 12 anos e foram selecionados aqueles alunos que mais
tinham dificuldades de ler e escrever.
A metodologia de trabalho do programa, consistiu em exposição oral dialogada,
consistindo em um processo de ensino e aprendizagem dinâmico e interativo que
agregasse saber científico e práticas pedagógicas lúdicas, apresentando atividades como:
produção e interpretação de textos, contação de histórias, oficinas, jogos e brincadeiras,
cultura e literatura brasileira e maranhense, rodas de leituras, dentre outras atividades do
próprio currículo da escola, que objetivava a alfabetização dos alunos que não sabiam ler
e nem escrever ou que tinham dificuldades.
Ao se fazer essa articulação entre os conteúdos de cada projeto e da própria
escola, foi necessário um planejamento participativo, tanto entre os bolsistas, quanto com
os professores da instituição. Assim, o pensamento de Libâneo (1994, p. 221), ilustra o
sentido de que as atividades escolares devem ser planejadas, pois o mesmo é visto como
“uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua
organização e coordenação em face de objetivos propostos, quanto a sua revisão e
adequação no decorrer do processo de ensino”. O autor ainda considera o planejamento
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como “um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de
pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação”.
As atividades foram desenvolvidas no contra turno das aulas dos estudantes da
referida escola, nos dias de terças e quintas, no sentido de que o reforço ajudasse eles a
construírem conhecimentos através de atividades lúdicas, ampliando seus conhecimentos
e enriquecendo suas experiências, buscando sanar as dificuldades trazidas no decorrer do
período letivo. Além de, propiciar aos bolsistas, a articulação dos conhecimentos
apreendidos no decorrer do curso de Pedagogia, com a realidade da sala de aula,
promovendo à práxis pedagógica.
As aulas consistiram numa forma de promover a assimilação dos conteúdos
expostos, pois embasado em Libâneo (1994, p. 177), “na aula se criam, se desenvolvem e
se transformam as condições necessárias para que os alunos assimilem conhecimentos,
habilidades,

atitudes

e

convicções

e,

assim,

desenvolvam

suas

capacidades

cognoscitivas".
Nesse sentido as aulas foram pensadas de forma a contemplar os conteúdos que os
estudantes tinham dificuldades de aprendizagem, além de trazer conteúdos referentes ao
currículo dos estudantes, foi levado em consideração conhecimentos locais e regionais,
com o intuito de aproximar a realidade social, econômica e política de cada estudante.
Outro recurso metodológico adotado consistiu na exposição de filmes educativos
infanto-juvenis, objetivando a apresentação de histórias da literatura brasileira,
estimulando os alunos a conhecer a nossa história e dessa forma impulsioná-los a tomar
gosto pela literatura e ainda fazer a interdisciplinaridade com assuntos de português, de
forma a facilitar o conteúdo exposto.
No decorrer do projeto, foi detectado que os participantes também tinham
dificuldades com as operações básicas da Matemática. Nesse sentido, também foram
inseridos jogos matemáticos, tornando a abordagem lúdica e atrativa, em virtude do perfil
do público-assistido, visando sanar as dificuldades dos alunos.
Ressalta-se ainda, que no decorrer do projeto, várias pesquisas foram realizadas
pelos bolsistas acerca dos problemas educacionais, impulsionando assim, com que sejam
futuros pesquisadores possam também ajudar o campo educacional no entendimento
sobre alguns aspectos da prática escolar. Desta maneira, o projeto visou implementar
medidas que contribuíssem para a melhoria da qualidade da leitura e escrita dos
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educandos, bem como do ensino da matemática, que foram pontos diagnosticados como
fundamentais para a intervenção dos bolsistas.
A experiência vivenciada pelos discentes do curso de Pedagogia proporcionou
com que os graduandos bolsistas do PIBID conhecesse a realidade da escola pública, a
fim de ter uma visão reflexiva sobre a educação, sendo assim, tornou-se necessário a
prática dos aportes teóricos nos momentos destinados em sala de aula, propiciando uma
aprendizagem significativa e que os conteúdos ministrados fossem relevantes no seu
contexto social, fazendo com que o alunos inserisse na sociedade e que por esse viés,
forme-se estudantes críticos.
Nas atividades desenvolvidas pelo PIBID, segundo as bolsistas, foi possível
traçar metodologias, planejamento, projetos, no intuito tanto de beneficiá-los com
desenvolvimento de currículo, quanto aguçar o seu pensamento crítico e também
oportunizar como futuros professores atuar de maneira transformadora, emancipando
assim a sua aprendizagem.
Com base na teoria e com as análises da experiência adquirida por uma bolsista do
PIBID e possível afirmar que o programa apresenta dilemas e perspectivas. Como dilema
apresenta-se que o programa pode ser confundido com o estágio supervisionado e que
está em processo de reorganização. Já a perspectiva é continuidade do programa para
contribuir significativamente na formação dos bolsistas, na medida em que articulam os
diferentes saberes construídos no decorrer de sua formação e no próprio grupo de estudo
do programa, e também na sua ação pedagógica em sala de aula.
Iluminados pela teoria, adquiriram na sua experiência como docentes, refletir e
construir instrumentos metodológicos, de avaliação, recursos didáticos, planos de aula,
dentre outros. Além dessas aprendizagens, foi possível perceber também, como se dá a
própria dinâmica da escola, pois ao participar das atividades curriculares da escola,
puderam compreender as relações existentes entre os gestores, professores e estudantes.
O PIBID possibilitou aos acadêmicos o desenvolvimento de várias habilidades,
dentre elas: posturas de observação do cotidiano da sala de aula, planejamento, apreensão
de algumas competências, sendo estas, essenciais para preparar os futuros docentes a
terem uma prática reflexiva, crítica e transformadora.
Ressalta-se que possibilitou de acordo com Barreiro (2006, p. 102), uma futura
atuação docente, de forma que pudesse se adequar realidade, em que o “professor
diferente, capaz de se ajustar às novas realidades da sociedade, do conhecimento, dos
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meios de comunicação e informação, dos alunos e dos diversos universos culturais”,
estimulando que o docente se adeque aos conteúdos escolares a realidade do aluno.
Já referente aos estudantes da escola, observou-se que após a execução do projeto
de leitura e de escrita, proporcionado pelo PIBID na escola, percebeu-se que alguns
dilemas referentes à leitura e a escrita foram sanados, por intermédio da realização de
várias atividades, como: exposição e explicação de vários gêneros textuais, leituras e
debates sobre temas atuais, leitura de poesias, contos, poemas e literatura infantil, além de
incentivos para a produção textual.
Com isso, concluiu-se que as crianças desenvolveram o gosto pela leitura,
aumentaram o seu vocabulário, conseguiram ler e escrever com mais facilidade e
estimulou-se a criatividade. Houve também a ampliação dos conhecimentos gerais e
através da literatura possibilitou o desenvolvimento e estimulação de ideias, ajudando a
formar cidadãos conscientes e críticos, traçando assim, um caminho para a transformação
social.

Considerações Finais

Estudar este tema foi de grande relevância, tendo em vista, que no campo
educacional um dos principais atores do processo educacional é o professor, uma vez que
é ele quem instrui, avalia, inova, e também proporciona um ensino dinâmico. Assim, para
compreender como está a formação dos futuros professores/pedagogos, foi analisado o
PIBID, baseando-se que este é promovedor de oportunidade da prática docente. Desse
modo, o professor, não deve ser visto como aquele que somente promove o saber, mas
sim o que busca uma nova identidade, novo dinamismo, novo compromisso, que esteja
próximo e a serviço dos alunos, dos pais e da comunidade.
O desenvolvimento do PIBID no Curso de Pedagogia vem ser de grande valia,
tanto no que se refere à experiência vivenciada, possibilitando assim, ter a percepção da
realidade da escola pública, quanto de pôr em prática conhecimentos acumulados no
decorrer do curso e, contribuir de forma significante para o currículo, proporcionando a
abertura de novas oportunidades.
Evidencia-se que o programa veio contribuir positivamente para a formação
inicial dos graduando, pois, estimula a carreira da docência, incentivando a busca de
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novos saberes, ou seja, o aperfeiçoamento constante nas vidas dos futuros docentes, além,
de possibilitar desenvolver mecanismos para tentar mudar ou minimizar a realidade da
educação brasileira.
Nesse sentido, enfatiza-se a necessidade das instituições de Ensino Superior a
continuarem a ofertar ações como o PIBID, como forma do aluno aprimorar sua prática
docente, pois, ao analisar como o programa vem contribuindo para a evolução do
exercício da docência numa perspectiva transformadora e efetiva de mudanças, é possível
inferir que os alunos que tiveram a experiência com o PIBID, além do estágio
supervisionado, apresentam uma maior confiança para iniciar sua carreira docente.
Por fim, com esta pesquisa, apresenta-se a importância da implantação de
programas que visam durante o ensino superior, a vivência de práticas similares de
quando o aluno sair da faculdade, como o caso, PIBID, visando oportunizar experiências
reais no campo educacional. Nessa perspectiva considera-se que apesar dos dilemas na
formação docente, existem perspectivas de uma prática docente que visa emancipar o
aluno da realidade na qual está inserida.
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Resumo: Para discutir formação continuada do professor/pedagogo é necessário
apresentar dilemas e perspectivas. Um dos profissionais da escola responsáveis pela
formação continuada é o coordenador pedagógico. Percebe-se pelo cotidiano que a
maioria dos coordenadores pedagógicos não atuam com formação continuada de seus
pares. Ele, enquanto coordenador pedagógico, deve investir em formação continuada e,
fomentar propostas de formação continuada para seu corpo docente. Pela legislação,
formação continuada, deve ser organizada pelo coordenador pedagógico. Pelo artigo 120
do Regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal (2015), o trabalho do
Coordenador Pedagógico Local consiste em acompanhar, elaborar, estimular, orientar e
articular a formação continuada. Assim, surgem algumas indagações: Como a formação
continuada tem sido planejada pelo coordenador pedagógico? Quais seriam as
consequências da falta de formação continuada para o trabalho pedagógico do professor e
para a atuação do Coordenador Pedagógico? Como objetivo geral buscou-se elucidar no
ambiente escolar os dilemas e perspectivas pertinentes a formação continuada organizada
pelo Coordenador Pedagógico. Como objetivos específicos foram elencados: investigar o
embasamento legal que trata da formação continuada ser uma atribuição do coordenador
pedagógico, analisar os conflitos e as possibilidades dialógicas entre teoria e prática para
a realização de uma formação continuada pautada em uma práxis transformadora
organizada pelo coordenador pedagógico. Participaram da pesquisa 17 profissionais entre
gestores, coordenadores pedagógicos e professores. A pesquisa diagnosticou dilemas
quanto à organização de espaços de formação continuada, enquanto uma das principais
funções do Coordenador Pedagógico. Evidenciou que o maior dilema quanto à formação
continuada de professores/pedagogos é o esquecimento dessa função pelo coordenador
pedagógico. Mas, como perspectiva a pesquisa apresenta que os cursos de formação
inicial por meio de seus currículos, devem discutir que a formação continuada é uma das
atribuições do coordenador pedagógico.

Palavras-chave: Formação Continuada. Coordenador Pedagógico. Currículo.

Introdução

O objeto de

estudo

dessa pesquisa foi

a formação continuada de

professores/pedagogos como função do coordenador pedagógico. Destaca-se que
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nenhuma qualificação na área é requisitada, dentre cursos de extensão e/ou formação
inicial, além de também não ser citado em nenhum momento se o professor que for
escolhido para atuar como coordenador pedagógico passará por algum tipo de
qualificação em algum curso. Há tanto professores/pedagogos quanto licenciados atuando
como coordenador pedagógico em diversas unidades escolares.
Algumas indagações vão surgindo durante essas constatações, pois a formação
continuada, tão discutida atualmente, é uma das funções do coordenador pedagógico.
Assim, questionamos nessa pesquisa: Como a formação continuada tem sido planejada
pelo coordenador pedagógico? Quais seriam as consequências da falta de formação
continuada para o trabalho pedagógico do professor e para a atuação do Coordenador
Pedagógico?
Com esse pano de fundo, elegeu-se como objetivo geral: elucidar no ambiente
escolar os dilemas e perspectivas pertinentes a formação continuada organizada pelo
Coordenador Pedagógico. Para tanto, organizou-se como objetivos específicos: investigar
o embasamento legal que trata da formação continuada ser uma atribuição do
coordenador pedagógico, analisar os conflitos e as possibilidades dialógicas entre teoria e
prática para a realização de uma formação continuada pautada em uma práxis
transformadora organizada pelo coordenador pedagógico.
Encarar entre o legal e o real, estar em posição de Coordenador Pedagógico hoje é
perceber o quanto a função está deslocada do centro das atribuições que lhe foram
definidas durantes anos de crescimento e delineamento do que é ter essa função. Ainda a
observar os aspectos legais da função, temos as atribuições estabelecidas, segundo o
artigo 120 do Regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal (2015), o trabalho
do Coordenador Pedagógico Local consiste de forma em geral acompanhar, elaborar,
estimular, orientar e também na articulação docente em seu processo de formação
continuada.
Para que essa função seja compreendida e praticada pelo coordenador pedagógico,
é importante que as instituições de Ensino Superior, ofereçam discussões nesse sentido,
de pautadas em um currículo amplo, dinâmico e favoreça a formação de profissionais
engajados com a formação continuada.
Procedimentos Metodológicos
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Através de uma abordagem qualitativa, essa pesquisa cercou-se de informações
que perpassaram a realidade da formação continuada organizada pela coordenação
pedagógica, no cotidiano escolar. Visando uma análise que buscasse compreender a
dialética entre dilemas e perspectivas da formação inicial do coordenador pedagógico e
sua atuação como articulador de formação continuada.
No ambiente das pesquisas, nesse caso qualitativa, a escolha de método e técnicas
para a análise dos dados careceu obrigatoriamente de proporcionar um olhar abrangente,
multiforme e heterogêneo sobre a totalidade dos dados recolhidos na coleta, pois os
mesmos, depois de coletados, mostraram-se tão plurais em significados que seria
impossível abordar com uma visão fixa de mundo, de pesquisa.
Utilizou-se nessa abordagem qualitativa a análise de conteúdo. Esses métodos e
técnicas possibilitaram uma instrumentalização e uma análise do objeto de estudo e
levaram a um delineamento de diálogos e determinação de elementos a serem
considerados. A análise de conteúdo pode ser “compreendida com um conjunto de
técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um
documento” (CAMPOS, 2004, p. 611).
Usando como ponto de partida a análise de conteúdo como conjunto de técnicas,
fez-se a produção de inferências sobre o texto para posteriormente implicá-lo em uma
comparação com conteúdo de relevância teórica, chegando ao cerceamento de ideias do
modo como descreve Campos (2004, p.613) não apenas para:
[...]produzir suposições subliminares acerca de determinada mensagem, mas
embasá-las com pressupostos teóricos de diversas concepções de mundo e com
as situações concretas de seus produtores ou receptores. Situação concreta que
é visualizada segundo o contexto histórico e social de sua produção e recepção.

Foram convidados a participar dessa pesquisa 17 profissionais entre gestores,
coordenadores pedagógicos e professores que lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (1º ao 5º ano) da Escola Classe 104 de São Sebastião e Escola Classe Vila
Nova, pertencentes a CRE (Coordenação Regional de Ensino) de São Sebastião, no
Distrito Federal. A maior parte dos professores que participaram da pesquisa tem entre 26
e 35 anos (35%). Quanto ao sexo, temos 16 mulheres e 1 homem. Foram respondentes
dessa pesquisa 13 professores, 2 Coordenadores Pedagógicos, 1 Supervisora Pedagógica
e 1 Vice-Diretora. Quanto a formação acadêmica 12 possui alguma especialização, 4
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somente a graduação, e 1 pessoa possui mestrado. A média de tempo de carreira docente
são 8,64 anos.
Os coordenadores pedagógicos estavam no primeiro ano de Coordenação
Pedagógica Local. O perfil é de jovens, na faixa de idade entre 21 e 30 anos. Ambos
possuem graduação em Pedagogia, e um tem especialização em alguma área da educação.
O tempo de atuação na escola em que trabalhavam no momento da realização da
pesquisa, era de até três anos.

Discussão e Resultados
A formação continuada tem conseguido bastante espaço nas discussões acerca da
educação. Tem ganhado visibilidade em diversos ramos de atuação, mas principalmente
na formação do professor. Já há até debates sobre as falhas e lacunas deixadas na
formação inicial e qual o papel da formação continuada nesse processo.
Essas lacunas são oriundas de diversos fatores: uma demanda capitalista que
influencia uma busca por cursos rápidos que possam gerar mão de obra “qualificada”
para os postos de trabalho; o próprio conhecimento adquirido que vai se tornando
obsoleto com o tempo; novas formas de pensar, de agir surgem e uma nova formação
volta a ser requerida, o antigo não atende mais o novo mundo.
Essa dissociação entre formação inicial e realidade, que está em constante
mudança, precisa ser adequada. O fazer e o praticar precisam estar melhor alinhados a
uma práxis que faça sentido aos seus beneficiários – professores, alunos, sociedade. E
não qualquer sentido: um sentido emancipatório, crítico e social.
Nessa visão, a formação continuada é entendida como parte integrante e integral
do desenvolvimento do profissional docente, podendo trazer diversas ressignificações a
práxis pedagógica, as novas circunstâncias e dar novo sentido a atuação do professor.
Trazer novas questões da prática e buscar compreendê-las sob o enfoque da teoria e na
própria prática permite articular novos saberes na construção da docência, dialogando
com os envolvidos no processo que envolve a formação (IMBERNÓN, 2010).
Uma formação continuada intrinsicamente relacionada a atuação do professor:
suas possibilidades de mudança do ser social, das práticas pedagógicas e transformações
em todo ambiente escolar. Mais, uma formação enraizada em desenvolvimento pleno e
completo do ser professor, elevando seu trabalho para uma transformação de si próprio e
de sua prática. Uma transformação alicerçada em um:
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[...]conhecimento profissional consolidado mediante a formação permanente
apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de competências de
processamento da informação, análise e reflexão crítica em, sobre e durante a
ação, o diagnóstico, a decisão racional, a avaliação de processos e a
reformulação de projetos. (IMBERNÓN, 2010, p.75)

Entretanto, ainda que a uma crescente discussão acerca da formação continuada é
necessária uma reflexão maior quanto as diferentes propostas de formação continuada em
nosso país, assim como a ideia de “professor reflexivo” que surgiu nas últimas décadas e
a visão prática que surge com o mesmo. Nesse pensamento Pimenta (1999) vem alertar
quanto a mudanças que seriam geradas por uma reflexão imediata, que não gera efeitos
além da sala de aula:
Neste sentido diversos autores têm apresentado preocupações quanto ao
desenvolvimento de um possível praticismo daí decorrente, para o qual bastaria
a prática para a construção do saber docente; de uma possível hegemonia
autoritária, se considera que a perspectiva da reflexão é suficiente para a
resolução dos problemas da prática; além de um possível modismo, com uma
apropriação indiscriminada e sem críticas, sem compreensão das origens e dos
contextos que a gerou, o que pode pode levar à banalização da perspectiva da
reflexão. (PIMENTA, 1999, p.22)

Diferente da visão de Schon (2000) que dialoga com uma proposta de professor
reflexivo através da reflexão-ação-reflexão, a partir da análise da sua própria prática dando centralidade no pragmatismo, no fazer diário, e no conhecimento prático em
detrimento do teórico, temos Silva (2011), que afere outras necessidades ao professor:

O professor necessita, pela natureza do seu trabalho, materializar uma
formação de natureza científica, artística, ética e técnica de elevado nível. Duas
tarefas, portanto, de prática e teoria. Constrói-se, dessa maneira, o verdadeiro
sentido da práxis como ação transformadora sustentada pelo conhecimento da
realidade e reflexão, que pode superar o imobilismo e fortalecer o sentido
histórico da ação educativa. (p. 29)

Há necessidade de formação crítico-emancipatória, que constitua saber sobre uma
práxis pedagógica com uma percepção de um ser histórico e social, que é a formação
idealizada de um professor. Nessa estrutura de formação temos, como já outrora citado, o
coordenador pedagógico vem revelando-se uma figura de extrema importância nas
articulações de atividades de formação continuada no trabalho pedagógico na escola. A
compreensão é de que a escola é um centro de formação contínua de docentes, e que o
coordenador, de acordo com suas atribuições, deve articular o espaço/tempo da
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Coordenação Pedagógica para fomentar espaços de estudo e reflexão sobre a práxis
docente.
Cobrar do CPL a execução dessas atividades formadoras, sem lhe subsidiar
políticas de apoio, talvez através de uma formação inicial para a função, implicará em
reforçar as atitudes de desgaste do profissional, além de não auxiliar sua atuação como
articulador de espaços de formação.
O CPL tem como atribuição religar a tão sutil, tênue e já desgastada ligação entre
escola e espaços de formação. A própria Coordenação Pedagógica já se encontra
fragmentada quanto a esse sentido de espaço formador; já enfraquecida de umas práxis
verdadeira e emancipatória. O processo entre teoria e prática, entre professores e
formação, entre o ensinar e o aprender precisam estar unidos de forma tão latente que não
se consiga o ver separados.
O Coordenador Pedagógico, com a ajuda da reflexão no coletivo, e na força de
suas atribuições, pode construir a visão da escola como lugar de formação de seus
próprios docentes, com uma característica emancipatória, em um processo de mudança
institucional e social, e de criticidade no trabalho pedagógico.
Com todo pressuposto legal arregimentado pela portaria nº 15/2015 de
regulamentação do Regimento Escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal,
entende-se que o Coordenador Pedagógico Local, colocado no papel de assegurar que a
Coordenação Pedagógica seja espaço de formação continuada do corpo docente,
conforme consta no art.120, deve assumir essa responsabilidade junto aos professores
pela melhoria do ensino na escola, buscando um trabalho em harmonia e de qualidade
entre docentes e Coordenadores Pedagógicos Locais, procurando sempre novos e
melhores caminhos para a formação continuada.
Entretanto é necessário esclarecer quais aspectos dificultam a reflexão coletiva
entre professor/coordenador e o encontro de novas práticas pedagógicas alcançadas
através de encontros formativos entre esses dois personagens. Como já elencado, a
relação é considerada importante, mas está enfraquecida, cada vez mais desprovida do
sentido e identidade próprios dessa convergência de atuações. Quando temos foco como
vislumbrar o aspecto da formação continuada e o papel formador do CPL, observamos
mais consistentemente esse enfraquecimento.
Considerou-se todo aspecto teórico e os diálogos entre os diversos autores, leis e
princípios norteadores de formação continuada escolhidos, e seguiu-se uma percepção
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quanto a informações que precisariam ser discutidas para se alcançar o objetivo dessa
pesquisa. As categorias elencadas dentro do escopo do questionário para chegar até essa
resposta foram:
a) A Escola e a Formação continuada: Espaços, Conquistas e Protagonistas
b) Formação Continuada: distanciamento entre teoria e prática
c) O Coordenador Pedagógico Local e a dicotomia da Formação.
Dentro das categorias analisadas temos as seguintes discussões: A Escola e a
Formação Continuada: Espaços, Conquistas e Protagonistas, onde iremos abordar as
perspectivas de formação em serviço com ênfase na construção da profissão do
Coordenador Pedagógico, e como esse espaço foi se consolidando ao passar da evolução
do sistema educacional brasileiro e no Distrito Federal até chegar na atuação do mesmo
hoje; Formação Continuada: distanciamento entre teoria e prática, que discutirá os
princípios norteadores de uma formação continuada crítica-emancipadora e analisará as
pontes necessárias a serem construídas entre teoria e prática para consolidação de uma
práxis formativa que contemplem a formação proposta e o terceiro momento que
discorrerá sobre O Coordenador Pedagógico Local e a dicotomia de formação para
formação, onde os aportes propostos nos outros dois momentos servirão para uma análise
das dificuldades, contradições e desafios para a construção de uma identidade formadora
do CPL, e os possíveis apontamentos e reflexões que esses caminhos nos levarão.
Observou-se a correlação entre os espaços de atuação do coordenador pedagógico
e os aspectos desafiadores na construção de sua função como formador, os professores
pesquisados, ao responderem sobre qual é a atuação diária do CPL em sua escola, os
termos que recorrentemente aparecem nas respostas são “planejamento, auxilio, apoio e
substituições”, basicamente relacionada ao trabalho pedagógico dos professores. Termos
relacionados à formação, são poucos citados. Aparecem apenas duas vezes como “atuar
como formador e formar.”
Essa mesma variação é percebida quando se questiona quanto a relação do CPL
com os professores, onde são destacados termos como parceria como a boa relação entre
os pares, pois o coordenador sempre se mostra de extrema valia na articulação dos
conteúdos do currículo, no planejamento e no favorecimento da troca de experiências.
Mais uma vez a substituição de professores faltosos é citado como fator enfraquecedor
dessa relação. O termo formação é citado apenas uma vez, sem nenhum aprofundamento.

ISSN 2177-336X

7316

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

32

Observou-se que mesmo que os dispositivos legais proponham de forma clara o
papel do coordenador pedagógico nota-se que, na prática, esse profissional absorve para
si muitas atribuições que não são parte do escopo de sua responsabilidade. Há uma
percepção de que há uma desarticulação pedagógica e política nas ações e reações dos
profissionais da educação, impondo ao Coordenador Pedagógico, e também a outros
protagonistas da unidade escolar, uma falta de compreensão dos limites de sua atuação,
levando em consideração eixos de sua atribuição como formação, articulação e
transformação, e tomando para si propostas de apoio e professor substituto.
A distância entre teoria e prática na formação em serviço é consolidada pela
distância percebida entre as atribuições do Coordenador Pedagógico e o seu fazer
formador, apesar que é perceptível na pesquisa, que os professores respondentes
conseguem diferenciar pela maioria das vezes quais são atribuições formadoras do CPL e
quais são atribuições remetidas pelo meio dinâmico escolar.
Em contraponto com as atribuições, as ações que são comuns na atuação do CPL
mas que não são atividades formadores nem fazem parte de suas atribuições, obtiveram
pontuações que demonstraram certo conhecimento dos respondentes quanto aquilo não
ser de fato uma função do Coordenador Pedagógico.
Percebe-se que há noção do sentido real da atuação do CPL, da relevância de seu
papel em se discutir problemas, trocar experiências, compor estudos teóricos e promover
momentos de trabalho coletivo – pequenos aspectos da formação continuada. Porém,
promover esse espaço é tarefa complexa, cuja ferramenta essencial no processo é
reconhecer o CPL como ponte de diálogo entre a unidade escolar e o ambiente externo.
Apesar de apenas um deles citar a formação continuada, percebe-se a importância
em atividades relacionadas a prática pedagógica em sala de aula entendendo ambos - o
espaço da coordenação pedagógica e a sala de aula, como espaços de aprendizagem.
Entender esse papel como importante, é descontruir a fragmentada construção da figura
do formador, que substitui professores ausentes, que é apoio, que é apenas parceiro, e
construir uma estrutura sólida de um coordenador pedagógico que teria o papel de atuar
como articulador de um espaço de formação continuada que proporcionaria não só a
reflexão sobre a ação, como diz Schon (apud NOVOA, 1992), mas uma práxis pautada na
caminhada do conhecer-se a si mesmo como produto do processo histórico até hoje
desenvolvido que deixou marcas, e que só pode iniciar na prática, na atividade do dia-adia (SILVA, 2011).
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Considerações Finais
Ao findar da pesquisa, infere-se que há mais dilemas do que perspectivas quanto a
formação continuada ser uma das funções do coordenador pedagógico. Apesar de ser uma
atribuição legal, no real não tem ocorrido. Entre as falas dos respondentes e sua
contraposição com os diálogos teóricos apresentados reporta-se ao dilema de que a
formação continuada não tem sido pensada e organizada pelo coordenador pedagógico
para ser ofertada aos seus pares. Isso pode ser decorrente de sua formação inicial, visto
que muitos cursos de Pedagogia não discutem em seu currículo como função do
coordenador pedagógico de gerir espaços e momentos de formação continuada. Outro
dilema e o excesso de atribuições fora do escopo de sua atuação que acabam por sucatear
o seu trabalho pedagógico e caracterizando uma precarização quanto a gerir formação
continuada.
A perspectiva que se apresenta é no tocante a formação inicial dos
professores/pedagogos, durante sua estadia na universidade, para que ambos se
empenhem na compreensão de que a formação continuada é função do coordenador
pedagógico. É preciso encontrar nas escolas e instituições de Ensino Superior um
ambiente mediador para a proliferação de espaços de formação inicial ou continuada
adequada para licenciados e pedagogos, que atuariam como coordenadores pedagógicos.
E por meio de reflexões sobre a atuação desse profissional embasadas na epistemologia
da práxis, possa incitar espaços de discussão e cooperação entre os saberes construídos
através da realidade histórica analisada e as possíveis mudanças que decorrem com novas
políticas públicas de formação inicial e continuada. Eis os dilemas mas, eis as
perspectivas.
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RESUMO: Este Painel tematiza questões relativas à formação docente quanto às
políticas ou ações formativas referentes ao planejamento que tem fundamentado os
currículos formativos vividos pelos professores. A partir da base curricular os docentes
constroem saberes específicos de suas áreas de atuação e se constituem como
profissionais. A discussão permeada nos três trabalhos que se entrecruzam objetiva
problematizar ações formativas desencadeadas em contextos de imprecisões,
contradições e embates acerca do que constitui a formação do profissional docente. O
estudo assume como aporte teórico-metodológico a perspectiva sócio-histórica e
dialética da pesquisa, que explica a realidade pelo movimento do pensamento dos
indivíduos que a constitui. Desse modo, as significações, enquanto produções humanassociais só podem ser estudadas em seu movimento de constituição, tanto no contexto
dos discursos construídos oficialmente, como nos sentidos atribuídos pelos sujeitos da
prática. O primeiro trabalho analisa a implementação das políticas propostas no Plano
de Ações Articuladas – PAR (2007-2011) para a formação continuada de professores do
município de Mossoró-RN. O segundo estudo aborda os entraves e dificuldades do
Proinfância na Política de formação do município de Olho D‟água do Borges/RN. A
aprendizagem profissional da docência é o que discute o último trabalho apresentado,
onde se analisa como ocorre a construção de saberes específicos da docência na
Educação Infantil no contexto do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia. Os
resultados evidenciam que há encontros e desencontros entre o texto das políticas e a
prática das propostas de formação de professores. As análises apontam que os sentidos
circulantes acerca do que os docentes podem aprender numa formação – seja ela inicial
ou continuada - estão sendo (in)definidos em, pelo menos, duas instâncias: uma
deliberativa - documentos de políticas nacionais; uma prática – planejamento e
desenvolvimento de práticas formativas de professores nas instituições educativas.
Palavras-chave: Formação Docente. Políticas. Construção de Saberes.
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REPERCUSSÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA POLÍTICA DE
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
Francisca Edilma Braga Soares Aureliano
UFRN/UERN/CNPq
edilmaaureliano@hotmail.com
RESUMO: Este trabalho objetiva analisar a implementação das políticas propostas no
Plano de Ações Articuladas – PAR (2007-2011) para a formação continuada de
professores do município de Mossoró-RN. Apresenta um recorte de uma pesquisa do
doutorado em Educação que investigou a repercussão deste programa na formação de
professores do referido município. O estudo está vinculado ao Observatório da
Educação da UFRN que analisa esse programa em municípios dos estados de Minas
Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. Inicialmente aborda-se a articulação do Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE, Plano de Metas Compromisso Todos Pela
Educação – PMCTE, e o Plano de Ações Articuladas – PAR – como estratégias do
planejamento governamental que propõe fortalecer as relações federativas entre os entes
federados, mediante a descentralização de políticas, como as direcionadas à formação
docente. Em seguida, realiza-se a análise dos dados das entrevistas pelo procedimento
metodológico de núcleo de significação (AGUIAR; OZELLA, 2013) que trata do
indicador sobre a formação continuada, que entrecruzados com documentos da
educação municipal e nacional, e do referencial teórico, foram construídas sínteses
críticas sobre a repercussão do PAR nessa modalidade formativa. O estudo seguiu a
perspectiva sócio-histórica e dialética da pesquisa, que explica a realidade pelo
movimento do pensamento dos indivíduos que a constitui. Verificou-se que o
município analisado apresentava uma política de formação instituída, o que contribuiu
para o menor número de ações nessa área. Os cursos de formação continuada
desenvolvidos em parceria com o MEC receberam apenas apoio técnico, priorizando a
multiplicação dos conteúdos planejados pela Rede Nacional de Formação dos
Profissionais da Educação Básica – Renafor, e muitos deles foram implementados no
período do PAR, mas não constava em proposições.
Palavras-chave: Plano de Ações Articulada. Formação continuada. Repercussão.
INTRODUÇÃO
As mudanças estruturais provocadas pelo processo de globalização da economia,
que foi impulsionada pela revolução tecnológica, contribuíram para o desenvolvimento
da sociedade informacional e do conhecimento, requerendo à qualificação profissional.
Essa realidade exige do Estado o aumento dos gastos com educação, o que contribuiu
para que as políticas públicas de formação dos profissionais da educação, a partir dos
anos 1990, fossem intensificadas. Os governantes instauraram um conjunto de políticas
focalizadas na universalização da educação básica, centradas em problemas
identificados na escola, principalmente a retenção, a evasão, a desistência, dentre outros,
que configuram o baixo rendimento escolar. A esses problemas se somam a
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precarização do trabalho docente e sua desqualificação profissional, caracterizadas pela
perda de controle do professor quanto ao processo desse trabalho.
Naquele cenário, reafirmava a necessidade de profissionalização do magistério
por meio da formação, que se confirmou como um dos eixos da reforma educacional.
Ao mesmo tempo em que se apoiava a implementação de políticas formativas,
centralizava-se nos profissionais da educação maior parcela de responsabilidade pelas
mudanças e/ou pela melhoria da qualidade da educação brasileira.
As mudanças e exigências em relação à formação de professores foram
legitimadas por marcos regulatório expressados na Constituição Federal – CF, leis,
decretos, portarias e resoluções. Apesar das políticas de formação de professores terem
experimentado retrocessos em termos de qualidade, houve avanços quanto ao acesso a
cursos de formação continuada promovidos pela Rede Nacional de Formação de
Profissionais da Educação – Renafor. Tais políticas integram uma das dimensões do
PAR, constituindo-se em um conjunto de ações do PDE a serem implementadas nos
municípios mediante a adesão dos sistemas de ensino estaduais e municipais ao Plano
de Metas Compromisso Todos Pela Educação – PMCTE.
Apresentamos neste trabalho um recorte da nossa pesquisa de doutorado em
educação¹. Teve como objetivo analisar a repercussão das ações do PAR na política de
formação continuada de professores no município de Mossoró-RN. O estudo orientouse pela perspectiva sócio-histórica e dialética da pesquisa, cuja abordagem explicita a
realidade pelo movimento do pensamento do pesquisador e dos sujeitos (LUKÁCS,
2010).
Realizamos entrevistas semiestruturadas com 03 sujeitos (Margarida, Jacinto e
Violeta) e com os dados construímos um núcleo de significação com indicadores e
conteúdo que tratava das ações do PAR (MOSSORÓ, 2007) voltadas à formação
continuada. Os núcleos representam “[...] o movimento de abstração que, sem dúvida,
contém o empírico, mas pela sua negação, permite o caminho em direção ao concreto.”
(AGUIAR; OZELLA, 2013, p. 308). Entrecruzamos os dados do indicador os
documentos sobre o planejamento e a formação de professores da educação municipal e
nacional, e o referencial teórico, e a partir dos quais, construímos nossas sínteses
reflexivas sobre o objeto analisado.
Inicialmente

abordaremos

a

articulação

do

PAR

com

o

Plano

de

Desenvolvimento da Educação – PDE –, e com o Plano de Metas Compromisso Todos
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Pela Educação –PMCTE –, demonstrando suas proposições para a formação de
professores. Em seguida, expomos nossas análises dos dados empíricos acerca da
repercussão do PAR na política de formação continuada dos professores do município
de Mossoró-RN. Em conclusão, apresentamos nossas sínteses dos resultados do estudo
em torno da política de formação continuada de professores.
PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
ARTICULAÇÃO ENTRE PDE, PMCTE E PAR
Compreender a formação de professores como parte do planejamento
governamental do Brasil implementado nos municípios pelo Plano de Ações
Articuladas – PAR – como um mecanismo de viabilização dos programas do Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE – requer uma discussão acerca do contexto
político em que essas políticas públicas para educação básica se inserem. Elas vêm se
ajustando aos ditames da sociedade globalizada e informatizada que visa cumprir as
exigências internacionais pactuadas pelo Brasil e os organismos multilaterais que visam
a universalização do ensino como saída para o desenvolvimento.
Seguindo as definições políticas e econômicas, definidas a partir da Conferência
de Jomtien em 1990, o Estado brasileiro, redefiniu seu papel como parte da estratégia
neoliberal para superar a crise do capital, incluindo a educação. O conjunto de reformas
partiu do planejamento, ajustando os objetivos aos compromissos assumidos
internacionalmente. Alguns planos e programas foram apresentados pelos governos
brasileiros, nas décadas seguintes, com o intuito de fortalecer as relações federativas
entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal.
O Plano de Desenvolvimento da Educação foi implementado em 2007 no
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dando continuidade as exigências
instituídas nos anos 1990. De caráter ambíguo, e sem participação social, esse plano se
propõe efetivar as ações do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001,
configurando-se como um plano executivo, sem participação social sendo um conjunto
“[...] de programas que visam dar sequência às metas quantitativas estabelecidas
naquele diploma legal, mas os enlaces conceituais propostos tornam evidente que não se
trata, quanto à qualidade, de uma execução marcada pela neutralidade.” (BRASIL,
2008, p.7). Segundo Saviani (2007), o PDE não tem a estrutura de um plano, é apenas
um programa do governo com ações para a educação que se apresenta como um
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mecanismo indispensável ao enfrentamento dos desafios do novo contexto político e,
consequentemente, ao cumprimento do acordo firmado pelo Estado brasileiro com os
organismos multilaterais, qual seja, melhorar a qualidade da educação. Para viabilizar as
ações da educação básica, o MEC propõe, nesse programa, que se crie um instrumento
jurídico que inaugure um novo regime de colaboração entre as unidades federadas para
cumprir diretrizes pactuadas e consubstanciadas em um plano de metas.
Para isso, o governo brasileiro apresentou o PMCTE, pelo Decreto nº 6.094 de
24 de abril de 2007, simultaneamente com o PDE, e como mecanismo de consolidação
das ações destes, o PAR (BRASIL, 2007). Esses programas inauguram uma nova
modalidade de planejamento e de gestão educacional para os diferentes entes federados,
os quais assumem responsabilidades compartilhadas em relação à aprendizagem dos
estudantes, visando atingir resultados definidos em metas a serem alcançadas até 2021.
Naquele ano, os municípios prioritários – com IDEB abaixo da meta nacional –,
foram convidados a aderir voluntariamente ao PAR, sendo essa, a única condição de
assegurar a assistência técnica e financeira do MEC para implementação das políticas
educacionais. Ao aderir ao plano contendo um conjunto de metas, os governos
subnacionais passaram também a responder pelo direito à educação, prestando contas à
sociedade e ao Estado. As ações pretensamente descentralizadas remetem ao
monitoramento do IDEB pelo MEC, como forma de controle e de assegurar
investimentos em troca de melhores resultados.
A adesão ao PAR credenciava o município a assumir o compromisso de efetivar
as 28 diretrizes do PMCTE e, ao mesmo tempo, estabelecia um pacto entre os gestores,
com a implementação das políticas do PDE em todo o território nacional. A ideia do
MEC seria fortalecer o regime de colaboração entre as esferas federativas, fazendo
cumprir algo que estava assegurado na Constituição de 1988, conforme nos referimos.
Para isso, de acordo com Camini (2009, p. 64) o MEC comprometeu-se em ir ao
encontro “[...] dos entes federados para conhecer a sua realidade e assumir o
compromisso de assisti-los técnica e financeiramente na execução de projetos e ações
para a melhoria da qualidade da educação”.
O PAR se estruturou em quatro grandes dimensões: Gestão Educacional,
Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, Práticas
Pedagógicas e Avaliação, e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Na época da
formulação do PAR, as dimensões compreendiam áreas, que agrupavam 52 indicadores
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específicos a serem analisados e discutidos pela equipe e, em seguida, pontuados no
diagnóstico da realidade educacional. A pontuação variava entre 1 e 4 (situação crítica,
insuficiente, apresenta mais aspectos positivos do que negativos e a situação positiva,
respectivamente). As situações avaliadas com 3 e 4 não geravam ação para atender às
demandas do indicador analisado. Entre esses critérios, tem-se também a opção Não se
Aplica – NSA – que exclui o indicador em relação à realidade avaliada. A equipe
atribuía um critério de pontuação ao indicador que melhor representasse a realidade do
município. Quanto mais alta a pontuação, melhor seria o nível da situação representada,
não gerando ações.
Na área de formação continuada da dimensão de formação de professores no
PAR são propostos cursos de formação continuada na categoria de aperfeiçoamento e de
especialização. O MEC entra com o apoio técnico e o financeiro. O apoio técnico é
efetivado pela formação de tutores para serem multiplicadores nos municípios, e o
financeiro pelo pagamento de bolsas aos professores de universidades para promover a
formação. A proposta do governo é qualificar os professores para produzir melhorias no
trabalho docente, na maioria das vezes, sem considerar outros fatores que influenciam
na atuação desses profissionais.
A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E O PAR DE MOSSORÓRN: REPERCUSSÃO DAS AÇÕES
A formação continuada é a modalidade formativa direcionada aos professores
que têm a certificação da formação inicial, os quais precisam atualizar constantemente
os conhecimentos teóricos e os saberes práticos que consolidam a ação docente. Sua
função não é suprir as deficiências da formação inicial ou oferecer formação específica,
mas, sim, contribuir para o desenvolvimento profissional do professor. Ademais, deve
propiciar o crescimento político, histórico, social, pessoal e profissional ao longo da
carreira docente, contribuindo para o enfrentamento de problemas cotidianos da prática
pedagógica, inserida em contextos de permanente mudança.
Essa formação de caráter permanente, na perspectiva de estudiosos da educação,
como Imbernón (2006), Pimenta (2008), dentre outros, deve voltar-se para a
profissionalização individual e coletiva, para reforçar as práticas escolares e o
desenvolvimento profissional. Esse entendimento confronta-se com o discurso técnico
acerca da aprendizagem por competência que é difundido pela política nacional de
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formação de professores, que substitui o conceito de saberes, de conhecimentos na
educação, e o de qualificação em relação ao trabalho.
Os autores consideram que a formação continuada é básica para a produção do
conhecimento, pois ajuda a problematizar a prática, mediante o processo de reflexão na
e sobre a ação. Contribui também para que se percebam os condicionantes internos e os
externos que influenciam nos processos de aprendizagem, na avaliação das necessidades
dos estudantes, e na compreensão das condições sociais em que a prática se desenvolve.
Nesse sentido, compreendemos que o processo de formação continuada mobiliza a
consciência do professor quanto aos problemas que enfrenta na prática, à luz da teoria.
E o conduz, ainda, a rever suas rotinas, e a buscar soluções e a organizar novas
metodologias de ensino.
Analisando o documento do PAR de Mossoró-RN (2007-2011), constatamos
que a dimensão da Formação de professores do Plano de Ações Articuladas de
Mossoró-RN constatamos que é composta de 4 áreas e 9 indicadores. A formação
continuada é uma área constituída de três indicadores. Os dois primeiros se referem à
formação continuada de professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental, respectivamente. O indicador 2 contemplava ações para cursos de
formação continuada pautadas por conteúdos relativos à aprendizagem de leitura,
escrita, matemática e demais componentes curriculares, uma necessidade dos
professores, principalmente no ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano).
A esses indicadores, foi atribuída pontuação 4 no diagnóstico do PAR, não
suscitando, por isso, nenhuma ação tampouco subações. Isso ocorreu porque o
município já desenvolvia políticas formativas em atendimento a esses segmentos de
ensino. Os dados das entrevistas evidenciam que nos anos iniciais do ensino
fundamental estava sendo implementado o Pró-Letramento – um programa financiado
pelo MEC, e o curso Viver, Cantar e Brinca para os professores da educação infantil, de
iniciativa do próprio município.
O indicador 3 da referida área trata da existência e da implementação de
políticas de formação continuada de professores para melhoria da qualidade da
aprendizagem em todos os componentes curriculares, nas séries ou anos finais do ensino
fundamental, que recebeu pontuação 2. A ação gerada contemplava políticas que visava
à melhoria da aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática. Dentre as 25
subações definidas para esse indicador no Guia Prático de ações do PAR/2007, apenas
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uma foi selecionada pelo sistema: “Oferecer curso de formação continuada
(Aperfeiçoamento) em todos os componentes curriculares para professores que atuam
nos anos/séries finais do ensino fundamental”. (BRASIL, 2007a, p. 38).
Todas as subações mencionadas nesse documento para atender ao indicador e ao
critério de pontuação, correspondiam a cursos de aperfeiçoamento e de especialização,
que seriam realizados com a assistência técnica do MEC, nas modalidades presencial e à
distância, por meio da Renafor. Os cursos voltavam-se para componentes curriculares
(Língua Portuguesa e Matemática) e para a diversidade: educação do campo, educação
integral, educação ambiental, gênero e diversidade, relações étnico-raciais, alfabetização
e linguagem, e ciência humanas e sociais. Nos chama a atenção o fato de o curso
proposto ser uma subação que não estava mencionado no Guia Prático como
capacitação, a ser realizado sob a total responsabilidade do município em parceria com a
UERN.
A ação à qual nos referimos foi o GESTAR II, que no PAR, era um curso a ser
realizado com professores de todas as áreas, mas que atendeu apenas os de Língua
Portuguesa e de Matemática. A despeito de ser considerada importante essa ação foi
restritiva, porque só atendeu a esses componentes curriculares, excluindo os demais.
Violeta (2015), coordenadora do setor de formação continuada, elencou a necessidade
de ter-se um olhar mais aguçado sobre o atendimento aos professores dos anos finais do
ensino fundamental e da Educação de Jovens e adultos – EJA. Para ela, “[...] é uma luta
que a gente tem que centrar mais foco do 6º ao 9º ano e EJA. Essa política precisa ser
bem definida porque tem formação, mas não é uma coisa sistemática”. Podemos, então,
inferir que a entrevistada parece desconhecer que as únicas ações geradas no PAR de
2007 foram direcionadas para os professores dos anos finais do ensino fundamental,
mesmo não atendendo a todos os componentes curriculares.
Outra constatação importante nesta pesquisa foi a de que, no PAR-2007, as
ações para EJA ficaram completamente ausentes, ainda que o município mantivesse
parceria com o MEC no Programa Brasil Alfabetizado – PBA, voltado para a
alfabetização de jovens e adultos, cujos recursos também se destinavam à formação de
professores alfabetizadores. Aqueles que lecionavam nos demais anos da EJA
integravam cursos pontuais que a Secretaria Municipal de Educação realizava para o
ensino fundamental, desconsiderando, assim, as especificidades dessa modalidade.
Desse modo, as condições de trabalho desses professores, seus conhecimentos
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específicos, a realidade política, econômica e cultural na qual se inscrevem os processos
de ensino e de aprendizagem dos estudantes ficam à margem dos cursos de que eles
participam.
Com base nos estudos de Imbernón (2000), entendemos que a formação
continuada deve fundamentar-se em uma concepção que implica a politização e a
autonomia. Deve realizar-se mediante propostas formativas que atinjam capacidades
individuais, coletivas e profissionais dos professores bem como relações sociais que vão
além do compromisso técnico e da formação por competências. Violeta (2015) afirmou
que a Secretaria de Educação não tinha um plano de formação que correspondesse às
necessidades dos docentes, apenas aderia às propostas do MEC. Em relação a isso,
Franco (2002, p. 177) destaca que “A formação de professores desvinculada de um
projeto político só pode caracterizar uma concepção extremamente pragmatista,
reprodutivista, tecnicista da ação docente”.
Entendemos que a formação continuada deve ser assegurada pelas instituições
educacionais ao longo da carreira profissional, como projeto institucional e sistemático.
Por não existir um projeto de formação, o município estava ferindo o Plano Municipal
de Educação (MOSSORÓ, 2004), o qual define a implantação de um programa de
formação para os profissionais da educação, que implica a elaboração de um projeto.
Esse atributo, que se direciona a formação de professores, deve ser instituído nos
sistemas de ensino com ações formativas potencializadas que mantêm vínculo com as
necessidades da escola nos aspectos administrativo, pedagógico e inter-relacionais.
Para Violeta (2015), coordenadora de formação, o modo como os cursos são
planejados e implementados se distancia do caráter contínuo que deve ser atribuído à
formação continuada. Esta corresponde à reflexão sobre problemas identificados no
trabalho docente e implica sistematização de temas, estabelecendo elos entre a teoria e a
prática. Esse entendimento relaciona-se com a concepção de formação fundamentada na
racionalidade crítica (GHEDIN, 2008), que prioriza a epistemologia da práxis como
norteadora dos processos formativos. As políticas formativas desenvolvidas em
Mossoró-RN não se inscrevem nesse prisma, mas priorizam a perspectiva orientada
pelo MEC, que valoriza a padronização.
Quanto aos cursos de especialização, não estavam propostos no PAR de 2007,
mas o município foi beneficiado com formações nesse nível para gestores escolares e
professores da educação infantil realizados pela Plataforma Freire em parceria com a
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UFRN, como ações desse programa. De acordo com Margarida (2015) os cursos de
especialização eram realizados em serviço, pois a liberação das atividades docentes só
era garantida pelo PCCR (MOSSORÓ, 2006) a partir do mestrado. Uma política que
atenda à dimensão formação de professores deve ter como base um planejamento que
assegure a continuidade em cursos de aperfeiçoamento, ou lato sensu, que “[...] dotem
os professores de perspectivas de análise que os ajudem a compreender os contextos nos
quais se dará sua atividade docente.” (SEVERINO, 2011, p.189). A concepção
(neo)tecnicista de formação (PIMENTA, 2008), inerente ao PAR, distancia-se da
concepção de formação continuada como um processo contínuo, permanente e de
construção coletiva, e também de autoconstrução. Os cursos foram rápidos e não
possibilitam à reflexão sobre a prática, pois são planejados sem haver consulta aos
professores das suas reais necessidades formativa.
Na busca pelo título de especialistas, os professores, às vezes, sacrificavam os
dias de descanso (finais de semana), com negociação junto aos diretores, assegurando a
reposição de aulas, caso faltassem às atividades inerentes a suas funções. As precárias
condições de trabalho dos professores nem sempre se adaptam a realidade de todos os
docentes, principalmente às daqueles que trabalham em três expedientes. Essa situação
foi reforçada por Jacinto (2015) quando apontou a falta de tempo para participar de um
curso de especialização: “[...] eu abandonei uma especialização da Universidade Federal
porque disseram inicialmente que era um sábado mensal e, quando a gente chegou no
primeiro encontro, eles disseram que era todos os sábados seguidos e um ano de curso”.
A especialização é um nível de formação que inscreve os professores na
pesquisa de sua própria prática, o que requer tempo para reflexão sobre objetos de
estudo e que isso pode ser feito em serviço, desde que as condições de trabalho dos
docentes não sejam de exploração, como a do professor Jacinto (2015). Essas condições
impossibilitam o desenvolvimento da pesquisa sobre problemas da escola, o que leva os
professores a buscarem somente a titulação que lhes garanta uma melhor remuneração.
A promoção de cursos de especialização aproxima as universidades públicas dos
problemas inerentes à educação básica. Como centros de pesquisa, elas podem
contribuir para o desenvolvimento científico na formação dos profissionais da educação
e para a produção do conhecimento sobre a realidade.
Em Mossoró-RN, os professores se especializaram sendo submetidos a precárias
condições de estudo e de trabalho. A Secretaria Municipal de Educação – SME –
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exerceu rígido controle sobre os processos formativos dos docentes para que elevassem
o nível de certificação e de inserção em oportunidades de produção de conhecimento de
suas práticas por meio dos cursos que eles eram obrigados a fazer para cumprir carga
horária estipulada no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, e com isso, obter
progressão na carreira.
De acordo com Rodriguez e Cabral Neto (2006, p. 06), nos últimos anos
percebeu-se que os docentes são “[...] considerados mais como um meio ou recurso para
o melhoramento da qualidade da educação do que como sujeitos que realizam um
trabalho social e são, portanto, protagonistas ativos dos processos de mudança”.
Portanto, as políticas de formação direcionadas aos professores deveriam contar com
sua efetiva participação nos processos decisórios, possibilitar reflexão sobre os saberes
docentes, valorizando os existentes e a busca por melhorias. Assim, eles teriam
condições de problematizar suas práticas, contribuindo para o crescimento profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação se destaca como estratégia de desenvolvimento econômico e, para
que venha a atender às exigências econômicas e sociais, o Estado institui uma série de
mudanças no setor pelo aparato legal e normativo, em atendimento às diretrizes
definidas nas conferências internacionais organizadas pelos organismos multilaterais.
Em vez de gestão compartilhada, que promove a autonomia das esferas governamentais,
o Estado transfere responsabilidades da União e dos Estados para os municípios, mesmo
que muitos destes não tenham capacidade financeira para cumprir com a contrapartida
exigida nos contratos de gestão.
O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e o Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação – PMCTE, foram criados em 2007 com essa
finalidade – a de descentralizar as políticas educacionais para os estados e municípios, a
fim de equalizar as desigualdades educacionais, mediante o Plano de Ações Articuladas
– PAR. A União se propõe, por meio do PAR, melhorar os indicadores do IDEB, pelo
fortalecimento das relações intergovernamentais e de um regime de colaboração que
assegure a descentralização e a autonomia dos demais entes federados na
implementação das políticas educacionais, para garantir os objetivos do Pacto
Federativo, mas se mantém no controle do financiamento e dos resultados dos
indicadores educacionais.
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Na dimensão formação de professores do PAR de Mossoró-RN (2007-2011),
percebemos, especificamente, que na área da formação continuada apenas uma ação foi
gerada pelo programa direcionada aos professores dos anos finais do Ensino
Fundamental. No município havia uma política formativa instituída com muitos cursos
tanto financiados pelo MEC, como por recursos próprios, o que tornava o programa só
mais um complemento para as ações em desenvolvimento. Após 2007, algumas ações
voltadas para cursos de aperfeiçoamento e de especialização foram implementadas
mesmo não estando no documento PAR, pois o MEC apresentava como requisito a
adesão ao programa, mediante a assinatura ao termo de compromisso pelo gestor
municipal. Por isso essas ações vinham como sendo do PAR, sem que constassem no
documento.
A ausência de um projeto democrático da rede municipal de ensino de MossoróRN deixa a formação docente vulnerável a ações governamentais que não assegura aos
professores o direito a uma política pública que tenha como ponto de partida seus
processos de aprendizagem, suas condições de trabalho e de estudo e demais
necessidades formativas. As ações desenvolvidas em parceria com o MEC limitam-se à
multiplicação dos conteúdos planejados pelas altas esferas do governo, que nem sempre
correspondem às necessidades dos professores. Assim, podemos dizer que nas ações
geradas pelo PAR para formação de professores de Mossoró-RN, o MEC, não
disponibilizou de recursos financiamentos direto, somente a assistência técnica da
UERN, como unidade executora.
NOTA
1

Pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
RN, financiada com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq –
e está vinculada ao Projeto “Avaliação do Plano de Ações Articuladas (PAR): um estudo em municípios
do Rio Grande do Norte, Pará e Minas Gerais (2007-2011)” do Observatório da Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E O PROINFÂNCIA: IMPACTOS E DESAFIOS NA
FORMAÇÃO DOCENTE
Maria Ghisleny de Paiva Brasil
ProPEd – UERJ
ghislenybrasil@hotmail.com
RESUMO: Este trabalho trata-se de um recorte da nossa pesquisa de doutorado que
está em andamento a partir de 2013 e tem como objetivo analisar como são
implementadas as políticas de edificação dos espaços na Educação Infantil e a
reverberação na prática numa sala de atividades de uma unidade construída pelo
PROINFANCIA no município de Olho D‟água do Borges/RN. A pesquisa está dividida
em três momentos: 1) estudo do espaço no ciclo de políticas; 2) estudo exploratório e 3)
estudo de caso/intervenção. A metodologia tem como aportes a abordagem históricocultural de Vygotsky (2007) e o dialogismo de Bakhtin (2011) sobre a pesquisa nas
ciências humanas e os processos de aprendizagem e desenvolvimento, concebidos como
essencialmente sociais e discursivos. Apoiada na abordagem do Ciclo de Políticas
formulada por Stephen Ball (2011) e colaboradores, a pesquisa busca investigar os
embates e lutas nos contextos de influência, de produção de textos e da prática. A
proposta de Ball (1994) é que se analise a política de modo representativo através de um
“ciclo político” de maneira que este se configure como um processo histórico, dialógico,
conflituoso e plural. Dessa forma, ao analisar a política pública – PROINFANCIA – pela
perspectiva da abordagem do ciclo de políticas, compreendemos a produção e
negociação de sentidos e significados que compõe os diferentes contextos. O recorte
que faremos neste texto, apresenta alguns achados sobre os entraves e dificuldades do
Proinfância na Política de formação do município pesquisado. A análise parcial aponta
que há tensões entre o texto das políticas e a prática escolar, além das suas implicações
histórico-culturais que orientam o enfoque no contexto em estudo. A pesquisa vem
possibilitando a reflexão sobre a ressignificação das políticas públicas nacionais de
Educação Infantil nas Municipais.
Palavras-chave: Formação docente – PROINFANCIA –– Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
A democratização da Educação Infantil se configura como meta da sociedade
brasileira e, portanto, foco das políticas educacionais. Nesta perspectiva, se faz
necessário, investigações que objetivam analisar essas políticas, tanto em relação às
formas como são concebidas e implantadas quanto aos seus conteúdos e intenções.
Nesse sentido, a partir de 2013 está em andamento uma pesquisa de doutorado
que tem como objetivo analisar como as políticas nacionais de Educação Infantil
reverberam na prática de uma unidade construída pelo PROINFANCIA (Programa
Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública
de Educação Infantil) no município de Olho D‟água do Borges – RN. Os objetivos
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específicos que norteiam a pesquisa são: 1) Perceber como as políticas nacionais são
ressignificadas, nas estaduais e municipais; 2) Compreender o efeito disso numa sala de
aula em uma Unidade construída pelo PROINFANCIA; c) Entender como o espaço
desse local é programado e efetivado na prática pedagógica cotidiana das professoras e
das crianças. Para a análise do “contexto de influência, da produção e da prática” das
políticas, utilizamos as discussões sobre o Ciclo de Políticas de Stephen Ball (1994) que
subsidia a análise dos textos das políticas e sua reinterpretação e recriação pelos sujeitos
que as vivenciam na creche pesquisada, numa perspectiva de (re)criação e
desenvolvimento de novas políticas , como produtos dessa comunicabilidade.
A proposta de Ball (1994) é que se analise a política de modo representativo
através de um “ciclo político” de maneira que este se configure como um processo
histórico, dialógico, conflituoso e plural. Dessa forma, ao analisar a política pública –
PROINFANCIA – pela perspectiva da abordagem do ciclo de políticas, o qual
considera os contextos de produção das políticas, permite compreender a produção e
negociação de sentidos e significados que compõe os diferentes contextos. Neste
sentido, consideremos a afirmação de Ball (2006, p.26):
As políticas normalmente não nos dizem o que fazer, elas criam
circunstâncias nas quais o espectro de opções disponíveis sobre o que
fazer é reduzido ou modificado ou nas quais metas particulares ou
efeitos são estabelecidos.[...] Tanto as pessoas que ‗fazem„ as
políticas quanto àquelas confrontadas com elas são deslocadas.

Nesse sentido, entendemos o PROINFANCIA, com seus múltiplos participantes
dentro de um processo histórico, cultural e dialógico. O seu entorno está sendo estudado
como produtos de múltiplas vozes que envolvem negociações, disputas, acordos,
tensões e intenções em seus mais variados níveis. Neste trabalho, o processo político é
entendido como um ciclo multifacetado e dialético. Para interpretá-lo é necessário
articular o discurso dos diferentes sujeitos envolvidos.
A opção por esta proposta para analisar o PROINFANCIA, permite a
reconstrução das diversas características da organização de uma política nacional,
procurando dar sentido e entendimento ao caráter irregular da ação pública, de forma a
apreendê-la em um todo mais coerente e compreensível.
Para Mainardes (2007), a discussão do ciclo de políticas constitui-se num
referencial teórico-analítico útil para a análise de programas e políticas educacionais,
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pois envolve várias dimensões: as estratégias utilizadas no processo, o envolvimento
das pessoas no processo de elaboração e de desenvolvimento e as tensões,
compromissos, embates que a política produz durante a sua execução.
No contexto de influência do PROINFANCIA estão sendo analisados aspectos
local e global no âmbito do surgimento desse programa e dos discursos construídos ao
seu redor. Isto significa entender o programa no bojo da sua essência, ou seja, como um
programa político-social. É nesse contexto que aparecem as disputas sobre as
finalidades e sobre os meios que foram utilizados para ser elaborado o PROINFANCIA
como política pública.
Para o contexto da produção do texto, investigamos o início do processo da
escrita desse programa, os autores da política, os discursos e as vozes que ressoaram na
elaboração do mesmo. Através da análise documental identificamos as legislações,
documentos oficiais e pronunciamentos, as propostas explícitas pelo poder público
municipal, quer dizer, os objetivos e perspectivas da implementação do programa
presentes no discurso oficial.
Os elementos do contexto da prática envolve uma creche pública construída
pelo PROINFANCIA. Para conhecer as interpretações que esse contexto possibilita ao
texto da política e o processo de implementação é preciso compreender quem são os
seus participantes, para que público a política foi implementada e executada, em que
medida materializa uma política pública de colaboração entre a União e municípios que
amplia efetivamente a organização do ambiente físico para a criança pequena. Para isso
ouvimos, as narrativas da equipe gestora e das professoras da instituição através de

sessão reflexiva e entrevistas, além da análise da Proposta Pedagógica da creche. O
contexto da prática é importante porque produz os efeitos positivos ou negativos para a
implementação das políticas. Dessa forma, é aqui onde os sentidos atribuídos aos textos
políticos têm consequências reais, que levam a interpretações e recriações, podendo
introduzir mudanças e transformações significativas a política original.
A pesquisa em andamento está dividida em três momentos: (1) estudo do
espaço no ciclo de políticas (2) estudo exploratório e (3) estudo de caso/intervenção.
No primeiro momento, com base no ciclo de políticas, fizemos uma análise dos
documentos oficiais que tratam das políticas públicas voltadas para o espaço da
educação Infantil. O segundo momento, constituiu-se num estudo exploratório para a
aproximação e familiarização entre a pesquisadora e as co-pesquisadoras da pesquisa e
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dessas com a proposta metodológica. O terceiro, refere-se às intervenções que
desencadearam as transformações nos arranjos espaciais de um berçário/2014 da
Educação Infantil.
Neste texto faremos um recorte da pesquisa, apresentando alguns achados sobre
os entraves e dificuldades do Proinfância na Política de formação do município
pesquisado.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As reflexões sobre este estudo estão, fundamentadas nas proposições da
abordagem histórico-cultural de Vygotsky (1987, 1988) e de Bakhtin (1997, 2006), para
quem as interações sociais e o signo são mediadores da constituição do sujeito. De
acordo com Vygotsky (1987, 1988), o homem se constitui na cultura quando, uma vez
inserido em práticas sociais, realiza experiências com seus pares e as internaliza através
da linguagem, produzindo/interpretando, significações e sentidos. De modo semelhante,
Bakhtin (1997) também enfatiza o signo como elo entre o homem e o mundo exterior na
constituição de sua consciência.
Bakhtin propõe que linguagem e gênero são apresentados às pessoas através da
participação cultural, e tornam-se bases de sentido às quais interpretará e responderá ao
mundo. Cada pessoa é autora de sua própria história e, como em cada ato autoral, a
eleição e a interpretação são imprescindíveis. Seguindo as ideias de Bakhtin e
Vygotsky, também cada ato de autoria é um ato de coautoria.
Ao assumirmos essa perspectiva teórico-metodológica, nos orientamos por
alguns de seus princípios das ações investigativas, que segundo Freitas (2002, p.28)
Trabalhar com a pesquisa qualitativa numa abordagem sócio-histórica
consiste, pois, numa preocupação de compreender os eventos
investigados, descrevendo-os e procurando as suas possíveis relações,
integrando o individual com o social. [...] Trata-se, pois, de focalizar
um acontecimento nas suas mais essenciais e prováveis relações.

Em nossa pesquisa, os dados são compreendidos como produção de sentido,
parte, processo, resultado e produto. Os dados passam a constituir não o cerne da
pesquisa em si, mas um dos momentos da produção e toda a análise, as expectativas, os
meandros, as idas e vindas da construção desse processo de criação.
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Na terceira parte do trabalho, ao analisarmos a reverberação na prática, das
políticas oficiais para educação infantil, procuramos recorrer a uma abordagem
metodológica que privilegie, na construção dos dados, a atenção aos momentos
interativos dos sujeitos que fazem parte dessa política acontecer. Encontramos na
abordagem histórico-cultural proposições de ordem epistemológica e metodológica,
defendidas por Vygotsky (1988) e Bakhtin (1992), que enfatiza no desenvolvimento
humano processos que dependem tanto do indivíduo nas/das relações que estabelece
quanto do meio físico e social em que se encontra.
Entendemos, nessa perspectiva, que é perceptível a importância de um processo
investigativo em que as co-pesquisadas, além de terem algo a dizer, também possam
fazer como agentes na realidade vivenciada: possuem voz e vez. Investigador e
investigado se tornam sujeitos em interação; colaboradores no processo investigativo
que se inter-relacionam – uma relação entre sujeitos que difere de uma interação sujeitoobjeto. (FREITAS, 2002).
Neste estudo, privilegiamos a entrevista com a secretária de educação do
município em estudo e a participação ativa das educadoras – duas professoras de um
berçário da Creche pesquisada, como co-pesquisadores e sujeitos da ação
(VASCONCELLOS, VALSINER, 1995). Isto significa dizer que nosso interesse não
residiu em realizar uma pesquisa sobre as educadoras da creche, mas, sobretudo com
elas. Ao problematizar as práticas habituais, oferecemos a eles outra possibilidade de
pensar a realidade e ressignificá-la, provocando a reflexão e a busca de respostas
possíveis para lidar com as questões do cotidiano e com aquilo que se encontrava
naturalizado pelo senso comum.
No percurso metodológico, procuramos discutir com a secretária de educação e
as educadoras as etapas da pesquisa convidando-as a propor e discutir diferentes
situações espaciais as quais seriam, posteriormente, fotografadas e analisadas.
Concordamos com Rocha e Aguiar (2003) quando afirmam que as metodologias
coletivas aguçam discussões e possibilitam produções conjuntas fortalecendo os
vínculos entre os profissionais e a ideia de instituição como uma unidade indissociável.
Entendemos que essa metodologia nos ofereceu meios para apreender questões relativas
à prática e à formação dos educadores, no ambiente de trabalho, a partir do olhar dos
próprios sujeitos em diálogo com o nosso olhar. Neste artigo, utilizaremos os dados
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construídos através de entrevista com a secretária de educação e a coordenadora
pedagógica do município em estudo, bem como, das observações realizadas.

IMPACTOS DO PROINFÂNCIA NA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOCENTE
NO MUNICÍPIO DE OLHO D’AGUA DO BORGES-RN
A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica se afirma como
uma proposição que rompe com paradigmas de uma didática voltada para a estruturação
curricular conteudista e instrucional, tradicionalmente fomentada no Ensino
Fundamental. As propostas pedagógicas devem se pautar nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (2010), documento mandatório que normatiza as
práticas do cotidiano na creche e pré-escola. Nesse documento, essas práticas são
instrumentos mediadores para o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil.
A mediação infere uma atuação do adulto, das crianças e do próprio espaço educacional
como atores ativos que compartilham experiências, aprendem mutuamente e constroem
saberes em uma perspectiva compartilhada e coletiva. Esse documento deixa explícito
que o currículo deve levar em alta conta as “experiências e os saberes das crianças”
articulados com o “patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico”
(DCNEI, 2010, p. 12) em vista a contribuir com o desenvolvimento integral da criança.
As diretrizes mobilizam reflexões e desafios quanto à operacionalização de suas
orientações no âmbito das políticas implementadas nos municípios, sejam em
instituições de Educação Infantil pública ou privada, além de trazer a discussão da
formação profissional. Parte de uma nova lógica de prática pedagógica que possui como
eixo norteador a brincadeira e as interações. Os espaços, os recursos, a edificação desse
espaço e a proposta curricular deveriam respeitar esses princípios. Trata-se assim de
uma nova identidade de educação em processo de construção, do mesmo modo que o
profissional atuante na creche e pré-escola também está envolvido nesse processo.
Nóvoa (1992) postula que a formação docente se dá na interlocução entre os
aspectos individuais, profissionais e organizacionais, ou seja, o processo formativo se
constitui por meio de um interjogo que envolve o exercício docente materializado em
um espaço coletivo e interacional, atravessado por valores e concepções compartilhadas
e se dá em um contexto institucional, que por sua vez, possui condições e cultura
organizacional específica. A formação do profissional é, portanto, dinâmica e
multidimensional. Pode-se afirmar que é também dialética na medida em que o
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desenvolvimento pessoal reverbera na prática profissional, promovendo mudanças
institucionais e organizacionais. Autores como Barros, Scramignon, Chamarelli e
Castro (2013) atentam para o fato de que a concepção de atendimento à criança está
diretamente relacionada a escolha de profissionais que possuem (ou não) formação
adequada para esse atendimento, isto é “a formação da identidade profissional está
associada à formação de uma identidade institucional” (2013. p. 57)
A partir dessas considerações, apresentamos aspectos referentes à formação das
professoras, a partir das observações realizadas na unidade do Proinfância em estudo. A
diretora da unidade possui experiência de 10 anos no Ensino Fundamental e seu cargo
representa a sua primeira experiência em Educação Infantil. A coordenadora de
Educação Infantil do município considera que conseguiram quebrar a barreira da
concepção de que “a creche é só para quem trabalha”. As vagas da unidade são
preenchidas por ordem de cadastro e recebe bebês a partir dos 9 meses. A demanda
atual é de 140 crianças. A unidade funciona das 7h às 17h. Para a secretária, a
inauguração da creche do Proinfância causou um impacto muito grande, haja vista a
falta de estrutura do antigo prédio.
Segundo a secretária, a unidade contribuiu para apresentar aos pais o que, de
fato, constitui uma creche, o que os surpreendeu positivamente. Um aspecto que
impressionou os pais foi a boa qualidade da alimentação oferecida às crianças. A
unidade possui professores efetivos (não concursados) e contratados. Todas as turmas
possuem professor. As auxiliares, até então eram todas contratadas e têm contrato
encerrado a cada final de ano. Isso é apontado como aspecto que afeta a qualidade do
trabalho, especialmente no período de retorno e início das crianças. Como a proporção
adulto e criança não ficou adequada, o período de adaptação é estendido e reformulado,
de modo a não prejudicar as construções de vínculos fundamentais nesse período. Essa
situação delicada que vive a unidade no sentido de recursos humanos é, para a
secretaria, uma “batalha política”, pois o município ainda não fez concurso para esse
nível de ensino.
A secretária de educação disse está “batalhando” para a implantação de um novo
concurso. A ideia é que todos os professores sejam concursados, o que garante uma
maior estabilidade e aprofundamento do trabalho com as crianças, bem como uma
melhor formação, já que segundo a mesma os profissionais contam com formação
mensalmente. No dia em que ocorre a formação, as crianças são dispensadas e os
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profissionais se reúnem o que , segundo a coordenadora da Educação Infantil, as
professoras “são muito envolvidas e interessadas no processo formativo”, embora
encontre resistência com as que estão próximas a aposentadoria. Uma das estratégias
metodológica de trabalho utilizada na formação são áreas temáticas, partindo do
Referencial Curricular para a educação infantil - RCNEI. De acordo com a mesma, o dia
da formação é organizado de modo a contemplar questões teóricas e práticas.
A entrevistada ressalta que a maior dificuldade enfrentada em relação aos
profissionais são as dúvidas apresentadas nos dias de formação. “Têm umas que
perguntam: o que é pra ser feito? ‟ Como eu faço com as crianças?” A mesma também
enfatiza que o salário dos professores contratados, cuja jornada de trabalho é de 4/5
horas é bem menor com relação aos efetivos, o que também gera conflitos.
Percebe-se o empenho da secretaria de educação em apostar na qualidade do
atendimento para as crianças de 0 a 5 anos, entretanto, a contratação de professores e
“auxiliares” permanece no planejamento municipal, como desvalorização salarial do
professor. Possivelmente essa situação influencia nas relações interequipe além de
trazer para a discussão qual o papel desses profissionais na Educação Infantil. Será que
ambos, tanto para os efetivos como auxiliares, as dimensões do educar e cuidar
permanecerão dissociadas? Outra questão refere-se à desistência dos contratados
quando tomam conhecimento do trabalho. Essa situação reforça a necessidade de
investir em concursos específicos para a Educação Infantil na busca de profissionais
qualificados para área.
Enfim, a proposta de formação continuada na creche pesquisada, parece
incentivar o acesso à cultura, a refletir sobre a prática substanciada pelas contribuições
teóricas da Educação Infantil, mas apesar de tudo, ainda há questionamentos sobre o
que e como fazer no cotidiano do trabalho.
Nunes, (2009) aborda o fazer, o saber fazer e o para que fazer pedagógico que,
com a emergência de novos modelos na contemporaneidade, por um “modismo
desenfreado”, o professor fica a mercê de modelos e decisões e não participa
diretamente, mas acaba sendo envolvido por eles. Segundo a autora: “É preciso
constituir espaços de formação e reflexão, a fim de que as crianças e adultos não se
submetam ao novo, mas às possibilidades deste, tornando-se autores no seu trabalho.”
(2009, p.41). Tratando-se de currículo e proposta pedagógica da Educação Infantil, os
modelos aligeirados ou aqueles trazidos do Ensino Fundamental não possibilitam a
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autoria do professor ou da criança, contudo, ainda há um grande caminho a percorrer
para a construção dessa prática. Apesar de existir um acervo de estudos e documentos
que versam sobre a Educação Infantil, há que se levar em conta que o caminho da
aprendizagem é processual e envolve mudanças de concepções sobre infância, sobre a
educação de crianças pequenas e sobre seu próprio papel como educador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho apresentado enfatiza a circularidade das políticas, contrapondo-se a
noção de contexto da prática como o território onde elas são mecanicamente
implementadas. Desse modo, valorizam o papel dos sujeitos desse contexto na produção
das políticas e centrando suas análises nas suas interpretações e vozes daqueles que
vivenciam esses processos.
Discutir sobre a identidade e formação do professor é incluir em seu bojo a
identidade da Educação Infantil, na perspectiva institucional, organizacional e política.
No discurso da gestora do município, captamos ambiguidades e contradições próprias
do campo de disputas e concepções que se entrecruzam e se concretizam na formulação
e implementação de políticas públicas. Apesar de registrarmos através da pesquisa
distanciamento e aproximações do que fundamenta a creche e a pré-escola, o fato desse
segmento educacional atualmente fazer parte da agenda política dos entes federados já
denota um avanço.
Os impactos do Proinfância no município pesquisado nos mostram que o
processo de disputa e negociação dos representantes do Estado na responsabilidade pela
produção das políticas públicas, possui aspectos negativos, mas também positivos. O
material construído nos permite constatar conquistas em nível macro – ampliação do
investimento financeiro, parceria com a comunidade escolar e melhoria na formação dos
profissionais e a possibilidade da formação continuada e, também micro – estruturação
de Proposta Pedagógica de acordo com as DCNEIs, entre outras. O Proinfância, no
município em estudo, tem sido oportunidade do início de novas práticas, tanto políticas
como pedagógicas. Ou seja, a construção de creches e pré-escolas, a partir de
características e identidades próprias da educação infantil, tem sido motivação para
políticas de qualidade neste nível de ensino no município.
Os dados construídos na entrevista com a secretaria de educação, apresentam a
panorâmica da política de seleção e a estratégia municipal de formação dos
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profissionais. Observa-se que o investimento na Educação Infantil como segmento
educacional, apresenta especificidades nem sempre consideradas. Na unidade do
Proinfância

em

estudo,

existem

funcionários

contratados

e

efetivados

concomitantemente, ou seja, há professores que possuem formação na modalidade
normal ou nível superior, que dão apoio aos professores. Essa estratégia de alocação
funcional fere as normas da Lei de Diretrizes e Bases / 1996 que determina a
obrigatoriedade de concurso público no sistema de ensino, medida de valorização do
servidor, contemplando ainda plano de carreira e formação continuada, piso salarial
digno, reserva de carga horária para planejamento e avaliação e condições adequadas de
trabalho. É relevante destacar que no município pesquisado ainda não houve concurso
especifico para a Educação Infantil. Outro entrave, é a baixa remuneração profissional
dos professores contratados. Bem como, as professoras contratadas são estagiárias do
curso de Pedagogia e as efetivas são aquelas que possuem mais 30 anos no magistério, o
que dificulta o trabalho contínuo de atividades e projetos.
A rotatividade foi outro fator apontado, pois na maioria das vezes, os
contratados querem uma remuneração melhor e buscam outros concursos, inclusive em
área totalmente diferente da educação. Sabe-se que a questão da rotatividade e evasão
de profissionais, não é uma situação recente. Considerando o curso de Pedagogia que
atualmente é uma licenciatura abrangente e oferece subsídios para que o profissional
atue tanto na Educação Infantil, Ensino Fundamental quanto na Educação de Jovens e
Adultos, significa dizer que o direcionamento para a carreira está associado à oferta
disponível no mercado e, no caso de concurso público, à política de ingresso das
secretarias de educação estão voltadas na maioria das vezes, para esses últimos níveis de
ensino.
Apesar do movimento dos gestores em firmar compromisso de expansão da
rede, entrando em acordo com o Proinfância, por exemplo, não há um planejamento de
investimento nesse segmento. Fica evidenciado no município em estudo que não há
preocupação com a especificidade de atuação do profissional de Educação Infantil, pois
a seleção de professores não é viabilizada por concurso público. Nesse sentido, esse
nível de ensino possui profissionais com formação não direcionada para a função. São
docentes mal remunerados, além do que, a relação do número de professor/ criança
também não é adequada. E como não possuem conhecimento sobre a criança e a
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infância, possivelmente estarão propensos a reproduzirem a lógica de práticas provindas
do Ensino Fundamental.
A análise parcial aponta que há tensões entre o texto das políticas e a prática
escolar, além das suas implicações histórico-culturais que orientam o enfoque no
município pesquisado, uma vez que ações sociais coletivas de caráter sócio-políticocultural e local viabilizam formas distintas de a escola se organizar e expressar suas
demandas.
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ESTÁGIO E FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA: ANÁLISES A PARTIR DA
TEORIA VYGOTSKYANA
Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo
CERES/UFRN
jacicleidemelo@hotmail.com
RESUMO: Este estudo considera que o curso de Pedagogia e os Estágios
Supervisionados nele desenvolvidos possuem forte influência na aprendizagem
profissional da docência, e que as bases do conhecimento pedagógico especializado são
fornecidas pela formação inicial. Portanto, objetiva analisar como ocorre a construção
de saberes específicos da docência na Educação Infantil no contexto do Estágio
Supervisionado do Curso de Pedagogia. Para isso, se ancora nos pressupostos de
Vygotsky (2007/2008) que tratam do desenvolvimento da aprendizagem a partir de
interações/mediações que criam zona de desenvolvimento proximal. As análises se
fundamentam numa pesquisa de doutorado realizada com graduandos do curso de
Pedagogia do CAP/UERN que vivenciaram Estágio Supervisionado em Educação
Infantil. A metodologia tem como referência a abordagem histórico-cultural de
Vygotsky (2007) e o dialogismo de Bakhtin (2003) que concebe a linguagem como
interação verbal-social e produção de significações e sentidos – a palavra como signo
concreto é determinada pelas relações sociais, pelos interlocutores e pela situação de
produção. Os resultados evidenciam que no Estágio Supervisionado há mobilização de
saberes docentes que contribuem para a construção da identidade profissional dos
graduandos, para a construção de saberes que possibilitam enfrentar situações que se
manifestam tanto na gestão de conteúdos do ensino como na gestão das salas de aula.
Ressalta que o Estágio é um componente curricular fundamental nos cursos de formação
inicial de professores porque propicia situações aos formandos de iniciação na prática
pedagógica, é primeira aproximação, com muitos dos desafios, riscos e encantos do
fazer educar-cuidar cotidiano junto a crianças pequenas.
Palavras-chave: Estágio. Formação inicial. Docência.
INTRODUÇÃO
A educação, sobretudo a institucionalizada, é globalmente reconhecida como
fator essencial ao desenvolvimento intelectivo do homem. Nessa ótica, o exercício da
profissão docente exige uma significativa formação, não somente que se refira aos
conteúdos científicos próprios das disciplinas, todavia, nos aspectos correspondentes a
sua didática e ao encaminhamento das diversas variáveis que caracterizam a docência e
o trabalho do professor.
Desse modo, torna-se prioritário, no contexto da formação inicial no curso de
Pedagogia, o Estágio Supervisionado, visto que permite apreender sobre aspectos
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específicos da profissão e encontrar subsídios para construção de sua identidade
profissional.
Neste trabalho a formação é entendida como qualificação, na melhoria da
qualidade do trabalho pedagógico, e da profissionalização, garantindo avanço na
escolaridade, carreira e salário. Formação que implica em constituir identidades, ponto
crucial frente à necessidade do profissional conhecer sobre práticas e trajetórias vividas.
Formação que garanta espaço para a pluralidade e para que narrem suas experiências,
reflitam sobre seu saber e seu saber fazer. Formação permanente exercida com
condições dignas de vida e de trabalho e concebida no interior de uma política cultural
sólida e consistente.
Foi esta perspectiva de formação que norteou os estudos de doutorado, que teve
como objetivo investigar, no curso de Pedagogia, os saberes específicos da docência na
Educação Infantil construídos pelos graduandos no Estágio Supervisionado em
Educação Infantil. Tratou-se, pois, de investigar a construção de aprendizagens no
âmbito da formação inicial, processo que concebemos, mediante o aporte da abordagem
histórico-cultural, como sendo, essencialmente, de apropriação de modos de
funcionamento mental, ou seja, transformação de processos/funções psíquicos
intermentais – existentes e compartilhados entre sujeitos no meio sociocultural – em
intramentais – próprios ao indivíduo, cuja transformação é mediada pela linguagem,
como processo de conversão, de significação, de constituição de sentidos
(VYGOTSKY, 2000; SMOLKA, 2000).
Para desenvolver o estudo, do ponto de vista metodológico, assumimos como
material empírico, enunciações dos partícipes da pesquisa – seus textos sobre as
aprendizagens construídas no Estágio Supervisionado – considerando-as como
produções de sentidos originadas pelas/nas práticas discursivas que têm lugar nas
relações marcadas pelas condições sociais em que se produzem (BAKHTIN, 2003).
Desta forma, foram adotadas como estratégia para a construção dos dados as
entrevistas semiestruturadas individuais e coletivas - realizadas no intuito de criar
diferentes condições de produção do discurso e favorecer a situação dialógica para a
produção e exposição de ideias por parte dos partícipes da pesquisa.
Tendo como base as premissas acima pontuadas, o presente trabalho analisa
como ocorre a construção de saberes específicos para a docência na Educação Infantil
no contexto do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia e, por conseguinte,
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discute as possibilidades de contribuição da teoria histórico-cultural para a formação de
professores, no tocante a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), referente àquilo
que o graduando realiza mediante a colaboração de alguém culturalmente mais
experiente, ou seja, zona que “define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas
que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão
presentes em estado embrionário” (VYGOTSKY, 2007, p.113) e como isso pode ser
possível no Estágio Supervisionado, é o que discutiremos nas páginas seguintes.
O ESTÁGIO, A MEDIAÇÃO E A ZONA DE DESENVOLVIMENTO
PROXIMAL
A teoria histórico-cultural parte do pressuposto de que o ser humano é um ser de
natureza social, o que significa dizer que suas qualidades humanas – as capacidades, as
habilidades e as aptidões, ou, em outras palavras, sua inteligência e personalidade - são
aprendidas.
Segundo Vygotsky (2007) todo o processo de desenvolvimento psicológico
superior é mediado pelas pessoas (adultos e colegas culturalmente mais experientes),
pelos instrumentos e conteúdos da cultura, ou pelo signo. Os estudos desenvolvidos
pelo autor ressaltam que o processo de apropriação requer a mediação das outras
pessoas da sociedade, ou seja, ele é mediado pelas relações entre os seres humanos, o
que equivale dizer que a apropriação é um processo de transmissão de experiência
social, isto é, um processo educativo.
Vygotsky (2007) aponta que o ensino que promove desenvolvimento exige a
participação ativa do aluno e a atitude colaborativa do mais experiente – em última
instância, o professor, mas não apenas ele. Decorre daí que uma correta avaliação das
possibilidades de aprendizagem contidas na zona de desenvolvimento proximal do
aluno permite verificar o que ele já é capaz de fazer autonomamente, ou seja, os
conteúdos culturais que já foram internalizados e apropriados por ele, bem como os
processos que ainda estão em vias de desenvolvimento. Isso permite ao professor ter a
ideia do desenvolvimento atual e da possibilidade de suas conquistas futuras no
processo de ensino e de aprendizagem.
Por essa razão, a zona de desenvolvimento proximal torna-se um instrumento de
análise relevante ao Estágio Supervisionado e à explicação dos seus resultados. O
Estágio possibilita o Professor Supervisor atuar na ZDP do graduando, o Professor que
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direciona e organiza o processo de ensino utiliza as múltiplas possibilidades que aquele
tem para aprender, ou seja, usa as possibilidades que o aluno tem para aprender em
colaboração (com o Professor Colaborador, com as crianças, com o contexto do Estágio
e com os próprios colegas parceiros de Estágio), o que faz o ensino e a aprendizagem
ser colaborativos.
Vygotsky em sua discussão sobre a avaliação da zona de desenvolvimento
proximal utiliza com frequência o termo colaboração. O termo não deve ser
compreendido como um esforço conjunto e coordenado para avançar, em que o parceiro
mais hábil está sempre fornecendo apoio nos momentos em que as funções em
maturação são inadequadas. Antes, parece que o termo está sendo adotado para referirse a qualquer situação em que se está proporcionando ao educando alguma interação
com outra pessoa relacionada ao problema a ser resolvido.
O foco principal das intervenções colaborativas é encontrar evidências de
funções psicológicas em maturação, compreendendo que o educando só poderá tirar
proveito dessas intervenções porque as funções em desenvolvimento dão suporte a uma
capacidade de entender o significado do auxílio que está sendo oferecido.
A ZDP modifica de maneira especifica o pensamento sobre determinados
conceitos, pois a aprendizagem equivale a “aquisição de muitas capacidades
especializadas para pensar sobre várias coisas” (VYGOTSKY, 2000, p. 108). Por
conseguinte, o aprendizado produz no aluno a chance de agir independentemente cognitivamente falando há um processo de independência, mas isso não significa falta
de interação. A partir do instante que o educando se desenvolve, tendo atingido o nível
de zona de desenvolvimento potencial, automaticamente, em sua interação ele
continuará dialeticamente alcançando sucessíveis níveis de desenvolvimento potenciais.
O processo de interação continuamente dará ao estudante a chance de aprender
mais. Aprender, nesta perspectiva, equivale a incorporar o conceito seja do ponto de
vista teórico como prático. Para isso, os cursos de formação (graduação) precisam
oferecer, além de conhecimentos científicos, atividades que articulem teoria e prática,
neste sentido, o Estágio é campo propicio para que esse tipo de aprendizagem ocorra.
De acordo com Vygotsky a zona de desenvolvimento proximal refere-se às
funções em maturação, e, que proporcionam os meios para atuar em situações
colaborativas que não poderiam ser alcançadas de forma independente. Essas funções
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não são criadas na interação; antes, a interação proporciona condições para identificar a
existência dessas funções e até que ponto elas se desenvolveram.
A partir desses pressupostos definimos que o Estágio nos cursos de formação de
professores funciona como uma atividade mediada que se configura num dos
instrumentos mediadores entre os sujeitos (graduandos) e o objeto (prática docente), por
conseguinte a apropriação do conhecimento dar-se-á num processo de apropriação e
transformação de conhecimentos que ocorre na atividade mediada, na relação com os
outros. Esses outros, nesse caso específico, são as crianças, o Professor Colaborador, o
Professor Supervisor e os próprios colegas graduandos.
Os processos de aprendizagens ocorridos no Estágio em situação de interação
mediada promovem a construção de conhecimentos específicos sobre a criança, sobre a
Educação Infantil e sobre o docente da Educação Infantil. São conhecimentos fruto do
entendimento de conceitos, princípios, juízos e procedimentos que permitem aos
Estagiários

envolvidos

perceber

e

interpretar

os

objetos

de

conhecimento

(re)construindo ou (re)contextualizando compreensões e conceitos. (MELO, 2014).
APRENDENDO NO ESTÁGIO: SABERES DOCENTES PARA A DOCÊNCIA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Os saberes docentes possuem suas fontes de aquisição e modos de integrar esses
saberes na prática docente, nesse sentido, são heterogêneos, trazem marcas do humano e
são, portanto, subjetivos. Evoluem ao longo do tempo, da carreira profissional dos
professores, sendo mobilizados em função de contextos variáveis da prática docente.
Os fundamentos do saber ensinar então, não se reduzem a um “sistema
cognitivo”. Segundo Tardif (2002), os fundamentos são existenciais, sociais e
pragmáticos: são existenciais porque o professor pensa com a vida, suas experiências,
certezas, pois o professor é um sujeito, um ser no mundo; são sociais porque os saberes
profissionais são oriundos de diversas fontes – família, escola, universidade, adquiridos
em tempos sociais diferentes – da infância, da adolescência, do período de formação
profissional, são também produzidos por grupos sociais dos quais o professor faz parte;
são pragmáticos, “(...), pois os saberes que servem de base ao ensino estão intimamente
ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa do trabalhador” (TARDIF, 2002, p.105).
Neste trabalho, especificamente, tratamos dos saberes da docência para a
Educação Infantil desenvolvidos no âmbito da universidade no curso de Pedagogia –
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focando principalmente as aprendizagens da docência construídas no contexto do
Estágio Supervisionado em Educação Infantil.
Segundo os graduandos partícipes da pesquisa esse componente curricular
possibilita investigar, diagnosticar, interpretar e intervir no contexto da Educação
Infantil. Em seus discursos os graduandos destacam como saberes construídos:

[...] entender mais claramente sobre dois saberes fundamentais para
o docente da Educação Infantil: o cuidar e o educar crianças nesse
contexto. Por meio do Estágio aprofundei mais esse saber o qual
apesar de ter estudado na disciplina teórica sobre a Educação Infantil
não tinha muita propriedade sobre ele.Outro saber que construi foi
planejar e desenvolver atividades levando em consideração o
tempo e o espaço na Educação Infantil, por exemplo, a contação
de histórias, a rodinha deve ter uma dinamicidade no tempo.
Aprendi a planejar e organizar estes dois tipos de atividades com
mais segurança e percebi que conseguia envolver as crianças, eu
reconheço que dentro da prática com as crianças essas foram
habilidades que eu realmente construi. (MARIANA, 2012, p.06-08,
grifos nossos).
[...] perceber em primeiro lugar a importância da organização da
rotina – na rotina está toda a vivência da criança naquele ambiente,
por isso, pensar o espaço e tempo com as crianças de maneira
planejada não é fácil. Planejar a rotina de maneira que sejam
respeitadas as necessidades de cuidados e aprendizagem próprias da
criança, cada faixa etária requer uma dinâmica diferente, precisamos
como profissionais da Educação Infantil ter os saberes da teoria
sobre a criança e o seu desenvolvimento e eu destaco conhecer as
teorias de Piaget sobre o desenvolvimento biológico da criança,
sobre Vygotsky a questão da aprendizagem e sua relação com as
interações porque isso vai ajudar ao professor a reconhecer a
importância dele, das próprias crianças e do ambiente escolar.
Um dos saberes que desenvolvi também no Estágio foi saber me
relacionar, ou seja, interagir com as crianças, a boa interação com
as crianças foi essencial. Outro saber que eu destaco ter aprendido
no Estágio foi sobre a importância da troca afetiva entre adulto e
criança e entre a criança e a criança. Percebi que isso é de suma
importância na instituição educativa da Educação Infantil.[...] Eu
destaco ainda, como um saber construído no Estágio ter
dinamicidade para planejar e vivenciar com as crianças atividades
lúdicas que estão diretamente relacionadas ao brincar, durante a
docência eu percebi minha criatividade e dinamicidade para
realizar atividades que envolvem o brincar, o lúdico.(JULIANA,
2012, p.19-21, grifos nossos).
[...] desenvolver a habilidade de interagir coma as crianças
sabendo olhar suas particularidades. Um exemplo sobre isso, é que
na Educação Infantil tem crianças de berçário, tem crianças maiores e
ai o professor deve conhecer todas as especificidades de cada grupo de
crianças, saber interagir com elas e saber que tipo de atividades,

ISSN 2177-336X

7350

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

32

estratégias, conteúdos devem ser desenvolvido com cada grupo de
criança. Outro saber que eu destaco, está voltado para a questão
da criatividade, da habilidade de brincar, de ser extrovertido. Por
exemplo, trabalhar com a imaginação que envolve a contação de
histórias, as brincadeiras requer do professor criatividade, mas
também expressão corporal e movimento; então acredito que esse
professor deve ser ativo e dinâmico. Nesse estágio eu analiso que eu
desenvolvi essas capacidades, eu percebo que esse foi um saber
realmente construído por mim na prática do Estágio - saber entrar no
mundo da criança. Além de tudo isso, percebi que o docente deve
ter princípios morais e éticos e saber trabalhar esses princípios
com as crianças na Educação Infantil. Também desenvolvi
habilidade para organizar, desenvolver e acompanhar o
desenvolvimento da criança e de sua aprendizagem na Educação
Infantil – isto está relacionado a planejamento.[...]. Por último e
um dos mais importantes saberes eu enfatizo a afetividade não
somente ser afetivo com as crianças, mas reconhecer a importância da
afetividade no desenvolvimento das relações do contexto da Educação
Infantil, no desenvolvimento da própria criança e de sua
aprendizagem. (MARCOS, 2012, p.34-36, grifos nossos).
[...] aprender o que é ser professor de Educação Infantil, saber as
especificidades desse profissional. [...]. Saber as especificidades do
que é educar, cuidar e brincar; saber os objetivos de cada eixo desse
e saber trabalhá-los na prática, também aprendi a planejar para o
trabalho na Educação Infantil, ou seja, organizar as situações de
aprendizagem dentro do planejamento e dentro da rotina da
instituição e ainda saber organizar e desenvolver atividades
lúdicas, do imaginário, e da criatividade – o brincar, o contar
histórias, construir materiais didáticos foram saberes que fui
desenvolvendo em cada fase do Estágio. (PAULO, 2012, p.47-48,
grifos nossos).

A partir das falas dos Estagiários percebemos que, por unanimidade, todos
construíram saberes referente a saber o conteúdo quanto às especificidades da criança e
seu desenvolvimento, sobre o educar e o cuidar – especificidades da Educação Infantil.
Outro saber evidenciado nos dizeres dos acadêmicos diz respeito ao saber da ação
pedagógica - pelas enunciações visualizamos que todos os partícipes da pesquisa com
suas particularidades desenvolveram saberes inerentes à prática pedagógica.
Nos dizeres dos quatro Graduandos aparece o desenvolvimento de saberes para
planejar e vivenciar atividades que envolvem o brincar e o lúdico. Por unanimidade, os
pesquisados enfatizam que no Estágio conseguiram desenvolver saberes que estão
relacionados à capacidade de planejar, a criatividade para organizar as situações de
aprendizagem com as crianças e dinamismo para vivenciá-las.
Esses saberes da ação pedagógica expressos pelos Graduandos que fizeram
parte de nossa pesquisa são de conteúdos pedagógicos, estão intrinsecamente
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relacionados ao planejamento na Educação Infantil e a vivência prática desse
planejamento, envolve o domínio dos fundamentos do processo de ensino e
aprendizagem, seus objetivos, suas metodologias, materiais didáticos, suas formas de
avaliação e o domínio de vivenciar na prática as atividades com as crianças.
É possível inferir a partir dos enunciados dos Graduandos, que para eles colocar
em prática os saberes da ação pedagógica destacados - foram utilizados conhecimentos
do saber teorizado relativo aos conteúdos estudados – saber conteúdo; saberes sobre as
especificidades de ser professor de crianças – saber ser; saberes pessoais que fia-se em
sua própria experiência e retém elementos de sua formação profissional para validá-la.
Outro saber que observamos ter sido construído pelos nossos colaboradores
envolvidos na pesquisa foi saber interagir – em seus enunciados todos fazem menção
que aprendeu a interagir/relacionar com as crianças e a partir dessa interação organizar
melhor as atividades pedagógicas com elas. Pelos dizeres reconhecemos que esse saber
expressa a compreensão que os Estagiários têm da criança e de suas interdependências,
bem como, o entendimento da importância do docente da Educação Infantil perceber as
particularidades da criança nesse âmbito educacional.
De maneira geral, a partir dos enunciados desses Graduandos, identificamos que
ao inserirem-se nas instituições de Educação Infantil, na condição de Estagiários, os
acadêmicos do curso de Pedagogia se deparam com complexas situações cotidianas com
as quais aprendem as especificidades do que é ser professor de Educação Infantil.
Na obra de Vygotsky (2008), a transmissão cultural tem valor especial e,
particularmente, o ensino (educar com intencionalidade e método sistematizado), pois
ele reconhecia que a educação escolar deveria adotar uma pedagogia que guiasse o
desenvolvimento dos sujeitos em direção às funções em processo de amadurecimento,
em vez de se limitar a trabalhar apenas baseado naquilo que o indivíduo já é capaz de
fazer.
Isto porque, para Vygotsky, a aprendizagem promove o desenvolvimento: “a
instrução transmitida em determinada área pode transformar e reorganizar as outras
áreas do pensamento do sujeito, [...] [a instrução] pode procedê-la [a maturação] e
acelerar o seu progresso” (Ibid, p. 128). Nessa concepção, a transmissão cultural se dá
via processos de mediação – sujeito e cultura –, portanto as situações de ensinoaprendizagem configuram-se como áreas de desenvolvimento, as chamadas zonas de
desenvolvimento proximal – ZDP (VYGOTSKY, 2007).
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Assim, a definição de que a função do/a professor/a é transmitir saberes ou
proporcionar a possibilidade de apropriação e construção de conhecimentos envolve
mais do que apenas dominar os conhecimentos a serem transmitidos, especialmente
quando nos referimos a professores/as de Educação Infantil. A transmissão envolve
outras questões: o que? Como? Para quem? E a resposta a essas questões remete aos
demais saberes docentes.
Acreditamos que os saberes das disciplinas, em especial, são direitos e
necessidade na formação do professor. Primeiro, porque compõem o conjunto de
conhecimentos socialmente valorizados e, portanto, a sua apropriação é direito de todo e
qualquer cidadão. Importa considerar ainda, para a formação do professor, o papel que
os conhecimentos do ensino escolar desempenham no processo de elaboração das
funções mentais superiores, particularmente quanto à formação dos conceitos científicos
e do pensamento verbal e categorial (VYGOTSKY, 2008), possibilitando a
instrumentalização dos professores no domínio de conteúdos e de ferramentas mentais.
Por outro lado, concordamos com Pimenta (2005) quando afirma que a
construção da identidade do professor ocorre mediante a produção dos saberes da
docência, que devem ser produzidos de forma articulada, e não isolada, de modo que
cada saber seja produzido de maneira estanque, afinal a profissão docente emerge em
dado contexto e momento históricos e a identidade é um processo de construção do
sujeito historicamente situado. Tal identidade, segundo a autora, constrói-se
mobilizando, primeiro, os saberes da experiência, depois, os saberes teóricos
(conhecimento) e, por fim, os saberes pedagógicos.
Vale salientar, então, que a atividade teórica por si só não leva à transformação
da realidade; não se objetiva e não se materializa, não sendo, pois práxis. Por outro lado,
a prática também não fala por si mesma, ou seja, teoria e prática são indissociáveis
como práxis. (PIMENTA, 2005). Portanto, a formação de professores, enquanto ação
transformadora se consubstancia tanto na teoria quanto na prática, no entanto, podemos
dizer que a formação do professor não se esgota nos cursos de formação, mas, para o
qual há uma contribuição específica enquanto formação teórica (em que a unidade teoria
e prática são fundamentais) para a formação do profissional docente.
Desse modo, a relação possível entre a formação de professores e os saberes
docentes é de que estes sirvam como repertório e ferramenta dos professores para
compreender e alimentar as ações das crianças em sua interação com o mundo natural e
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cultural. Estas questões precisam ser analisadas para que, efetivamente, a formação de
professores no âmbito das academias possa resultar na construção de uma nova
identidade profissional do Pedagogo, afirmando propostas e práticas educacionais que
tenham como foco as crianças, seus interesses e necessidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar a formação docente implica compreender os professores como sujeitos
sociais e históricos, que agindo num espaço institucional dado, constroem nessa
atividade, sua vida e sua profissão. Por outro lado, é necessário compreender que a base
para o ofício do professor são os saberes da docência os quais dependem não só da
formação inicial, mas da história, da experiência profissional, entre outros.
Como afirma Tardif (2002) estes saberes são estruturados, organizados
conceitualmente, evolutivos, (pois é provisório), culturais (evolui com tempo,
experiência e com a interação com as pessoas), contextualizados (momento da prática
que envolve – dimensões afetivas, cognitivas e sociais) e afetivos (emoções). Estão
interligados, pois carregam a vida pessoal e profissional do professor. Estes saberes, na
formação inicial, envolvem tanto a teoria como a prática, que estão juntas sendo pontos
importantes para formação profissional numa perspectiva reflexiva, uma vez, que uma
subsidia a outra e permite a construção dos saberes necessários para uma docência de
qualidade.
Pelos aspectos tratados, o Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia
inscreve-se no rol dos ambientes formativos que propicia a apropriação de fazeres e
saberes pertinentes às práticas pedagógicas com crianças da Educação Infantil.
Sobretudo, os saberes desenvolvidos pelos graduandos no processo de formação
no curso de Pedagogia ocorrem com a colaboração do outro, mediante situações
coletivas as quais, por conter elementos favoráveis à aprendizagem, influencia
potencialmente sobre a ZDP dos sujeitos em interação.
Com base nas falas dos partícipes da pesquisa fica evidente que na formação
inicial - é a partir da relação teoria-prática que os Graduandos constroem saberes sobre a
docência na Educação Infantil e, constroem formas próprias de agir. Desse modo, a
formação/construção

de

saberes

se

constitui

como

um

processo

dialético,

essencialmente relacional, mediacional e dialógico, que possibilita a reflexão acerca dos
saberes e das práticas do docente da Educação Infantil, tomando-os como ponto de
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partida para a construção de aprendizagens inerentes ao campo profissional (nesse caso,
em particular, na Educação Infantil).
Logo, o desafio que se coloca para pesquisadores na área da formação de
professores é investigar, analisar e discutir sobre as possibilidades e também sobre os
limites e contradições que apresentam as propostas formativas nos cursos de graduação
em Pedagogia - no que concerne formar o professor reflexivo e crítico,
multiculturalmente competente, sensível às injustiças sociais, preparado para refletir
sobre sua prática, para promover intercâmbios entre disciplinas, para trabalhar
colaborativa e cooperativamente – desafios postos à formação inicial de professores no
atual contexto social.
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FORMAÇÃO DOCENTE: TEORIA, PRÁTICA E EXPERIÊNCIA

Os três artigos que compõem o painel FORMAÇÃO DOCENTE: TEORIA, PRÁTICA
E EXPERIÊNCIA tratam da formação de professores e resultam de pesquisas
desenvolvidas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Cada uma das pesquisas
tomou como foco principal um nível educacional específico: Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Educação Superior. Ao olhar para a formação de professores de crianças
de 0-5 anos, Marques (2016) discute a prática como uma experiência no curso de
Pedagogia. Mostra a necessidade de formar professores que brincam, de modo a darem
conta dos eixos norteadores das propostas pedagógicas, estabelecidos pelas
DCNEI/2009. Com relação ao Ensino Fundamental, Pinto (2016) trata do mal-estar
docente e sua relação com as práticas pedagógicas de professores que se encontram em
diferentes momentos de sua vida profissional. Contrariando a ideia de que professores
iniciantes entram em crise por se depararem com uma realidade diferente da idealizada
pelos cursos de formação, esse estudo remete à possibilidade de que a postura
individual, as vivências e a história pessoal contribuem para determinar os modos de
reação de cada um frente às situações adversas na docência. Em se tratando do Ensino
Superior, Santos e Pinto (2016) focam os desafios do processo de ensinar e aprender
enfrentados pelos docentes universitários. Os resultados apontaram para a necessidade
de formação para a docência universitária especialmente para os professores
especialistas na sua área específica de conhecimento, mas que não possuem formação
didática para docência. Nesse sentido, os pesquisadores que integram esse painel
entendem que as políticas educacionais brasileiras não podem priorizar a formação de
professores desse ou daquele nível de ensino, pois avanços no campo da educação
exigem que as teorias, as práticas e as experiências perpassem todos os níveis de ensino.
Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino Fundamental. Educação Superior.
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PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL: TRANSIÇÃO NO SABERFAZER

Marialva Moog Pinto
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - SC

RESUMO
O presente estudo é um recorte da pesquisa intitulada O professor: identidade, crise
profissional e transição no saber-fazer,de perspectiva qualitativa e cunho interpretativo
que toma o professor do Ensino Fundamental enquanto sujeito.Como principal objetivo,
ouvindo professores que atuam no contexto escolar no Ensino Fundamental, procurei
compreender quais os possíveis motivos, de maior implicação no seu trabalho, que
causam ou causaram a “crise de identidade profissional docente,” que os professores
vêm enfrentando. O estudo buscou fundamentação nas teorias críticas que explicitam
muito bem a realidade escolar no contexto atual a partir das mediações que as práticas
cotidianas exercem sobre os indivíduos. Reconhece ainda, em sua base epistemológica,
que a profissão professor está em um momento de transição no saber-fazer, modificação
no papel do professor para poder contemplar as exigências sociais e políticas atuais.
Destaca, portanto, a importância do desvelamento da ação pedagógica e seus
condicionantes, buscando novas formas de atuação no papel do professor e
compreensão do novo mundo que se apresenta. Assim, torna-se fundamental também
repensar de forma séria, incisiva e abrangente, o papel dos cursos de formação. Foram
realizadas entrevistas semiestruturadas com três professores em momentos diferentes de
carreira, para poder melhor entender os motivos dos professores iniciantes,
intermediários e os professores em final de carreira. Os dados confirmaram os
pressupostos do estudo, indicando que os professores em muitos momentos, não têm
clareza do processo atual deixando de exercer o seu poder como grupo organizado e
tornando a educação algo que aos poucos perde sua importância. Compreender melhor
esse processo pode auxiliar no melhor entendimento do novo papel que o professor que
atua neste espaço e tempo, com dificuldades características do mundo atual, deve
assumir.
Palavras-chave:Ensino Fundamenta. Identidade Profissional. Professor.

INTRODUÇÃO
A identidade profissional docente é a temática deste estudo. Propõe-se um
trabalho que busca entender as dificuldades que os professores, como sujeitos deste
espaço e tempo sócio cultural, vêm enfrentando sob o aspecto da identidade profissional
e o saber-fazer deste profissional.
As orientações neoliberais desviam o papel do professor, subordinado ao Estado,
acabando com o papel do professor que oferece aos cidadãos conhecimento e destreza
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para uma vida de qualidade e anuncia um novo papel, o de auxiliar o sistema econômico
a manter-se rentável e competitivo (CORTESÃO, 2000).
Os professores do ensino fundamental já não são, como os párocos, os únicos
agentes culturais e as escolas já não são mais ocupadas pela elite social das cidades.
Entretanto, se reconhece que os professores compõem um dos mais numerosos grupos
profissionais da atualidade e também um dos mais qualificados do ponto de vista
acadêmico, embora se saiba que nem todos investem na profissão.
A escola tem a tarefa primordial de pensar o futuro, pois concentra um potencial
cultural e o professor tem o enorme desafio de recriar a profissão professor através da
autonomia profissional exigente e responsável. Essas consequências têm causado
autodepreciação e desconfiança em relação à competência dos professores. Os valores
que sustentaram a profissão docente caíram em desuso, fruto da evolução social e
transferência de responsabilidades, do sistema educativo e da família para o professor.
O principal objetivo do estudo, ouvindo professores que atuam no contexto
escolar, procurei compreender quais os possíveis motivos, de maior implicação no seu
trabalho, que causam ou causaram a crise de identidade profissional docente, que os
professores vêm enfrentando. Na verdade, procurei compreender as principais causas da
crise de identidade profissional dos professores.
Outro ponto necessário para poder olhar para esse problema foi entender que o
professor não foi sempre assim, e que existe uma história construída, uma caminhada,
muitas lutas e reivindicações. Precisei aceitar que o professor não é anjo, mas também
não é vilão. Há uma tensão. A escola, e consequentemente o professo, têm assumido a
culpa de problemas sociais e políticos.
O contexto pesquisado foi uma escola da rede municipal de São Leopoldo –RS
em que se participou de reuniões e contatos com as professoras, durante dois semestres
através da minha participação em outro projeto de pesquisa da universidade, nessa
mesma escola.
Na coleta dos dados para análise, foi realizado entrevistas semiestruturadas com
professoras do Ensino Fundamental em diferentes momentos da profissão. A primeira
professora, sujeito da pesquisa estava ha dois anos de profissão. A segunda professora
exercia sua profissão ha dezoito anos. E a terceira professora estava em processo de
aposentadoria, pois exercia a vinte e nove anos a profissão na mesma escola. Esta última
já estava afastada da sala de aula, sendo responsável pela biblioteca da Instituição.

ISSN 2177-336X

7358

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4
ALGUNS OLHARES SOBRE A PROFISSÃO PROFESSOR
O conceito variável, ideal de “bom professor”, em seu perfil clássico, prescreve
o que o professor deve ser. Determina competência e domínio de conteúdos bem
explicados, em ritmo e linguagem adequados. Traduz as grandes teorias, tornando-as
acessíveis aos alunos, onde a metodologia é expositiva, contribuindo com o
funcionamento

harmonioso

do

sistema,

produzindo

uma

sociedade

pouco

questionadora. O professor deve ser neutro e justo no ato educativo, com a ideia de que
proporciona oportunidades iguais, pois todos têm acesso ao conhecimento de forma
idêntica e simultânea.
Os alunos deste modelo de professor que porventura forem eliminados neste
processo de ensino e aprendizagem, o serão por seleção natural e justa. São os menos
dedicados, os menos persistentes ou os menos dotados.
Hoje questionamos esta perspectiva. Pesquisas e autores levantam possibilidades
para uma nova forma de participar deste processo, objetivando crescimento ao individuo
num espaço que permite diálogo e descobertas. Deseja-se que o professor não seja mais
o transmissor, mas partícipe, descobrindo com os alunos. As experiências pessoais dos
estudantes, na sua trajetória de vida e cultura, precisam ser valorizadas nas aulas.
Na perspectiva crítica, uma escola democrática é aquela que oferece situações de
ensino e aprendizagem adequadas. O trabalho se articula na aceitação e respeito à
diferença e o professor deve respeitar a heterogeneidade cultural, estar atento às
relações de poder, dominantes e dominados, opressores e oprimidos. Deve preocupar-se
em recriar, contribuir na formação dos sujeitos, salientando valores fundamentais para a
vida em sociedade, não os seus valores, mas aqueles que emergem de uma séria
reflexão.
O processo de construção de uma escola democrática exige que o professor
conheça o seu aluno. É um processo de observação e pesquisa, onde deve ser possível
produzir conhecimento sobre seus estudantes, valorizando os saberes do grupo,
respeitando seus valores, aproveitando os saberes que todos têm, considerando sua
origem social e étnica.
Hall (2002) nos diz que o processo de globalização desestruturou as identidades
tradicionais e desarticulou grupos culturais do passado, fazendo com que valores que
sustentavam a profissão docente caíssem em desuso.

Fruto da evolução social e

transformação do sistema educativo, ocasionando uma crise de identidade nos
professores, causada também pela crise cultural. Há uma profunda crise das condições
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sociais, mais significativa do que a crise das linguagens, das narrativas e dos discursos
sociais. As linguagens conhecidas anteriormente, foram absorvidas pelo mundo pósmoderno, pela globalização e ainda não se tem linguagens alternativas que nos façam
sentido.
A pesquisa feita por Gatti (1996) mostra que poucos professores escolhem a
profissão com a expectativa de ensinar. Os motivos mais relevantes são: emprego
seguro, escola de formação de professores próxima à casa, possibilidade de combinar
estudo com trabalho, profissão mais adequada para mulheres e em alguns casos porque
simplesmente aconteceu. Os professores pesquisados, dizem que sempre quiseram ser
professor, mas 40% optariam por outra profissão, pela pouca valorização, pelos baixos
salários e por ser um trabalho desgastante.
Além da crise da educação, as sociedades parecem sofrer um processo de erosão
intenso, pela globalização da vida das sociedades e pelo abandono dos princípios de
justiça. Esta crise social também influencia a profissão professor. Correia (2003)
acredita que os profissionais de educação enfrentam uma crise de autoridade e uma crise
dos mecanismos de poder.
Os professores enfrentam o domínio excessivo do Estado que os responsabiliza
pelos fracassos da escola. Esta subordinação exclusiva ao Estado, sem regulações
intermediárias de poder, como fator de estrangulamento do professorado e do
desenvolvimento profissional, é um dos fatores apontados por Nóvoa (1995) como
ocasionante do estresse dos professores.
O Estado Educador se enfraquece, dando espaço ao Estado Avaliador que impõe
regras de avaliação agora para o desempenho dos professores, que deixam de ser
somente avaliadores para serem avaliados.
As crises cultural, social e antropológica são impulsionadas pela crise do mundo
capitalista que desacomoda as identidades culturais, impõe novas regras como ideal de
felicidade, distribui desigualmente o direito à vida e à escola, sendo o lugar de todos,
obrigatoriamente é a depositária de todas estas tensões. Desta forma, chega-se à crise da
profissão docente.
Nóvoa (1995) lembra que o professor não é um técnico nem um improvisador,
mas sim, um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para
se desenvolver em contextos pedagógicos práticos pré-existentes.
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Segundo Cortesão (2000), após tantos conflitos, exigências e imposições, os
professores sentem-se mal, questionam seu papel e isolando-se profissionalmente,
tentam manter a ordem e transmitir saber.
Tentam explicar as lições que prepararam (currículo bastante cristalizado), ou
tentam inovar trabalhando muitas vezes com projetos que deram certo para uma outra
turma e que não dizem respeito à realidade ou interesse do seu grupo de alunos.
Continuam classificando a aprendizagem de seus alunos, perderam seu público
garantido (submisso) que estava disponível a aprender o exigido ou interiorizar
humildemente o que não podiam aprender.
A responsabilidade pela crise da escolarização recai sobre o professor, através da
ideologia das necessidades de formação que são atribuídas a ele, provocando um
individualismo profissional. Há uma modificação na demanda da escola - “educação
para todos”1- e consequentemente, há também uma mudança no papel do professor.
Para Codo (2001), os professores “perderam a referência precisa do que devem saber,
de como se deve ensinar ou avaliar, ou seja, perderam aspectos importantes da sua
identidade profissional” e, ainda, com

a democratização da clientela escolar, todavia teve lugar uma
deformação do método, com queda, assim, da qualidade. Se ensinou o
povo o caminho da escola, mas não se ofereceu uma verdadeira
escola. De fato se criaram pobres cursos supletivos, cursos noturnos
de “faz de conta”... quatro ou até cinco cursos diários, superlotação
das salas, sobrecarga de jornada de trabalho dos professores, má
formação profissional, ridícula remuneração dos docentes, grande
confusão na avaliação dos resultados, redução da hora/aula etc. tudo
para cicatrizar a ferida de uma dura sociedade desigual. (2001, p.71)

Há uma modificação do apoio da sociedade ao sistema educativo, ocasionado de
um lado pela instabilidade do professor e de outro pela falta de compreensão da família
menos privilegiada economicamente, em relação ao significado da escola.
Com a massificação do ensino, a sociedade deixa de apoiar o professor como
fazia anteriormente e “o resultado foi a retirada do apoio unânime da sociedade e o
abandono da ideia de educação como promessa de um futuro melhor”(ESTEVE apud
NÓVOA, 1995, p.104).
Outro ponto que se modifica para o professor é que agora ele precisa buscar
apoio nas famílias dos alunos para que o mundo escolar faça sentido no mundo não-
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escolar e esta é uma relação necessária, especialmente com os alunos/famílias vindos
das classes trabalhadoras ou periféricas.
Domingos (1975) diz que, conforme Bernstein, os professores apresentam
comportamento de desapego, quando o professor aceita a Ordem Instrumental1 e não
aceita a Ordem Expressiva1. Já o comportamento de alheamento (distraído, transfere
para outro), é muito comum aos professores sem esperança de promoção, mas que
aceitam as duas ordens anteriores. Quando o professor apresenta posição hostil em
relação às duas ordens, torna-se alienado em relação à profissão e à escola. Tende-se a
interpretar os professores comprometidos como aqueles professores que aceitam
totalmente as ordens da escola.
Os professores novos na escola comportam-se na posição de expectativa. Os
professores de grupos semelhantes, provavelmente assumem posições semelhantes, de
amizade ou pressão.
Bernstein apud Domingos (1975), acrescenta que estas discrepâncias existentes
são geradoras de conflitos no nível da escola, no nível da comunidade e da sociedade
como um todo. O resultado desta análise aponta também para a importância crítica da
estrutura organizacional e da estrutura do conhecimento da escola, bem como os
princípios de sua transmissão.

Na verdade, o que irá definir a posição de alunos e professores, afetar
a natureza das suas relações e das relações entre grupos de amizade e
grupos de pressão, modificar a relação do aluno com a família e com a
comunidade, é a estrutura da escola, ou seja, o modo como as duas
ordens são transmitidas, o que é transmitido por elas e quais os
objetivos oficiais e não oficiais. (BERNSTEIN apud DOMINGOS,
1975, p.125)

A bagagem trazida da formação inicial e continuada e os saberes construídos
pela experiência reforçam a sociedade eleita e garante transmissão e continuidade da
experiência humana através da manutenção dos saberes selecionados por uma
determinada cultura.
Os

professores

têm

estado

sujeitos,

nas

últimas

décadas,

à

desprofissionalização.Gostaria de lembrar que, para Sacristán, apud Nóvoa (1995), a
profissionalidade se define pelo que é específico na profissão docente, conjunto de
comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a
especificidade de ser professor. E ainda complementa dizendo que “o conceito de
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profissionalidade docente está em permanente elaboração, devendo ser analisado em
função do momento histórico concreto e da realidade social que o conhecimento escolar
pretende legitimar; em suma, tem de ser contextualizado”(1995, p.74).
Do ponto de vista sociológico diz-se que é uma semi profissão em comparação
com as profissões liberais clássicas e, conforme Nóvoa, (1995), isto ocorre porque
depende de coordenadas político-administrativas que regulam o sistema educativo. A
conduta do professor é definida e condicionada pelo sistema educativo em que está
inserido. As exigências profissionais provocam individualismo profissional e o suporte
do saber especializado é precário na formação, o que provoca uma busca de ações
adquiridas culturalmente através da socialização.
Nóvoa (1995), Codo (2001), Cortesão (2000), Esteve (1999), e outros comparam
o professor a um ator, ator de uma peça teatral na qual, sem dar-se conta,retiram-lhe o
cenário, ou melhor, muda-se completamente o cenário inicial e o professor continua ali
representando uma peça teatral deslocada do contexto expresso. Isto lhe causa uma
crise, pois não sabe se deve continuar ou não o ato, por outro lado, os espectadores,
percebendo seu desajustamento, o banalizam e desqualificam sua atuação.
Os professores buscam apoio em sua identidade cultural de tempos atrás,
acreditando que assim poderão encontrar uma alternativa para o seu sofrimento;
negando o sofrimento do centro, o professor coloca sempre no outro ou em outro lugar,
defasagens suas como profissional. Um exemplo disso é a família que cobra da escola,
que cobra da família, e o Estado cobra da escola, que cobra do Estado. Estes
dispositivos não são alternativas profissionais, não é bom nem mau, são produzidos de
forma subjetiva.
As exigências feitas aos professores não coincidem com a interpretação pessoal
que os professores têm de seu fazer e isto apresenta manifestações latentes de
conflito.Um professor não pensa somente com a cabeça, mas com a vida, com o que foi,
com o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de experiência de vida. Ele é
uma pessoa comprometida em e por sua própria história – pessoal, familiar, escolar,
social – que lhe proporciona um lastro de certezas a partir das quais ele compreende e
interpreta as novas situações que o afetam, e constrói, por meio de suas próprias ações, a
continuação de sua história. (Tardiff, 2000)

OS ACHADOS DA PESQUISA
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Os professores, como sujeitos deste espaço e tempo, estão sendo incitados pelos
processos de globalização e sistema educativo a modificar seus fazeres. Assim, nos
deparamos hoje com um grande número de profissionais em crise com sua identidade
profissional, pois não conseguem mais manter suas crenças em relação à profissão. O
mundo mudou e exige-se do professor um novo papel, que muitos não aceitam
(alheamento), outros não têm clareza (insatisfação) e alguns tentam se adaptar sem
modelos que os apoiem (processo desgastante que causa estresse).
Este momento de transição entre o antigo papel que foi construído há décadas e
o novo papel que ainda não se sabe qual é, provoca a crise de identidade dos
professores. A crise é útil, pois incomoda, desacomoda, tornando-se impulsionadora
para uma reestruturação do sujeito.
Cada sujeito utiliza mecanismos próprios como possibilidades para sair da crise,
alguns logo buscam alternativas, outros se debatem tentando permanecer como antes e
outros desistem durante o processo.
Os salários já não sustentam e o professor é incentivado a ter outra forma de
subsistência além da escola.
Algumas perspectivas puderam ser evidenciadas, que não configuram
conclusões definitivas, mas formas de olhar e compreender um pouco melhor a
complexidade da estrutura que contempla hoje o sistema educativo influenciado.
- Como motivos da crise de identidade profissional do professor concluo que o mundo
mudou e com isto todos os processos de interação que envolvem o ser humano também
mudaram. Fala-se em crise de autoridade, crise das narrativas, crise da linguagem, crise
de identidade, crise da religião, crise econômica,...
- As convenções sociais estão em crise, hoje o homem questiona todos os processos que
o envolvem, pois busca ser feliz e retira de si tudo que não é real, questionando
inclusive questões filosóficas, teológicas, religiosas e transcendentes. Aceitamos apenas
o que nos torna mais felizes e o processo global econômico nos faz acreditar que a
felicidade está no “ter”.
- Juntamente com isto, o aumento da população mundial desestabilizou os processos
econômicos, que não abarcam a população total, tornando uma parcela desta população
excluída, para evitar o colapso.
- Assim, todas as instituições públicas e privadas estão sentindo esta desestabilização e
a escola, como instituição de grande influência na população, tem sido usada para
manipular interesses desses atores que tentam controlar essas crises.
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Assim, direcionando o foco desta pesquisa, encontrei como principais causas da crise
em relação à profissão professor.
- A impossibilidade dos alunos das classes menos privilegiadas economicamente, de
terem acesso ao consumo incitado pela globalização, causando frustração, revolta e
violência desses alunos.
- A luta desesperada das famílias por sobrevivência que leva mães e pais ao mercado de
subempregos, deixando os filhos defasados em educação moral e valores para a vida em
sociedade.
- Alunos que não vêm para a escola buscar saber, mas buscam o alimento do dia,
restando à escola a imposição de valores fundamentais que a família anteriormente
oferecia através do afeto, mas em grande parte dos casos não oferece mais.
- Políticas públicas desacreditadas e imposições do sistema educativo, que apoia a
globalização e é conivente com seus mandos.
- Alguns professores lutam para continuar transmitindo saber e não aceitam
responsabilizar-se por questões que são responsabilidade da família ou do estado.
- Admitem que os cursos de formação não dão suporte para as práticas e que os saberes
são produzidos no dia-a-dia, na experiência.
- Os salários dos professores não garantem a subsistência de suas famílias, quanto mais
buscar a formação continuada exigida pelo sistema. Muitos professores não concordam
com o fato de assumir funções que não são suas e por isto consideram seu salário uma
retribuição simbólica por suas atribuições sociais.
- A afetividade despendida durante as aulas não retorna ao professor que se sente
desgastado emocionalmente.
- A sala de aula é um lugar solitário que transforma a profissão professor em muitas
outras profissões que ele não está preparado para exercer, ficando a aprendizagem
esquecida em muitos momentos.
Outras questões foram apontadas pelos professores em seus relatos:
- Os professores não se reconhecem em crise de identidade em relação a profissão
professor, mas à medida que vão relatando como se sentem, percebem que não se
sentem bem em muitos momentos.
- Muitos professores desconhecem questões estruturais do mundo que domina os
sujeitos, buscando explicações para as dificuldades sempre no próximo, como a família,
o governo, mas poucos vão além. Possuem falas muito parecidas, como se fossem
códigos de interpretação do grupo profissional.
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- Alguns professores sentem-se vazios em muitos momentos, pensando em desistir da
profissão, mas não desistem, pois é uma profissão segura e que tem um grupo de
profissionais na mesma situação, que sempre apoia quem demonstra maior insatisfação.
- Duas professoras entrevistadas sentem dificuldade de olhar para a sua profissão como
algo relacionado com os macro-atores, que estabelecem regras e manipulam a educação
como forma de conquista dos objetivos de uma macro-estrutura; voltam-se sempre para
o micro, a sala de aula, o salário, a família.
- Apenas uma professora busca a formação continuada faz esta relação e interpreta os
problemas do micro-social como sendo influência também dos macro-atores. Esta
postura pode estar relacionada com a formação continuada, mas também com a própria
estrutura pessoal desta professora que é naturalmente questionadora. Outro ponto
importante é que ela está na fase inicial da profissão e, conforme alguns autores, isto
seria um primeiro momento para a crise na profissão e ela demonstra buscar alternativas
constantemente.
- Os que estão em processo de mal-estar docente e crise sentem-se mais comprometidos
e procuram apoio dos cursos de formação numa espécie de “catarse”, necessária para
abrir possibilidades e troca de sentimentos, fortalecendo os professores em seu saberfazer e criando novas possibilidades para a profissão.
- Os cursos de formação precisam se reestruturar e abrir espaços para a experiência dos
professores/estudantes. Muitos entram e saem dos cursos de formação sem que haja a
valorização de suas experiências profissionais.
- Alguns professores demonstram sentimentos de crise e mal-estar também ocasionados
por fatores pessoais, pois o professor também é sujeito deste mundo e é influenciado por
ele. Isto aparece no ambiente profissional.
- Concluí que alguns professores percebem que todo o processo educativo está mudando
e chegam a dizer que gostariam de saber qual a nova postura que devem tomar, quais as
novas formas de interpretar seu papel, sentem-se desacomodados, mas não têm clareza
de como agir. Gostariam de tornar mais explícitas as novas decisões, mas outros não
aceitam e querem continuar transmitindo saber, pois foi para isto que estudaram e se
formaram na profissão.
Em seus relatos, os sujeitos explicitaram claramente a tensão que há nessa
profissão, advinda de muitos lugares e que recaem no professor. Houve o
reconhecimento de que há uma crise e sentem-se mal muitas vezes por não saberem
como lidar com estes sentimentos.
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Nesse estudo, o ambiente escolar tornou-se fundamental e determinante para a
superação das dificuldades, assim como o grupo de colegas professores que apoiam
quem demonstrar estar desistindo da profissão.
.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em seus relatos, os sujeitos explicitaram claramente a tensão que há na
profissão, advinda de muitos lugares e que recaem no professor. Houve o
reconhecimento de que há uma crise e sentem-se mal muitas vezes por não saber como
lidar com estes sentimentos.
É necessário enfatizar que a professora que está em processo de início da
profissão foi a que mais demonstrou não colocar no outro a culpa das dificuldades
profissionais, busca alternativas constantemente, contrariando a ideia de que professores
iniciantes entram em crise, pois se deparam com uma realidade diferente da idealizada
pelos cursos de formação. Isto nos remete à possibilidade de que a postura individual de
cada sujeito, suas vivências, sua história, é que vão determinar a reação de cada um
frente às situações.
Nesse estudo, o ambiente escolar tornou-se fundamental e determinante para a
superação das dificuldades, assim como o grupo de colegas professores que apoiam
quem demonstrar estar desistindo da profissão ou mesmo em processo de mal-estar
docente.
Os professores querem saber como devem exercer sua profissão através deste
novo modelo que se apresenta; isto ficou claro na fala de dois sujeitos que dizem, ...eu
não sei se tinha que dar uma parada, fazer um estudo, eu não sei sabe, mas do jeito que
está, eu acho que eu não ia mais saber trabalhar...e outra ainda diz que, ... eutava
precisando assim... como é que eu posso dizer, um retorno ao objetivo, do que é o meu
papel como educador.
A crise não significa desistência, como uma das professoras diz, que fica triste
sobre situações da profissão, mas não infeliz, e isto nos remete à possibilidade de
mudança e na medida em que o processo vai acontecendo, os caminhos vão-se
clareando e começamos a pensar em possibilidades.Será este o nosso novo papel
enquanto educadores deste espaço e tempo, encontrar novas possibilidades, criar este
novo papel para a profissão professor?
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DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESAFIOS NO
PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER
Adelcio Machado dos Santos
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP/SC

RESUMO
O presente artigo tem como temática os desafios do processo de ensinar e
aprender enfrentados pelos docentes universitários. A docência envolve muitos saberes,
porém, a aula do professor da Educação Superior em geral é determinada a partir dos
saberes que o mesmo tem internalizado como apropriadas para exercer a profissão. O
estudo preocupa-se com a qualidade do ensino na educação superior em geral e com a
formação docente em específico. A pesquisa teve como objetivo analisar o que ocorre
atualmente na docência universitária e quais aportes pode contribuir para uma mudança
significativa nas práticas docentes.Esta complexa função suscita perguntas que norteiam
este estudo, pois importa-nos saber quem é o docente da Educação Superior? Por que o
professor faz o que faz em sala de aula? O que o professor precisa saber para ensinar?
Como mobilizar o desejo do estudante em aprender? Trata-se de uma pesquisa do tipo
qualitativa e cunho exploratório que se utiliza da pesquisa bibliográfica para
desenvolver o estudo. O apoio bibliográfico vem especialmente de Cunha
(2010),Masetto (1998 e 2003), Tardif (2002), Gil (1997), Grilo e Lima (2008). As
teorias pedagógicas avançaram muito nos últimos tempos, buscando uma aprendizagem
efetiva, porém o que se percebe é que em sala de aula, pouco se conquistou, pois muitos
professores das áreas específicas acreditam que sabem como é ser professor, afinal têm
muitos “modelos passados” para lançar mão durante as aulas.Os resultados apontam
para a necessidade da formação para a docência universitária especialmente para os
professores especialistas na sua área específica de conhecimento, mas que não possuem
formação didática para ser professor.
Palavras-chave: Docência universitária. Educação Superior. Ensino e aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A docência na Educação Superiortem merecido atenção da comunidade
universitária, uma vez que as instituições enfrentam desafios para garantir um ensino de
qualidade. Acredita-se que docentes qualificados podem preparar melhor os futuros
profissionais.
As agências internacionais organizadas em conferências mundiais elaboram
indicadores de qualidade para a Educação Superior (ES) e os governos e as Instituições
de Educação Superior (IES) de cada país, organizam-se para adaptarem-se. Entre os
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indicadores para uma ES de qualidade está a competência de natureza pedagógica
necessária para garantir professores bem preparados.
Agências internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),por exemplo,exigem uma educação de
qualidade. Já as agências nacionais como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para cumprir as determinações, atuam avaliando
os estudantes egressos, para garantir que as determinações estejam sendo seguidas de
forma efetiva. Um dos fatores fundamentais para se garantir esta qualidade, é a
qualificação profissional docente.
Existe uma grande variação na forma como cada docente exerce a sua função,
pois esta condição depende de muitos fatores como a sua formação, seus modelos
docentes, concepções pessoais relativas ao papel do professor, concepções de cada
docente sobre o papel do aluno e de como se dá o ensino e a aprendizagem, entre outras
influências inclusive contextuais.
Outro fator que influencia a docência é a instituição em que o professor está
inserido. No caso do Brasil, existe uma variedade de tipos de instituições e conforme a
estruturapedagógica, administrativa e da gestão, temos um perfil institucional que
influencia também a prática de cada professor. Esse quadro ampliaria significativamente
se quiséssemos analisar também as práticas de outros contextos, fora do Brasil.
Esta complexa função suscita perguntas que norteiam este estudo, pois importanos saber quem é o docente da Educação Superior? Por que o professor faz o que faz em
sala de aula? O que o professor precisa saber para ensinar? Como mobilizar o desejo do
estudante em aprender? A resposta não é única nem linear, porém, a afirmativa de que
os cursos de formação continuadapara a docência, sãofundamentais para o processo de
inovação profissional do professor, é inquestionável.
Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa e cunho exploratório que se utiliza
da pesquisa bibliográfica para desenvolver o estudo.O presente trabalho tem como
objetivo analisar o que hoje ocorre na docência universitária e quais aportes podem
contribuir para uma mudança significativa nas práticas docentes. O apoio bibliográfico
vem especialmente deCunha (2010), Masetto (1998 e 2003), Tardif (2002), Gil (1997),
Grilo e Lima (2008).
A docência é uma função complexa e autores acreditam que a prática concreta
do professor de educação superior, assenta-se sobre aspectos como o conteúdo da área
na qual é um especialista; visão de educação, de homem e de mundo; habilidade e
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conhecimentos que lhe permitem uma efetiva ação pedagógica em sala de aula (ABREU
E MASETTO, 1982).
Percebe-se que tal visão da prática do professor da educação superior sofreu
algumas necessárias mudanças que podem ser observadas adiante.

Desafios para a Docência na Educação Superior

A pressão que cada instituição exerce sobre seus docentes é distinta. Se o
professor atua em uma Universidade significa desenvolver ensino, pesquisa e extensão,
ter autonomia didática, administrativa e financeira e congregar um corpo docente com
titulação acadêmica significativade mestrado ou doutorado. Já nos Centros
Universitários, significa trabalhar em instituição que desenvolva ensino e algumas vezes
a pesquisa, que atue em uma ou mais áreas do conhecimento. Já as Faculdades
Integradasrepresentam um conjunto de instituições que oferecem ensino e extensão e
pouca ou nenhuma pesquisa. No entanto, se o professor atua num grupo de pesquisa em
uma universidade, provavelmente sua visão de docência terá um forte condicionante de
investigação (MOROSINI, 2000, p.14).
Pesquisas mostram que a ES, para além de tantas finalidades relevantes,tem duas
principais funções na formação dos sujeitos estudantes: Formar tecnicamente,
desenvolvendo no estudante durante o curso de graduação, competências, habilidades,
para uma área específica e promover profissionais de alto nível com uma forte formação
técnica com aplicabilidade no mundo laboral; eFormar integralmente a pessoa humana,
formando o sujeito postulando que o educando cresça como pessoa, com postura,
princípios, valores e que na ES a pessoa transcenda o senso comum(PINTO, 2012,p.35).
Masetto (2003) e outros autores apontam o exercício da dimensão política e da
cidadania como fato indispensável no exercício da docência universitária, pois há a
necessidade de uma visão geral de tudo o que acontece. Nas palavras do autor:

[...] como cidadão, o professor estará aberto para o que se passa na
sociedade, fora da universidade ou faculdade, suas transformações,
evoluções, mudanças; atento para as novas formas de participação, as
novas conquistas, os novos valores emergentes, as novas descobertas,
novas proposições visando, inclusive, a abrir espaço para discussão e
debate com seus alunos sobre tais aspectos na medida em que afetem a
formação e o exercício profissional (MASETTO, 2003, 31).
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Desta forma compreende-se que a formação na educação superior, não é como
uma formação em um curso técnico, para saber fazer, mas é sim uma formação que
possibilite ao educando transcender, tornando-se um profissional competente, mas
também um homem que tenha possibilidades intelectuais para dar conta dos problemas
sociais do seu tempo.

Quem é o docente da Educação Superior?

Há poucas décadas, um bom histórico estudantil na graduação, possibilitava que
o estudante seguisse como professor na instituiçãoemque se graduou e assimo exestudante iniciava sua experiência docente. Esta prática ainda ocorre em algumas
instituições brasileiras, embora haja uma forte avaliação institucional externa que vem
coibindo esta prática.
Outra forma de aceder a ES está em contratar mestres e doutores bastante
jovens, que possuem uma formação profissional, porém nenhuma experiência na
docência.E ainda há os casos, muito recorrentes, de profissionais que acedemà docência
na educação superiorpor ser um reconhecido profissional em sua área específica de
atuação. Por exemplo, um excelente profissional da área do Direito inicia a docência no
Curso de Direito, assim como o renomado Jornalista, Engenheiro Civil e o Arquiteto,
entre outrosprofissionais são convidados para a docência nos respectivos cursos. Nos
dois casos citados, o profissional que se torna um professor, não possui formação para a
docência.
Com o impacto da sala de aula e muitos estudantes, este professor
imediatamente utiliza-se dos saberes técnicos da sua área específica de atuação
profissional e dos saberes pedagógicos, por imitação dos modelos dos seus bons
professores e suas práticas.
Ao utilizar-se de saberes adquiridos na sua vida escolar e universitária como
estudante, o docenteexperimenta através de tentativas e erros, que o levará a uma
seleção, em longo prazo, das práticas que deram certo, visando repeti-las e
consequentemente, eliminando as tentativas que não foram bem sucedidas.
Assim, o professor vai elaborando ao longo da experiência docente, um “menu”
de práticas positivas, que tendem a não se modificar ao longo de sua trajetória
docente.No entanto, Grillo e Gessinger (2008, p.36) explicam que faz parte do senso
comum a ideia de que ensinar se aprende ensinando e, consequentemente, não é preciso
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preparar-se para ser professor. No entanto, tal ideia não se sustenta, pois a docência
representa um desafio e exige conhecimentos, competências e preparação específica
para o seu exercício.
A docência envolve muitos saberes, porém como vimos,a aula do professor da
ES em geral é determinada a partir dos saberes que o mesmo tem internalizado como
apropriadas para exercer a profissão.

Por que o professor faz o que faz em sala de aula?
Atualmente o termo “saberes” tem sido muito utilizados na área pedagógica e
Tardif (2002, p.199) caracteriza como “os pensamentos, as ideias, os juízos, os
discursos e os argumentos que obedecem a certas exigências de racionalidade”. Para
Cunha (2010,p.19) o autor considera que “há racionalidade, quando há consciência do
ato exercido, isto é, quando o sujeito é capaz de justificar a sua ação por meio de razões,
procedimentos ou discursos”.
Cunha (2010) apresenta a organização dos saberes dos professores, relacionada
ao campo pedagógico. Estão identificados como: saberes relacionados com o contexto
da prática pedagógica; saberes referentes à dimensão relacional e coletiva das situações
de trabalho e do processo de formação; saberes relacionados com a ambiência da
aprendizagem; saberes relacionados com o contexto sócio histórico dos alunos; saberes
relacionados com o planejamento das atividades de ensino; saberes relacionado com a
condução da aula nas suas múltiplas possibilidades; e saberes relacionados com a
avaliação da aprendizagem.
Portanto, para compreender as práticas docentes e pensar a docência é necessário
saber que “assumir a complexidade é desvelar o oficio do professor como requerente de
múltiplas condições para o seu exercício” (CUNHA, 2010, p.21-22).
Isto posto, pesquisas nos mostram que quando questionado sobre sua aula, o
professor poucas vezes pensa na epistemologia da sua prática. Sobre a sua aula ele tem
em mente três elementos: os conteúdos, ele como professor e o estudante. Quando
questionados, os docentes dividem-se em dois grupos: um grande grupo de professores
que se consideram o “transmissor” do conhecimento (postura que já está superada pelas
novas teorias pedagógicas); e um grupo bem menor que considera a pedagogia centrada
na relação professor, aluno e conhecimento (postura mais indicada a partir das novas
teorias educacionais).
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a) Aula centrada no Professor

A aula centrada no professor, não dá conta da complexidade do ensinar e do
aprender. Neste caso, o professor acredita que ensinar é transferir conhecimento. Quer
apresentar oralmente, da formamais clara possível, a realidade para o estudante, e
acredita ainda ser possível que este assimile tal realidade, assim comoela se apresenta.
A forma de ensinar é sempre a mesma, não importando acomplexidade dos conceitos
em jogo, tampouco as especificidades das áreas de conhecimento; se o docente
considera que a transmissão deconhecimento é eficiente, a não aprendizagem é
decorrente da incapacidade do estudante absorver o conteúdo, sejaporque não prestou
atenção à explicação, seja porque não sededicou a um programa de estudos que
auxiliasse na “fixação”do conteúdo trabalhado.
Sabe-se da importância de uma eficaz comunicação docente em que o professor
é a fonte principal, porém cabe a ele tomar alguns cuidados, para que se possa assegurar
a transmissão adequada de suas ideias e emoções. Tais cuidados abrangem a definição
com clareza dos objetivos a serem alcançados. Visto que a definição clara dos objetivos
favorece a seleção do material a ser incluído na aula e a concentração dos recursos para
alcançar resultados desejados.
Outro ponto relevante na comunicação do professor é a organização das ideias,
fato que requer o pleno domínio da matéria e a convicção de que realmente esta é
importante para os alunos.
Gil (1997) analisa como problema comumente encontrado na comunicação
docente, o verbalismo, ou seja, a transmissão de conhecimentos e habilidades mediante
o emprego exagerado de palavras. O autor aponta como consequência desse verbalismo,
o grande fluxo de palavras vazias que são passadas aos alunos e que para nada servem.
Observa-se então que, muitas vezes, os esforços verbais dos professores são
utilizados apenas para que os alunos memorizem o conteúdo, sem que se tornem
capazes de compreender o seu significado ou aplicá-los em situações concretas.
Apontamos aqui outras características deste modelo de docência:o professor não
considera a experiência prévia do estudante, agindo como se o aluno não tivesse nada a
contribuir com o assunto; o professor também tem a preocupação em fixar o conteúdo
da aula, a partir de exercícios que propiciem a memorização de definições; há uma forte
hierarquia em aula, estando a cargo do professor as decisões sobre que conteúdos, que
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métodos de ensino e como avaliar; e regulação da interação entre os estudantes, já que o
que importa é ouvir o professor.

b) Aula centrada na relação professor, aluno e conhecimento

A aula centrada na relação professor, aluno e conhecimento, Grillo e Lima
(2008, p.22) explicam que o professor acredita que “o aluno constrói conhecimento na
interação com o objeto cognoscível e, por isso, organiza o ensino de modo a garantir ao
aluno o papel de protagonista no processo de aprendizagem”.
Neste modelo o professor considera que: o estudante possui uma experiência
prévia, ocorridas em sua vida social, cultural e por este motivo pode contribuir com a
aula; oportuniza a participação dos estudantes quando provoca a problematização; o
professor sabe que o estudante pode lapidar o que já sabe, conhecendo a participação de
cada um em que nível individual os estudantes estão em relação ao conhecimento; o
professor media a relação entre o estudante e o objeto de conhecimento; e favorece a
construção de argumentos, lembrando que essas são aprendizagens fundamentais para
um sujeito pesquisador, problematizar e argumentar.
Ser este professor, não é uma prática fácil uma vez que a complexidade dos
conhecimentos prévios, mediante aprendizagens que tenham significado, exige do
professor enorme competência em seu papel orientador, pois é necessário que ele esteja,
permanentemente, atento para promover a ajuda adequada ao momento do processo em
que se localiza o educando, visto que conhecer não é adivinhar (FREIRE, 1980 apud
GRILLO e LIMA, 2008, p.29).

Como mobilizar o desejo do estudante em aprender?

No Brasil, aproximadamente há duas décadas, principiou-se uma autocrítica por
parte de vários membros participantes do ensino universitário, sobretudo de professores,
acerca da atividade docente, percebendo nela um valor e um significado até então não
considerado.
Analisando-se cada mudança, verifica-se que uma ocasiona a outra, neste
sentido o perfil do docente da educação superior, ainda conforme Masettopassa de
especialista para mediador do processo de aprendizagem.
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A partir do século XX, as próprias necessidades educacionais impõem ao
professor a necessidade da pesquisa e produção de conhecimento, além de atualização e
especialização para que possa incentivar seus alunos a pesquisar.
Gil (1997) afirma que o conhecimento da necessidade da preparação pedagógica
do professor universitário tem conduzido muitas instituições de ensino superior a
desenvolver programas com vistas a alcançar objetivos dessa natureza, principalmente,
depois que o Conselho Federal de Educação, através da Resolução nº 12/83, estabeleceu
que os cursos de Pós-graduação Lato Sensu, destinassem pelo menos um sexto de sua
carga horária mínima para disciplinas de conteúdo pedagógico.
Sendo assim, a docência em nível superior, exige um professor com domínio da
área pedagógica, não somente um professor conhecedor de todo o conteúdo da
disciplina a ser ministrada. Masetto (2003) destaca que o tema da didática pedagógica é
o ponto mais “carente” dos professores universitários, seja pelo fato de nunca terem a
oportunidade de entrar em contato com essa área, ou porque a veem como algo
desnecessário para sua atividade de ensino, ou ainda porque consideram que a docência
é uma profissão que todos podem exercer, afinal são anos de frequência à escola, vendo
como se faz uma aula.
Dentro desse contexto, apontam-se alguns eixos que abrangem a formação
didático-pedagógica, ou seja, o conceito do processo de ensino-aprendizagem: o
professor como gestor do currículo, a compreensão da relação professor-aluno e alunoaluno.
Sendo a aprendizagem do aluno o objetivo primordial da docência,
consequentemente se faz necessário que o professor saiba com clareza a distinção entre
o ensino e a aprendizagem, além de quais os princípios básicos da aprendizagem, o que
se deve aprender no contexto atual, como aprender de modo significativo, de modo que
a aprendizagem se faça com maior eficácia e maior entendimento.
Outro ponto fundamental é que o docente compreenda que o currículo de
formação de um profissional implica o desenvolvimento da área cognitiva quanto à
aquisição, à elaboração e à organização de informações, ao acesso a conhecimento
existente, à produção de conhecimento, à identificação de diferentes pontos de vista
sobre o mesmo assunto, à imaginação, à criatividade, à solução de problemas, além da
aprendizagem de habilidades, como o trabalho em equipe multidisciplinar, a boa
comunicação, e o uso eficaz e produtivo das novas tecnologias que vão surgindo no
mercado (MASETTO [et al], 1998).
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Seguindo essa linha de raciocínio, é importante, também, que o professor
desenvolva uma atitude de parceria e (co)responsabilidade com os alunos, que planejem
o curso juntos, usando técnicas em salas de aula que facilitem a participação e
considerando os alunos como adultos que podem se (co)responsabilizar por seu período
de formação.
Ainda, um professor que, juntamente com seus alunos, constitua um grupo de
trabalho com metas comuns, que incentive a aprendizagem uns com os outros, estimule
o trabalho em equipe, a busca de solução para problemas em parceria, que seja um
motivador para o aluno realizar suas pesquisas e seus relatórios, criando condições
permanentes de feedbackentre aluno e professor.
Segundo Masetto (2003), atualmente, no processo de ensino-aprendizagem é
necessário que o professor atue como profissional na docência, em relação ao domínio
da tecnologia educacional, tanto em sua teoria como em sua prática. Ainda conforme o
autor, hoje, as mais de cem técnicas de aula existentes e aplicadas, agregam-se às
tecnologias de informação e comunicação relacionadas com a informática e a
telemática, atuando como auxílio no processo de ensino-aprendizagem presencial, tanto
no sistema de educação à distância, como na pesquisa.
Gil (1997) informa que a moderna pedagogia dispõe de inúmeros métodos de
ensino. Assim, convém que o professor conheça as vantagens e limitações dos métodos
para utilizá-los nos momentos e sob as formas mais adequadas.
O professor universitário, antes de tudo, deve ser um pesquisador, visto que a
pesquisa é um esforço metódico de busca de informações para produzir conhecimentos
novos, ampliar a compreensão do mundo e auxiliar na solução dos problemas concretos
que as pessoas enfrentam.
Segundo Gil (1997), pode-se perceber que as autoridades educacionais vêm
incentivando o desenvolvimento de programas de formação e aperfeiçoamento de
professores para o ensino superior. E, nas universidades e nos estabelecimentos isolados
de ensino superior, é cada vez maior o número de Núcleos de Apoio Pedagógico –
NAP, para auxiliar e apoiar os docentes em sua formação em serviço.
Contudo, o professor que busca desenvolver em suas aulas estudantes que
adquiram competência para a pesquisa, deve antes de tudo saber que escolher trabalhar
com a pesquisa como princípio educativo não significa implantar na aula um projeto de
pesquisa, em sua acepção clássica, mas prevê criar situações de ensino em que o aluno
lide, sistematicamente, com alguns princípios inerentes ao ato de pesquisar, tais como o
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questionamento, a construção de argumentos, a produção escrita e o permanente diálogo
entre situações do cotidiano e conteúdos escolares/acadêmicos (GRILLO E LIMA,
2008, p. 97).
Chizzotti (2001) destaca que a investigação pode levar a descobertas originais e
dar um novo vigor ao ensino. Neste sentido, os movimentos de professores que se
autodenominam professor-pesquisador, um novo profissionalismo docente é unânime
em advogar a pesquisa como integrante do ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vivemos um momento em que se sabe que a docência universitária precisa ser
qualificada, mas não porque a pedagogia universitária que se oferece não esteja
adequada, mas sim, porque grande parte dos profissionais que ocupam os espaços da
docência não está preocupada em buscar a formação pedagógica, para melhor exercer
sua função.
Enquanto tivermos aceitação para o discurso de que “se o estudante não aprende
é porque não se dedicou o suficiente”, teremos docentes despreparados lançando mão
desta fala para justificar o insucesso na aprendizagem dos seus estudantes.
As teorias pedagógicas avançaram muito nos últimos tempos, buscando uma
aprendizagem efetiva, porém o que se percebe é que em sala de aula, pouco se
conquistou, pois muitos professores das áreas específicas acreditam que sabem como é
ser professor, afinal têm muitos “modelos passados” para lançar mão durante as aulas.
A pesquisa em sala de aula como principio educativo pode ser uma alternativa
para que os estudantes se interessem mais em aprender. Porém esta é uma decisão
importante, pois mesmo neste caso precisa haver uma formação docente específica. O
professor deve entender que desenvolver competências para a pesquisa, antes de tudo é,
possibilitar um espaço em aula para que os estudantes possam questionar, argumentar e
escrever envolvendo os conteúdos escolares com o cotidiano (teoria/prática), formando
assim, cidadãos tecnicamente e integralmente bem preparados para atuar em sociedade.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Circe Mara Marques
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP/SC

RESUMO: Este artigo trata da formação de professores para a educação infantil.
Resultou de uma pesquisa que teve como objetivo identificar e analisar as experiências
significativas vividas pelos estudantes de Pedagogia durante o curso. O sentido de
experiência foi tomado como sendo aquilo que nos toca, nos acontece e nos transforma,
seguindo o viés filosófico encontrado nos estudos de Larrosa (2004). A investigação de
ordem qualitativa foi realizada em uma universidade privada localizada na região
metropolitana de Porto Alegre, durante o ano de 2012. Envolveu um grupo de trinta e
dois estudantes de Pedagogia, matriculados na disciplina de Infâncias de 0-10, a qual
corresponde ao sexto semestre do curso. Os dados foram coletados a partir de uma roda
de conversa com os estudantes. Esses apontaram os momentos de práticas de ensino,
envolvendo atividades lúdicas, como sendo os mais significativos vividos por eles
durante o curso. Contudo, constatou-se também que os mesmos produzem brinquedos e
planejam brincadeiras, mas poucos deles entram nas brincadeiras com as crianças. A
Pedagogia, por tratar formação de professores para a infância, é responsável pela
construção da “consciência lúdica” e essa construção não se dará somente a partir da
informação sobre a importância do brincar e da formação de opinião, mas dentro do
próprio jogo. Então é necessário inventar possibilidades para interromper o trajeto
tradicional da formação de professores e pensar em outras possibilidades de
transformação nesse curso. Não de transformação da sociedade como quer a teoria
crítica, mas da própria transformação.
Palavras chave: Experiência. Formação de professores. Educação Infantil.
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Este artigo trata da formação de professores para a educação infantil. Resultou
de uma pesquisa qualitativa que teve como objetivo identificar e analisar experiências
significativas vividas pelos estudantes de Pedagogia durante o curso. Segundo Larrosa,
a experiência “não é o que passa ou o que acontece, ou o que toca, mas o que nos passa,
o que nos acontece ou nos toca” (2004, p. 154).
A investigação foi realizada junto a uma turma do sexto semestre do referido
curso em uma instituição privada de ensino superior, localizada na região da grande
Porto Alegre, em 2012. Para dar conta de tal objetivo, busquei aporte teórico nos
estudos Larrosa (1998, 2002, 2003 e 2004) quando trata do sentido filosófico da
experiência e nos estudos de Fortuna (2004, 2011 e 2012) ao defender a formação
lúdica no curso de Pedagogia.
Conforme o Art, 4º da Resolução CNE/CP Nº 1/2006, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, esse curso destina-se a
formar professores para atuar na “Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, nos curso de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação
Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimento pedagógicos”. Para isso está previsto uma carga horária de
3.200 horas. Conforme o Art. 7º desse documento tal carga horária é assim distribuída:
I – 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência às
aulas, realização de seminários, participação na realização de
pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, visitas a
instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferente
natureza, participação em grupos cooperativos de estudo; II – 300
horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
contemplando também outras áreas específicas, se for o caso,
conforme o projeto pedagógico da instituição; III – 100 horas de
atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de
interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e
da monitoria (BRASIL, 2006).

Considerando o compromisso em formar profissionais para funções tão
diversificadas, cabe problematizar se o tempo previsto, três mil e duzentas horas, é
suficiente para dar conta de tal empreitada.
Larrosa (2002, p. 23) aponta que “[...] a experiência é cada vez mais rara, por
falta de tempo”. Nesse sentido, para dar conta de formar profissionais aptos a atuarem
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em tantas funções diferentes, os conteúdos precisam ser trabalhados de forma
“aligeirada”, ou seja, o currículo do curso está organizado de modo que muitas coisas se
passem, muitas coisas aconteçam, sendo que poucas delas “nos” passam e “nos”
acontecem durante o processo de formação. Cada estudante do curso é sujeito do
estímulo, da vivência pontual e a ela “tudo atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o
choca, mas nada lhe acontece” nos tempos que correm (LARROSA, 2002, p. 23).
Nesse sentido, a pergunta mobilizadora do estudo que aqui está sendo
apresentado, consistiu-se em saber quais propostas vividas no curso passam, tocam e
transformam os estudantes de Pedagogia.

OS CAMINHOS METODOLÓGICOS ESCOLHIDOS

A investigação de ordem qualitativa foi realizada em uma Universidade privada
localizada na região metropolitana de Porto Alegre, durante o ano de 2012. Participaram
da coleta de dados um grupo de trinta e dois estudantes do curso de Pedagogia,
matriculadas na disciplina de Infâncias de 0-10, a qual corresponde ao sexto semestre do
cursoi. Os dados foram produzidos a partir de uma roda de conversa com os mesmos.
Segundo Larrosa (2003), conversar pressupõe estar aberto a ouvir o que o outro tem a
dizer “porque se alguém pode discutir, ou dialogar, ou debater, com qualquer um, é
claro que não se pode conversar com qualquer um [...]” (LARROSA, 2003, p. 212).
Conversar, então, exige que se conheça o outro e que se pare para escutá-lo. Os rumos
da conversa „acontecem‟ na própria conversa, de modo que não se pode ter definido e
delimitado de antemão o que será conversado.
Todos participantes foram informados de que a pesquisa estava sendo realizada
com a intenção de conhecer quais propostas desenvolvidas durante o curso haviam sido
vividas intensamente por eles, de modo a lhes passar, lhes tocar e lhes transformar. Em
um primeiro momento foi apresentado e discutido no grupo o sentido filosófico da
experiência, a partir de Larrosa. Em um segundo momento lhes foi apresentada a
seguinte questão: quais propostas de atividades se constituíram em experiência para
você durante o curso de Pedagogia? Foi dado um tempo para que os estudantes
visitassem suas memórias do curso e trocassem idéias com os colegas da turma, caso
desejassem. Depois, foi organizada uma roda para dar início à discussão em grande
grupo. Nessa roda, ao mesmo tempo em que os estudantes se participavam livremente,
também ficou garantida a possibilidade de não se manifestar, caso essa fosse a escolha
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de algum deles. Nos rumos dessa conversa foram surgindo os detalhes e as minúcias das
experiências vividas por eles durante o curso. Nesse sentido, os dados analisados aqui
correspondem ao que foi colocado pelos estudantes durante a roda de conversa.

AS PRÁTICAS DE ENSINO COMO EXPERIÊNCIAS NO CURSO DE
PEDAGOAGIA
Ao serem indagados sobre o que havia se constituído „neles‟ em experiência
durante o curso, os estudantes fizeram referências às práticas de observação, às práticas
de ensino e de estágios, sendo que justificam isso dizendo que são momentos “criativos,
dinâmicos, trazem à tona bons projetos e desencadeiam de bons debates” (Aline P.,
2012); “tiram da mesmice no curso” (Rose A da S., 2012) e, “é onde se aprende de
verdade” (Solange P. M., 2012). Os momentos de práticas de ensino são ocasiões muito
esperadas pela maioria dos estudantes da instituição pesquisada, considerando que não
atuam em escolas e anseiam por estar com as crianças nesses espaços. Apenas dois
estudantes fizeram referência a passeios de estudo realizados durante o curso.
Devo dizer, ainda, que os momentos de práticas são também os mais difíceis de
serem administrados por parte dos estudantes, pois precisam conciliar os horários de
aulas na faculdade, os horários do estágio, os horários de seu trabalho, bem como outros
compromissos de ordem pessoal. Apesar desse “corre-corre”, é recorrente ouvir desses
que o tempo foi curto e que quando a prática começou a ficar boa, ela acabou.
Ficou claro, então, o quanto o “tempo” pode impedir ou possibilitar que algo
“nos” aconteça durante o processo de formação de professores. A experiência, no
sentido de algo que nos acontece,

[...] requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível
nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar,
parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar
mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza,
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a
lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito,
ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24).

Outro aspecto interessante foi o fato de nenhum estudante ter feito referência à
situações de sala de aula na universidade, à participação em seminários ou grandes
conferências, à apresentação de trabalhos em sala de aula, a pesquisas na biblioteca ou
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outros espaços acadêmicos – atividades essas com maior representatividade na carga
horária de formação.
Larrosa separa a experiência tanto da informação quanto da opinião. A respeito
da primeira, ele aponta que

O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu tempo
buscando informação, o que mais o preocupa é não ter bastante
informação; cada vez sabe mais, cada vez está melhor
informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo
saber (mas saber não no sentido de “sabedoria”, mas no sentido
de “estar informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça
(LARROSA, 2002, p. 22).
Assim, é possível dizer que nada nos tocou ou nos aconteceu, mesmo “depois de
assistir a uma aula ou a uma conferência, depois de ter lido um livro ou uma
informação, depois de ter feito uma viagem ou de ter visitado uma escola” (LARROSA,
2002, p. 22), embora se tenha conquistado mais informações e se saiba coisas que antes
não se sabia

nada nos aconteceu!

Nesse processo de formação, também não basta “ter” informação, é necessário
construir opinião, ou seja, o sujeito deve se posicionar a favor ou contra essa
informação. Contudo, segundo Larrosa (2002), essa obsessão pela opinião também
anula a possibilidades de experiência, fazendo com que nada nos aconteça. Assim, um
processo de formação voltado à fabricação de sujeitos manipulados pelos artefatos da
informação e da opinião, constitui sujeitos incapazes de experiência.
A partir disso, ressalto que dados os da pesquisa apontam como desafio aos
professores e aos estudantes do curso, juntos, inventar possibilidades para interromper o
trajeto tradicional da formação de professores e pensar em outras possibilidades de
transformação nesse curso. Não de transformação da sociedade como quer a teoria
crítica, mas da própria transformação, pois segundo Larrosa (2002), somente o sujeito
da experiência está “aberto à sua própria transformação” (p. 26).
Débora de M. L. (2012) assim expressa sua expectativa com relação ao curso:
“espero que o curso possa continuar me oferecendo ferramentas necessárias para me
tornar a educadora que pretendo ser”. Então, como criar condições de possibilidade para
que os estudantes “inventem, cada um, a própria transformação” no curso de
Pedagogia?
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Para se chegar à verdade sobre si mesmo, “não há um caminho traçado de
antemão, como se bastasse segui-lo, sem desviar-se, para se chegar a ser o que se é”.
Nas palavras de Foucault, a experiência “arranca o sujeito de si mesmo, [...] é uma
empreitada de dessubjetivação” (FOUCAULT, 2010, p. 291). Essa empreitada, “que
leva a um „si mesmo‟, está por ser inventada de uma maneira sempre singular, e não se
pode evitar nem as incertezas nem os desvios sinuosos” (LARROSA, 1998, p. 10, grifos
do autor).
“ACHO QUE ESCOLHI A PEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL PRA
CONTINUAR BRINCANDO” – o brincar e a (trans)formação dos professores

Ao esmiuçarem suas experiências, os estudantes fizeram referências às situações
lúdicas. Nesse sentido Fátima K. (2012) expressou aquilo que trago em epígrafe na
entrada desta seção: “Acho que escolhi a pedagogia e trabalhar na educação infantil pra
continuar brincando”. Essa posição das estudantes vai ao encontro daquilo que está
previsto nas na Resolução CNE/SEB Nº 5/2009, que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, quando determina que as Propostas
Pedagógicas das escolas devem ter as brincadeiras como um dos eixos norteadores.
Cabe à Pedagogia formar professores que correspondam a esse desafio legal.
Segundo Saviani (2009), é necessário que tanto os conteúdos de conhecimento
quanto os procedimentos didático-pedagógicos integrem o processo de formação de
professores, pois forma e conteúdo são indissociáveis. No entanto, é mais comum que
se discutam produções teóricas que versam sobre o desenvolvimento do jogo na criança
enfatizando os estudos de Jean Piaget que classificam as crianças, conforme suas idades,
em estágios de jogo sensório-motor, simbólico e de regras. Ou ainda, os estudos de
Vygotsky, que versam sobre a importância das mediações do adulto para o
desenvolvimento da criança.
Desse modo, as alunas constroem alguns princípios teórico-metodológicos para
“lidar” com as crianças. Ou seja, constroem informações e opiniões sobre o brincar,
alicerçadas no campo da Psicologia do Desenvolvimento. Nos planejamentos das
práticas na educação infantil que venho acompanhando observei que diversas alunas
inserem brincadeiras em seus planejamentos, produzem brinquedos para as crianças e
também apresentam justificativas fundamentadas teoricamente para isso, mas poucas
delas “mergulham” nessas brincadeiras com as crianças. Com isso, quero dizer que as
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estudantes “observam” ou “dirigem” as brincadeiras das/para crianças, deixando de
“viver” essas brincadeiras com elas. Em outras palavras, “fazem brincar” ou “deixam
brincar”, mas elas mesmas não brincam.
Algumas “aproveitam” os momentos em que as crianças brincam para organizar
os materiais da sala ou para fazer/responder anotações nas agendas das crianças. Em
outras situações, quando dirigem as brincadeiras do grupo, focam o seu olhar para o
cumprimento das regras ou para o aprendizado de conteúdos escolares que muitas vezes
estão “dissimulados” nessas brincadeiras. E na pressa de dar conta dos compromissos de
rotina e/ou de ensinar conteúdos escolares, os professores quase não param para olhar,
para escutar, para sentir e para “cultivar a arte do encontro” (LARROSA, 2002, p. 24)
com as crianças.
Os estudos de Fortuna (2011) apontam para a ausência do brincar na formação
superior, aparecendo basicamente em algumas disciplinas com caráter teórico-prático,
nos estágios curriculares ou em nível de extensão universitária.
Na universidade pesquisada, embora a organização curricular do curso de
Pedagogia não contemple uma disciplina específica sobre o assunto, observei que esse
tema está previsto nos conteúdos das disciplinas de Educação Infantil I e II, sendo essas
aulas costumavam ser desenvolvidas no espaço da brinquedoteca. As alunas gostavam
de ter aulas nesse espaço e justificavam isso, dizendo que ali encontravam sugestões
para produzir jogos e brinquedos. Anotavam “sugestões” e usavam seus telefones
celulares para fotografar brinquedos que se encontravam nesse local.
Entretanto, ao serem questionadas sobre “brincar pra quê?”, as alunas fizeram
referência à importância dessa atividade para o desenvolvimento das crianças nas mais
diversas áreas, mas quase não se colocaram nessa brincadeira „com‟ as crianças. Isso me
remeteu a outra pergunta: em que medida as discussões referentes ao brincar,
desenvolvidas durante o curso, contribuem (ou não) para que as estudantes brinquem
com as crianças da educação infantil, em suas práticas pedagógicas e de estágio?
Fortuna (2011) investiga como e por que alguns professores tornam-se capazes
de brincar em suas práticas pedagógicas e problematiza a formação lúdica de
professores na universidade. De acordo com essa pesquisadora,
[...] o professor ludicamente inspirado possui uma consciência lúdica
que, sem ser inata, constrói-se ao longo de sua formação profissional e
existencial e expressa, através de atitudes e de conhecimento, a
valorização do brincar na vida, identificando-o como afirmação da
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vida e através da qual se compromete com o brincar (FORTUNA,
2011, p. 96).

Sobre o processo de formação lúdica, essa pesquisadora explica que “as raízes
mais profundas alcançam a infância, perpassando a experiência escolar, a formação
inicial para o magistério, a formação continuada, as leituras e a experiência na
profissão” (FORTUNA, 2012). Também Brougère (1995) não admite o caráter natural e
espontâneo da brincadeira e argumenta que essa atividade “pressupõe uma
aprendizagem social. Aprende-se a brincar” (p. 97).
Entendo que a Pedagogia também é responsável pela construção da “consciência
lúdica”, especialmente por tratar da formação de professores para a infância. Mas
“como” formar professores que brincam? Sala de aula do curso de graduação é espaço
de brincar?
Na perspectiva da Hermenêutica Filosófica, Fortuna (2011) afirma que a
formação de “professores que brincam se dá no jogo: aprendem sobre o jogo jogando,
tanto quanto aprendem a ser professores que brincam jogando” (FORTUNA, 2011, p.
91). Para dar conta desse compromisso com a formação lúdica dos professores, a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) conta com o Programa de
Extensão Universitária Quem quer brincar?, o qual tem como propósito capacitar
professores para brincar e valorizar o brincar (FORTUNA, 2005).
A partir do pensamento de Larrosa (2002) e de Fortuna (2011), defendo a
posição de que é se “ex-pondo” no jogo que se formam os professores que brincam.
Segundo Larrosa (2002),
Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição
(nossa maneira de pormos), nem a “o-posição” (nossa maneira de
opormos), nem a “imposição” (nossa maneira de impormos), nem a
“proposição” (nossa maneira de propormos), mas a “exposição”, nossa
maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade
e de risco. Por isso, é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se
opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se “ex-põe” (LARROSA,
2002, p. 25).

Além disso, Fortuna também acredita que “A capacidade de brincar não
desaparece à medida que crescemos, nem vai para o limbo” (FORTUNA, 2011, p. 97) e
“fazer viver o brincar, quando nos tornamos „gente grande‟, é uma forma de perpetuálo” (FORTUNA, 2004, grifos da autora).
Fortuna (2011) propõe que “sejam (re)inseridos no ritmo regular da vida ―
inclusive na vida acadêmica ― a brincadeira e o ócio, superando a dicotomia brincar
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versus aprender e trabalhar versus divertir-se” (p. 343). Assim como Fortuna (2011),
também estou convencida de que brincar deve fazer parte da formação docente, e “nada
é melhor do que o brincar para falar sobre o brincar” (p. 27). Desse modo, acredito que
ao se confeccionar brinquedos com a finalidade de usá-los em suas práticas-lúdicas ― a
exemplo do que fazem os estudantes no curso de Pedagogia―, isso se constitui em um
modo de brincar. Ou seja, enquanto se inventa e se produz o brinquedo, já se está
brincando e já se está formando professores que brincam.
Fortuna (2011, p.348) diz: “Tal qual um bordão, repito: é preciso investir na
formação lúdica do professor”. Nesse sentido, „quase‟ii fazendo coro com ela, eu digo
que é preciso criar condições de possibilidade para que a “experiência” lúdica aconteça
no curso de Pedagogia! Embora eu reconheça que experiências lúdicas poderão se dar
de variados modos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudantes de pedagogia recebem durante o curso um volume enorme de
informações e a todo tempo são instigados a formarem opinião sobre elas. Contudo esse
estudo mostrou que é nas práticas lúdica de ensino que eles vivem experiências que lhes
tocam, que lhes acontecem e lhes transformam. Nesse sentido, também em atendimento
ao que está previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o
curso de Pedagogia precisa assumir o compromisso de formar professores que brincam.
Essa formação pouco se concretizará a partir de informações ou formação de opinião,
mas no próprio jogo, como nos mostram os estudos de Fortuna (2011). Sem dúvidas, os
estudantes precisam ler, discutir, opinar sobre o valor do brincar na formação de
professores, contudo, isso não garante a formação lúdica. É preciso que a experiência
(nos) aconteça ― e aqui eu me refiro, mais uma vez, à experiência no sentido que lhe é
dado por Larrosa, como discuti anteriormente ― experiência essa que, vivida na
universidade, pode nos transformar, nos tirar da fôrma. Só aquele que se (ex)põe e sai
da fôrma é capaz de brincar em suas práticas de ensino.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR INICIANTE: PROJETO
UNIVERSIDADE/ESCOLA E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA O
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE

O presente painel apresenta resultado de três pesquisas desenvolvidas no Programa de
Pós-Graduação em Educação PPGEdu/UFMT que abordam o professor iniciante e as
possibilidades de uma formação continuada e prática cotidiana assistidas por um
professor experiente da educação básica da escola pública. Os textos na sequência,
versam sobre o projeto OBEDUC e a pesquisa que se desenvolve entre a universidade e
escolas da educação básica, a formação continuada do projeto e o desenvolvimento
profissional do professor iniciante, destacando a formação do formador, então
concebido no projeto como professor experiente que apoia, assiste, orienta e atende as
necessidades dos professores iniciantes na escola em que atuam. As pesquisas
desenvolveram-se na abordagem qualitativa e buscaram responder as questões: que
dificuldades apresentam os professores egressos da pedagogia em início de carreira
docente? O que manifestam acerca do seu processo de desenvolvimento profissional
enquanto participantes da formação continuada oferecida pelo projeto? Como os
professores experientes-então formadores do formador compreendem sua função e o que
expressam sobre a formação necessária para o desempenho de tal atividade? Os
procedimentos se apropriaram de narrativas-memoriais de formação e entrevistas.
Estudo de caso, pesquisa formação e método (auto)biográfico permearam a metodologia
das pesquisas. Os resultados apontaram que, embora a formação continuada do
OBEDUC 2013/2017, se constitua em um projeto pontual, atendendo a uma
porcentagem pequena de iniciantes, os participantes atribuem à formação um real
sentido para a sua prática, fundamentando suas teorizações sobre as necessidades
formativas e ressaltaram a iniciativa de terem um professor experiente para os apoiarem
nas situações de conflito por que passam nos anos iniciais da carreira docente.

Palavras-chave: Professor Iniciante. Professor Experiente Projeto. OBEDUC
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INICIANTES EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa com professores
iniciantes de escolas públicas no interior de Mato Grosso, desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação (PPGEdu) da Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus
Universitário de Rondonópolis (UFMT/CUR), na linha de pesquisa: Formação de
professores e políticas públicas educacionais. A investigação trabalhou com o
desenvolvimento profissional de professores iniciantes a partir de um projeto específico
de formação continuada do Observatório da Educação CAPES/INEP/SECADI,
desenvolvido pelo PPGEdu. A pesquisa teve como o objetivo: investigar o que apontam
os professores iniciantes egressos da Pedagogia sobre seu desenvolvimento profissional
a partir do projeto OBEDUC. Para a pesquisa, apoiou-se na abordagem qualitativa,
adotando o estudo de caso. Como procedimentos e instrumentos para coleta de dados
utilizou-se: observação participante e entrevistas semiestruturadas. Nesse intuito então,
levantou-se as seguintes questões: Quais os principais desafios suscitados por duas
professoras iniciantes participantes do projeto OBEDUC ao se verem como professoras
regentes? O que os professores manifestam sobre a formação continuada propiciada
pelo projeto e como a associam ao seu desenvolvimento profissional? Por um lado, os
dados apontaram os principais desafios vivenciados por duas professoras iniciantes,
foram: aprofundamento teórico e didático a respeito dos conteúdos da área de Ciências
Humanas e Sociais e aprofundamento teórico sobre Educação Especial. Por outro, os
dados revelaram a valorização da proposta de formação continuada do projeto
UFMT/PPGEdu/OBEDUC – o qual estabeleceu parceria entre universidade e escolas
públicas – como elo de ligação da relação teoria e prática, o qual contribuiu para que as
professoras se percebessem sujeitos ativos no processo de seu desenvolvimento
profissional, pois a experiência de cada uma mostrou-se significativa, na medida em
que, propiciou reflexões na prática e para a prática, ajudando-as permear os desafios.
Palavras-chave: Professores iniciantes. Desenvolvimento profissional. OBEDUC.

Introdução

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa com professores iniciantes
de escolas públicas no interior de Mato Grosso, resultado de curso de mestrado, inserida
no Programa de Pós-Graduação (PPGEdu) da Universidade Federal de Mato Grosso,
Câmpus Universitário de Rondonópolis (UFMT/CUR), na linha de pesquisa: Formação
de professores e políticas públicas educacionais.
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A investigação trabalhou com o desenvolvimento profissional de professores
iniciantes a partir de um projeto específico de formação continuada do Observatório da
Educação CAPES/INEP/SECADI, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFMT/CUR. Com base nos estudos de Day (2001) compreende-se que, o
desenvolvimento profissional dos professores procede de suas vidas pessoais e
profissionais, das políticas educacionais e, também do contexto de trabalho, ou seja, da
organização escolar na qual exercem a docência, pois, as condições de trabalho do
professor interfere no seu desempenho profissional.
Compreende-se ainda que, além da formação inicial e continuada, outros fatores
podem interferir no desenvolvimento da profissão, como: o salário, a demanda do
mercado de trabalho, o clima de trabalho nas escolas em que é exercida, promoção na
profissão, as estruturas hierárquicas a carreira docente etc. (IMBERNÓN, 2011).
A fase de inserção à docência, é um período complexo, contudo, considerado por
Day (2001) como crucial para os professores conceptualizarem o ensino e as suas visões
pessoais de como se comportar como profissionais.
Neste sentido, Vaillant e Marcelo (2012, p. 125) nos ajudam a refletir sobre as
políticas educacionais, alertando que políticas integradas para a formação inicial e
desenvolvimento profissional deveriam atender também àqueles que estão iniciando na
carreira docente, pois este é considerado o momento de grande aprendizagem do ofício
de ensinar. ―Uma etapa na qual as dúvidas, as inseguranças, a ansiedade por ingressar na
prática acumulam-se e convivem sem boa vizinhança.‖
Assim, ao ingressar no mestrado, passei a integrar o grupo de pesquisa
InvestigAção, o qual desenvolve o Projeto do Observatório da Educação na
UFMT/CUR, cuja proposta é investigar os egressos da Licenciatura em Pedagogia e os
desafios da prática em narrativas: a universidade e a escola em um processo
interdisciplinar de inserção do professor iniciante na carreira docente.
Diante desse cenário, despertou-me o interesse à respeito do desenvolvimento
profissional de professores iniciantes, egressos da Pedagogia, pois durante minha
trajetória como coordenadora pedagógica, há 18 (dezoito) atuando frente à formação
continuada na escola, pude observar a angústia dos professores iniciantes ao se
depararem com a diversidade na/da escola pública, os quais necessitavam de um de
olhar mais ―profundo‖ e, até mesmo, de uma palavra de encorajamento, para que
pudessem chegar a expor suas fragilidades ou desafios.
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Este estudo objetivou-se investigar o que apontam os professores iniciantes
egressos da Pedagogia sobre seu desenvolvimento profissional a partir do projeto
OBEDUC. E, ainda, como objetivos específicos da pesquisa, propôs-se:
a) Compreender como o trabalho colaborativo entre universidade e escola básica
pode subsidiar a inserção do egresso de Pedagogia no seu desenvolvimento profissional.
b) Analisar como os professores iniciantes que participam do projeto OBEDUC,
vêm percebendo os reflexos dessa formação para o seu desenvolvimento profissional.
Para a pesquisa, apoiou-se na abordagem qualitativa, adotando o estudo de caso.
Como procedimentos e instrumentos para coleta de dados utilizou-se: observação
participante e entrevistas semiestruturadas. Nesse intuito então, levantou-se as seguintes
questões: Quais os principais desafios suscitados por duas professoras iniciantes
participante do projeto OBEDUC ao se verem como professoras regentes? O que essas
professoras manifestam sobre a formação continuada propiciada pelo projeto e como a
associam ao seu desenvolvimento profissional?
De acordo com Imbernón (2009, p. 48), ―[...] a formação permanente deverá
gerar modalidades que ajudem o professorado a descobrir sua teoria, organizá-la,
fundamentá-la, revê-la e destruí-la ou construí-la de novo.‖
Diante do exposto, a pesquisa traz neste recorte, como participantes, quatro
professoras iniciantes egressas do curso de Pedagogia que, atuam na rede pública de
Rondonópolis, MT. A escolha dos participantes da pesquisa teve como critério serem
egressos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus de
Rondonópolis, e participantes do projeto da UFMT/PPGEdu/OBEDUC.
A coleta de dados teve como loci as escolas onde se inerem os sujeitos e o
contexto do Projeto OBEDUC na UFMT/CUR, sala 13, local onde se deu o
acompanhamento aos sujeitos nos encontros de formação.
O referencial teórico no qual se conduziu esta pesquisa refere-se a estudos sobre
formação de professores, inserção à docência, trabalho colaborativo e desenvolvimento
profissional docente.

Desenvolvimento profissional docente: em busca da compreensão...

Para o desenvolvimento profissional da docência, os saberes específicos da
profissão são intrínsecos ao processo de tornar-se professor. Tardif (2008, p. 14)
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descreve que esse ―saber é social porque se adquire no contexto de uma socialização
profissional, onde é incorporado, modificado, adaptado em função dos movimentos e
das fases de sua carreira, ao longo de uma história profissional onde o professor aprende
a ensinar fazendo o seu trabalho‖.
Neste cenário, encontra-se o professor em início de carreira, considerado aquele
que passou da condição de estudante de graduação à profissional. O período de inserção
profissional é um período de transição entre a formação inicial do docente e sua
efetivação como um profissional plenamente qualificado. E é assim que o professor
iniciante é considerado quando chega em uma escola pela primeira vez, para assumir
uma sala de aula, ou seja, ―plenamente qualificado‖. E na maioria das vezes, para este
profissional, resta a turma considerada a mais problemática da escola.
De acordo com Vaillant e Marcelo (2012), a inserção à docência é um período
tenso, marcado por aprendizagens centradas em um contexto desconhecido, no qual os
professores iniciantes devem adquirir conhecimento profissional, trata-se então, de uma
etapa decisiva na permanência ou não na profissão.
Desta maneira, corroboro com o pensamento de Marcelo (2012), o qual enumera
as principais tarefas que enfrentam os professores iniciantes, a saber:

[...] adquirir conhecimento sobre os alunos, o currículo e o contexto escolar;
planejar adequadamente o currículo e o ensino; começar a desenvolver um
repertório docente que lhe permita sobreviver como professor; criar uma
comunidade de aprendizagem na sala de aula e continuar desenvolvendo uma
identidade profissional. (MARCELO, 2012, p. 211).

A partir dos estudos de Marcelo (2009, p.15) compreende-se que, a palavra
chave para o desenvolvimento profissional, é ―mudança‖, mudança de prática na sala de
aula; mudança nos resultados da aprendizagem dos alunos; e mudança nas crenças e
atitudes dos professores, pois, o autor descreve que ―o desenvolvimento profissional
procura promover a mudança junto dos professores, para que estes possam crescer
enquanto profissionais – e também como pessoas.‖
Conforme Imbernón (2011, p. 45), ―no meio anglo-saxão, predominantemente
norte-americano, há uma similitude entre formação permanente e desenvolvimento
profissional,‖ porém o autor contrapõe este conceito, pois se assim considerarmos
estaremos restringindo o ―desenvolvimento profissional do professor unicamente ao
desenvolvimento pedagógico, ao conhecimento e compreensão de si mesmo, ao
desenvolvimento cognitivo ou teórico.‖
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Já, Day (2001) traz o conceito de formação contínua de professores, não como
sinônimo de desenvolvimento profissional, mas como parte integrante de um conjunto
de estratégias de desenvolvimento profissional. Contudo, a formação contínua precisa
considerar as fases de desenvolvimento dos professores, os seus propósitos morais
centrais e as suas necessidades de desenvolvimento intelectual e emocional, desta
forma, poderá contribuir para que o professor melhore a sua capacidade para
desenvolver-se profissionalmente ao longo da vida.
A seguir, apresentamos algumas iniciativas desenvolvidas no Brasil, com
propósito de atender ao professor iniciante.

Formação contínua de professores: novas perspectivas

O contexto da globalização, dos avanços tecnológicos, tem provocado mudanças
na organização econômica, social, cultural, bem como, nas políticas educacionais, as
quais estão voltadas prioritariamente ao controle da ação dos professores e aos índices
de aprendizagem dos alunos.
De acordo com Veiga (2009, p. 14), estamos vivendo ―num mundo complexo e
de profunda transformações‖, a considerar este contexto, as práticas educativas se
tornaram complexas, o que exige-se ―[...] uma nova forma de organização do trabalho
das instituições e dos processos de formação inicial e continuada de professores, bem
como um novo posicionamento de todos os que trabalham na educação.‖
Compreende-se portanto, que a formação continuada de professores não pode
mais ser organizada sem considerar o contexto de trabalho dos professores, suas
necessidades, e a participação dos professores como sujeitos possuidores de saberes
experiênciais que podem ser precedentes para fundamentação teórica no coletivo da
escola, assim, como afirma Nóvoa (2002, p. 60, grifo do autor) ―os professores têm que
se assumir como produtores da ―sua‖ profissão.‖
Neste sentido, ainda, corrobora-se com o pensamento de Nóvoa (2002) ao
escrever que,
A formação contínua deve contribuir para a mudança educacional e para a
redefinição da profissão docente. Neste sentido, o espaço pertinente da
formação contínua já não é o professor isolado, mas sim o professor inserido
num corpo profissional e numa organização escolar. Por isso, é importante
ultrapassar a ―lógica dos catálogos‖ (ofertas diversificadas de cursos e acções
de formação pelos professores) e construir dispositivos de partenariado entre
todos os actores implicados no processo da formação contínua. (NÒVOA,
2002, p. 38).
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Nesse excerto, fica evidente a importância da formação continuada – referida
pelo autor como contínua –, enquanto propositora de ações coletivas, nas quais todos os
trabalhares da educação estejam envolvidos, ou seja, não há mais lugar para o trabalho
isolado no complexo contexto educacional no qual se encontra hoje a educação
brasileira.
Com base em Day (2001), a formação contínua contribui para que o professor
melhore a sua capacidade para desenvolver profissionalmente ao longo da vida é preciso
considerar as fases de desenvolvimento dos professores, os seus propósitos morais
centrais e as suas necessidades de desenvolvimento intelectual e emocional.
Assim, descreve-se a seguir os percursos metodológicos deste estudo,
desenvolvido num contexto de formação continuada desenvolvida nas perspectivas
descritas pelos autores citados.

Percursos metodológicos

O presente estudo alicerçou-se na abordagem qualitativa que nos dá vários
caminhos que podem ser percorridos para se realizar uma investigação, sendo o objeto
de estudo o determinante, que neste caso foi o projeto de formação continuada da
UFMT/PPGEdu/OBEDUC e os desdobramentos do/no processo de desenvolvimento
profissional de professores iniciantes participantes de tal projeto, portanto, trata-se de
um estudo delimitado, o que caracteriza um estudo de caso.
Adotou-se como procedimentos e instrumentos de coleta de dados a observação
participante e entrevista narrativa, cujo objetivo foi investigar o que apontam os
professores iniciantes egressos da Pedagogia sobre seu desenvolvimento profissional a
partir do projeto OBEDUC.
A pesquisa, desenvolveu-se na perspectiva de caráter descritivo e indutivo, pois
de acordo com Ghedin e Franco (2011, p. 61), a pesquisa qualitativa ―vai permitir a
compreensão do cotidiano como possibilidade de vivências únicas, impregnadas de
sentido, realçando a esfera do intersubjetivo, da interação, da comunicação [...]‖, neste
sentido, o cotidiano é compreendido como espaço onde se pode almejar e anunciar
transformações.
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Assim, a presente pesquisa traz um recorte utilizando dados de duas professoras
iniciantes, uma que atuava como professora na sala de recursos, ou seja, Atendimento
Educacional Especializado (AEE) – sala em que são atendidas, em horários opostos ao
da sala regular, as crianças com alguma deficiência –, a outra professora iniciante que
trabalhava com turmas da última etapa dos anos iniciais, ou seja, 2ª fase do 2º ciclo do
ensino fundamental. A coleta de dados teve como loci as escolas onde se inserem os
sujeitos participantes desta pesquisa e as dependências da UFMT/CUR, e a sala 13, do
prédio central da UFMT, onde se reúnem os professores iniciantes em formação
quinzenalmente.
A escolha dos sujeitos participantes teve como critério serem egressos do curso
de pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus de Rondonópolis, e
participantes do projeto da UFMT/PPGEdu/OBDUC.
Os dados coletados foram analisados a partir dos seguintes eixos:
Eixo 1: Os principais desafios vivenciados pelas professoras ao iniciarem a
carreira docente.
Eixo 2: Percepção dos professores iniciantes acerca dos processos de
formação continuada desencadeados no projeto OBEDUC para o atendimento
às dificuldades suscitadas.

Contexto da pesquisa
Na UFMT/CUR desenvolve-se, desde meados de 2013, o projeto OBEDUC
intitulado ―Egressos da Licenciatura em Pedagogia e os desafios da prática em
narrativas: a universidade e a escola em um processo interdisciplinar de inserção do
professor iniciante na carreira docente‖, obteve aprovação com base no Edital CAPES
049/2012, e, portanto, teve sua origem a partir do Programa Observatório da Educação,
da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB), resultado da
parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI).
Em 2014, a UFMT/CUR/PPGEdu amplia o projeto tendo como proposição:
acompanhar o desenvolvimento profissional dos egressos do Curso de Pedagogia no
intuito de compreender suas dificuldades, impasses e necessidades e estabelecer
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metodologias adequadas no sentido de contribuir para sua melhor inserção na profissão
e no espaço de trabalho, em um projeto de parceria com a escola. Desta forma, passa a
proporcionar aos professores iniciantes e aos professores experientes que, acompanham
e auxiliam a inserção desses professores na carreira docente, encontros de formação
continuada.
Em 2015, a formação docente teve início com os temas já elencados pelos
professores iniciantes no ano anterior – Currículo para a Educação Infantil; Avaliação
da aprendizagem; Tecnologia (mídias digitais); Proficiência (Provinha e Prova Brasil);
e, O professor iniciante e a diversidade no contexto da escola do campo –. Esses temas
constituíram em objeto de estudos para os encontros de formação do Projeto
UFMT/PPGEdu/OBEDUC, os quais foram desenvolvidos em 15 (quinze) encontros que
ocorreram em diferentes espaços, sendo o último, realizado nas escolas do campo. Além
desses encontros, durante o estudo sobre ―Mídias digitais‖, emergiu um minicurso
teórico e prático sobre o uso dessas mídias como mais um instrumento para o professor
planejar e executar melhor sua aula, o que geraram mais 06 (seis) encontros.
E, foi neste contexto que se desenvolveu esta pesquisa.

Os principais desafios vivenciados pelas professoras ao iniciarem a carreira
docente
Considerando a formação de professores como continuum, a fase da inserção
profissional como importante para a aprendizagem da carreira docente, o professor
como sujeito ativo no processo de seu desenvolvimento profissional e, assim, da
autoformação, buscou-se investigar as percepções dos professores egressos da
Pedagogia sobre seu desenvolvimento profissional a partir do projeto OBEDUC, sendo
este um projeto específico desenvolvido pela UFMT/CUR.
Apresenta-se aqui a percepção das professoras iniciantes, ao passarem de
estudantes a professoras nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como seus
principais desafios. Quando perguntei à professora Ághata, quais os principais desafios
que, vivenciou no início dessa profissão, ela assim pontuou:

Ah, então, o negócio da teoria, o conteúdo, por exemplo: a ciência, a
matemática. Na universidade a gente não tem aula sobre isso, de como estar
ensinado as crianças tal conteúdo de ciências ou tal conteúdo de geografia, na
universidade não tem isso, na universidade você tem é alfabetização e
letramento, é isso que você tem na universidade, e um pouco de matemática,

ISSN 2177-336X

7399

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

10

muito pouco de matemática, então a minha maior dificuldade, o meu maior
desafio foi esse, e claro, óbvio que o que quase me fez desistir é a parte
burocrática. É isto aqui que estou fazendo, esse negócio de relatório, eu não
sabia nem por onde começar, mesmo porque eu nem sabia que existia, na
faculdade você aprende a fazer planejamento de aula e, olhe lá [...]. Na época
do estágio você tem algumas orientações de como planejar sua aula, mas
relatório, eu nunca nem ouvi falar de relatório dentro da universidade. Então
para mim foi bem difícil a parte do relatório, é difícil até hoje. Você sabe
quando eu comecei a fazer relatório assim com mais tranquilidade? Foi o ano
passado, depois da formação do OBEDUC que foi sobre relatório aí deu uma
... sabe? [...]. (Entrevista, Ághata, 2015).

A professora Mari assim se posicionou:
Eu acredito que por ser uma área nova (Educação Especial), tive que estudar
um pouco mais, até então preciso compreender o que vem a ser o autismo, no
caso quando eu trabalho com criança autista. A deficiência intelectual, pensar
o planejamento diversificado pensado para cada criança. Ou seja, o maior
desafio, acho que por ser uma área nova, é saber lidar com cada criança, não
é simples, porque eu preciso estar buscando ser paciente mesmo para atender
cada uma. E na minha formação (graduação) foi falado muito pouco sobre
Educação Especial, então quando eu assumi esta turma, eu sabia mesmo que
ia ser desafiador. (Entrevista, Mari, 2015).

Diante das narrativas das professoras, evidencia-se como principais desafios
preencher o ―fosso‖ entre teoria e prática. Ághata mostrou fragilidades em relação aos
estudos teóricos sobre como trabalhar os conteúdos das Ciências Humanas e Sociais, o
que nos leva a refletir sobre a ênfase dada, na formação inicial, à área de Linguagem
especificamente na alfabetização e letramento.
A professora Mari, levanta um outro ponto sobre a formação inicial, ao relatar a
respeito do pouco estudo proporcionado na graduação sobre Educação Especial.
Contudo, quando o professor, principalmente o professor iniciante, encontra uma
instituição organizacional que se preocupa com o desenvolvimento profissional dos
professores e de todos os envolvidos no processo educacional, esses desafios se tornam
precursores da práxis que, no coletivo buscam e traçam estratégias para enfrentá-los
com profissionalismo. Neste sentido, propõem-se com Nóvoa (2002, p. 51) ―[...] a
articulação estreita entre formação contínua e o desenvolvimento pessoal, profissional e
organizacional. O autor (p. 62) ainda destaca que, ―o estabelecimento de ensino tem que
ser um contexto institucional estimulante para os alunos, mas também para os
professores.
Percepção dos professores iniciantes acerca dos processos de formação continuada
desencadeados no projeto OBEDUC
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Para analisar este segundo eixo, buscou-se em Imbernón (2010), que a educação
e a formação docente devem romper com o pensamento educacional único
predominante, ou seja, currículo, gestão, normas e formação igual para todos, bem como
analisar o progresso e a educação de uma maneira linear, sem permitir integrar outras
formas de ensinar de aprender, de se organizar, de ver outras identidades sociais e
manifestações culturais, de se escutar e de escutar outras vozes, sejam marginalizadas
ou não.
Passo então à narrativa da professora Ághata, quando indagada sobre como
percebe os encontros de formação continuada proporcionado pela PPGEdu, por meio do
projeto OBEDUC, ela assim pontuou:
O OBEDUC para mim tem sido o alicerce mesmo, onde eu me apoio, então
muita coisa que eu pensava que nem existia mais, em relação as aulas sobre a
escola do campo, essa experiência que a gente viveu assim, bá! Pra mim foi,
é, um presente, sabe? Os encontros que falaram sobre os relatórios, sobre
avalição só ajudaram, só acrescentaram, aliás, acrescentaram não, porque
tinha coisa que eu nem sabia, então assim para mim perfeito. O OBEDUC
para mim está sendo o alicerce. [...]. A questão de gênero, de sexualidade.
Não tem pontos negativos. (Entrevista, Ághata, 2015).

A professora Mari respondeu:
Eu estou muito satisfeita com essa formação do OBEDUC, porque como eu
já disse fui bolsista, e veio de encontro com minha formação e depois agora
na minha prática me ajuda a pensar no planejamento, de estar aqui na escola,
é claro estou insegura ainda, porque a gente nunca sabe tudo, mas assim,
aquela barreira de chegar até o outro e pedir ajuda, eu aprendi com o projeto
que a gente precisa estar trabalhando com essa parceria, nesse coletivo
mesmo da escola, então eu não tenho como pontuar algo negativo.
(Entrevista, Mari, 2015).

Diante do exposto, evidencia-se que as professoras percebem a formação
continuada propiciada pelo projeto OBEDUC, como satisfatória e que está contribuindo
na reflexão de suas práticas, na elaboração do planejamento desta e, principalmente na
mudança de postura frente às inseguranças, os desafios, no sentido de estar conseguindo
sair do isolamento, buscar o outro, como afirmou a professora Mari: ―aquela barreira de
chegar até o outro e pedir ajuda eu aprendi com o projeto‖, e a professora Ághata
enfatiza o projeto OBEDUC como ―alicerce‖, onde ela está tendo subsídios para
melhorar sua prática pedagógica.
Conforme Imbernón (2010), quando o professor se percebe protagonista da
formação esta passa a fazer parte da profissão, o que impulsionará inovações e
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mudanças na prática educativa, bem como implica desenvolvimento pessoal e
profissional aos professores.
Neste sentido, o projeto OBEDUC nas percepções dessas professoras, tem
contribuído para a reflexão e mudança em sua ação pedagógica.

Algumas considerações

Os dados apresentados neste trabalho advêm da pesquisa que objetivou
investigar o que apontam os professores iniciantes egressos da Pedagogia sobre seu
desenvolvimento profissional a partir do projeto UFMT/PPGEdu OBEDUC.
Por um lado, os dados apontaram os principais desafios vivenciados por duas
professoras iniciantes, quais foram: aprofundamento teórico e didático a respeito dos
conteúdos da área de Ciências Humanas e Sociais e aprofundamento teórico sobre
Educação Especial. Por outro, os dados revelaram a valorização da proposta de
formação continuada do projeto UFMT/PPGEdu/OBEDUC – o qual estabeleceu
parceria entre universidade e escolas públicas – como elo de ligação da relação teoria e
prática, o qual contribuiu para que as professoras se percebessem sujeitos ativos no
processo de seu desenvolvimento profissional, pois a experiência de cada uma mostrouse significativa, na medida em que, propiciou reflexões na prática e para a prática,
ajudando-as permear os desafios. Assim, com base em Day (2011) compreende-se que,
para desenvolver-se profissionalmente demanda do professor compromisso permanente
com a aprendizagem.
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PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE FORMADORES EM LENTE
MULTIFOCAL: FORMANDO ME FORMO, ME INFORMO, ME
RECONSTRUO
Sueli de Oliveira Souza/UFMT
Agência Financiadora: OBEDUC /Capes
suelisouza-roo@hotmail.com

Resumo: Este texto apresenta resultados de pesquisa que centrou-se na formação do
professor, tomando como núcleo o professor Formador. As discussões que seguem têm
como Formador o professor que atua nas escolas de educação básica, sendo responsável
por organizar e conduzir a formação dos seus colegas nos momentos de estudos
oferecidos semanalmente. Assim, temos vivenciado no grupo de pesquisa Investigação
do Programa de Pós-graduação PPGEdu/UFMT cadastrado no CNPq, as angústias,
conflitos e dilemas dos coordenadores em atender os desafios exigidos pela formação
continuada. Então, temos questionado: onde estes profissionais buscam subsídios para
apoiar os novos colegas de profissão? Que formação tem subsidiado as decisões
tomadas? Quem forma o Formador? São estas inquietações que motivaram nossa
pesquisa, com a formação do Formador do professor iniciante, uma vez que em cada
escola pesquisada, há um formador nela designado por ação do projeto de formação do
professor iniciante, aprovado pelo PPGEdu/UFMT no Observatório da Educação,
OBEDUC em 2013. A pesquisa desenvolve-se na abordagem qualitativa por
compreender que a pesquisa qualitativa está no mundo dos sujeitos, dando significados
as práticas cotidianas. Os memoriais de formação foram as fontes que usamos para
coletar os dados. Nas narrativas as professoras expressaram suas acepções sobre os
encontros nos quais formam e são formadas, evidenciando quem são, suas necessidades
formativas e reflexos do seu desenvolvimento profissional, aspectos que configuram os
eixos de análise desta pesquisa. Os resultados apontaram ausência de formação para o
Formador. A necessidade de ter uma formação que discuta suas necessidades reais. E,
também, o professor experiente/Formador em pleno desenvolvimento profissional se
reconstruindo dia a dia, onde forma e, é formado.
Palavras chaves: Professor Experiente/Formador. Formação. Desenvolvimento
profissional.
O Professor Experiente/ - Formador do Formador no projeto do OBEDUC: quem
são e o que fazem?
A pesquisa tem origem no projeto aprovado pela UFMT no Observatório da
Educação/CAPES/INEP/SECADI, que investiga sobre Egressos da Licenciatura em
Pedagogia e os desafios da prática em narrativas: a Universidade e as escolas em um
processo interdisciplinar de inserção do professor iniciante na carreira docente.
Envolvem-se no projeto, seis escolas da Educação Básica, com seus professores
iniciantes, mais um professor experiente por escola, com mais de dez anos de
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experiência que tem a função de acompanhar, assessorar e atender as necessidades
destes novos docentes. Assim, a pesquisa referiu-se ao processo de apoio do professor
experiente ao professor iniciante, profissional este, quase inexplorado nas políticas e
programas de formação de professores. Neste contexto fez-se o recorte para escrita deste
texto na Formação do Formador entendido aqui como o Professor Experiente que atua
nas escolas envolvidas no projeto.
Assim, ser formador é um desafio para os professores experientes que atuam nas
escolas onde o projeto tem instaurado uma proposta de acompanhamento ao professor
iniciante, pois terá que contar com uma formação que lhe ajuda a despertar no outro a
vontade de aprender, ensinar, ajudar resolver conflitos pessoais e profissionais, (DAY,
2001). Neste sentido, formando se forma, se informa, se reconstrói a partir de muitas
lentes na busca constante de novos saberes para auxiliar os professores iniciantes.
Estudos de Marcelo (1999), Mariano (2006), Vaillant (2006) Tardif (2002),
André (2012), entre outros, tem tratado sobre o professor iniciante, profissional este que
ao ingressar na carreira do magistério sente-se inseguro, despreparado, desafiado a
mobilizar saberes e habilidades que na maioria das vezes ainda não foram consolidados
e introjetados na sua prática gerando situações desconfortáveis junto a seus pares.
Desse modo, verifica-se a importância do projeto OBEDUC ao evidenciar no
chão da escola um Professor Experiente para ajudar nesta formação contínua do
iniciante. Conforme Ureta (2009) o professor mentor/experiente deverá oferecer
informação e apoio no período de transição da formação inicial ao trabalho. Servindo
também como importante apoio real e próximo para orientar, assessorar no
desenvolvimento das competências básicas profissionais, contribuindo para seu
desenvolvimento social e pessoal, e, também, para melhorar autoestima. O trabalho do
professor experiente, junto ao professor iniciante exige um olhar multifocal, por
contribuir com o desenvolvimento profissional de ambos.
Este trabalho que o professor experiente desenvolve junto ao iniciante, pode ser
considerado como acompanhamento e/ou de mentoria. A esse respeito, alguns grupos de
pesquisadores conceituam o trabalho de acompanhamento como mentoria, como é caso
do grupo de pesquisa de Marcelo (Sevilha). Ureta (2009), Kaechele et.al.(2013) estes
últimos, pesquisadores da Universidade de Santiago de Compostela/ Chile, também
concebem o acompanhamento ao professor iniciante como mentoria.
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Buscando a contribuição do pesquisador português Ochoa (2011) tem-se a
mentoria como um processo de:

[..] interação estabelecida entre uma pessoa com mais experiência em um
campo (mentor) e outra com menor ou nenhuma experiência (mentorizado)
com o propósito de favorecer e desenvolver suas competências e socialização
aumentando progressivamente suas possibilidades de êxito na atividade a
desempenhar. (OCHOA, 2011, p.237).

Nesta mesma perspectiva as pesquisadoras Mizukami, Reali e Tancredi (2012),
da Universidade Federal de São Carlos, concebem a mentoria como sendo uma forma de
ajudar o professor iniciante a se envolver com seu próprio aprimoramento e a se sentir
mais confortável na profissão, assim, são processos comuns interativos que envolvem
partilhas, reflexões e consensos para tomada de decisões. É uma relação que permite
formar-se e ser formado.
De acordo com Marcelo (2006) o professor mentor é aquele que acompanha,
que conhece o professor iniciante pessoal e profissionalmente, capaz de criar um
ambiente aberto de apoio e desafios, gestar e coordenar o programa de acompanhamento
da escola, preparar informações para os professores iniciantes nas seguintes áreas:
filosofia e missão da escola, rotinas, administração e procedimentos, características dos
alunos, recursos, pessoal de apoio, atividades extracurriculares, contatos com os pais.
De acordo com Kaechele et.al. (2013) o professor mentor possui características
extrínsecas e intrínsecas que o define como sujeito motivado, que reflete sobre seu
processo de desenvolvimento, se reconhece na docência e na educação, possui
perspectiva positiva sobre seu desempenho, apresenta motivação interna para melhorar
seu trabalho, tem flexibilidade para superar as dificuldades.
Ureta (2009), afirma que o professor experiente é um docente experimentado é
um assessor interno e externo com perfil profissional diferente do professor iniciante.
Ele possui competência cognitiva, competência funcional e competência ética que são
mobilizadas constantemente na realização do seu trabalho. Então, é possível dizer que é
capaz de acolher e apoiar o professor iniciante que chega a escola com toda insegurança
que inserção na carreira lhe apresenta. No caso o mentor, no projeto em estudo é o
professor experiente.
De acordo com Marcelo (2006), Ureta (2009), acolher e acompanhar o professor
iniciante é condição essencial para ajudá-lo no seu crescimento profissional. É um
momento de aprendizagem mútua onde o objeto de discussão é a prática estabelecida
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em uma situação real, concreta que vai ser teorizada, estudada para apontamentos de
possíveis ações que irá modificá-la.
Desse modo, o trabalho do professor experiente, que se coloca como mediador
entre a realidade concreta da escola e o professor iniciante, vai propiciar melhores
condições para que o novo docente se desenvolva profissionalmente, superando os
desafios em relação os diversos aspectos da prática pedagógica.
Assim, na pesquisa, mentoria e acompanhamento se assemelham em um
processo mútuo de ensinar e aprender, no qual professores iniciantes se entrelaçam aos
professores experientes no processo aprender a ser professor, aprender a ser Formador
do formador, que se dá em múltiplas interações, podendo-se afirmar, então, que nessa
relação, aprendizagens sobre como aprender a ser e a proceder se imbricam.

A formação continuada e o desenvolvimento profissional do professor Formador:
apontamentos teóricos
Neste contexto verifica-se a necessidade de formação continuada a estes
professores Formadores com objetivo de ajuda-los a refletir sobre seu trabalho de
acompanhamento/mentoria ao professor iniciante. Possibilitando assim, uma formação
multifocal capaz de favorecer que mobilize vários saberes para atuar no dia a dia. É uma
formação onde é formado e forma a partir de vários olhares.
Assim, evidencia-se a importância da formação continuada que se dá no chão da
escola através do acompanhamento de professor mais experiente que já consegue
mobilizar vários saberes para agir, orientar e subsidiar os seus pares, conforme os
desafios. Corroborando com esta ideia Marquesin (2012) afirma que:
[...] todo professor deve ver a escola como um lugar onde ele não somente
ensina, mas também aprende. Percebe-se que atualização e produção de
novas práticas só surgem de uma reflexão partilhada entre os colegas, o que
tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para problemas
educativos. (MARQUESIN 2012, p. 51).

Reafirmando a importância da formação continuada e o papel que possui junto
ao grupo de professores para a melhoria da qualidade do ensino as autoras Menslin e
Hobold (2014) salientam que esta deve ser:
[...] compreendida como um processo permanente, constituído por uma rede
de histórias vivenciadas, conhecimentos e valores, que se desenvolve ao
longo do seu caminho profissional, individual e coletivo, dentro e fora da sala
de aula, construindo trajetórias de desenvolvimento profissional. (MENSLIN;
HOBOLD, 2014, p.501).
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Mesmo sabendo da importância que a formação continuada possui, os estudos
realizados por Mizukami (2006) e Giovanni (2010) apontaram não haver investimentos
na formação do Formador, assim, evidenciando que a mesmo não tem sido o foco das
formações de professores gestadas palas Universidades, Secretarias de Educação
estaduais e municipais responsáveis pela formação dos professores. Neste sentido
Mizukami (2006) afirma ser necessário pensar formação para o Formador uma vez que:

Se os professores estão ocupando posição central nas reformas
educacionais[...], os formadores de professores seriam, por decorrência, os
pilares de novas reformas educacionais. Novas tarefas são propostas e novos
desempenhos são exigidos dos formadores. (MIZUKAMI, 2006, p.7).

Sabemos que pensar a formação do Formador não se constitui em tarefa simples
pois são muitas as exigências, tem-se requerido desde o conhecimento especifico à
docência a conhecimentos gerais sobre a problemática educacional. Tais desafios podem
implicar na ausência do Formador no centro das propostas de formação que de acordo
com André et.al.(2012) acontece porque

[...] vivemos momentos de crise, de legitimação e de interesses políticos
sobre formação de professores Brasil, os quais perpassam desde o espaço de
formação a compreensão do que é formar, constituir-se professor, até as
implicações ideológicas, legais e politicas existentes no contexto da
escolarização brasileira. (ANDRÉ, et.al. 2012, p. 519).

Diante destes estudos questionamos como os Formadores têm conseguido
conduzir os processos formativos no interior das escolas, onde buscam subsídios para
auxiliar suas práticas, quem forma o Formador? .
As respostas para estas e outras questões dependem dos sistemas de ensino onde
as formações são desenvolvidas, (DAY, 2001, OLIVEIRA, 2015).
Mediante aos apontamentos a respeito da formação do Formador, André
et.al.(2010) afirma que na maioria das vezes o Formador se vê em apuros diante de suas
responsabilidades:

Fica, então, para o professor formador, a tarefa de fazer com que o futuro
professor, junto com ele, analise criticamente a situação observada nas
escolas, pondere todas as variáveis que concorrem para que o quadro seja
assim tão precário e consiga separar a parte que compete ao docente e a que é
de responsabilidade de outras instâncias. Com base nessa análise, para a qual
o formador tem que recorrer a fundamentos socioantropológicos,
psicossociais, sociopolíticos e socioeconômicos, talvez ele consiga convencer
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o estudante a permanecer no magistério. Mas essa não deveria ser uma tarefa
individual: deveria fazer parte do projeto político-pedagógico e ser assumida
pelo coletivo institucional. (ANDRÉ et.al, 2010, p.134).

Oliveira (2015) colabora com este pensamento ao dizer que outro aspecto que
Formador precisa considerar em seu trabalho é que está lidando com adultos, com seus
pares, portanto, é necessário ter:
O saber próprio do formador de formador considerado um indicador de sua
profissionalidade é o saber sobre como o adulto professor aprende, como se
constitui o saber do professor, de que forma as relações com o outro
interferem na construção dos significados e sentidos de suas experiências. Ao
formador de formador cabe compreender que na aprendizagem do adulto e,
consequentemente, na formação do adulto professor, é por meio de
estratégias de grupos que ocorrem as interações entre adultos e fomentam-se
as interpretações e a construção de sentidos com o compartilhamento de
experiências, que acabam se tornando significados partilhados. (OLIVEIRA,
2015, p.41).

Corroborando com a ideia que o Formador precisa de uma formação específica
Mizukami (2006) afirma que existem alguns aspectos que precisam ser considerados
nesta formação. De acordo com autora todo Formador precisa apresentar uma base de
conhecimento sólida e flexível que possibilite ao professor aprender a ensinar de
diferentes formas para diferentes contextos e clientelas.
Desse modo, o professor Formador precisa constituir-se professor ao longo de
sua vida, associando as experiências sociais às formativas formando um conjunto de
saberes que auxiliarão no desenvolvimento profissional dos seus pares.
Assim, percebe-se que desenvolver-se profissionalmente é um processo de ação
e reflexão sobre as práticas cotidianas. Para Kaechele et.al. (2013)

O desenvolvimento profissional refere-se a um olhar multidimensional e
dinâmico
que
incorpora
aspectos
pessoais
e
experiências
biográficas/educacionais, fatores ambientais e contextuais da carreira
exercida e questões amplas, como as fases da aprendizagem ao longo da vida.
(KAECHELE,2013, p.62).

Reafirmando esta ideia que o desenvolvimento profissional perpassa todas as
esferas da vida do professor Day (2001) expressa que:

[...] envolve todas as experiências espontâneas de aprendizagem e as
atividades conscientemente planificadas, realizadas para benefício, direto e
indireto, do indivíduo, do grupo ou da escola e que contribuem, através
destes, para a qualidade da educação na sala de aula. É o processo através do
qual os professores, enquanto agentes de mudanças reveem, renovam e
ampliam, individual ou coletivamente, o seu compromisso com os propósitos
morais do ensino, adquirem e desenvolvem, de forma crítica, juntamente com
as crianças, jovens e colegas, o conhecimento, as destrezas e a inteligência
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emocional, essências para uma reflexão, planificação e prática profissionais
eficazes, em cada umas das fases das suas vidas profissionais. (DAY, 2001,
p.20).

Para Marcelo (2009, p.10), o desenvolvimento profissional é um processo, que
acontece individual e coletivamente, ―mas que se deve contextualizar no local de
trabalho do docente — a escola — e que contribui para o desenvolvimento das suas
competências profissionais através de experiências de diferente índole, tanto formais
como informais‖.
É neste sentido de busca permanente que entendemos o professor
experiente/mentor, o profissional que conhece a respeito de sua profissão, mobiliza
diferentes saberes para atender as necessidades que surgem no seu dia a dia. Consegue
refletir sobre sua prática e é capaz de problematizar o contexto que atua, contudo está
sempre na busca de novos saberes. Assim, pode-se dizer que está em pleno
desenvolvimento profissional, se formando para ser formador.

Percurso Metodológico

Considerando a ausência de políticas de formação para os formadores tem-se
pensado e desenhado de acordo com autores como Marcelo (1995), Ochoa (2011), Ureta
(2009), Kaechele et.al. (22013), Mizukami; Tancredi e Reali (2012), André (2010),
Muzukami (2006) o perfil do professor experiente da presente pesquisa, apontando a
necessidade de se ter uma proposta de formação para eles no sentido de ajudá-los no seu
desenvolvimento profissional. No projeto OBEDUC, onde estes atuam diretamente com
os professores iniciantes, os professores experientes sentiram a necessidade de uma
formação direcionada às discussões sobre suas necessidades e a partir de então,
ocorreram reuniões de formação coma as seis escolas. Os temas foram sugeridos pelas
professoras experientes e assim, constituiu-se um grupo de estudos junto ao projeto
OBEDUC do PPGEdu/UFMT em 2015.
O projeto OBEDUC que acompanho na pesquisa e que apresento dados neste
texto, preocupa-se com a necessidade não só de acolher, mas de acompanhar o professor
em início de carreira. Desenvolve-se em seis escolas públicas com o acompanhamento a
24 professores iniciantes contando com o trabalho de seis professores formadores,
entendidos neste texto como experiente. Destas seis coordenadoras, professores
experientes, trazemos neste texto o recorte de dois sujeitos as nomeamos na pesquisa de
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Apoio e Desafio. Tal escolha se deu a partir das concepções que as professoras têm
sobre sua função no acompanhamento ao professor iniciante.
A abordagem que alicerçou a análise dos dados neste trabalho é qualitativa que
de acordo com Gatti e André (2010, p. 30) se constitui em uma ―[...] modalidade
investigativa que se consolidou para responder ao desafio da compreensão dos aspectos
formadores/formantes do humano, de suas relações e construções culturais, em suas
dimensões grupais, comunitárias ou pessoais‖. O método utilizado é o biográfico por
concebê-lo capaz de possibilitar que os sujeitos façam uma revisão de suas histórias ao
revisitar seu entorno pessoal e social, seu foco é a subjetividade do sujeito. Neste
sentido, com foco na pesquisa (auto)biográfica, buscou-se compreender e sistematizar
os aspectos da subjetividade das professoras sobre suas trajetórias de vida. Esse método
se caracteriza pelo uso de narrativas solicitadas no decorrer de período com a intenção
de contar e recontar histórias pessoais e coletivas.
Como instrumento para coleta de dados foram usados os Memoriais de duas
professoras Experientes, as quais narram suas percepções acerca do acompanhamento
ao professor iniciante, suas necessidades formativas e, reflexos do seu desenvolvimento
profissional, aspectos que configuram os eixos de análise deste trabalho.
Os Memoriais de Formação são dispositivos pedagógicos usados pelo grupo de
pesquisadores das pesquisas (Auto) biográficas. Para Passeggi (2010 apud SOUZA et.al.
2013) pesquisadora referência em produção no Brasil sobre memoriais descreve o
memorial como sendo:
Texto acadêmico autobiográfico no qual se analisa de forma crítica e
reflexiva a formação intelectual e profissional, explicitando o papel que as
pessoas, fatos e acontecimentos mencionados exercem sobre si. Adota-se a
hipótese de que nesse trabalho de reflexão autobiográfica, a pessoa distanciase de si mesma e toma consciência de saberes, crenças e valores construídos
ao longo de sua trajetória[...]. (PASSEGGI, 2010, apud, SOUZA et. al.2013,
p.67).

Passamos agora as revelações da pesquisa sobre quem são, as necessidades
formativas, e reflexos do desenvolvimento profissional das Professoras Experientes
apontadas em suas narrativas.
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Compreensões dos professores formadores acerca de sua função e do seu
desenvolvimento profissional
Quando buscamos nos memoriais as narrativas que falam quem são e o
que fazem no interior das escolas. Vejamos os relatos de duas professoras.
O experiente na minha concepção é um profissional que atua na perspectiva
de encorajar o iniciante no enfrentamento dos desafios que são inerentes ao
processo de inserção à prática: dúvidas quanto aos planejamentos anual e
diários, prática de sala de aula, elaboração dos relatórios de desempenho dos
alunos, preenchimento de diários, relação com pais de alunos e muitas outras
dúvidas que vão surgindo no processo e que nem sempre são por eles
reveladas. (Memorial da professora Experiente Desafio, fev., 2015).
O professor experiente é aquele capaz de apoiar, auxiliar, amparar e
acompanhar o iniciante em suas dificuldades e necessidades na docência. É
aquele em quem o iniciante de fato confia, os seus sentimentos, dificuldades e
fragilidades, esperando ouvir do mesmo proposições e intervenções que
auxiliem em sua prática inicial docente. (Memorial da Professora Experiente
Apoio, fev., 2015

Diante dos relatos das professoras percebemos que a relação entre elas e os
iniciantes mudou a partir dos estudos sobre os desafios do início da carreira, Marcelo
(1999), Tardif, 2002, Cavaco,1993). Autores como Ochoa (2011) e Ureta (2009) falam
que o trabalho de acompanhamento/mentoria é esta troca onde um reconhece a
importância do outro. Onde ambos buscam novos saberes e crescem juntos.
Os memorias revelaram muitos aspectos importantes que apontam as
necessidades formativas das Professoras Experientes, inclusive a ausência de formação
para que possam acompanhar os professores iniciantes e, também formação que venham
de encontro com suas necessidades, que as auxiliem pensar, organizar e direcionar os
encontros de formação que oferecem para seus pares.

As necessidades formativas se revelam quando nos deparamos com os
desafios e as angústias do fazer, enquanto experiente. Nos inquieta muito o
silêncio do iniciante e os seus temores em revelar suas necessidades e dúvidas
peculiares ao fazer pedagógico. Muito claramente percebemos que tais
dúvidas vão desde o gerir a sala de aula, com todos os desafios que lhe são
peculiares, aplicabilidade, até a elaboração dos pareceres descritivos de
avaliação. (Memorial da Professora Experiente, Desafio, fev., 2015).
Durante o primeiro encontro formativo, ou seja, a primeira formação da qual
eu participei pude ouvir aos iniciantes quando os mesmos elencaram suas
dificuldades, e isto foi de suma importância para mim, pois consegui enxergar
com maior clareza onde eu poderia intervir e contribuir, [...] dentre esses
desafios eu pude perceber que está a falta de domínio dos conteúdos a serem
ministrados e a transposição didática dos mesmos, bem como o
gerenciamento da sala de aula. (Memorial da Professora Experiente, Apoio,
fev., 2015).
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Observamos nas falas das professoras que suas necessidades formativas são
reveladas no dia a dia da escola, então precisam estar todo tempo recorrendo aos seus
saberes teóricos e práticos. MizuKami (2006), fala que são muitas as exigências ao
Formador, por isso precisam ter formação especifica para ajuda-los nos seus fazeres.
Autoras como Menslin e Hobold (2014) falam da necessidade de ser ter nas escolas uma
proposta de formação continuada para auxiliar neste desenvolvimento profissional.
Outro aspecto salientado nas narrativas das professoras é a contribuição da
formação desenvolvida no projeto do OBEDUC da UFMT nesta aprendizagem de
ensinar, orientar o professor iniciante a se constituir como profissional. Mizukami
(2010, p.130) afirma que o professor formador precisa despertar no outro/ professor
iniciante: ―[...] o interesse pela formação profissional, em ajuda-lo não só a perceber-se
professor, como também a conscientizar-se de que a docência requer postura éticas e
profissionais, [...].‖
As Professoras Experientes evidenciaram por meio de suas narrativas como
estão se constituindo profissionalmente diante de todos os desafios que encontram no
dia a dia. Assim registraram em seus memoriais

Tarefa árdua que no fazer estamos construindo, com muitos encontros de
estudo no OBEDUC e muitas leituras, ante aos desafios e necessidades de
intervenção com os quais nos deparamos ao ensinar, acompanhar e motivar o
professor iniciante.‖ (Memorial - da Professora Experiente Desafio, dez
2015).
Para subsidiar aos professores iniciantes, aos quais acompanho valho-me das
formações recebidas no OBEDUC e de renomados autores que estudam o
professor iniciante, dentre eles Huberman (1993/1995) Cavaco (1993), Tardif
(2008) e Marcelo (2009/2010) além de outros autores que tratam da formação
continuada. (Memorial Professora Experiente Apoio, fev., 2015)

As escritas das professoras revelaram que mesmo sendo experientes estão
se constituindo dia após dia. Que diante de cada desafio buscam uma superação.
Autores como Day (2001), Marcelo Garcia (2009) falam que o desenvolvimento
profissional é um processo de longo prazo, que acontece todos os dias com as
experiências vividas nos aspectos pessoais e profissionais.

Algumas palavras sobre a pesquisa

Estudos realizados a partir dos autores Mizukami (2006), Giovani (2010), André
(2012), Oliveira (2015), apontaram aspectos importantes sobre a formação do formador
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afirmando que se constitui um desafio no cenário educacional no Brasil, por serem raras
as propostas de formação que atendem às necessidades formativas deste profissional.
Um achado nesta pesquisa é que a formação deste profissional deve ser pensada
a partir das necessidades formativas do professor experiente, atendendo as diferentes
dimensões da prática a ser orientada e acompanhada na escola onde atua.
A participação destes Formadores no projeto UFMT/OBEDUC embora seja
pontual e se constitua em um projeto de pequena expressão devido ao contingente em
formação, já vem apontando resultados interessantes, ao provocá-los a refletirem sobre
sua atuação junto aos professores iniciantes que chegam na escola via concurso ou
contratos. Depois que entraram no projeto, estes profissionais têm voltado um olhar
mais humano, cuidadoso e profissional, como expressam as falas das professoras
experientes. Fica o questionamento: nas escolas onde não há os estudos e a abrangência
de um projeto desta natureza, como está ocorrendo o acolhimento, atendimento e
assessoramento dos professores iniciantes? Como tem sido a formação do Formador
onde há políticas, programas e projetos de apoio aos professores iniciantes?
Outrossim, os Formadores mesmo sendo considerados professores experientes
estão no processo de desenvolvimento profissional superando então, na nova prática de
atender aos iniciantes, os desafios de um trabalho, ainda não desenvolvido. Pode-se
dizer que o professor formador, ou professor experiente como é chamado neste projeto,
é também um professor iniciante se compreendermos no sentido em que Marcelo (1996)
discute.
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O PROFESSOR INICIANTE E O PROFESSOR EXPERIENTE: AS
APRENDIZAGENS E PRÁTICAS NO PROJETO OBEDUC/UFMT
Simone Albuquerque da Rocha/PPGEdu/UFMT
Observatório da Educação/CAPES/INEP/SECADI
Resumo: O texto é resultado de pesquisa aprovada pela UFMT/Câmpus de
Rondonópolis-CUR, no Observatório da Educação/2013. Investiga sobre ―Egressos da
Licenciatura em Pedagogia e os desafios da prática em narrativas: a universidade e a
escola em um processo interdisciplinar de inserção do professor iniciante na carreira
docente‖. O estudo acompanha os egressos/professores iniciantes em sua fase inicial à
docência no ambiente escolar e seu processo de constituírem-se professor e objetiva
identificar como compreendem e o que narram sobre sua formação inicial, com o apoio
de um professor experiente na escola básica, proposta no projeto de formação
continuada do PPGEdu/OBEDUC/UFMT. O professor experiente busca apoiar,
orientar, assessorar e minimizar as dificuldades dos novos professores nesta fase da
carreira e para tanto trabalha também com sua formação continuada. Este estudo traz a
análise das narrativas de dois experientes e dois iniciantes, buscando responder às
questões: o que relatam os iniciantes sobre a fase inicial da docência? O que registram
em suas narrativas sobre o processo de acompanhamento do professor experiente? Em
abordagem qualitativa, a pesquisa desenvolveu-se com o método (auto)biográfico,
durante dois anos, incluindo entrevistas, diários de campo e memoriais de formação.
Neste estudo analisam-se os memoriais - narrativas, como instrumentos de pesquisa,
cujos resultados apontaram que diante da ausência de formação continuada para os
professores iniciantes, o projeto do OBEDUC, embora constituindo-se em ação pontual,
tem atendido aos novos professores, amenizando situações de conflito. Evidenciou
também, quão importante é a ação de um professor experiente nesta fase da docência
como apoio ao iniciante e ao seu desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Professor iniciante. Professor experiente. OBEDUC.
Situando o tema

A formação de professores tem sido objeto de discussão por parte de
pesquisadores e estudiosos, assim como por sistemas, fundações e órgãos de fomento
que investem no financiamento de projetos e programas com o objetivo de acompanhar,
analisar, avaliar, desvelar, registrar trajetórias, metodologias e práticas de melhor
aprender a aprender e aprender a ensinar. Entre tais propostas, destaca-se o Observatório
da Educação que tem subsidiado projetos em editais ao longo dos últimos oito anos.
Este texto traz resultado de pesquisa desenvolvida no intuito de investigar a formação
continuada desenvolvida no projeto aprovado pelo PPGEdu/UFMT/OBEDUC. As
atividades são desenvolvidas no Câmpus Universitário de Rondonópolis e atingem seis
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escolas públicas da educação básica, em cada uma há um professor experiente,
geralmente o coordenador/supervisor pedagógico que atende aos professores iniciantes
da escola. No total são 25 professores iniciantes, sendo que nas reuniões de formação
tem um gestor da escola, os mestrandos e seis graduandas bolsistas do OBEDUC que
são orientados por uma coordenadora do projeto.
O Observatório da Educação-OBEDUC, instituído pelo Decreto Presidencial de
nº 5803/2006, é um projeto de fomento ao desenvolvimento de estudos e pesquisas em
educação e tem por finalidade fomentar a produção acadêmica e a formação de recursos
pós-graduados em educação, em nível de mestrado e doutorado, por meio de
financiamento específico definido pela dotações orçamentárias anualmente consignadas
ao Ministério da Educação, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP e SECADI.
O Observatório da Educação apoia financeiramente projetos, preferencialmente
multidisciplinares, de instituições de educação superior, públicas e privadas, vinculados
a programas de pós-graduação stricto sensu, que pretendem desenvolver pesquisas
voltadas à educação em torno de eixos temáticos ligados à educação básica, educação
superior, educação profissional, educação continuada e educação especial.
Entre os temas abordados destacam-se a avaliação de políticas, programas e
sistemas, formação de professores, diversidade, processo ensino-aprendizagem, projetos
colaborativos entre universidade e escola e com menor ocorrência os projetos em torno
do currículo, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade.
No que tange aos professores egressos e iniciantes na carreira docente, pode-se
afirmar que é um tema praticamente ausente. No decorrer de oito anos, somente dois
projetos foram aprovados no edital do OBEDUC, sendo um sobre ―Estudo sobre a
Atuação de Professores Indígenas Egressos de Cursos Superiores no Estado de Mato
Grosso‖- 2009 da Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT e o outro sobre
―Egressos da Licenciatura em Pedagogia e os desafios da prática em narrativas: a
universidade e a escola em um processo interdisciplinar de inserção do professor
iniciante na carreira docente‖- 2012 da Universidade Federal de Mato Grosso-Campus
Universitário

de

Rondonópolis-UFMT/CUR.

A

presente

pesquisa

aborda

especificamente, o projeto da UFMT, Câmpus de Rondonópolis.
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O projeto foco do presente estudo

O projeto aprovado da UFMT/2013 tem origem em pesquisa também do
OBEDUC, do Edital nº1/2008, então concluída em 2012, proposto pela PUC-SP
articulada com a UFMT/CUR que investigou sobre ―Processos de constituição da
profissionalidade docente de futuros professores dos cursos de licenciatura em
matemática e pedagogia: um estudo nas bases de dados do INEP e em memoriais de
licenciandos‖. Tal pesquisa analisou a trajetória de licenciandos em formação para
compreender como vão se constituindo professores ao longo da licenciatura. E para
registrar este processo, adotou memoriais de formação com 46 licenciados,
semestralmente registrando como percebiam as disciplinas do curso a cada semestre no
processo de constituírem-se professores. Do universo de 46 egressas, interessou-nos
identificar onde se situam tais professoras recém-formadas e em que escolas públicas
atuam na fase inicial da carreira.
Assim, submetemos ao Edital nº.49 no final de OBEDUC 2012 um projeto que
pretende analisar essas licenciandas, localizando-as onde atuam nos primeiros anos
como professores iniciantes na rede pública em Rondonópolis/MT. Para tanto,
continuou-se com o instrumento de coleta de dados, os memoriais compreendendo-os
como descreve Passeggi (2010), como uma escrita de si, que ao descrever, envolve a
memória, a linguagem, sentimentos e emoções, além de constituir-se em rica ação que
contribui para a reanálise sobe o que pensamos de nós mesmos, de nossa trajetória e de
como nos posicionamos frente a nossa formação, profissão, experiências e vida.
O projeto que pesquisamos, tem como equipe, seis bolsistas graduandos em
Pedagogia, seis professores experientes da escola básica, quatro mestrandos e uma
coordenadora. O projeto trabalha com o professor iniciante compreendendo o tempo
para considerar-se professor iniciante, sendo os de até cinco anos da carreira docente,
conforme Marcelo (1999) e Tardif (2008). Já o professor experiente possui um
conhecimento organizado composto por uma grande quantidade conhecimentos e
procedimentos ligados à ação que se refletem nas tarefas docentes que realiza. Trata-se
de uma competência obtida não apenas pela experiência ao longo do tempo, mas que a
experiência é refletida graças à sua dedicação especial e constante (MARCELO
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GARCIA, 1999). Articuladas à formação inicial e à formação do professor iniciante está
a concepção de formação ao longo da vida. Trata-se de uma perspectiva de
aprendizagem que abarca não apenas a formação inicial, mas procura dar mais ―atenção
e apoio aos professores nas etapas iniciais de suas carreiras e à oferta de incentivos e
recursos para o seu desenvolvimento profissional e continuado (OCDE, 2006).
Quanto ao professor experiente, inserido no desenho do projeto consiste em um
professor da escola básica, preferencialmente o coordenador pedagógico, designado
para acompanhar o iniciante. Trata-se de uma situação e função pouco explorada nas
políticas, programas e projetos de formação de professores – com acompanhamento.
As pesquisas sobre o professor iniciante têm enfatizado a necessidade de
promover a formação dos formadores que apoiam os professores iniciantes na escola
básica. O apoio ao professor iniciante é referido na literatura através da figura do
professor-mentor. É uma modalidade de atuação que valoriza os saberes dos professores
mais experientes incentivando-os a assumirem o papel de professor-formador, apoio, ou
mentor/tutor no processo de inserção do professor no início da carreira docente. O
mentor é o professor ajudante/assistente pensado como um ―antídoto‖ para amenizar o
―choque da realidade‖. (MARCELO GARCIA, 1991, p. 21). No entanto, nos casos de
um professor/mentor experiente, inserido na escola onde atua o professor iniciante,
poucas são as experiências e pesquisas registradas.
Conforme Marcelo Garcia (2010, p. 28) a inserção do professor iniciante na
escola que irá atuar abarca os primeiros anos da docência, período em que enfrenta a
transição de estudante para docentes, caracterizado pelas tensões que decorrem de
questões práticas como ―como gerenciar a aula, como motivar os alunos, como se
relacionar com os pais e os companheiros, definitivamente, como sobreviver pessoal e
profissionalmente‖. Somadas a isso, a necessidade de continuar aprendendo para
adquirir conhecimento profissional e manter seu equilíbrio emocional diante de um
contexto desconhecido e desafiador.
Para Vaillant (2012, p.182) uma das fases mais importantes do ―aprender a
ensinar‖ é a etapa compreendida nos primeiros anos de docência. ―É nesta etapa que o
desenvolvimento de capacidades básicas para um bom ensino é crucial‖. Por esta razão,
afirma a autora, ―um programa para professores iniciantes que fomente e desenvolva
capacidades básicas para um bom ensino poderia ser um dos caminhos mais eficazes
para a melhoria do desempenho dos professores‖.
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Sobre este enfoque, as pesquisas sobre programas, projetos e políticas para
professores iniciantes no Brasil estão ainda na fase embrionária revelando ser um tema
pouco explorado. Mariano (2006) realizou amplo levantamento, abrangendo o período
de 1995 a 2004, nos encontros da ANPED e ENDIPE sobre a ocorrência de pesquisas
que apresentaram como foco central de discussão o professor em início de carreira. Os
resultados mostram que nesse período o interesse pela temática foi mínimo ou quase
nulo. Dentre os 6.978 trabalhos, 24 se referiram ao professor em início de carreira.
Examinando a totalidade dos artigos encontrados, o autor observou que o estudo
sobre a percepção, sentimentos e dilemas, socialização profissional e construção de
saberes são os que mais se aproximam da compreensão do que compreendemos como
―choque da realidade‖ e sentimentos de ―sobrevivência‖ e ―descoberta‖ enfrentados pelo
professor iniciante.
Em levantamento realizado por Papi e Martins (2010), as pesquisas sobre o tema
professor iniciante apresentadas nas reuniões 28º, 29º e 30º da ANPED (2005, 2006 e
2007) nos GTs de Didática, Formação de professores e Sociologia da Educação, foi
constatado que num total de 236 trabalhos, apenas 14 faziam menção ao professor
iniciante, sendo que dois deles enfocavam especificamente o período de iniciação
profissional.
Nos registros dos encontros da ANPED, no período de 2008 a 2011, as autoras
localizaram 198 trabalhos, distribuídos nos GTS de Didática, Formação de professores e
Sociologia da Educação, sendo apenas quatro referentes ao professor iniciante. Esses
dados, muito semelhantes aos encontrados por Mariano (2006) e Papi e Martins (2010),
mostram que persiste certo desinteresse dos pesquisadores pelo tema.
No que se refere ao levantamento do banco de dados da CAPES, foram
encontradas 31 pesquisas sobre o tema nos anos de 2008, 2009 e 2010 abordando as
temáticas: formação inicial (1), prática pedagógica do professor iniciante (21) e
formação do professor em período de iniciação (6). Embora tenha havido pequeno
acréscimo na quantidade de trabalhos em relação aos levantamentos de Moreno (2006),
Papi e Martins (2010) a situação não se modifica significativamente. As autoras
admitem que, embora possam dizer com clareza que as pesquisa sobre o professor
iniciante se concentram na escola básica, não foi possível evidenciar por meio de dados
quantitativos, devido à incompletude das informações constantes nos resumos dos
trabalhos.
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Tendo evidenciado a escassez de pesquisas sobre o tema professor iniciante, seus
dilemas, desafios e desencantos, trazemos a tona outra grande preocupação que está
invisível às pesquisas no Brasil, que é sobre o professor experiente da escola pública
que acompanha o cotidiano do professor iniciante, dando-lhe apoio e atendimento
sempre que procurado. Este profissional, em programas de Educação a Distância tem
recebido o nome de tutor, monitor e no caso desta pesquisa denomina-se professor
experiente, cuja atuação não se dá em um programa de formação a distância, ele
consiste em uma atividade cotidiana
Conforme André (2012) a continuidade de uma política nacional de apoio aos
professores iniciantes deve dedicar-se também à formação dos formadores ou mentores
junto às escolas, para que possam cumprir essa tarefa de supervisão, podendo contar
com um espaço institucional de estudos, discussão e de apoio.
No caso dos anos iniciais da/na profissão, o documento da OCDE (2006, p.124)
aponta que ―a qualidade da experiência profissional nos primeiros anos da docência
exerce influência crucial sobre a probabilidade de abandono da profissão.‖ Prossegue o
documento apontando que ―Programas de iniciação e de apoio para professores
iniciantes podem melhorar taxas de retenção ao aumentar a eficácia e a satisfação com o
trabalho de novos professores.‖ Nesse sentido, programas e projetos que visem o apoio
aos iniciantes em sua inserção na carreira docente devem ser considerados como um
investimento em sua formação e na melhoria da qualidade de seu ensino, contribuindo
para a constituição da identidade como professor.
Pode-se incluir nessas considerações que projetos pontuais como os aprovados
no Observatório da Educação, também consistem em iniciativas para a melhoria e
suporte aos iniciantes na fase inicial, instável e delicada, da carreira docente. Para
Carlos Marcelo Garcia (2012, p. 219) há que se destacar que o mais importante para o
êxito de qualquer programa de inserção dos principiantes na carreira docente ―é o
compromisso de toda a escola, incluindo, por conseguinte, sua equipe diretiva, em
apoiar e integrar os novos professores. Aqui é onde vemos as maiores dificuldades.‖
Com base nas colocações dos estudiosos sobre o tema, entende-se que ao incluir na
pesquisa o professor da escola básica, estar-se-á minimizando os problemas de
articulação do professor iniciante com a escola.
Buscando em Passeggi (2010, p. 2) os fundamentos para a atividade da
professora da Escola Básica, percebemos que sua atuação como apoio ao professor
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iniciante pode possibilitar que ela reflita sobre si mesma e ―apropria-se de sua
historicidade, de suas aprendizagens (trajeto) e da consciência histórica de si mesma em
devir (projeto).‖ Para o professor da escola básica o processo de aprender a investigar a
própria prática como orientador, monitor, tutor se constitui em pesquisa, que segundo
Preti (2002, p.11) ―lhe possibilitará compreender sua ação docente, num contexto de
relações. Problematizar a realidade, identificar questões a serem investigadas e definir
metodologias coerentes que lhe permitam desvendá-la de forma fundamentada.‖
Abastecida pela literatura disponibilizada para estudo, suas reflexões poderão alcançar
maior nível e profundidade e abrangência no modo de abordar a experiência vivida.

Sobre a investigação

A pesquisa desenvolveu-se com o método (auto)biográfico adotando os
memoriais de formação redigidos a cada semestre da formação em dois anos
consecutivos, dos quais apresentamos recortes. Conforme Josso (2004) a (auto)biografia
possibilita escrevermos um projeto do conhecimento daquilo que somos, pensamos,
fazemos, valorizamos e desejamos.
Assim, trazemos para este estudo a análise das narrativas-memoriais
(auto)biográficos de formação, de dois experientes e dois iniciantes, buscando responder
às questões sobre o que revelam os professores iniciantes sobre seus desafios e
dificuldades na fase inicial da carreira docente e também que percepções tem a respeito
da inserção de um professor da escola básica para assessorá-lo e acompanhá-lo no
cotidiano. Tal formação acontece quinzenalmente, sendo os temas dos estudos indicados
pelos próprios professores. Assim sendo, a formação busca atender às expectativas dos
novos professores.

As narrativas-memoriais da trajetória docente na pesquisa

As narrativas, foram utilizadas na perspectiva do registro da trajetória e
experiência das práticas docentes possibilitam ao professor um movimento reflexivo
contribuindo, assim para o desenvolvimento da profissionalidade e constituição da
identidade docente conforme Souza (2006).
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Considerados instrumentos de relevância para estimular o processo reflexivo dos
sujeitos envolvidos na formação e em pesquisas sobre trajetórias da profissão docente,
estão as narrativas, e neste caso, adotamos as que se assentam no método
(auto)biográfico. Tais instrumentos são interessantes nesse tipo de investigação porque
envolvem três importantes dimensões: a do ato de narrar-se; a da investigação, tendo
como coleta de dados as narrativas, e a dimensão identitária ao possibilitar ao indivíduo
rever-se e reconstituir-se pela via da reflexão sobre sua formação (ABRAHÃO, 2006).
Assim, ao adotar as narrativas (auto)biográficas, dando voz aos sujeitos em suas escritas
sobre a vida, os modos de dizer de si, seus percursos, trajetórias e transformações
(SOUZA, 2008). Na pesquisa, as narrativas constituíram-se em memoriais de formação,
que segundo Passeggi (2008), Rocha e André (2010) consistem em ricos dados porque
trazem processos reflexivos, críticos e reconstrutivos narrados pelo próprio sujeito e
revelam sentimentos, emoções e vivências que estão presentes em seus processos de
constituição identitária e nos percursos da profissionalidade docente, evidenciando seus
modos de pensar, sentir, analisar e agir. Os memoriais estão sendo adotados com os
professores iniciantes e com os professores experientes semestralmente durante a
formação continuada. As colaboradoras da pesquisa serão denominadas de Iniciante AIA e Iniciante B-IB e as professoras experientes de PEA e PEB.

Analisando os dados

Seguem-se as análises dos dados em torno do processo reflexivo dos professores
iniciantes frente à sua formação e às experiências iniciais da docência na escola pública
e o que manifestam sobre o apoio da professora experiente, no processo de
acompanhamento e assessoria às suas atividades iniciais.
Aqui um pouco de mim...
Em relação a graduação eu sinto falha pois só vi teorias e na prática em si é
bem diferente, deveria ter mais estágios para os alunos terem um suporte ou
mesmo uma base maior e não chegar em sala de aula e ficar perdido [...] no
primeiro dia foi terrível as crianças chorando os pais deixando e indo embora
fiquei em pânico, [...] no começo fiquei tão preocupada com a sala que pedi
pra desistir pois não tive apoio sobre como aplicar os conteúdos e outras
coisas em sala e eu não tinha experiência nenhuma, fiquei doente em ver
aquela sala com vinte seis crianças e algumas não sabiam ler e nem escrever,
mas pensei várias vezes... As dificuldades enfrentadas são muitas desde a
xerox que o município repassa que são poucas, a estrutura do prédio, a
ausência dos pais que não ajudam nas tarefas e querem cobrar,[...] (Memorial
IB, 2014)
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Quando fomos procuradas pelas pesquisadoras para participarmos do projeto
do OBEDUC/UFMT pedimos para que elas nos falassem sobre o projeto com
professores em início de carreira. Foi somente depois da exposição delas que
eu e a equipe diretiva tomamos consciência de como nós recebemos o
professor em nossas unidades escolares acreditando que eles já têm anos de
experiência, que eles não necessitam de um olhar diferenciado. Foi
interessante, porque ficamos um bom tempo refletindo sobre isso, sobre a
necessidade de planejar momentos de estudos específicos para estes
professores, uma vez que já realizamos momentos de formação, uma vez por
semana, num período de duas horas, com os todos os professores. Momentos
estes de diálogo, trocas de experiências com os colegas e principalmente uma
coisa que nos aflorou após a conversa com os professores do projeto foi a
necessidade de proporcionar momentos de reflexão com os professores desde
o planejamento até a execução do mesmo. Fato que, depois do contato com o
projeto requereu de nós um novo planejamento para nossas reuniões e
atividades com os iniciantes. (Memorial, PEB, 2014)

Os professores iniciantes apresentam dilemas, impasses que poderiam ter sido
amenizados por alguém da escola, mesmo o supervisor, que foi surpreendido com a
narrativa da aluna. Somente após ler o memorial foi que o PEB foi à procura da
professora iniciante para lhe dar apoio, atenção, suporte para o drama que estava
vivenciando. Como se pode observar, os memoriais, segundo Rocha e André (2010),
têm a finalidade de potencializar as reflexões sobre a prática docente, revelando
situações desafiadoras e complexas, sucessos, instabilidades frente aos conflitos trazidos
para a reflexão. Na primeira reunião de pesquisa, em maio/2014, disse-nos PEB que
―jamais eu teria percebido que a professora IB estava neste dilema, quando ela chegou,
eu lhe destinei a sala de regência e a área em que iria atuar, nem lhe perguntei se tinha
alguma dúvida ou não‖. A iniciante revelou para PEB e para as pesquisadoras que ―a
supervisora me atribuiu aula na área de Ciências Humanas e Sociais eu não dormi
pensando sobre o que seria isso e então, no outro dia, fui pedir ajuda a uma professora
que conhecia‖ prossegue a egressa ao afirmar que ―não foi na escola que encontrei o
apoio para minha inexperiência, porque a universidade nem fala em áreas e sim nas
disciplinas, foi com uma professora fora da escola‖.
Diante do diálogo desenvolvido na reunião do projeto, observa-se que a
formação não tem tangido a realidade curricular da escola, entre outras dimensões. Para
Denise Vaillant (2003, p.38) ―é preciso repensar a formação de formadores, tomando a
escola como pano de fundo, de modo a contribuir para superar a tradicional dissociação
entre a formação e prática que tem caracterizado o aprender a ensinar‖.
A reunião do projeto de pesquisa do OBEDUC proporcionou a leitura dos
memoriais e os comentários das participantes, gerando assim, surpresas e sobressaltos
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das Professoras Experientes da escola básica, com mais de 10 anos de supervisão
pedagógica. Quando as supervisoras (professoras experientes) questionaram sobre
porque as egressas não buscaram apoio às demais professoras da escola? A IB comentou
que ―se fossemos alguma vez notada, ou houvesse um olhar direcionado para nós, a
gente procuraria, mas não nos veem, não sei se é porque pensam que somos novinhas e
cheias de teorias que podem ameaçá-las, ou porque nos ignoram mesmo. A gente parece
invisível‖. A reunião constituiu-se em um processo revelador do silenciamento e da
invisibilidade que passam os iniciantes no início da carreira, sem que os supervisores se
conscientizem disso.
A PEB manifestou que estava perplexa com o que ouvia e posicionou-se que
deste momento em diante, teria novos olhares e novas posturas e que somente o projeto
pôde revelar tal realidade sendo vivenciada e provocar a reorganização do planejamento
das reuniões pedagógicas na escola. Começava então, a brilhar uma tímida luz ao fundo
do túnel...
No que tange a professora iniciante da escola A- IA, sua narrativa assim registra:
Cheguei na escola e logo em seguida a diretora me chamou para que eu fosse
conhecer a sala anexa e a turma que iria trabalhar. No dia seguinte, fui direto
para a sala de aula, muito empolgada, mas aflita por medo de não conseguir o
domínio em sala com os alunos. [...]. Os temores foram muitos, teve dias de
que eu parei, e me perguntei: ―será que algum dia vou conseguir ter um perfil
de professor? De me sentir professora apta a dar aula? ‖ Muitas crises passei
[...]. Afirmo que me sinto bem amparada hoje por saber que tenho por perto a
presença da professora experiente me acompanhando, que posso e devo
contar com as contribuições dela. (Memorial IA, 2014)
Considero muito pertinente destacar que embora eu, nestes 20 anos de
carreira, venha assumindo há mais de 12 anos a coordenação pedagógica na
mesma instituição, nunca havia direcionado o meu olhar especificamente ao
professor iniciante, nas instabilidades e aflições que marcam a sua inserção
profissional. Para mim, esse profissional era professor, tanto quanto aos
demais. Lamentável, mas verdadeiro. Hoje, fazer parte do projeto do
OBEDUC me fez refletir sobre a necessidade de novas posturas e vou
construindo este fazer por tentativas e erros porque me deparo com uma
grande insegurança desses egressos em desvelar suas dificuldades e buscar
ajuda. [...] eu as procuro mais do que sou procurada, mas só agora, depois dos
encontros foi que passei a lançar um olhar mais específico, individual e
direcionado às docentes. (Memorial PEA, 2014)

Pelas narrativas pudemos observar que os problemas que diferenciam os
iniciantes dos experientes são comuns, revelando que o grau de maturidade e de
trajetória na educação contribui para melhor administrar os impasses. Aponta Vaillant
(2009, p.35) que os maiores problemas enfrentados pelos iniciantes ―se referem às
experiências profissionais, a gestão da disciplina na sala de aula, a motivação dos
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estudantes, a organização do trabalho na sala, os materiais insuficientes, os problemas
pessoais dos estudantes e o relacionamento com os pais‖. A autora afirma que ―o grande
nó górdio são os mesmos em todas as etapas da carreira docente, mas sem dúvida, os
iniciantes experimentam os problemas com maiores doses de incertezas e estresses,
devido ao fato de terem menores referenciais de mecanismos para enfrentar estas
situações.‖ Ao ouvir os iniciantes a PEA se propõe a um espaço na reunião pedagógica
para todos discutirem sobre o iniciante e seus embates na prática.

Para refletir...

Os estudos até aqui desenvolvidos com o projeto aprovado no Observatório da
Educação sinalizam resultados positivos, embora muitos esforços ainda precisem ser
envidados no empenho ao suporte, apoio e orientação ao professor iniciante,
investimento em leituras e na busca de experiências e diálogos com quem já tem uma
caminhada em pesquisas deste tipo, para fortalecer as ações da equipe.
Sinalizam também, as trilhas que vão sendo marcadas pelas professoras
experientes da escola básica, em um processo de tirar as vendas a partir das leituras dos
memoriais das iniciantes e dos diálogos nas reuniões do projeto. Outros
encaminhamentos ainda precisam ser tomados no sentido de introduzir nas
investigações, a questão da interdisciplinaridade, ainda não tangida devido a fase inicial
em que se encontram os iniciantes, mas trabalhada no grupo de pesquisa com os demais
integrantes.
Os dados da pesquisa evidenciaram que a inserção de uma professora experiente
consiste em um ponto de ancoragem e de apoio aos iniciantes, a ver por um registro no
memorial:
Ela foi à sala fazer um acompanhamento e viu minhas dificuldades com os alunos
principalmente e tomou medidas, as quais eu não tinha domínio para fazer e ela com sua experiência
colocou em prática. Estou aprendendo muito com ela...
Agora estou começando a me sentir professora...
(Professora iniciante A, 2014).
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FORMAÇÃO E PRÁTICA DO PROFESSOR PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Entre os vários aspectos que influenciam o processo de ensino e aprendizagem escolar,
a formação e a ação docente são fundamentais para essa prática, pois são duas variáveis
que podem contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da educação. É
com essa perspectiva que apresentamos nosso trabalho de pesquisa, que visa discutir o
ensino de ciências naturais e biologia como saberes necessários à formação cidadã dos
indivíduos. Assim, em relação aos três textos que compõem esse painel, o primeiro
aborda a relação entre o ensino de ciências naturais nos anos iniciais da escolarização e
a formação do professor (pedagogo) para desempenhar essa tarefa. Especificamente a
pesquisa enveredou para uma análise dos currículos e programas dos cursos de
Pedagogia, no sentido de investigar a carga horária e as ementas desses cursos
oferecidos em instituições públicas federais, com a perspectiva de saber como o assunto
é assumido no curso. O segundo texto aborda a contribuição de uma programa do
governo federal que incide sobre a formação inicial de professores. Autora faz uma
reconstrução da profissão docente na formação inicial e continuada, destacamos a
colaboração do Pibid. O objetivo da pesquisa foi delinear as relações tecidas entre a
diversidade de saberes necessários à formação docente, numa perspectiva prática da
formação do professor, voltando-se para as ações dos pibidianos de Biologia em três
escolas públicas localizadas em Campina Grande/PB. O terceiro texto apresenta uma
discussão sobre a relação entre o ensino de ciências e a prática pedagógica
interdisciplinar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfico que teve como foco de análise
as dissertações e teses produzidas nos programas de pós-graduação brasileiro. Nota-se,
portanto, uma integração entre os trabalhos que orbita duas das grande problemáticas da
educação, que são a formação e a prática do professor da educação básica.
Palavras-chave: Formação de Professores. Ensino de Ciências e Biologia. Prática
Pedagógica.
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA ENSINAR OS CONTEÚDOS DE
CIÊNCIAS NATURAIS: UMA DISCUSSÃO A PARTIR DA ANÁLISE
CURRICULAR DOS CURSOS
Paulo César Geglio
Universidade Federal da Paraíba

Resumo
Este trabalho consiste em uma pesquisa que discute a preparação do professor dos anos
iniciais para o ensino de ciências naturais. Para isso, analisamos os currículos dos cursos
de Pedagogia das universidades federais. Este trabalho está inserido em um estudo de
alcance maior que estamos desenvolvendo em relação a formação e prática de
professores dos anos iniciais da escolarização nessa disciplina. Assim, como uma das
etapas da nossa pesquisa, também enveredamos para o exame dos currículos dos cursos
que formam os professores desse segmento escolar. Nesse momento, apresentamos uma
análise sobre as cargas horárias e ementas dos cursos. Os dados foram coletados com
todas as universidades que, em atendimento à Portaria de nº 2.864/05, disponibilizam ao
público as informações sobre seus cursos. Ao acessar as 59 universidades federais e
seus respectivos campi, coletamos dados sobre 55 cursos, ressaltando que, no momento
da consulta, nem todas disponibilizavam dados dos seus cursos. A análise das
informações revela que a carga horária dos cursos de Pedagogia varia em diferença de
até 300%, porém com predomínio entre 60 a 80 horas. Outro dado, diz respeito à
nomenclatura das disciplinas, em que também há variação, mas quase todas
contemplam o termo ensino de ciências. Sobre esse aspecto, também percebemos que as
denominações, em 40% dos cursos, usam a expressão fundamentos ou fundamentos
teóricos do ensino de ciências, o que denota um aspecto teórico de abordagem dos
conteúdos que devem instrumentalizar o professor para o ensino da disciplina no
contexto dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse dado também é evidenciado nas
ementas das disciplinas, pois a maioria indica uma tendência a ser desenvolvida com
enfoque teórico.
Palavras-chave: ciências naturais; formação docente; curso de Pedagogia.
Introdução
A educação básica tem, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) atual, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do
indivíduo e “[...] assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”
(BRASIL, 1996, s/p). Nesse contexto, a referida lei considera ainda que o ensino
fundamental visa a formação do cidadão considerando sua capacidade de aprender, por
intermédio do domínio “[...] da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do
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ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em
que se fundamenta a sociedade [...]” (BRASIL, 1996, s/p. Grifo nosso). Por isso, o
conhecimento explicativo dos fenômenos naturais e sociais, conjugado com o
desenvolvimento de habilidades cognitivas inerentes ao processo escolar, se tornam
elementos de fundamental importância para esse exercício, uma vez que é a capacidade
de entender o mundo natural e social que dá ao indivíduo o potencial de transformá-lo.
Portanto, precisamos reconhecer que o ensino de ciências naturais se constitui como
parte fundamental para a vida em sociedade. Para Delizoicov e Angotti (1990), só
podemos falar em exercício pleno da cidadania, quando a formação escolar básica inclui
minimamente o ensino dos conteúdos de ciências naturais de maneira a possibilitar que
os indivíduos tenham uma razoável compreensão da sociedade em que vive.
Consideramos que o ensino dos conteúdos de ciências naturais desde o início da
escolarização se constitui como prática fundamental para a formação do cidadão. “A
importância do ensino de Ciências é reconhecida por pesquisadores da área em todo o
mundo [...]” (LORENZETI, 2000, p. 16). A autora escreve ainda que há uma
concordância entre os pesquisadores do assunto, em torno da inclusão de temas
relacionados à ciência e à tecnologia nos anos iniciais da escolarização. Não obstante,
embora exista uma “[...] convergência de opiniões e de sua incorporação pelas propostas
curriculares e planejamentos escolares, ainda hoje em dia a criança sai da escola com
conhecimentos científicos insuficientes para compreender o mundo que a cerca”
(LORENZETI, 2000, p. 17).
Ensinar os conteúdos de ciências naturais no princípio da escolarização contribui
significativamente a desmistificação de vários fenômenos naturais, assim como abre a
possibilidade para questionamentos acerca da vida natural. Chassot denomina essa
prática de alfabetização científica, uma forma de linguagem capaz de interpretar o
mundo. Assim, “[...] ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que
está escrita a natureza [...]” (CHASSOT, 2002, p. 91). A alfabetização científica
contribui para a solução de continuidade com a concepção de que o conhecimento da
natureza só é possível para pessoas de alta capacidade cognitiva.
Considerando os avanços tecnológicos, bem como canais de comunicação, é
importante que as pessoas reconheçam que a ciência é uma aliada na busca de uma vida
mais confortável e digna para todos. “O mundo em que vivemos está imerso nas
conquistas tecnológicas avançadas, presentes em uma grande quantidade de produtos
acessíveis praticamente a todo cidadão [...]” (BEVILACQUA, 2009, p. 187). Dessa
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forma, não podemos ignorar o potencial da ciência e da tecnologia para a vida das
pessoas (BEVILACQUA, 2009). Mas é preciso ensinar aos alunos que os seres
humanos são parte da natureza e não estão acima dela. A natureza, assim como as
tecnologias fazem parte da nossa vida, portanto hoje “[...] não se pode mais conceber
propostas para um ensino de ciências sem incluir nos currículos componentes que
estejam orientados na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes [...]”
(CHASSOT, 2002, p. 90). Então, diante dessa perspectiva, é preciso que os indivíduos
deixem de ser passivos consumidores dos produtos da ciência e passem a entender os
processos e as consequências daquilo que consomem. Nesse sentido, a escola e o ensino
de ciências cumprem um papel importante, que se configura na desmistificação da
natureza e da conscientização da relação dos seres humanos com ela.
Com isso, não se pretende formar cientistas na escola, mas despertar o espírito
dos alunos para sua relação com a natureza. O que se propõe para o ensino de ciências
naturais nos anos iniciais da escolarização são atividades que agucem a curiosidade e
incentivem a busca pelos saberes. “[...] Fica claro que o ensino de Ciências não objetiva
preparar cientistas ou preparar para o Ensino Médio, mas para que o educando aprenda
a viver na sociedade em que está inserido [...]” (LORENZETTI, 2000, p. 18).
É preciso ensinar os alunos a “fazer ciências” e a “falar ciências”. Colocamos
aspas no “fazer” e “falar” ciências, pois estamos conscientes da distância que
existe entre um aluno do curso fundamental ou médio e um cientista,
entretanto essa visão de ensino de Ciências como um processo de introdução
dos alunos no mundo das ciências permite-nos entender o porquê de os
alunos sentirem-se, nas aulas de Física, como se fossem estrangeiros entrando
em „um outro país‟ (CARVALHO, 2009, p. 73).

A proposta é de um ensino baseado na aprendizagem contextualizada, que tenha
como ponto de partida as representações sociais e as crenças culturais dos alunos, pois
estes fatores constituem referências para a abordagem de assuntos importantes nas
ciências da natureza. Importa, ainda, nesse processo de ensino, que os alunos construam
seus pensamentos acerca dos assuntos abordados em sala de aula e constituam uma
visão crítica das novas aprendizagens.
A abordagem dos conteúdos das ciências naturais deve se configurar “[...] como
uma possibilidade de promover a alfabetização científica já nas séries iniciais, de modo
que o educando possa refletir sobre o conhecimento científico de forma a realizar
leituras de seu entorno social, no qual este conhecimento se faz cada vez mais
necessário” (OVIGLI, BERTUCCI, 2009, p. 195).
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O ensino de Ciências nas Séries Iniciais deverá propiciar a todos os cidadãos
os conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento de capacidades
necessárias para se orientarem nesta sociedade complexa, compreendendo o
que se passa à sua volta, tomando posição e intervindo na sua realidade.
(LORENZETTI, 2000, p. 18).

Não obstante a essa necessidade do ensino dos conteúdos das ciências naturais
no início da escolarização, a questão que nos preocupa é a preparação do professor dos
anos iniciais da educação básica, que geralmente é egresso do curso de Pedagogia,
também denominado de polivalente – para essa missão. Assim, nos questionamos se ele
está preparado e consegue conduzir essa tarefa de inserir as crianças no mundo dos
conhecimentos da natureza.

Problema de pesquisa
Boa parte dos problemas no ensino de ciências naturais nos anos iniciais da
escolarização está associada à formação dos professores desse segmento. (DUCATTISILVA, 2005). Acreditamos que esse docente conclui o curso com pouca competência
para o ensino de ciências, e como ele não é cobrado socialmente e no âmbito da escola
para ensinar esses conteúdos, acaba não se dedicando em ampliar sua capacidade para
isso. Porém, analisar essa problemática requer investigações que iniciem com os
programas curriculares dos cursos de Pedagogia e perpassem os currículos do ensino
fundamental. Isso, em nossa visão, possibilita examinar se a carga horária, conteúdo e
metodologia são suficientes, no caso do curso de Pedagogia, para capacitar os
professores a ensinar ciências naturais, e, no caso do ensino fundamental, se os
currículos são suficientes para a realização de um trabalho pedagógico condizente com a
importância do assunto. Além disso, consideramos de igual importância avaliar as
fontes e os recursos pedagógicos utilizados pelos professores para o ensino dos
conteúdos, bem como suas práticas. Dessa forma, teremos um panorama da situação que
nos subsidiará a fazer inferências a respeito da necessidade de encaminhamentos para a
melhoria da condição de atuação do professor. Portanto, nossa pergunta de investigação
é: como estão constituídas, nos cursos de pedagogia das universidade federais, as
disciplinas específicas para a formação de professores dos anos iniciais da escolarização
realizar o ensino dos conteúdos de ciências naturais?

Objetivo
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O objetivo do estudo é analisar como os currículos dos cursos de pedagogia das
universidades federais apresentam a disciplina voltada para capacitar o futuro professor
dos anos iniciais da escolarização para ensinar os conteúdos de ciências da natureza. Em
outro trabalho realizamos o levantamento da quantidade de cursos de Pedagogia
existentes nas universidades federais, assim como localizamos as disciplinas em questão
e a carga horária que é destinada a elas em cada curso. No presente estudo retomamos a
pesquisa anterior e acrescentamos uma análise sobre as ementas das disciplinas.

Procedimentos metodológicos
Partindo de dados levantados em trabalho realizado anteriormente, no qual
identificamos os cursos de Pedagogia oferecidos pelas universidades federais, além das
disciplinas e respectivas cargas horárias que abordam o ensino dos conteúdos de
ciências naturais, fizemos análise das ementas das referidas disciplinas. Há uma Portaria
de nº 2.864 de 24/08/2005 do Ministério da Educação (BRASIL, 2005), determinando
que todas instituições de ensino superior (IES) devem tornar públicas e atualizadas em
página eletrônica as informações sobre os cursos por elas ministrados. No entanto, nem
todas as IES, no momento da consulta, tinham as informações divulgadas. Há 59 IES
federais, algumas com mais de um campus, mas nem todas ofertam o curso de
Pedagogia, além disso algumas não atendem ao disposto na legislação acima. Assim,
conseguimos acessar dados sobre carga horária e disciplinas de 55 cursos (os quais já
analisamos em trabalho realizado), porém só tivemos acesso a 39 ementas da disciplina
que contempla o ensino de ciências dos cursos.

Discussão e resultados
Embora exista uma concepção de que a formação do professor não se limita ao
momento acadêmico, mas se estende para a própria atividade profissional (TARDIF,
2004, TARDIF; LESSARD, 2005) – uma vez que a “[...] prática é como um processo de
aprendizagem através do qual os professores e professoras retraduzem sua formação
anterior e a adaptam à sua profissão [...]” - os saberes da formação inicial são
importantes, pois eles também são parte constitutiva do repertório mobilizado pelo
professor, durante sua prática profissional. Como lembra Gauthier (1998), não há ofício
sem saberes, portanto, os saberes da disciplina, aqueles relativos ao conteúdo de ensino,
são fundamentais à prática docente.
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No caso do curso de Pedagogia, percebemos que a formação é abrangente, visto
que se propõe a formar o profissional para atuar no magistério da educação infantil, nos
anos iniciais do ensino fundamental, regular e supletiva, e no curso de formação de
professores em nível de ensino médio (em vias de extinção), além da gestão e
supervisão escolar, incluindo a atividade de coordenação pedagógica. É um curso,
portanto, com muitas frentes de responsabilidade e especificidades com pouco tempo e
carga horária de duração.
O curso de Pedagogia, segundo as diretrizes curriculares nacionais (DCN) em
vigor, deve ter pelo menos 3.200 horas, porém quanto ao tempo mínimo de
integralização a referida lei não faz menção (BRASIL, 2006). Todas as IES federais
cumprem a carga horária, algumas oferecem o curso com maior quantidade de horas e o
tempo mínimo em todas é de quatro anos. Consideramos que as horas e o tempo de
duração são suficientes para a formação inicial do professor. O problema do curso de
Pedagogia, como bem já foi ressaltado por Gatti (2010), é seu espectro profissional
abrangente. Dada sua característica ampla de formação, possui excesso de componentes
curriculares com baixa carga horária em cada um, culminando em uma “pulverização”
de disciplinas com conteúdos sem aprofundamentos e o caso de ciências naturais não é
diferente.
Embora todos os cursos de pedagogia das IES federais, cujas ementas tivemos
acesso, contemplam na matriz curricular pelo menos uma disciplina voltada à
capacitação do professor para o ensino de ciências naturais nos anos iniciais, a carga
horária é, na maioria, de 60 horas, o que reforça a afirmação de Gatti (2010) a respeito
da superficialidade com que os conteúdos das disciplinas são abordados, em razão da
quantidade existente no currículo que visa formar um profissional da educação capaz
exercer múltiplas funções na escola.
A carga horária da disciplina de ciências naturais nos cursos de Pedagogia das
IES consultadas varia de 45 horas a 150 horas, porém a maioria está na faixa de 45 a 80
horas, com a média estabelecida em 60 horas. Nesse último caso, a disciplina é
trabalhada em único período (semestre) letivo do curso, e quando ela está na faixa de 90
a 150 horas geralmente é desenvolvida em dois períodos letivos, com mesma
nomenclatura (na forma de parte I e parte II). Considerando que o curso deve formar o
professor para o magistério na educação infantil, essa carga horária não é destinada
exclusivamente os anos iniciais. A maioria das ementas explicitam seu objetivo, que é
formar o professor para o ensino de ciências na educação infantil ou para os anos
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iniciais. Quando a carga horária é menor, e é ministrada em único período, os conteúdos
são distribuídos para os dois níveis de educação (infantil e anos iniciais), quando é
maior e seu desenvolvimento é realizado em dois períodos, fica explícito que um é
destinado aos conteúdos da educação infantil e outro para os anos iniciais e, às vezes,
também, para a educação de jovens e adultos (EJA). De qualquer forma, é uma
quantidade de horas baixa para a disciplina, porém não difere do conjunto das
disciplinas do curso e reforça a visão de que se trata de uma formação excessivamente
abrangente.

Figura 1- Carga horária da disciplina de ciências naturais nos cursos de Pedagogia
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Fonte: elaborado pelo autor, com dados capturados nos sites dos cursos

Quanto a oferta da disciplina, na maior parte dos casos, ocorre a partir da metade
do curso, notadamente entre o 5° e o 8º período. Esse é um fato que revela a
característica dos cursos de graduação de bacharelado e licenciatura das instituições de
ensino superior no Brasil, que concentra as disciplinas de fundamentos teóricos - de
caráter explicativo e introdutório - no início e as disciplinas com conteúdos
instrumentais ou operacionais - relativas ao desempenho das competências profissionais
- em momentos posteriores do decorrer do curso, da segunda metade para o final. No
caso do curso de Pedagogia, invariavelmente, as disciplinas oferecidas no início da
formação são aquelas que, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN),
compõem o núcleo de estudos básicos. Gatti e Nunes (2009, p. 19) as denominam de
fundamentos teóricos da educação, categoria que, segundo as autoras é onde se
concentra as disciplinas que tem a “[...] função de embasar teoricamente o aluno de
Pedagogia a partir de outras áreas do conhecimento: Antropologia, Estatística, História,
Psicologia, Sociologia, entre outras, e suas correlatas no campo da Educação”.
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Em relação a disciplina de ciências naturais, Gatti e Nunes (2009) alocaram em
uma categoria que denominaram de conhecimentos relativos à formação profissional
específica. Nas DCN do curso de Pedagogia ela está inserida no núcleo de
aprofundamento e diversificação de estudos. Em ambos casos elas dizem respeito aos
saberes específicos da profissão. São disciplinas instrumentais, responsáveis por
capacitar o futuro professor sobre o que e como ensinar.
Nas ementas que analisamos, observamos que as denominações das disciplinas
relativas ao ensino de ciências variam de um curso para outro, fato notado também por
Gatti e Nunes (2009), e que, segundo elas, “[...] sinaliza que o projeto de cada
instituição procura sua vocação em diferentes aspectos do conhecimento, com enfoque
próprio, o que se reflete na denominação das disciplinas”. Não obstante, todos os cursos
contemplam disciplinas que fazem menção ao ensino de ciências e demostram abordar
os conteúdos tanto do ponto de vista da teoria dos saberes, como na forma de ensinar
(metodologia). O exame das ementas possibilitou perceber que há uma grande presença
do enfoque teórico. Dado também constatado pelas autoras, em suas análises. Elas
afirmam que em tais disciplinas há [...] predominância de aspectos teóricos, aqueles que
fundamentam as teorias de ensino nas diversas áreas, contemplando pouco as
possibilidades de práticas educacionais associadas a esses aspectos [...]” (GATTI;
NUNES, 2009, p. 22). São ementas que denotam a preocupação em justificar o
conteúdo e a metodologia, o que é bom, uma vez que pode evitar que se transformem
em “receitas”, embora sejam incipientes os registros sobre o que e como ensinar.
Os assuntos mais recorrentes nas ementas das disciplinas sobre o ensino de
ciências, dos cursos de Pedagogia que analisamos, são: “caracterização da área de
ciências naturais”; “construção do conhecimento de ciências na educação infantil e anos
iniciais”; “fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de ciências na educação
infantil e anos iniciais”; “fundamentos teóricos sobre os seres vivos e meio ambiente e
saúde”; “aprender e ensinar ciências naturais”; “conceitos básicos de ciências”; “história
das ciências naturais”; “princípios históricos, filosóficos e metodológicos do ensino de
ciências”. Podemos notar que há tendência para o desenvolvimento de aulas baseadas
em enfoque muito mais teóricos, o que não contribui muito para a prática de ensino do
professor.

Considerações finais
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Consideramos que a formação inicial do professor não tem condições de
oferecer exatamente todos os saberes e técnicas que o profissional necessitará em seu
contexto de atuação em função da variedade de áreas e conteúdos que compõe o
currículo dos cursos de licenciaturas, mas também porque os saberes e as formas de
ensino são dinâmicos, assim como os contextos escolares e os sujeitos da aprendizagem.
Dessa maneira, é importante considerar que a formação (a aprendizagem) do professor é
um processo contínuo que se renova pela necessidade temporal e contextual, de maneira
que não podemos pensar em um amplo conjunto de saberes e técnicas acabadas e finitas
que se adquire no âmbito da formação inicial.
É com a perspectiva acima, que concordamos com a tese de que a formação do
professor é um processo que se efetiva na própria dinâmica de sua prática profissional.
Como afirma Tardif (2004, p. 181):

[...] prática é como um processo de aprendizagem através do qual os
professores e professoras retraduzem sua formação anterior e a adaptam à sua
profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação
com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes, de uma maneira
ou de outra, para resolver os problemas da prática educativa [...].

Mais do que retraduzir ou conservar o que aprendeu anteriormente, como sugere
o autor, os professores aprendem aquilo que não sabem e constroem formas de ensinar
de acordo com a necessidade do contexto em que estão. Assim, mesmo que sua
formação inicial não tenha sido suficiente em determinados saberes ou técnicas de
ensino, diante da cobrança social e profissional, ele aprende. O problema, no caso dos
professores dos anos iniciais da escolarização (cuja formação é insipiente em todos os
saberes de ensino) é que a cobrança social e escolar recai majoritariamente nas
habilidades de leitura e escrita e na aritmética. Esse é um fenômeno muito recorrente na
cultura escolar e está atrelada à cobrança feita pelo senso comum.
Ao iniciar o processo de escolarização, por volta dos seis anos, o
desenvolvimento da criança passa a ser medido em função da sua capacidade de
aprender os saberes escolares, sobretudo no que se refere à aquisição da leitura, escrita e
cálculos básicos de matemática e não nos saberes relativos às ciências naturais. Assim,
mesmo que os professores tenham passado por uma formação inicial aligeirada em
conteúdos e métodos de alfabetização e operações aritméticas, o contexto e a oferta de
formação continuada lhes possibilitam realizar uma prática satisfatória nesses quesitos.
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Dessa forma, mesmo que o ensino de ciências esteja contemplado na (LDB) 9.394/96,
que no seu art. 32, inciso II, registra a necessidade de o aluno compreender o
funcionamento do ambiente natural e social, bem como o uso da tecnologia, formação
inicial insipiente nesses saberes, aliada à baixa importância social desses saberes, resulta
na deficiente formação dos alunos nos anos iniciais da escolarização, refletindo no
desinteresse e dificuldade de aprendizagem em conteúdos das áreas específicas de
biologia, física e química, na sequência dos estudos.
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O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O ENSINO
DE CIÊNCIAS E A PRÁTICA DOCENTE INTERDISCIPLINAR
Anna Karolina Fidelis da Silva
Colégio Risco e Rabisco

Resumo
Considerando nosso foco de investigação, a saber a relação entre o ensino de ciências e
a prática pedagógica interdisciplinar, enveredamos pelo estudo sobre como o tema vem
sendo abordado nas pesquisas acadêmicas. O nosso trabalho teve o objetivo de
investigar a relação entre o ensino de ciências e a prática pedagógica interdisciplinar. O
foco de análise foram dissertações e teses produzidas nos programas de pós-graduação
brasileiro. Para a coleta dos dados recorremos à fonte de registro de trabalhos
acadêmicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). A discussão sobre a
interdisciplinaridade e o ensino de ciências com foco nas práticas e na formação de
professores, deixa explícita a preocupação dos autores com esses aspectos da educação,
que podem ser considerados as duas maiores problemáticas do processo educativo.
Entretanto, observamos que existe uma reduzida quantidade de trabalhos com essa
temática, considerando o tempo de nove anos (2006 a 2015) que delimitamos para
mapear as produções. Esse fato aponta para a baixa importância do assunto no contexto
das discussões sobre educação no Brasil. Além disso, destacamos algumas constatações
lacunares e ressaltamos a importância da realização de estudos que investiguem e
discutam a interdisciplinaridade associada à percepção dos alunos, assim como estudos
sobre os livros didáticos e os currículos da formação dos professores, além do olhar para
a prática dos professores que formam futuros professores. Assim, consideramos que
esses enfoques são relevantes para o contexto educacional.
Palavras-chave: teses e dissertações; ensino de ciências; prática interdisciplinar.

Introdução
No presente texto apresentamos nosso trabalho de investigação que consistiu em
analisar as pesquisas que dizem respeito a relação do ensino de ciências naturais com a
prática docente interdisciplinar, nas dissertações e teses. Trata-se de um estudo que
consideramos como “estado do conhecimento” porque “[...] aborda apenas um setor das
publicações sobre o tema estudado [...]” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39), que em
nosso caso são as produções acadêmicas realizadas em programas de mestrado e
doutorado de educação do país. Nosso interesse pelo assunto está atrelado, por um lado,
à nossa atuação como docente da disciplina e, por outro lado, à premente necessidade de
realizar um exercício reflexivo sobre a prática pedagógica inerente a essa profissão, que
exige, cada vez mais, a ação interdisciplinar.
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Consideramos que a interdisciplinaridade não se configura como uma simples
prática, mas um conceito que surge a partir de “[...] uma crítica das fronteiras das
disciplinas, de sua compartimentação, proporcionando uma grande esperança de
renovação e de mudança no domínio da metodologia das ciências humanas”
(JAPIASSU, 1976, p. 28). Segundo o autor, essa é uma forma de se contrapor a uma
prática “[...] tradicional de organização do saber, o que constitui um convite a lutar
contra a multiplicação desordenada das especialidades e das linguagens particulares das
ciências” (JAPIASSU, 1976, p. 28).
No contexto brasileiro, duas importantes referências para discutir a
interdisciplinaridade são Ivani Fazenda e Hilton Japiassu. Estes autores apresentam
contribuições que ressaltam a interdisciplinaridade não somente como a união das
disciplinas, mas também como “[...] atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento”
(FAZENDA, 2008, p. 17), caracterizada “[...] pela intensidade das trocas entre os
especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas” (JAPIASSU, 1976, p. 38,
grifo na fonte).
Para Japiassu (1976), a especialização excessiva e ilimitada das disciplinas
científicas resulta na fragmentação do conhecimento. Dessa maneira, o fenômeno
interdisciplinar convida-nos a buscar um novo caminho que possa ir contra a expansão
desnorteada das especialidades, além de nos propor uma reflexão sobre o fracionamento
do saber. Contudo, o autor comenta que para compreendermos o sentido da
interdisciplinaridade, precisamos compreender primeiro o conceito de disciplinaridade,
visto que, o fenômeno interdisciplinar resulta da interação entre as disciplinas. Assim,
Japiassu (1976, p.31), define a disciplinaridade como uma “[...] progressiva exploração
científica especializada numa certa área ou domínio homogêneo de estudo”. Significa
dizer que um determinado campo de estudo científico é entendido como sinônimo de
disciplina. Esse enquadramento pode conduzir à percepção e consideração de que uma
área de conhecimento que abrange vários aspectos e relações de implicações seja
resumida a um fenômeno isolado e sem relações com outros acontecimentos naturais e
sociais, ou seja, uma área de estudo é resumida a uma ciência.
Ivani Fazenda (1979, apud HASS, 2011), por sua vez, defende que a
interdisciplinaridade é uma relação que exige trabalho recíproco, para que seja possível
a elaboração de um conhecimento unitário. Ela argumenta que existem cinco princípios
que deveriam fundamentar a prática interdisciplinar: humildade, coerência, espera,
respeito e desapego. Porém, mesmo assim, afirma que a atitude principal do trabalho
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interdisciplinar se define na ousadia, pois essa atitude provoca a busca, o
questionamento, e a pesquisa, faz pensar e contribui para a construção de atitude
interdisciplinar.
Importante ressaltar que Fazenda (2008) enfatiza a necessidade de ter cautela
quanto

a

metodologia

interdisciplinar.

A

autora

também

faz

menção

à

interdisciplinaridade com a formação dos professores, pois ao garantir essa relação será
possível superar as fronteiras existentes na fragmentação do conhecimento escolar.
Para Magalhães (s/d), a especialização excessiva do saber, presente nos dias
atuais, acaba sendo mais significativa apenas para os estudiosos da área, e por
consequência disso, algumas informações ficam distantes da realidade do aluno. Ao
expor uma pesquisa realizada sobre o conceito da interdisciplinaridade para alguns
professores da educação básica, o autor revela que é necessário se aprofundar no
conhecimento de suas disciplinas específicas, pois só assim é possível organizar um
currículo que favoreça uma melhor articulação e integração com as outras disciplinas.
Ele comenta que a visão dos professores condiz com as ideias de outros teóricos, que
defendem a necessidade de rever as práticas pedagógicas. Porém, Garcia (2001, p. 7,
apud MAGALHÃES, s/d, p. 5) percebe que existem:

[...] Diferenças no modo como os teóricos e os professores vêem as
disciplinas e o processo de integração entre elas. Os teóricos estão apegados a
visão das disciplinas como universos, enquanto para os professores elas
assumem a metáfora de avenidas a serem percorridas e ainda podem e devem
ser interligadas.

Sobretudo, Magalhães (s/d) defende que os professores devem ser protagonistas
no que diz respeito ao conceito da interdisciplinaridade, visto que são eles que
vivenciam e organizam o trabalho interdisciplinar com os alunos, além de observar as
práticas que contribuem com êxito ou não, na busca e construção do conhecimento.
Para Krasilchik (2004), alguns desafios encontrados no trabalho interdisciplinar
estão relacionados à insegurança que professores possuem em determinados conteúdos,
tal situação dificulta cumprir as exigências da interdisciplinaridade, além de prejudicar a
prática do professor. Contudo, a autora também concorda que a organização do
currículo caracterizada pela fragmentação das áreas de conhecimento, em muitos casos,
não permite que o aluno perceba a relação entre uma disciplina e outra, bem como a
importância e a „conexão‟ do conhecimento escolar e a vida cotidiana dele.
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Ainda sobre interdisciplinaridade e educação, Ferreira (2010) apresenta ideias de
Fazenda e discute a atitude interdisciplinar na formação do professor da educação
básica. A autora defende que mediante as experiências do cotidiano escolar, a partir de
um olhar sobre suas dificuldades e avanços no exercício da prática pedagógica, o
professor percebe que mais contribui para desenvolver seu trabalho de maneira
interdisciplinar. Para ela, a prática do professor interdisciplinar está atrelada as
competências de sua prática, a partir da construção de elos entre os conteúdos de suas
disciplinas com as demais presentes no currículo. Sobretudo, tais competências não são
apenas técnicas, mas inclui “[...] toda uma revisão, e mesmo construção de atitudes, o
que não poderia ser desvinculado de transformações em suas próprias identidades
profissionais” (GARCIA, 2005, p. 4, apud FERREIRA, 2010, p.22).
Fazenda et al. (2010), em uma discussão sobre avaliação e interdisciplinaridade,
afirmam que a melhor maneira dos professores aperfeiçoar sua prática pedagógica é
quando ele se dá a oportunidade de refletir sobre ela. Os autores registram, que só é
possível compreender e aprender a interdisciplinaridade quando se pratica essa ação,
pois ela impulsiona a transformação da prática educacional e da vida, na busca da
totalidade do conhecimento. No contexto do ensino e da interdisciplinaridade, é preciso
integração, relacionar teorias, conteúdos e métodos, por isso, a comunicação, o diálogo
e a parceria, são essenciais para que ela ocorra. Além disso, a parceria interdisciplinar é
mais que uma troca, ela explora a necessidade de reavaliarmos a prática pedagógica.
Fazenda et al. (2010) ressaltam que é importante e necessário desapegar-se do
tradicional e permitir que a partir da interdisciplinaridade o aluno possa estabelecer a
relação entre ensino, escola, família, sociedade e mundo. Mas enfatizam que o desafio
da mudança das práticas bloqueia o trabalho interdisciplinar e o do próprio docente.
Para Hernández (1998, apud JOSÉ, 2010), o conteúdo ensinado pelo professor
seja de fácil compreensão, é importante que o aluno entenda a relação de conteúdo com
a vida cotidiana, o que não significa dizer que só devemos ensinar aquilo que o aluno
gostaria de aprender. O autor defende que é necessário preocupar-nos em formar
cidadãos para o presente, por isso é tão importante que o professor não se prenda apenas
a disciplina escolar, mas que se preocupe em estimular o aluno a refletir, questionar e
relacionar as informações de maneira a contextualizá-las. É nesse sentido que José
(2010) afirma que as práticas pedagógicas devem possibilitar que o aluno seja ator no
processo de aprendizagem, de modo a considerar suas carências e potencialidades. Mas
para isso, é necessário que o professor perceba a importância de princípios como
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respeito e amorosidade, pressupostos que contribuem na reflexão sobre a necessidade de
um currículo pedagógico que envolva o aluno, o professor, a escola e toda a sociedade.

Problema de pesquisa
Considerando nosso foco de investigação, a saber a relação entre o ensino de
ciências e a prática pedagógica interdisciplinar, enveredamos pelo estudo sobre como o
tema vem sendo abordado nas pesquisas acadêmicas e que importância ele tem no
cenário educacional.

Objetivo
O objetivo do estudo é perceber a importância da discussão que envolve a
relação entre ensino de ciência e prática pedagógica interdisciplinar – fato que pode ser
verificado no volume de produções a respeito –, assim a forma como a questão vem
sendo realizada (tipo de pesquisa, metodologia utilizada, referencial teórico de base,
foco das discussões, tipo de análises).

Procedimentos metodológicos
Para coletar os dados da nossa pesquisa recorremos à fonte de registro de
trabalhos acadêmicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), que faz a catalogação de toda produção realizada nos programas de
pós-graduação do país, e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que
apresenta registros catalográficos de teses, dissertações, editoração de revistas
eletrônicas e os repositórios de diversos documentos digitais.
Ao acessar o ambiente virtual da Capes selecionamos o banco de teses,
utilizando os descritores: ensino de ciências e interdisciplinaridade. Importante ressaltar
que a Capes mantinha registro das dissertações e teses, no que se refere aos dados de
catalogação (autor, título, data, nível acadêmico, local, resumo e palavras-chave), desde
o ano de 1987, que são enviadas pelas instituições ao órgão. Porém, no ano de 2011, ela
iniciou um trabalho de revisão de todos os dados existentes, uma vez que não havia
uniformidade entre eles (falta de resumos e outros dados) e passou a disponibilizar
dados somente a partir do ano de 2011. Com isso, nossa busca abrangeu os anos de
2011 e 2012, que estavam disponíveis para consulta no momento que acessamos o
ambiente. Ao consultarmos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
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(BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
também utilizamos os descritores: ensino de ciências e interdisciplinaridade.

Discussão e resultados
Na cobertura temporal, ao acessar o ambiente virtual da Capes, percebemos a
existência de cinco produções (quatro dissertações mestrado e uma tese de doutorado),
publicados entre os anos de 2011 a 2012. Com a busca das produções na Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), encontramos sete trabalhos (dissertações)
publicados entre os anos de 2006 a 2015. Desse total, dois trabalhos também estão
presentes no banco de teses da Capes, portanto, nas duas fontes encontramos total de
dez produções que apresentam na composição de seu título a expressão ensino de
ciências e interdisciplinaridade.
A partir de uma análise descritiva dos trabalhos, observamos que os autores e
documentos utilizados como referenciais teóricos são variados, porém há um
predomínio para aqueles que abordam o tema interdisciplinaridade, como Santomé,
Morin, Japiassu e Fazenda, que são considerados referências para essa discussão no
Brasil. Também são utilizados outros autores ligados às discussões sobre prática de
ensino contextualizada, ensino de ciências, formação de professores e avaliação. Entre
os documentos oficiais mais citados, na fundamentação teórica dos trabalhos, destacamse os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), do Ministério da Educação (MEC).
Quanto ao ensino de ciências especificamente, os enfoques são variados, há
discussões sobre a formação do professor; práticas de ensino; e a ciência abordada como
tema específico, como, por exemplo, no trabalho de Albino (2009), que apresenta sua
pesquisa sobre ensino de ciências e interdisciplinaridade a partir da formação de um
grupo interdisciplinar com professores dessa disciplina e suas tecnologias. Nesse último
caso, a autora realizou encontros mensais, com a intenção de compartilhar não somente
os conhecimentos específicos, mas também histórias e experiências do dia a dia na sala
de aula, com debates de ideias e propostas de discussões sugeridas pelo grupo. Ela
pesquisou

as

concepções

dos

professores

sobre

interdisciplinaridade

e

multidisciplinaridade a fim de desenvolver uma proposta de trabalho sugerida pelo
grupo, com intuito de identificar limites e possibilidades das atividades desenvolvidas
pelo grupo de professores.
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Outro trabalho que destacamos é o de Carminatti (2015), que realizou uma
investigação para entender como os saberes docentes podem contribuir para a prática do
ensino interdisciplinar com os conteúdos de ciências para alunos do Ensino Médio de
um curso politécnico. A autora apresenta em seu trabalho a maneira como os
professores constroem e percebem a relação entre as diferentes áreas das ciências, suas
concepções e a contribuição dos saberes docentes para a interdisciplinaridade no
processo de ensino e aprendizagem, em termos de planejamentos e reflexões sobre a
práxis.
O trabalho de Leite (2009) apresenta uma abordagem sobre o ensino de ciências
e a interdisciplinaridade com a intenção de identificar o modo como professores de
ciências podem contextualizar os temas ambientais e a saúde humana, com foco no
conteúdo de disruptores endócrinos, destacando suas relações, riscos e cuidados. A
pesquisa envolveu professores e alunos. O autor teve a pretensão de incentivar
discussões sobre o tema, apresentando reflexões sobre riscos e danos à saúde humana,
gerados pela presença cotidiana dos disruptores endócrinos disseminados em nosso
meio.
Côrrea

(2011)

apresenta

a

relação

do

ensino

de

ciências

com

a

interdisciplinaridade, focalizando a formação docente de licenciandos de um curso de
Química, bolsistas do Pibid. A pretensão da autora foi investigar como as políticas
educacionais estão sendo apropriadas pelos licenciandos, sob uma perspectiva da prática
interdisciplinar. A pesquisa buscou analisar as concepções sobre interdisciplinaridade
dos bolsistas, por meio dos discursos deles. Também foram realizadas pesquisas
bibliográficas sobre os materiais teóricos que contribuíram para a construção dos
projetos educacionais dos cursos de licenciatura no ensino de ciências.
Paixão (2011) desenvolveu uma metodologia interdisciplinar, na qual o
conteúdo de ciências aparece com enfoque no tema oceanografia. Trata-se de uma
prática de ensino que exigiu conhecimentos de disciplinas como matemática, biologia,
química e física. A pesquisa envolveu alunos do ensino fundamental II, e teve como
intuito despertar o interesse deles para a alfabetização científica. Foram realizados
experimentos, debates e questionários abertos com foco nos problemas ambientais e
conflitos de interesse em uma situação fictícia.
Cordeiro (2012) analisou dissertações do curso de mestrado em Educação em
Ciências e Matemática da PUC/RS, realizadas nos anos de 2004 a 2010, com o principal
objetivo de investigar a maneira como estão estruturadas as pesquisas sobre
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interdisciplinaridade nos trabalhos oriundos daquele programa. Além disso, ela
investigou a motivação dos autores para realizar suas pesquisas, procurou identificar
também os referenciais teóricos utilizados, e a forma como foi abordada a relação entre
a teoria e a prática nas discussões. A ligação com o ensino de ciências está no fato dos
trabalhos examinados pertencerem a um programa de pós-graduação que contempla o
termo ciências. Portanto, ela não discute necessariamente o ensino de ciências, embora
nós tenhamos selecionado seu trabalho em função da captura pelos descritos que
utilizamos (ensino de ciências e interdisciplinaridade).
Stamberg (2009) investigou como as ações interdisciplinares acontecem e são
assumidas na prática pedagógica de professores de ciências do ensino fundamental. A
autora pesquisou sobre a influência da formação de professores para a execução do
trabalho interdisciplinar e os problemas e as soluções que envolvem a prática da
interdisciplinaridade associada ao ensino dos conteúdos de ciências. Para isso, foram
analisados os depoimentos dos professores, na busca de conhecer suas concepções e
vivências em relação a interdisciplinaridade no ensino de ciências.
Mello (2011) aborda o ensino de ciências associado à interdisciplinaridade e a
contextualização, a partir do olhar dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A
autora também trabalhou com as ideias de dois autores que relacionam suas pesquisas
na área de ciências. Os princípios contidos nos PCN e a importância da formação
continuada para o ensino de ciências foram destacados pela autora para debater, com um
grupo de professores do ensino fundamental, propostas e atividades desenvolvidas por
eles. Para isso, ela realizou oficinas e encontro interdisciplinares.
No trabalho realizado por Santos (2006), o ensino de ciências aparece no
contexto de uma prática de avaliação de aprendizagem. A autora teve como intenção
investigar a percepção de um grupo de alunos do ensino médio sobre as avaliações de
aprendizagem na disciplina de ciências.
No trabalho de Neto (2011), o ensino de ciências é abordado a partir da
disciplina de Farmacologia. O autor defende o uso de um software para o ensino da
Farmacologia, considerada como uma área interdisciplinar. Ele traçou um perfil de uso
das tecnologias da informação na educação Brasileira com foco nos softwares.
Investigou a percepção sobre interdisciplinaridade de um grupo de professores e
desenvolveu um software para ser utilizado nas práticas de ensino da Farmacologia
seguindo o princípio da interdisciplinaridade.
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Objetivamente nossa pesquisa procurou investigar a produção acadêmica sobre a
relação entre o ensino de ciências e prática pedagógica interdisciplinar. Como podemos
perceber, a busca com os descritores revelou a existência de dez trabalhos, porém
especificamente com a temática acima, só notamos a existência de seis. Dessa maneira
decidimos por fazer uma avaliação de todos que encontramos.
Ao analisar as produções percebemos aspectos que consideramos importantes
ser ressaltados, pois eles contribuem sobremaneira para entendermos nosso foco de
exame, como, por exemplo, a utilização que os autores fazem dos dados coletados em
suas pesquisas. Há trabalho em que o autor registra na metodologia o uso de
questionários abertos para a coleta de dados após aulas-dialogadas, porém não apresenta
os resultados dessa coleta, apenas discute os pontos positivos e negativos que foram
apontados a partir da observação de aula guiada por “roteiro de observação”. Outro
autor não menciona a aplicação de questionários, mas utiliza dados desse instrumento
durante a discussão dos resultados. Além de afirmar que foram realizadas observações
de atividades propostas e registros de debates após apresentação de vídeos sobre
determinado tema.
Ainda sobre problemas metodológicos, há um autor que afirma que realizou
observações da prática pedagógica do trabalho interdisciplinar em sala de aula, porém
não explicita o registro ou discussões dessas observações. Também menciona ter
analisado manifestações orais dos entrevistados, mas não deixa claro essa etapa da
pesquisa nos seus resultados e cita os resultados da entrevista como se fossem respostas
de questionários, o que acaba gerando, em nosso ponto de vista, uma confusão de ideias
no que se refere aos dados analisados. Há trabalho em que o autor menciona que fez
coleta de sugestões para a execução de produto educacional e apresenta os resultados
aos alunos, mas não deixa claro esse item em seu trabalho. Além disso, no que se refere
a quantidade de perguntas aplicadas aos responsáveis pelo desenvolvimento de um
programa (Pibid) na instituição, observa-se que ele não segue o que afirmou em sua
metodologia, isto é, que faria cinco perguntas para cada entrevistado, transformando-as
em narrativas histórica.
Também percebemos que há trabalhos que se propõe a discutir a
interdisciplinaridade relacionada a um tema, porém sem aprofundamento no aspecto
interdisciplinar. Nesses casos, inclusive, o referencial teórico predominante é sobre o
tema paralelo e não sobre a interdisciplinaridade. Há trabalho, por exemplo, que aborda
a avaliação e a interdisciplinaridade no ensino de ciências, porém toda discussão é
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centrada na avaliação da aprendizagem, assim como seu referencial teórico que é
voltado mais para esse último assunto. Alguns trabalhos mencionam a elaboração e a
criação de produções didático- pedagógicas, porém não apresentam tais materiais
anexados às dissertações, para subsidiar a compreensão do leitor. Acreditamos que é
importante que o pesquisador coloque como apêndice ao seu trabalho todas as
elaborações que serviram de base para a sua pesquisa, pois são dados fundamentais para
o entendimento do conjunto da produção. Outro item observado durante as análises dos
trabalhos é a superficialidade nas discussões sobre os dados das pesquisas. Os autores
apresentam de maneira breve a interpretação e análise dos dados coletados, deixando
essa parte escrita da pesquisa um pouco dispersa, o que, em nosso entendimento, pode
comprometer o entendimento do trabalho.

Considerações Finais
Em nosso trabalho de pesquisa nos propusemos a investigar o que foi produzido
nas dissertações e teses envolvendo a relação entre o ensino de ciências e a
interdisciplinaridade na prática pedagógica do professor. Ao realizarmos as análises
chamou-nos a atenção a reduzida quantidade de trabalhos com essa temática,
considerando o tempo de nove anos (2006 a 2015) que delimitamos para mapear as
produções. Esse fato aponta para a baixa importância do assunto no contexto das
discussões sobre educação no Brasil, tanto do ponto de vista da abordagem dos
conteúdos de ciências, como da associação com a interdisciplinaridade.
A discussão sobre a interdisciplinaridade e o ensino de ciências com foco nas
práticas e na formação de professores, deixa explícita a preocupação dos autores com
esses aspectos da educação, que podem ser considerados as duas maiores problemáticas
do processo educativo. Considerando a necessidade de uma educação que preza pela
efetiva participação do aluno, a prática interdisciplinar deve ser vista como princípio
norteador da formação e da atuação do professor, contribuindo para que o processo
escolar seja efetivado de maneira otimizada, explorando o potencial de aprendizagem
dos alunos.
Embora a interdisciplinaridade seja um aspecto importante na prática educativa e
as dissertações e teses analisadas se proporem a abordá-la, observamos que os autores
não apresentam uma discussão aprofundada. Embora eles coloquem o assunto em
questão, há um aparente aligeiramento no tratamento do tema. A interdisciplinaridade
“[...] não é uma questão evidente, que possa dispensar explicações e análises
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aprofundadas, mas um tema que merece ser levado em consideração, e constituir um
dos objetos essenciais da reflexão de todos [...]” (JAPIASSU, 1976, p. 42). É necessário
reconhecer a importância desse tema, tendo em vista que o trabalho interdisciplinar
surge no confronto com o saber fragmentado, dessa forma ela contribui para a interação
entre as relações intelectuais e afetivas, favorecendo o surgimento de novas perspectivas
e novos caminhos de aprendizagem e construção do conhecimento.
Outro fato que observamos em nossas análises dos trabalhos, e que já
mencionamos, diz respeito aos instrumentos que os autores utilizaram para coleta de
dados em suas pesquisas. Notamos que o mais frequente é o questionário, que é um
recurso importante, porém consideramos que a observação da prática pedagógica, pouco
utilizada por eles, pode oferecer riqueza de detalhes que não aparecem nos
questionários. Além disso, a observação da atuação do professor possibilita o contato
direto com a realidade e proporciona um olhar mais apurado do fenômeno, contribuindo
para uma análise mais integrada. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 191) “[...] a
observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos
sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento
[...] É o ponto de partida da investigação social”.
Diante das nossas constatações lacunares, ressaltamos a importância da
realização de estudos que investiguem e discutam a interdisciplinaridade associada à
percepção dos alunos, assim como nos livros didáticos, e nos currículos da formação
dos professores, além do olhar para a prática dos professores que formam futuros
professores. Consideramos que esses enfoques são relevantes para o contexto
educacional.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESORES DE
BIOLOGIA REFLEXÕES ENTRE O SABER E O SABER FAZER DOCENTE

Márcia Adelino da Silva Dias
Universidade Estadual da Paraíba
Resumo
Nesta pesquisa, propomos uma reflexão acerca da importância do Programa de Bolsas
de Iniciação à Docência (Pibid), na construção da identidade docente, na área de ensino
de Biologia. Destacamos a relevância dos saberes construídos na prática, como
fundamentadora das ações desenvolvidas na escola básica, a partir da proposta do Pibid.
A fim de evidenciar o caráter processual da construção da profissão docente na
formação inicial, na continuada ou em serviço; destacamos a colaboração do Pibid com
esta finalidade. O objetivo da pesquisa foi delineado a partir das relações tecidas entre a
diversidade de saberes necessários à formação docente, numa perspectiva prática da
formação do professor, voltando-se para as ações dos pibidianos de Biologia em três
escolas públicas localizadas em Campina Grande/PB. A problemática se situa no
paradigma da formação de professores vigente, segundo o qual, pressupõe-se que a
finalidade dos cursos de formação de professores transcende a construção dos
conhecimentos da área específica de atuação, uma vez que prescinde da mobilização de
competências voltadas para uma dimensão mais prática do currículo das licenciaturas.
Apesar da importância do aprendizado dos conceitos, há necessidade de sua articulação
com os procedimentos e atitudes; de modo que o professorando possa construir uma
referência do saber da profissão com o apoio decorrente da sistematização dos
conhecimentos no contexto da escola, a partir das ações desenvolvidas no Pibid.
Partindo-se deste pressuposto, concluímos que não é apenas o conhecimento da matéria
a ser ensinada que irá definir o que é ser um bom professor, mas a construção das
competências de mobilização dos saberes da profissão, o qual o Pibid tem contribuído
na construção. Consideramos que formar o professor prescinde de uma maior atenção à
dimensão prática do currículo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Palavras chave: Pibid; formação docente; saberes.

Introdução
Nos últimos anos, as escolas brasileiras vêm enfrentando dificuldades com a
escassez de professores para atuarem no Ensino Médio nas áreas de Química, Física,
Biologia e Matemática (BRASIL, 2007). Grifamos que as lacunas existentes na
formação de professores, as quais se expressam por meio da carência de professores na
área de ciências naturais, não é um problema atual, uma vez que os cursos de formação
de professores só conseguiram se firmar a partir do século XIX. Até então, prevalecia o
princípio do “aprender fazendo”, próprio das corporações de ofício, sendo que as
universidades, como modalidade de corporação, se dedicavam as assim chamadas “artes
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liberais” ou intelectuais, formando os professores das escolas inferiores ao ensinar-lhes
os conhecimentos que deveriam transmitir. (SANTONI RUGIU, 1998).
Remetendo às lacunas existentes no processo de formação de professores,
destacamos que essas coexistem com a criação dos cursos destinados a esta finalidade.
Sob este ponto de vista, ressaltamos a falta de interesse das agências formadoras em
atentar para os problemas implícitos nos currículos dos cursos de formação de
professores, expresso pela falta de prioridade à formação específica por meio do preparo
pedagógico-didático.
Vale destacar que, dentre os aspectos imbricados nesta causa, não está apenas a
omissão das agências formadoras em relação ao problema da formação dos professores
mas, fundamentalmente, a luta que vem sendo travada entre os objetivos propostos
pelos dois modelos de formação que tem sido praticados nas universidades, quais sejam:
o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos e o modelo pedagógico-didático
(SAVIANI, 2009).
Segundo Saviani (2009), o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos tem
como princípio uma formação de professores baseada na cultura geral e no domínio dos
conteúdos da área de conhecimento específico, o qual corresponde à disciplina que o
professor irá lecionar. Neste caso, considera-se que a formação pedagógico-didática virá
como consequência do domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente
organizado e adquirido na prática docente, mediante os mecanismos de “treinamento em
serviço”. O modelo pedagógico-didático, por sua vez, tem como fundamento os
aspectos da formação que vão além da cultura geral e da formação específica na área de
conhecimento correspondente. Este modelo sugere que a agência formadora deverá
assegurar, de forma deliberada e sistemática, fundamentalmente por meio da
organização curricular, a preparação pedagógico-didática do professor em formação; a
qual deverá se colocar como imprescindível em qualquer etapa de sua formação.
Salientamos que esta indagação gera um pool de respostas que, com as mais
variadas ênfases e nuances, nos permite perceber as suas implicações do processo de
formação inicial e continuada do professor, quer em sua vida prática ou nos objetivos e
metas que este define para o seu processo de formação.
O dilema se expressa ao admitirmos que os dois modelos – o dos conteúdos
culturais-cognitivos e o pedagógico-didático – devem se integrar no processo de
formação dos professores. Deste fato, emerge uma importante questão em relação a
maneira de articulá-los adequadamente, uma vez que a ênfase nos conteúdos conceituais
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específicos, que constituem a matéria dos currículos escolares, se restringe a ênfase da
abordagem didático-pedagógica.
Sob este ponto de vista, ressaltamos que a necessária mudança na forma de
conduzir o ensino também imprime um ritmo de mudança e aumenta a exigência em
relação às adequações na formação dos professores para suprir a nova demanda
educativa. Notamos um período de reformas na educação básica, que teve como pano de
fundo as reformas recentes pelas quais tem passado o Ensino Médio. Este se configura
como um momento em que as necessidades, as curiosidades, os interesses e os saberes
do estudante deverão confrontar-se com os saberes sistematizados, resultantes do
currículo escolar, no intuito de contribuir para uma educação cidadã.
O processo educativo atual reconhece a importância de uma maior atividade do
sujeito, deixando de lado uma base educacional pautada na transmissão mecânica e
pouco

significativa

dos

conhecimentos

curriculares

e

buscando

atingir

o

desenvolvimento pleno das potencialidades do estudante. Nessa atmosfera de mudanças,
surgem importantes questões de debate em torno da nova função da escola e do espaço
ocupado pelos saberes escolares na formação do estudante, instigar reflexões sobre o
seu processo de construção e o papel dos conteúdos escolares na formação integral do
estudante.
Diante desta situação, convém estabelecer, em relação aos propósitos da
educação em ciências da natureza, o de instigar uma reflexão sobre o lugar do
conhecimento científico e a sua relação com os outros tipos de saberes. Neste sentido, o
ensino de Ciências/Biologia deverá promover a articulação entre o conhecimento
escolar e os vários tipos de saberes do estudante, para que sejam superadas as
dicotomias, por vezes estabelecidas nos livros didáticos, entre o conhecimento geral e o
específico, entre o conhecimento científico e o do senso comum, entre a ciência e a
técnica, de forma que a escola incorpore tanto as culturas técnica e geral quanto as
experiências do estudante na sua formação plena.
Sabemos que alcançar esse nível de compreensão no processo de ensino em
ciências da natureza demanda tempo e que isso só ocorrerá por meio da efetivação de
atividades que instiguem a prática da interdisciplinaridade, contextualização e o uso de
estratégias de problematização dos conteúdos; as quais ainda têm sido fracamente
utilizadas e/ou priorizadas durante os cursos de formação de professores.
Neste contexto, alguns autores se destacam ao propor o ensino baseado numa
perspectiva de abordagem que transcenda a transmissão dos conteúdos, que implica em
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uma mudança de postura, tanto dos professores em formação inicial, quanto daqueles
que se encontram na formação continuada.
Sob este ponto de vista, Chevallard (1992) introduziu a ideia de “antropologia
dos saberes”, a qual se inclui na didática dos saberes, em que se procura superar a
“restrição” da epistemologia tradicional, preocupada com os processos de produção de
saberes. Portanto, para que o saber/conhecimento possa ser utilizado, ensinado e
aprendido, é preciso uma visão epistemológica mais ampla, que estude esses processos
no contexto da aprendizagem escolar.
Nesse contexto, os novos saberes passarão a ser construídos a partir da relação
dialética entre esses saberes prévios e os que compõem o conhecimento curricular,
portanto objeto da educação escolar, com aqueles conhecimentos que o professor
entende como objeto necessário à aprendizagem.
Destacamos, dentre os obstáculos pertinentes à formação dos professores de
Ciências e Biologia, a ausência de integração entre os componentes curriculares que
compõem os cursos de formação, no tocante ao descompasso entre os princípios
teóricos estudados nos cursos de graduação e a prática docente.
Não obstante, os entraves existentes na formação de professores não se
extinguem no desenvolvimento do conhecimento pelos alunos, nem na estrutura das
aulas ou na compreensão da natureza do processo educativo, mas na falta de
observância de como facilitar, aos professores em formação, a integração dos
conhecimentos a partir de sua prática (CARVALHO, 1993). A autora também chama a
atenção para o fato de que, um programa considerado eficaz, em relação à formação de
professores, deverá integrar os conteúdos da disciplina, os organizadores teóricos e os
resultados da pesquisa sobre práticas exitosas.

Problema de pesquisa
Para delinear o problema de pesquisa, consideramos que a formação
profissional dos professores congrega uma grande quantidade de objetivos, saberes e
competências específicas; carecendo de estrutura organizacional adequada e diretamente
voltada ao cumprimento da sua função na formação do professor.
Destarte, uma preocupação que remete às lacunas implícitas na formação dos
professores, mantendo-se nas reflexões dos professores formadores que atuam nas
agências ministrando os componentes pedagógicos nos cursos de licenciatura, diz
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respeito a um questionamento muito básico, porém carregado de significados: o que
precisa saber e saber fazer um professor para ensinar ciências naturais?
O problema de pesquisa se situa no vigente paradigma da formação de
professores, segundo o qual, pressupondo-se que a finalidade dos cursos de formação de
professores transcende a construção dos conhecimentos da área específica de atuação,
uma vez que prescinde da mobilização de competências voltadas para uma dimensão
mais prática do currículo das licenciaturas. Apesar da importância do aprendizado dos
conceitos, há necessidade de sua articulação com os procedimentos e atitudes; de modo
que o futuro professor possa construir uma referência do saber da profissão com o apoio
advindo da sistematização dos conhecimentos no contexto da escola, a partir das ações
desenvolvidas no Pibid.

Objetivo geral
Esta pesquisa teve como objetivo instigar reflexões acerca das relações tecidas
entre a diversidade de saberes necessários à formação docente, numa dimensão prática
da formação do professor, voltando-se para as ações dos pibidianos de Biologia em três
escolas públicas localizadas na cidade de Campina Grande/PB.

Procedimentos metodológicos
O projeto de Pibid da área de Biologia é composto por 19 (dezenove) bolsistas,
sendo 15 (quinze) estudantes do curso de Licenciatura (pibidianos), três professores
supervisores (que lecionam no Ensino Médio) e uma professora coordenadora de área
(docente da UEPB).
A distribuição da equipe de trabalho foi realizada de modo que cada grupo seja
formado por cinco pibidianos e um supervisor, compondo três grupos para atuarem em
três escolas públicas localizadas em Campina Grande/PB (Dr. Elpidio de Almeida, Dr.
Hortensio de Sousa Ribeiro e Solon de Lucena).
Semanalmente acontecem as reuniões de orientação, sistematização, avaliação
e planejamento das ações, nas quais são apresentadas e discutidas as propostas de
trabalho em desenvolvimento e as que deverão ser desenvolvidas nas semanas
subsequentes, com as orientações da coordenadora de área do projeto.
Os pibidianos são orientados a trabalhar os conteúdos partindo da realidade e
contexto do alunado, priorizando o desenvolvimento de práticas interdisciplinares
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(considerando a integração dos conceitos das áreas de ciência naturais – Biologia, Física
e Química).
Cada escola tem um subprojeto, desenvolvido pela equipe de pibidianos e o seu
supervisor, cujas ações são planejadas para ser desenvolvidas em dois semestres. Os
conteúdos trabalhados em cada subprojeto são escolhidos de acordo com o
planejamento feito pelos professores Coordenadora/Supervisores e os pibidianos, a
partir do conteúdo programático planejado pelos professores e a equipe pedagógica de
cada escola.
Dentre os subprojetos desenvolvidos no ano de 2015, escolhemos cinco para
desenvolver esta pesquisa: 1. Uso de Jogos e Dinâmicas como Auxíliar na Abordagem
dos Conteúdos Carboidratos, Lipídeos, Vitaminas, Sais Minerais, Vitaminas, Proteínas
e Distúrbios Alimentares; 2. Etnobotânica: uso de Plantas Medicinais como modelo
para facilitar o ensino de Morfologia Vegetal; 3. Educação Ambiental e Ecologia:
construção de documentário; 4. O Ensino de Anatomia e Fisiologia, tendo como
situação desencadeadora a ação de Drogas no Organismo; e

5. A Introdução da

Metodologia Científica no Ensino de Microbiologia no Ensino Médio.
Com o intuito de atender ao objetivo geral desta pesquisa, esses subprojetos
foram acompanhados em seu desenvolvimento e avaliados. A sistematização das
avaliações, análises e reflexões acerca da condução dos trabalhos desenvolvidos pelos
pibidianos e as contribuições do Pibid na formação dos professores de Biologia foram
realizadas por meio dos relatos de experiência dos bolsistas e acompanhamento da
evolução dos subprojetos desenvolvidos no período.

Resultados e discussão
O Pibid foi instituído a partir da Portaria Normativa nº 38, de 12 de
dezembro de 2007, com a ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), por
intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu), da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), busca fomentar a iniciação à docência de
estudantes em nível superior, em cursos de licenciatura, para atuar na educação
básica pública (BRASIL, 2010).
Inicialmente configurou-se com os seguintes objetivos: (i) incentivar a
formação de docentes em nível superior para a educação básica; (ii) contribuir para a
valorização do magistério; (iii) elevar a qualidade da formação inicial de
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professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica; (iv) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da
rede pública, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar, buscando superar os problemas identificados no processo de
ensino-aprendizagem; (vi) incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizar
seus

professores

como

co-formadores

dos futuros

docentes

e

tornando-as

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; (vii) contribuir
para a articulação entre a teoria e prática necessários à formação dos docentes,
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL,
2010).
Os resultados advindos do desenvolvimento dos cinco subprojetos, nas três
escolas públicas, a partir dos turnos de fala e reflexões dos pibidianos, permeadas nas
reuniões de planejamento; demonstra que os objetivos esperados para a formação foram
atingidos. As análises dos turnos de fala foram realizadas a partir da perspectiva de
análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), pressupondo uma postura reflexiva de
formação do professor e da construção dos saberes docentes, tomando como base os
estudos desenvolvidos por Schon (1990), Nóvoa (1991) e Tardif (2011).
A análise de conteúdo como meio de análise, auxiliou na identificação das
relações implícitas nos turnos de falas dos pibidianos a partir análises de conteúdo como
uma forma de tratamento em pesquisas qualitativas (BARDIN, 2011).
As reflexões dos pibidianos sobre as suas vivências e experiências nos
subprojetos, permitem identificar que a ampla gama de saberes da docência estão sendo
construídas e/ou mobilizadas por parte desses licenciandos, mediatizadas pelas
contribuições do Pibid com a formação profissional (saberes ligados à formação
profissional para o magistério), assim como com a prática docente (saberes ligados à
experiência da profissão).
Por outro lado, o Pibid também tem contribuído na promoção da pesquisa no
ambiente escolar e desenvolvimento de outras modalidades didáticas que se distanciam
do ensino por transmissão-recepção. Dentre os cinco subprojetos, 03 (três) foram
voltados para a dimensão didático/instrumental (1, 2 e 3) e os outros 02 (dois) foram
voltados para a dimensão instrumental do conteúdo/conhecimento específico (4 e 5).
Todos os projetos priorizaram a contextualização dos conteúdos e buscaram promover a
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interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade a partir de uma perspectiva de inovação
metodológica.
Preconizamos um ensino de ciências naturais que priorize a religação de
saberes (MORIN, 1999). Neste sentido, ancora-se no paradigma da complexidade, haja
vista nosso esforço em exercitar o recorte, organização, agrupamento, disjunção,
organização, desorganização e estabelecimento de relações pertinentes entre processos,
fenômenos e objetos de conhecimento.
O exercício da religação de saberes tem sido praticado por muitos
pesquisadores que, tomando como ponto de partida o eixo teoria-prática descrevem a
importância do desenvolvimento de novas estratégias didáticas no ensino.
(ROMANOWSKI, WACHOWICZ, 2003; PACHECO, 2007; ZIA, SCARPA, SILVA,
2013).
Neste sentido, Pacheco (2007) destaca que o processo de ensino-aprendizagem
requer, cada vez mais, estratégias pedagógicas que dinamizem-no, restituindo no
estudante o prazer de investir, descobrir e aprender significativamente. Dentre as
diversas estratégias apontadas como relevantes ao Ensino de Ciências destaca-se o
ensino por projetos científicos que conforme Prado (2009) concede ao estudante a
oportunidade de levantar dúvidas, elaborar hipóteses, pesquisar, construir e reconstruir
conhecimentos, a partir das descobertas e novas compreensões das temáticas abordadas.
Nesse sentido, a idealização, elaboração e execução de projetos científicos
podem se configurar como importante abordagem metodológica ao ensino. As
contribuições advindas do Pibid na formação dos bolsistas, professores supervisores e
colaboradores pode ser observada por meio do elo firmado entre teoria e prática, quer
seja como elemento de contextualização ou de inter-transdisciplinaridade, culminando
com a religação dos saberes e conhecimentos curriculares.
Construir um referencial teórico híbrido que comporte estratégias e métodos
de ensino que pautados na multiplicidade e diversidade dos saberes é um passo na
direção da formação de professores e pesquisadores atentos à diversidade de saberes que
coexistem em todos os espaços formativos. Esperamos que a tentativa de religar, sem
fundir, ciência, tradição. A importância do Pibid, como elemento norteador e necessário
na formação dos docentes, reside no fato de contribuir para a elevação da qualidade das
ações acadêmicas nos cursos de licenciatura, fundamentalmente em sua dimensão
prática, uma vez que consegue suprir as lacunas que os estágios curriculares, na área de
ensino de Ciências/Biologia.
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Considerações finais
As análises e reflexões pertinentes ás ações desenvolvidas pelos pibidianos do
curso de Biologia da UEPB, levam a crer que não é apenas o conhecimento da matéria a
ser ensinada que irá definir o que é ser um bom professor, e isto reflete na forma de
desenvolver as atividades nas três escolas aonde os bolsistas atuam.

A fim de

evidenciar o caráter processual da construção da profissão docente na formação inicial,
na continuada ou em serviço; destacamos a colaboração do Pibid com esta finalidade.
O Pibid tem contribuído grandemente na construção das competências
profissionais dos professores, principalmente os que se encontram em formação inicial;
por meio da mobilização dos saberes da profissão. Ressaltamos o caso específico das
contribuições permeadas pelas políticas e programas implantados pelo Governo, com a
finalidade de subsidiar e/ou potencializar o processo de formação de professores, por
entendermos que esses se originam da necessidade de ações exitosas que contribuam
para suprir as demandas que os currículos das agências formadoras não conseguem dar
conta.
A partir destas reflexões iniciais, especificamente no caso da Universidade
Estadual da Paraíba, salientamos a importância do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (Pibid), como um importante passo na caminhada em busca da
identidade docente, transcendendo os modelos tradicionais ainda vigentes nas agências
formadoras.
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E A ATUAÇÃO PEDAGÓGICA DOS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

O presente estudo tem como objetivo analisar o curso de pedagogia no âmbito de
formação inicial de professores tendo por objeto de estudo a prática de ensino,
atribuindo significados as práticas desenvolvidas em relação não somente a prioridades
delineadas pelo CNE – Conselho Nacional de Educação aos cursos de licenciatura, mas
como a instituição de ensino superior investigada a percebe e como os alunos
compreendem e desenvolvem-se como futuros professores durante este momento de
formação.
Palavras-chave: Didática. Prática de Ensino. Formação de Professores.
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA
Débora Cristina de Oliveira Vieira
CNSM
Eixo Temático 2:
Didática, profissão docente e políticas públicas.
Subeixo 1:
Didática, saberes e experiências formativas nos diferentes níveis educativos

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar o Curso de Pedagogia no âmbito
de formação inicial de professores tendo por objeto de estudo a Prática de Ensino,
atribuindo significados as práticas desenvolvidas em relação não somente a prioridades
delineadas pelo CNE – Conselho Nacional de Educação aos cursos de Licenciatura, mas
como a instituição de ensino superior investigada a percebe e como os alunos
compreendem e desenvolvem-se como futuros professores durante este momento de
formação. Para elaboração desta pesquisa, procuramos ter um olhar sobre a realidade
dos sujeitos envolvidos a articulação teoria constituída na universidade e a prática
vivenciada na escola pública suas aproximações e distanciamentos. Os sujeitos
investigados são estudantes do curso de Pedagogia, sendo instrumento de coleta de
dados questionários aplicados aos alunos do 4º ano do curso de pedagogia, assim como
entrevistas com roteiro semiestruturado com alunos e professores de prática de ensino
da instituição investigada. Realizamos estudos de aprofundamento em busca de
embasamento para compreender como o curso de Pedagogia desenvolve durante o
estágio de formação docente. Desse modo nossos principais interlocutores teóricos
foram GATTI (1997 e 2009), MARTINS e ROMANOVSKI (2008), que discutem a
formação inicial diante das novas diretrizes para as Licenciaturas. A partir do presente
estudo foi possível concluir a relevância em possibilitar a formação profissional do
pedagogo de modo orgânico a construir conhecimentos pautados na articulação teoriaprática, capacidades que valorizem as experiências, assim como a realidade dos
estudantes do curso de Pedagogia desde o início da formação, de maneira processual e
decorrente das problematizações e necessidades reais da educação básica brasileira.

Palavras-chave: Formação Inicial, Estágio Supervisionado, Teoria-Prática.
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Introdução
Essa investigação constitui-se no campo da formação inicial do professor, tendo
por foco o componente curricular Estágio Supervisionado na reformulação dos projetos
dos cursos de licenciatura diante das novas diretrizes e sua articulação com a prática
pedagógica desenvolvida na educação básica atendendo assim a realidade social
vivenciada nas instituições de ensino superior, percebendo aspectos da pluralidade
cultural e social.
As diretrizes foram definidas pelo Conselho Nacional de Educação em 2002.
Sendo nossa intenção, realizar um estudo que abranja o curso de Pedagogia em seus
múltiplos aspectos sobre a formação inicial de professores.
A organização curricular e a prática pedagógica realizada nestes cursos de
licenciaturas são temas de pesquisas, estudos e análises, desde a década de 1980. As
pesquisas realizadas nos anos de 1990 corroboram as críticas e denúncias realizadas
naquele período, e indicam a permanência da estrutura universitária departamentalizada
impedindo discussões coletivas para a superação das dicotomias existentes.
“Os currículos são lineares, valorizam a formação pragmática e imediatista
priorizando a formação para o “treinamento”. A consolidação desta estrutura mantêm
estes cursos híbridos e desintegrados”, Gatti (1997 p.127) evidenciando permanente
dicotomização.
Concordamos para justificar a problematização do Estágio da Prática Docente
como instrumento formador de professores, ao citarmos Pimenta (1997, p. 71) “a
reflexão sobre a prática, sua análise e interpretação constroem a teoria que retorna à
prática para esclarecê-la e aperfeiçoá-la”. Essa perspectiva, podemos descrevê-la como
práxis educativa.
Diante desta perspectiva muitos Grupos de Pesquisa se voltaram no início da
década de 2.000 para estudos investigatórios sobre a formação de professores em todo
Brasil. Procurando compreender a realidade desta configuração, mantendo dois espaços
de formação distanciados e distintos, a teoria da Universidade e o do exercício
profissional – estágio da prática docente, acentuando e reafirmando o distanciamento da
teoria e a prática das escolas de educação básica.
Este conjunto de posicionamentos exercidos nas licenciaturas inclusive o curso de
Pedagogia, não possibilitando um processo de formação docente de modo orgânico e
articulado com as prioridades e finalidades da educação básica.
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Destaca-se, ainda, que os cursos de licenciatura estão entre os menos disputados,
são os de menor prestígio institucional. Os alunos provêm de classe dos trabalhadores e
necessitam exercer uma jornada de trabalho durante o curso, nem sempre relacionada ao
ensino.
Estudos pertinentes delineiam a identidade dos cursos de formação de professores
segundo Gatti, (2009 p.23):
[...] os estudantes são majoritariamente do sexo feminino. Trata-se
de estudantes mais velhos. Menos metade (46%) está na faixa etária
adequada (18-24 anos) e quase outro tanto deles, acima da faixa. O grupo
majoritário (50,4%) concentra-se nas faixas de renda média (entre 3 a 10
salários mínimos), mas observa-se clara inflexão para a faixa de renda mais
baixa, de 1 a 3 salários mínimos, (39,2%), o que pode ser interpretado como a
profissão de professor ser um meio acessível para ascensão social de estratos
de origem popular a carreiras mais qualificadas. Apenas 26% declaram não
trabalhar e ter os gastos financiados pelos pais. Entre os que trabalham, 43,3
% o fazem em tempo integral (40 horas semanais ou mais por semana), o que
indica, uma reduzida disponibilidade para os estudos.

Diante destes indicadores apresentados acima, atualmente, realizamos a reflexão
sobre o Parecer 09/2001 e as Resoluções 01/2002 e 02/2002, do Conselho Nacional de
Educação, ao apresentarem uma nova proposta para os cursos de formação de
professores. Trata-se de constituir um curso com especificidade própria articulado ao
bacharelado, mas direcionado a formar o professor. O bacharelado constitui também
curso específico. Isso pode significar um novo rumo para estes cursos, com valorização
da formação do professor para a educação básica.
(...) à base de os cursos de Pedagogia têm uma característica
fragmentária e um conjunto disciplinar bastante disperso. Enquanto neles
quase não se encontram disciplinas referentes aos conteúdos que devem ser
ensinados na escola básica, nas demais licenciaturas prevalecem os
conhecimentos da área disciplinar em detrimento dos conhecimentos
pedagógicos propriamente ditos. a) são poucos os cursos que promovem
aprofundamento da formação na educação infantil. b) os estágios,
obrigatórios nas licenciaturas, constam das propostas curriculares sem
planejamento e vinculação clara com os sistemas escolares e sem explicitar
as suas formas de supervisão. (GATTI, 2009 p. 03-04)

Na maioria das realidades em nosso país, podemos caracterizar não somente o
Curso de Pedagogia como também os Cursos de Licenciatura em geral, organizados em
dois momentos distintos o de fundamentação teórica e o de iniciação profissional
realizado no estágio curricular; mantendo assim momentos de formação teórica e
profissional que se apresentam distanciados e distintos. Levando, a falta de
possibilidades para processo de formação de professor de modo orgânico e articulado
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com as prioridades e finalidades da educação básica brasileira atendendo
especificidades sociais, culturais e econômicas de cada região.
Ao pensarmos sobre como a Teoria vivida na Universidade poderia ser articulada
a Prática de Ensino – Estágio Supervisionado nos remeteu ao trabalho de Martins e
Romanovski 2008, ao referir-se a disciplina de Didática como expressão de uma
determinada prática, compreendemos os fundamentos teóricos não como manuais da
prática, mas sim como elementos necessários para a reflexão da própria prática:
Partimos do pressuposto de que a didática sistematizada na literatura
da área é a expressão de uma prática pedagógica que decorre de determinado
tipo de relação social no interior do modo de produção que a sustenta. Ou
seja, consideremos a didática não como guia da ação prática, como
pretendem os manuais, mas, ao contrário, como expressão de uma prática
determinada, num momento histórico determinado. Nesse sentido, as formas
de organização da aula, tal como expressas na literatura específica, em vez de
servir de guia para a ação prática, servem de explicação e justificativa das
práticas que ocorrem no interior da escola. Neste texto, nosso pressuposto
básico é que a aula não se explica apenas pelo contexto interno, mas expressa
também dimensões sociais do tempo histórico em que se realiza. Desse ponto
de vista, para encaminhar a reflexão sobre a aula como expressão da prática
pedagógica [...] (MARTINS E ROMANOVSKI p. 173, Apud VEIGA, 2008).

Nesta perspectiva a nossa investigação sobre o Curso de Pedagogia é baseada na
compreensão da teoria como instrumento de reflexão para compreender determinada
prática, após as reformulações dos currículos em relação as prioridades estabelecidas e
as implicações com as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas de educação
básica.

Problema de Pesquisa
Devido a inúmeras conversas sobre os anseios, angustias e enfrentamentos, dos
estudantes do curso de Pedagogia sobre a iniciação à prática docente, acreditamos ser de
relevância social e acadêmica o foco desta investigação, levando dúvidas recorrentes
como descritas em falas de colegas seguindo o recorte:
[...] será tarde demais, apenas no 4º ano para irmos para a sala de aula
aprender a dar aula. Ainda segue, outro recorte de uma das falas, [...] não lembro mais
de nada que estudamos nos anos anteriores, com certeza vou reproduzir intuitivamente
a prática pedagógica no estágio supervionado quando estiver lá na escola.
Decorrente a estes interesses, como proposta de investigação para a
problematização apresentamos: Como se dá a experiência dos alunos do curso de
Pedagogia em relação ao Estágio Supervisionado durante a formação inicial, tendo em
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vista a articulação desta disciplina e as demais do currículo do curso com as práticas
pedagógicas desenvolvidas nas escolas de educação básica? Como os professores de
Prática de Ensino – Estágio Supervisionado, desenvolvem a sua prática durante a
iniciação à docência dos alunos do Curso de Pedagogia? E como auxília na
instrumentalização para a prática desenvolvida dos alunos do Curso de Pedagogia,
constituindo assim a identidade do Pedagogo?
Sendo os objetivos recorrentes: (i) investigar e analisar o programa curricular da
disciplina de prática de ensino – estágio supervisionado do curso de pedagogia de uma
instituição de ensino superior, assim como a prática pedagógica dos professores, e dos
licenciandos, tendo em vista a articulação dos fundamentos teóricos das disciplinas do
currículo com as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas de educação básica.
(ii) descrever e refletir sobre a prática pedagógica dos licenciandos que buscam a
articulação teoria e prática tendo em vista a realidade das escolas de Educação Básica
por meio da Iniciação à Docência - Estágio Supervisionado.
Metodologia
A abordagem utilizada para a investigação determinou-se Qualitativa definido
por Luke e André (1986, p. 1) que se faz necessário um confronto entre dados coletados
através da pesquisa com o conhecimento teórico formulado sobre o tema.
A pesquisa desenvolveu-se em quatro etapas:
A primeira etapa contemplou a realização de entrevistas semi-estruturadas com
os professoras de Prática de Ensino do Curso de Pedagogia o qual a pesquisadora fazia
parte como discente, focalizando a articulação teoria e prática tendo em vista a realidade
das escolas de Educação Básica. Aplicação de questionários aos licenciandos do 4º ano
do curso de Pedagogia como ferramenta investigativa. Incluindo também estudos de
aprofundamento teórico para análise dos dados. A segunda etapa realizou-se a
sistematização dos dados e levantamento de categorias de análise na perspectivas da
articulação entre teoria e prática desenvolvida na educação básica, na formação dos
professores, no componente curricular Prática de Ensino – Estágio Supervisionado.
Está etapa constituiu-se no processo e da mesma são decorrentes as explicitações das
práticas de formação efetivadas no curso de licenciatura em Pedagogia. A terceira
etapa tratou-se da elaboração de relatório sistematizando os dados obtidos por meio de
entrevistas e questionários realizados na primeira etapa, e não foi reaplicado o mesmo
questionário pós estágio. A quarta etapa buscou analisar estes dados favorecendo a
indicação de aproximações e distanciamentos existentes entre o componente curricular
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Estágio Supervisionado, Fundamentos Teóricos presentes no currículo no curso de
Pedagogia da instituição investigada e a realidade das escolas de Educação Básicas,
constituindo-se na elaboração deste artigo.

Resultados
Esta investigação no campo de formação inicial do professor no Curso de
Pedagogia iniciou-se pela a análise o PPC- Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
da instituição em questão, tendo como primeira etapa a ementa e os objetivos propostos
e descritos para a disciplina de Estágio Supervisionado, seguindo posteriormente para o
programa curricular.

Programa Curricular da Disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de
Pedagogia
Sobre o texto e abertura no anexo que descreve a ementa da disciplina de Estágio
Supervisionado no PPC de Pedagogia, inicialmente percebemos certo distanciamento da
proposta para os cursos de Licenciatura descrito na RESOLUÇÃO CNE/CP 1, DE 18
DE FEVEREIRO DE 2002 que apresenta uma nova proposta no artigo 13, inciso 3º o
qual o estágio curricular supervisionado, garantido em lei, deverá ter início apenas após
a segunda metade da licenciatura sendo avaliado em conjunto pela escola campo de
estágio. Porém, este distanciamento foi momentâneo, pois somente com a análise do
ementário julgamos ser superficial para declaramos tão afirmação.
Notamos em seguida ao processo de análise de documentos, que a proposta para o
Estágio Supervisionado não está em desconformidade com a Resolução CNE/CP 1, de
18 de fevereiro de 2002, pois realmente apenas após a segunda metade do curso inicia o
Estágio Supervisionado I - Gestão Escolar no 3º ano e Estágio Supervisionado II
iniciação à docência no 4º ano como é descrito no PPC de Pedagogia da instituição
investigada a qual a pesquisadora estava inserida como graduanda:
Funciona como valioso instrumento de produção de conhecimento e
desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva, possibilitando
perspectivas acadêmicas e profissionais. Assegura a continuidade das
atividades da disciplina, com aprofundamento de temáticas relacionadas com
a educação e suas interfaces e com áreas afins, concretizando com a produção
de um documento escrito. (PPC PEDAGOGIA P.65, 2009).

Tendo por base ainda o programa Curricular da disciplina de Estágio
Supervisionado II, acreditamos ter elucidado a questão sobre os momentos que esta
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etapa do curso proporciona um posicionamento crítico-reflexivo por parte de cada
licenciando, mesmo que a proposta seja compartilhada, coletiva aos pares ou trios, as
experiências são subjetivas, pois vão de acordo com o olhar que cada um possuiu no
decorrer de todo o curso, ao perpassar pelas áreas de conhecimento pedagógico e as
áreas de conhecimentos específicos, assim como suas respectivas disciplinas. Transcrito
claramente na ementa da disciplina de Estágio Supervisionado II no PPC de Pedagogia
p.65, 2009:

A inserção do Estudante de Pedagogia no campo de estágio ocorre
em três momentos significativos, articulados entre si. O primeiro momento,
de observação, propiciará ao aluno envolver-se com uma leitura investigativa
da sala de aula. De posse destes dados, será, num segundo momento, levado a
planejar um trabalho de intervenção em sala de aula. Como último momento,
o aluno desenvolverá o trabalho pedagógico de docência autônoma numa
articulação da teoria com a prática [...]

Esta proposta para o Estágio Supervisionado segue os três momentos citado
acima, confirmada pela vivência da aluna investigadora deste trabalho, como por
exemplo, as percepções das observações em sala de aula, são descritas por meio de
relatório, e ao sistematizar tais experiências conseguimos compreender a prática
pedagógica desenvolvida pelos professores do campo estágio, não como ferramenta de
críticas negativas, mas sim como compreensão de dado momento histórico vivenciado
no ambiente e escolar.
Neste momento, percebemos que a teoria é articulada a prática, não como receita
de uma prática pedagógica robotizada, mas sim reflexiva e compreensiva ao procurar
como ensinar fazendo uso de estratégias para determinado grupo, com a determinada
realidade social, histórica, política e econômica vivenciada, situado em bairro da cidade
de Cuiabá. Então nesta etapa do estágio supervisionado, acreditamos ser um indicador
extremamente positivo e favorável da formação inicial de professores, pois ao estarmos
munidos de bagagens teóricas, não julgamos, não criticamos, mas sem compreendemos
propostas de praticas desenvolvidas como meio para buscar o sucesso no processo de
ensino-aprendizagem.
Por isso, a sequência do trabalho pedagógico na disciplina de Estágio
Supervisionado, atende à demanda pertinente na formação de professores, ao subsidiar
por meio de coleta de dados durante as observações em sala de aula, a proposta de
atividades diagnósticas, posteriormente aplicação, análise das atividades, com a
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intencionalidade de instrumento para a construção dos planos de aula diários para a
regência das turmas, observadas em questão.
Finalizando os terceiro momento significativo que é composto o Estágio
Supervisionado II descrito no PPC do curso de Pedagogia, com o retorno à
Universidade para descrever as percepções e articulações teoria e prática por meio do
Relatório de Estágio e apresentação final em Seminário com colegas de outros anos do
curso de Pedagogia socializando o produto do processo vivenciado.

Reflexões sobre o perfil e a prática pedagógica do curso de pedagogia
A questão o qual nos atentamos no início desta proposta de investigação foram
as recorrentes falas sobre o período tardio do início do Estágio da prática Docente–
Regência de Classe, no Ensino Fundamental, até mesmo descritos por meio de respostas
frustradas nos questionários respondidos pelos alunos do 4º ano de Pedagogia sendo
para melhor visualização os dados transcritos em tabela.
Ao refletir sobre a questão nos questionamos, quais seriam os argumentos para
tais comentários, e como os alunos na fase final da formação (Graduação em PedagogiaLicenciatura Plena) poderiam articular conhecimentos teóricos trabalhados na
Universidade para ser um efetivo instrumento transformador da sua própria prática
pedagógica na escola de Educação Básica durante o Estágio Supervisionado II e
consequentemente em seu futuro profissional.
A priori descrevemos fatores coletados por meio de conversas antes da aplicação
de questionários sobre o Estágio das Práticas Pedagógicas, problematizados da seguinte
forma entre os graduandos de Pedagogia: (i) Desarticulação e fragmentação entre as
diversas áreas do conhecimento; (ii) Não há disponibilidade de tempo dos estagiários,
pois na sociedade atual em que temos que trabalhar para nosso sustento e estudar; (iii)
Ausência ou mínimo de leitura e investigação por falta de tempo, ou vontade; (iv) Não
há interesse e comprometimento com o estágio, pois nãos será a sua profissão; (v)
Gostar da profissão, querer ser professor, são sujeitos em minoria nas turmas de
Pedagogia.
Diante destes disparadores, descrevemos indicadores sobre a relação teoriaprática, como também o perfil dos alunos do 4º do curso da instituição investigada seus
anseios e perspectivas sobre o futuro profissional, usando por base a pesquisa de
GATTI 2009.

ISSN 2177-336X

7472

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

9
Dados tabulados
Questão
O
curso
Pedagogia foi a
primeira
opção
Vestibular?

de
sua
no

Qual a sua idade?

Estado civil

Respostas

Respostas

Obs.

Sim
9 pessoas

Não - 5 pessoas

10
4 com menos de
pessoas acima dos
25 anos
25 anos
6 pessoas
casadas

Acima de
Qual a sua renda
R$1.000
mensal?
6 pessoas
14
Você tem acesso à
pessoas
sim
internet em seu domicílio?
possuem acesso
Você tem acesso
11
diário ou semanal a pessoas possuem
revistas e jornais?
acesso
Qual o período
que você dedica aos
6 pessoas
estudos em média durante só no período das
o
curso
todo
de aulas
Pedagogia?
Em relação ao
estágio supervisionado II,
13
você aprova o início se pessoas
não
apenas no último semestre aprovam
do curso?
Quais
fundamentos teóricos que
você utilizou durante o
4 pessoas
estágio
supervisionado responderam
para
descrever
a nenhum
caracterização da prática
pedagógica e da escola?
Os fundamentos
teóricos e metodológicos
de
matemática
e
10
linguagem puderam ser pessoas
articulados durante o responderamestágio supervisionado de sim
observação da prática
pedagógica?
Você acha que sua
experiência
vivenciada
7 pessoas
como estudante da escola responderam
básica
com
seus
Sim
professores influenciou.

7
solteiras

pessoas

Acima de R$
2.000
2 pessoas
0

não

1
viúva
Não
possui renda 6
pessoas

possui

acesso
3 pessoas não
possuem acesso
2
pessoas
6 pessoas
dedicam 1h à dedicam
4
2hs por dia
horas

1 pessoa aprova

Total
14 pessoas

3
pessoas
10
pessoas citaram
também
autores de educação
documentos
oficiais

4 pessoas –
Responderam
não

6
responderam
Não

1
pessoas pessoa
superação de
práticas
tecnicistas.

Tabela 1- Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos do 4º ano matutino de Pedagogia
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Sobre os sujeitos que contribuíram para a coleta de dados por meio do
questionário, alunos do 4º ano do Curso de Pedagogia, na disciplina de Estágio II pfaseobservação, diagnósticos e regência de classe. Os dados da Tabela1 revelam não
somente indicadores sobre a formação pedagógica, mas também o perfil dos alunos do
Curso de Pedagogia, ou seja, a identidade do profissional docente em sua formação
inicial.
Notamos que o curso de Pedagogia em sua maioria são mulheres, com mais de
25 anos de idade. Há um equilíbrio nas amostras, porém, em relação ao tempo dedicado
aos estudos os indicadores apontam comprometimento efetivo com a busca de
conhecimento fora da Universidade para compor os estudos de formação
complementares em casa.
Como o questionário foi aplicado depois do estágio da prática docente,
perguntamos sobre quais fundamentos teóricos utilizaram durante o estágio
supervisionado para descrever a caracterização da prática pedagógica e da própria
escola como um todo? As respostas foram muito pertinentes, porém, em maioria todos
usaram autores renomados como Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro, mas não há
consistência em explanar sob em que casos foram articulados, e apenas duas pessoas
mencionaram documentos oficiais como RCNEI, LDB 9394/96 PCN‟S.
Diante das discussões em torno da educação pública brasileira nos detemos a
questionar aos alunos do 4º ano de Pedagogia da instituição investigada, sobre as áreas
de Linguagem e Matemática sobre os fundamentos teóricos e metodológicos destas
disciplinas puderam ser articulados durante o estágio supervisionado de observação da
prática pedagógica? A grande maioria respondeu que sim puderam perceber, e as
auxiliaram, apenas quatro pessoas responderam não puderam articular estes
conhecimentos.
Sobre o questionamento A sua experiência vivenciada como estudante da escola
básica influenciou a sua prática docente durante o estágio? Uma única pessoa
respondeu que procurou superar muitas vezes o vício em reproduzir tais práticas
tradicionalistas, mas a metade disse que não houve influência em hipótese alguma.
Porém a outra parte do grupo respondeu que recebeu influência de professores da
educação básica enquanto estudante em sua prática docente durante o estágio
supervisionado.
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Professores de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia e as implicações de
sua prática na formação de futuros professores
O instrumento de coleta de dados que utilizamos para construir esta etapa de
nossa investigação foi à entrevista semiestruturada. Apenas uma única professora de
Estágio Supervisionado de Pedagogia pôde nos conceder a entrevista.
E diante do percurso para a construção da investigação encontramos muitos
enfrentamentos, porém conseguir em tempo hábil a possibilidade de entrevistar
professores de Estágio Supervisionado em período de fim de ano letivo foi sem dúvida a
maior dificuldade. O que acarretou atraso na construção dos resultados referente ao
professor de Estágio Supervisionado, sabendo-se da sobrecarga deste profissional no
curso de formação de professores descrita ao afirmar:
O professor supervisor, responsável imediato pelo acompanhamento
dos alunos nos campos de estágio acaba acumulando muitas tarefas e muitos
alunos para orientar. Isso significa que, o processo de aprendizagem dos
estagiários pode ser prejudicada pela falta de acompanhamento adequado, por
isso, o supervisor precisaria de uma carga horária extensa, com dedicação
exclusiva às atividades de estágio. (ROMANOVSKI, 2009, P.4480)

Ao questionarmos sobre como se dá o processo do estágio
supervisionado no curso de Pedagogia a Professora colaboradora nos respondeu em
recorte de sua fala descrevendo a complexidade do processo [...] em conformidade com
o PPP do curso e é dividido em alguns momentos: Reflexão Inicial; observação escolar
(entorno escolar e sala de aula); preparação de atividades diagnósticas; aplicação de
diagnóstico; elaboração de relatório sobre diagnóstico; planejamento da regência e
atividades de regência.
Compreendemos o processo para o estágio supervisionado deva constituir-se
como um instrumento de interação e comunicação entre escola pública e Universidade
atendendo as necessidades de formação inicial de professores, e na construção de novos
conhecimentos profissionais e acadêmicos. E assim, a formação de professores para
uma educação de excelência.

Considerações Finais
A proposta de trabalho apresentou muitas mudanças desde seu início do 3º ano
de curso de pedagogia, para adequar-se as necessidades de investigação e as
possibilidades de coleta de dados.
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Sobre a investigação do PPC do curso e análise dos documentos oficiais como, a
Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, a instituição investigada, cumpri o
papel como instituição formadora de professores, dando respaldo as necessidades não
apenas dos estagiários como das escolas, campo de estágio. O acompanhamento e o
desenvolvimento do período de estágio docente são seguidos criteriosamente, sendo
impossível concebê-lo antes do último semestre do curso. Sendo necessária muita
fundamentação teórica, leitura de mundo, sociedade, educação para compreender este
processo proposto pela Universidade, para viver plenamente de maneira a construir uma
realidade pedagógica compatível com as necessidades das instituições campo de
pesquisa. O processo é intenso, laborioso e complexo, cada fase é fundamental neste
momento da formação inicial.
A investigação com professores de Estágio Docente contribuíram muito por
meio dos dados coletados durante a entrevista com roteiro semiestruturado, delineado e
descrevendo o sua perspectiva sobre a função do estágio para os alunos do curso de
pedagogia.
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A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO, A FORMAÇÃO CONTINUADA DO
PROFESSOR ALFABETIZADOR E SEU PROTAGONISMO NA ESCOLA
Ivana Suski Vicentin1
CNSM e FARESC
Eixo Temático 2:
Didática, profissão docente e políticas públicas.
Subeixo 1:
Didática, saberes e experiências formativas nos diferentes níveis educativos

Resumo
O presente trabalho é uma releitura de parte da pesquisa de mestrado que foi
defendida em 2006 sob o título A importância do desenvolvimento da consciência
fonológica no trabalho do professor alfabetizador. Esse estudo trata sobre o professor e
a produção do conhecimento, tendo como grande pano de fundo a ideia de um
profissional de educação autor de seu trabalho. Nos dias atuais há uma forte tendência
mercadológica imperando nos meios educacionais na produção de materiais como
apostilas, livros didáticos, tutoriais cujos professores ficam relegados a reprodutores ou
transmissores de conhecimento formatado. Por meio deste artigo, defende-se a ideia de
resgatar parte da referida pesquisa em que fica evidenciado o papel da escola de
educação básica na formação continuada de seus profissionais, através do projeto de
formação permanente da instituição, visando formar um professor que seja protagonista
de seu trabalho e não um mero reprodutor de conhecimento, no caso um alfabetizador
como um profissional consciente e crítico. Foi por meio da pesquisa realizada em 2006
que pode-se retratar um pouco do processo com que o professor alfabetizador se torna
um autor de seu trabalho junto aos seus alunos e em diálogo com seus pares, com os
coordenadores que acompanham o seu trabalho. A metodologia foi qualitativa, usandose como técnica de pesquisa o Grupo Focal. Como se trata ainda de um tema bastante
atual, o estudo interpreta criticamente as contribuições de alguns autores que abordam a
produção do conhecimento (Freire, Mariotti, Morin, Pozo, Severino); sobre a
necessidade da formação continuada do professor (Ludke, Martins, Romanowski,
Tardif, Veiga,) e no caso sobre o Projeto de Formação Permanente da instituição onde
ocorreu a pesquisa. Esse trabalho formativo pode inspirar e contribuir para que outras
instituições e profissionais se preocupem com a qualidade da educação brasileira pelo
seu contínuo formativo.
Palavras-chave:
conhecimento.

Professor alfabetizador.

Formação

continuada. Produção de

1
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instituição. Tem Mestrado em Educação pela PUC-PR. Atua na Coordenação Pedagógica na Unidade da
II Fase do ensino Fundamental do Colégio N. Sra Medianeira(CNSM) e é professora do curso de
Licenciatura em Pedagogia nas Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba(FARESC).
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Introdução
O presente trabalho é uma releitura de parte da dissertação de mestrado que foi
defendida em 2006 sob o título A importância do desenvolvimento da consciência
fonológica no trabalho do professor alfabetizador. Um enfoque principal versa sobre os
conhecimentos básicos de linguística que são importantes para o conhecimento e
trabalho do professor alfabetizador. Junto a esse enfoque está a produção do
conhecimento desse profissional da educação enquanto autor de seu trabalho
pedagógico. É justamente essa ideia que inspira esse artigo.
Nos dias atuais, há uma forte tendência mercadológica imperando nos meios
educacionais, principalmente na produção de materiais tais como apostilas, livros
didáticos, tutoriais cujos professores ficam relegados a um papel de coadjuvante, um
papel secundário em algumas instituições educacionais: a meros reprodutores ou
transmissores de um conhecimento formatado, previamente já selecionado por um outro
alguém ou grupo de alguéns que não têm contato direto com o aluno, com o projeto
Político Pedagógico da instituição, com o espaço e tempo da escola, da sala de aula em
que o professor, no caso aqui o alfabetizador tem como compromisso o seu trabalho
com sua turma. Isso é muito sério.
Se a realidade atual precisa de cidadãos, de sujeitos críticos, criativos e muito
bem preparados para diferentes desafios a serem enfrentados no dia a dia, pressupõe-se
que a formação desse indivíduo que passa pela escola de educação básica também prime
pela reflexão, pela criatividade, por conhecimentos bem elaborados ao longo de sua
trajetória escolar. Esse mesmo sujeito deveria ter nessa trajetória escolar professores
altamente capacitados, cujo papel seria de grande protagonismo, de autoria nesse
mesmo ambiente escolar.
É uma ideia ainda presente em algumas redes ou instituições que, quanto mais o
professor atue nas séries menores com crianças pequenas, mais fácil é a sua atuação
profissional, passando uma possível visão de que se exige menos desse profissional.
Esse pensamento está equivocado. Ele precisa ser um profissional de educação bem
formado intelectualmente, bem preparado para lidar com as crianças, com o seu
processo de aprendizado que é bastante heterogêneo, exigindo por parte do alfabetizador
lançar mão de diferentes estratégias com diferentes intencionalidades. Daí que assumir o
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papel de coadjuvante ou de protagonista é fazer um exercício de discernimento entre a
carreira profissional que todo educador precisa optar por perseguir.
Dentro do proposto, a pesquisa procurou deixar claro o que implica a produção
de conhecimento e a relação dessa produção no trabalho do professor alfabetizador e o
trabalho da escola na sua formação continuada. Embora o foco de análise na época teria
sido referente aos conhecimentos básicos de linguística pelo alfabetizador, é possível
também canalizar a reflexão e seus resultados para a importância da escola ter um
projeto de formação permanente de seus profissionais, num movimento de maior
envolvimento dos mesmos no Projeto de Alfabetização da instituição como autores de
seu processo de trabalho, alvo desse estudo.
Como procedimento metodológico optou-se pela abordagem qualitativa de
pesquisa. Foi feito o uso da técnica denominada Grupo Focal, com a finalidade de
proporcionar um momento de interação maior entre o grupo das professoras
participantes da pesquisa com relação ao tema. A partir desse espaço de troca de ideias,
de experiências pessoais e profissionais, é possível ter um panorama da importância e
do valor dado ao processo de formação continuada que é oportunizado pela instituição
em que ocorreu a pesquisa.
A produção de conhecimento, o professor e os desafios educacionais da
atualidade
Nossa trajetória de vida nos faz construir nosso conhecimento de mundo –
mas este também constrói seu próprio conhecimento a nosso respeito. [...] Do
mesmo modo, as águas de um rio vão abrindo o seu trajeto por entre os
acidentes e as irregularidades do terreno. Mas estes também ajudam a moldar
o itinerário, pois nem a correnteza nem a geografia das margens determinam
isoladamente o curso fluvial: ele se estrutura de um modo interativo, o que
nos revela como as coisas se determinam e se constroem umas às outras. Por
serem assim, a cada momento elas nos surpreendem, revelando-nos que
aquilo que pensávamos ser repetição sempre foi diferença, e o que
julgávamos ser monotonia nunca deixou de ser criatividade. (MARIOTTI,
2001).

A forma integradora com que Humberto Mariotti trata a relação entre o
conhecimento, a trajetória de vida dos indivíduos, a visão de mundo, a influência mútua
que ocorre no percurso da vida das pessoas, ilustra bem o movimento de recursividade
que tece essas relações enquanto esse profissional vai se constituindo e construindo sua
identidade.
O ser humano, enquanto espécie animal, consegue sobreviver devido a sua grande
capacidade de se adaptar às diferentes condições dos ambientes em que vive. Essa
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relativa “plasticidade” que o homem possui levou muitos anos para ser desenvolvida na
história da humanidade. Isso se deve ao fato de o ser humano ter um alto grau de
curiosidade empírica. A curiosidade empírica moveu-o a realizar experiências
sucessivas, cada vez mais elaboradas, percebendo-se ou não alguma lógica envolvida
nelas. Quando observada alguma lógica, o ser humano passou a intervir
sistematicamente

nas

suas

experiências,

produzindo

o

que

denominamos

“conhecimento”. Ou seja, o conhecimento está vinculado à experiência, à prática, à
vivência das pessoas. A propósito, Pozo defende a idéia de que,
A aquisição de conhecimento é o traço mais característico de nosso sistema
cognitivo, o sistema que nos diferencia, não somente de outros organismos
que aprendem, mas também de outros sistemas cognitivos artificiais.[...]
Outras espécies, especialmente os primatas, são capazes de inventar, como
nós, novas soluções adaptativas e, inclusive, de compartilhá-las socialmente.
Porém, somente os humanos conseguem acumular essas soluções
culturalmente em forma de conhecimento, transmitindo-as de geração a
geração, porque dispõem de sistemas de aprendizagem e representação que
os diferenciam dos demais organismos e sistemas que aprendem. (Grifos do
autor). (2004, p.13).

Esse processo emerge e desenvolve-se integrando atividades eminentemente vitais
com ações que geram significações, ou seja, objetividade e subjetividade se
amalgamam, se integram em toda atividade humana de “conhecer” o mundo
circundante. Assim, conhecimento, pensamento e ação se articulam, se interpenetram,
se potencializam durante toda a existência do ser humano e também do ser professor.
Severino entende o conhecimento como um processo histórico que possui uma
dimensão simbólica:
O conhecimento se configura assim, em suas linhas gerais, como o esforço do
„espírito‟ humano para compreender a realidade. [...] Em consequência disso,
as relações entre esses dados deixam de ser apenas relações transitivas e
mecânicas; elas ganham igualmente uma dimensão simbólica, que as torna
significativas, ou seja, elas exprimem nexos explicativos, instaurando
sentidos, articulações que satisfazem, por assim dizer, as exigências
específicas da função subjetiva. (Grifos do autor). (2002, p.11).

Esse processo de simbolização, que vai moldando sentidos para a compreensão do
homem em função dos objetos de suas experiências, delineia, também, uma natureza
sociocultural do conhecimento que se difere da natureza biológica. Contudo, as duas se
relacionam e se integram. Segundo Morin (2002, p. 19), elas “estão ligadas por um nó
górdio: as sociedades só existem e as culturas só se formam, se conservam, transmitem
e se desenvolvem através das interações cerebrais/espirituais entre os indivíduos”.
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O conhecimento tem um âmbito que é individual, particular; ao mesmo tempo ele
sofre a influência da memória coletiva, das representações coletivas, do imaginário
cultural em que o ser humano está inserido. Assim, entende-se por “produção” também
esse processo de recursividade, ou seja, o ser humano produz conhecimento e é
igualmente produto dele, numa dinâmica de mútua interferência.
Dentro desse mérito de não dissociação é possível estabelecer a relação do
conhecimento do professor e a relação teoria e prática, sobre a qual tanto se debate em
educação. Aqui entra o conceito de “professor”, em sua abrangência didática;
frequentemente, ela é substituída pelo termo “educador”, para indicar uma forma mais
ampla de atuação. Trata-se de um profissional de educação, que pode ser professor
regente de turma, pedagogo, coordenador, diretor etc. Um profissional que desempenha
um importante papel político-social e um ser humano em suas múltiplas dimensões:
biológicas, psicológicas, físicas, antropológicas, sociais... Acima de tudo, ressalte-se
essa multiplicidade dimensional que é muito própria de cada ser humano, da
incompletude, do fazer-se e refazer-se a cada momento na relação com o outro, que é a
essência do ser docente e do trabalho docente. Aliás, segundo Tardif e Lessard (2013, p.
71) “muitos estudos indicam que o trabalho docente é uma tarefa de enorme
complexidade que depende do contexto (das coletividades, dos indivíduos, etc.), dos
objetivos determinados pela organização e dos meios de que disponha para atingi-los”.
Ou seja, toda uma gama de responsabilidades e de expectativas que geram as suas
ações.
Sua trajetória de vida mistura-se a sua trajetória profissional, perpassadas por
marcas leves e profundas deixadas nas pessoas e espaços percorridos e, ao mesmo
tempo, sendo marcadas pelas mesmas pessoas e espaços.
Na medida em que a curiosidade e o questionamento sempre acompanharam os
seres humanos em sua trajetória de vida no decorrer da história, também o educador
pode fazer sua trajetória profissional tendo como marca singular a “curiosidade
epistemológica”, a qual tanto defendia o saudoso educador Paulo Freire (1996, p.84),
conforme as ideias seguintes: a curiosidade que move; que instiga o saber mais; que
inquieta, mas não silencia; que exercita a capacidade crítica; que desafia o movimento
do pensamento; que suscita o diálogo; que provoca o conhecimento provisório de algo;
que revela clareza do percurso a ser feito; que convoca a imaginação; que tenha e
estabeleça critérios científicos e não “achismos”; etc.
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Todo educador precisa levar muito a sério sua formação: desde sua escolaridade
mais básica, passando pelos bancos universitários, cursos de pós-graduação, até os
cursos de aperfeiçoamento que for realizar, projetos que for desenvolver, instituições de
ensino de que fizer parte necessitam ser alvo de constante análise do nível de exigência,
e se estes promovem um estudo permanente de todos os que atuam nessas instituições.
Afinal, a realidade atual clama por uma permanente atualização devido a rapidez com
que vários âmbitos da sociedade se desenvolvem, independentemente desse profissional
atuar na educação ou não.

A importância da formação continuada e da participação do professor
Na perspectiva de Mariotti, “nossa trajetória de vida nos faz construir nosso
conhecimento de mundo – mas este também constrói seu próprio conhecimento a nosso
respeito” (2001). Assim, o educador também é muito influenciado pelas realidades nas
quais está inserido. Dentro dessa ideia, a própria instituição escolar tem
responsabilidade de fomentar o estudo permanente de seus educadores, através da
elaboração e reorganização de seu Projeto Político Pedagógico, no caso o Projeto de
Alfabetização que a instituição defende e que as professoras participantes da pesquisa
refletem, avaliam, retroalimentam no seu trabalho.
Veiga (1995, p.13) ressalta a sua visão da dimensão política e pedagógica do
projeto escolar,
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso,
todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais
e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso
com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. [...] Na dimensão
pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da
escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável,
compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de definir as ações
educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus
propósitos e sua intencionalidade.

Assim, as duas dimensões caracterizam bem a concepção democrática do projeto.
A elaboração, a efetivação e reorganização dele é uma tarefa de todos e um processo de
permanente reflexão, de discussão, que busca alternativas para a solução de problemas
coletivos, onde os conflitos inerentes ao trato das ações humanas possam ser debatidos
em espaços de diálogo, de debate constante. Um projeto educativo precisa ser concebido
sob os princípios de flexibilidade, de abertura, de revisão constante, de atualização. Ele
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se constitui num devir. E é fundamental que todos os educadores da instituição estejam
permanentemente envolvidos em sua (re)composição. Também é essencial que nele
esteja prevista a formação continuada de seus profissionais.
Os órgãos oficiais, por meio dos conselhos e núcleos de educação municipais e/ou
estaduais, têm exigido das escolas a elaboração de seus Projetos Políticos Pedagógicos,
nos quais é recomendado que conste o quê e como cada instituição atua, com relação a
formação continuada de seus educadores, prevendo encontros periódicos no decorrer do
ano letivo para estudos, debates, trocas de experiências, etc. de âmbito coletivo. Dentro
das próprias escolas, “A experiência de trabalho, portanto, é apenas um espaço onde o
professor aplica saberes, sendo ela mesma, saber do trabalho sobre saberes, em suma:
reflexividade, retomada, reprodução, reiteração daquilo que se sabe fazer, a fim de
produzir sua própria prática profissional” (TARDIF, 2002, p. 21). Já, para Shön (1998,
p. 29), o professor aplica a “reflexão-na-ação” no decurso do seu trabalho pedagógico;
para ele, as demandas se configuram como “únicas, incertas e conflituosas”.
A aplicação de saberes Tardif caracteriza como saberes provenientes de “uma
epistemologia da prática” (2002, p. 29), presentes na atividade do professor. Já Martins
(2003, p. 133) denomina de “didática prática”. Ela ressalta que os professores são atores
a autores no processo de ensino, vivenciando-o e refletindo-o, pois:
O professor, no processo contraditório que enfrenta entre a formação
acadêmica recebida e a prática na sala de aula, gera uma Didática prática,
germe de uma possível teoria pedagógica alternativa. Essa Didática prática,
presente no trabalho do professor, implica pressupostos teóricos que precisam
ser captados, explicitados e estruturados teoricamente[...].(2003, p.133).

A autora refere-se à “didática prática” como sendo toda prática pedagógica que
delineie ações dos professores no interior da escola a partir de referenciais teóricos.
Então, faz-se imprescindível que as escolas organizem e abram espaços para a reflexão
de suas práticas, para pensar a organização e a adequação curricular seguidas por elas.
Muitas vezes, a grande demanda de atividades comuns às rotinas das escolas impede
que se prevejam, com maior cuidado, momentos ricos dessa relação teoria/prática.
Agora, é importante deixar claro que a ideia de formação continuada é uma tarefa
tanto da escola, como do próprio educador. Há autores que ilustram que os educadores
têm a preocupação de buscar alternativas aos problemas mais emergentes de suas
práticas. Segundo Romanowski, Martins e Wachowicz (2005, p. 22),
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A educação como prática social, portanto contextualizada historicamente
implica que a mudança da prática docente é alterada substancialmente pela
própria dinâmica social. Enfatiza-se que a prática do professor na sala de
aula, a pesquisa e a crítica sobre o conjunto de problemas desta prática, são
tarefas também do professor, ainda que no limite das condições objetivas de
trabalho.

Buscas de alternativas são concernentes tanto às condições de ordem pessoal,
quanto às de ordem institucional. As mantenedoras, tanto públicas quanto privadas,
mesmo com as limitações de diversas naturezas, podem formar parcerias com o intuito
de promover estudos mais constantes envolvendo todas as pessoas da escola, seu corpo
técnico/administrativo e seu corpo pedagógico.

Um projeto formação permanente numa instituição privada de educação
básica de Curitiba
A maior qualidade da educação no Brasil não passa somente pelo incentivo à
democratização do sistema de ensino, tendo como pressuposto a ampliação gradativa da
obrigatoriedade do ensino das crianças com seis anos e agora mais recentemente a partir
dos cinco anos de idade. Ela passa pela construção da autonomia dos docentes nas
escolas, seja ela de ordem profissional, social, histórica e/ou política. É aí que consiste
um papel de grande relevância que as instituições projetem a contínua formação de seus
profissionais.
A instituição em que foi realizada a pesquisa já acontece o projeto desde 1998. Ela
possui um plano consolidado de formação permanente de seus profissionais. Ele
funciona através da programação de reuniões pedagógicas que acontecem todas às
quartas-feiras no horário das dezoito horas até às vinte horas. Essas reuniões são
alternadas entre reuniões voltadas para o planejamento e troca entre os pares que atuam
nas mesmas séries ou segmentos da instituição (todas as professoras que atuam com
hoje o denominado o 1º ano do Ensino Fundamental se reúnem para a organização
comum das atividades; e reuniões de estudo sobre determinados temas através de uma
coletânea de textos selecionada previamente para esse fim. Além das reuniões de
estudo, há incentivo através de um quadro de carreira que os educadores participem de
cursos periódicos, de cursos de pós-graduação a nível de especialização, mestrado e até
de doutorado com ajuda de custo, desde que aprovado pelos critérios de envolvimento
no trabalho, tempo de casa e de pertinência à função.
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No decorrer da pesquisa realizada no ano de 2006, em abril, realizou-se a reunião
do grupo focal com o grupo de professoras alfabetizadoras que na época atuavam com
turmas correspondentes ao 1º ano, ao 2º ano do Ensino Fundamental e ao trabalho de
reforço escolar. Junto ao foco da pesquisa esteve muito presente a fortaleza desse
momento de formação, em que a troca de estudos e de experiências entre essas
alfabetizadoras foram enriquecedoras tanto para o trabalho delas como para a
pesquisadora, que vinha buscando ajudá-las no processo de reflexão sobre o projeto de
alfabetização da instituição, uma pesquisa-ação.
O projeto pedagógico da instituição prevê um processo de alfabetização que parte
do princípio de que o aluno que chega à escola já iniciou o domínio da forma estrutural
da gramática de sua linguagem materna, embora inconscientemente. Ou seja, a criança
conversa, forma frases numa sequência lógica, usa com correção os tempos de verbos,
emprega singular e plural, trabalha com gêneros de palavras, realiza concordâncias
corretas, sem o conhecimento formal das regras e das funções gramaticais. Usa a língua
como produto de sua aprendizagem cotidiana (conhecimentos espontâneos e informais),
trabalhando-se a função social da escrita.
Assim, o trabalho didático com a alfabetização não segue um método linear;
segue, sim, uma perspectiva dialética em que predominam estratégias mais abrangentes,
organizadas dentro de um contexto mais amplo, evitando-se seguir o modelo mental
binário cartesiano do certo/errado, ou do isso/ou aquilo. As práticas pedagógicas
contemplam o entrelaçamento de variadas estratégias, em que os novos procedimentos
se complementam com os antigos e neles se interrelacionam, não se excluem.
Ora, é sabido que esse processo reflexivo não é fácil de fazer e quanto mais troca
o professor fizer com os pares à luz de bons referenciais teóricos, esse caminho permite
ao professor alfabetizador, além de um domínio maior de possibilidades para
desenvolver o seu trabalho, quanto a construção de sua autoconfiança enquanto
profissional que sabem como e onde quer chegar com seus alunos mesmo diante de
possíveis dificuldades que ele possa enfrentar. Assim, se faz imprescindível que haja na
própria instituição espaço e tempo para que o grupo de educadores pense e repense seu
trabalho.
Outro fato que evidencia a importância da escola da educação básica ter um
projeto de formação continuada e que aconteça na própria instituição, dá-se pela análise
de que do grupo das quinze alfabetizadoras participantes do estudo, somente quatro
delas tinha tido contato com autores e referenciais sobre a alfabetização, ou seja, nem
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um terço delas manifestou ter tido algum contato com estudos voltados para a
alfabetização no magistério, na graduação ou em curso de especialização feito por boa
parte delas. Esse fato evidencia que as escolas precisam assumir o papel de fomentar os
estudos referentes ao trabalho pedagógico que os professores estão desenvolvendo.
Especificamente, o grupo de professores sujeitos desta pesquisa estava
envolvido em um processo de formação realizada sistematicamente pela instituição.
Esse processo tinha se intensificado porque o grupo havia retomado recentemente e
reformulado o Projeto de Alfabetização, como afirmado no depoimento de uma das
professoras:
“... eu acho que falta ainda para nós mesmos educadores, nos
unirmos mais, estudarmos mais. Vocês sabem o quanto que foi difícil para
nós fazermos aquelas reuniões de estudo do projeto de alfabetização aqui no
colégio. Foram dois anos de estudo; dois anos de estudo sobre alfabetização
e, ainda, muitas das coisas que nós discutimos na época, nós estamos
vencendo hoje, estamos discutindo aqui. Então, às vezes, o estudo não é
garantia de resultados imediatos. Na época a gente leu vários artigos,
escrevemos bastante”.

Outro depoimento que expressa o trabalho de formação continuada organizado
pela instituição, a professora indica que nesse processo há momentos salutares de
reflexão sobre suas práticas, sobre as vantagens ou não da adoção de materiais de apoio,
a saber:
“Eu lembrei de uma coisa. O nosso grupo aqui do colégio, eu
considero um grupo diferenciado pelo fato de que há muitos anos a gente
decidiu por não optar por um livro didático de alfabetização na primeira
série. Por que a gente não optou? Justamente por não encontrar um livro
didático que tivesse de encontro com a nossa proposta, essa questão da visão
de mundo, de ter uma criticidade maior em relação às leituras. A nossa
dificuldade por quê? Porque a gente já estava à frente na questão da
discussão da alfabetização, dessa questão de discutir sobre o construtivismo,
sobre o método fônico. Acabamos optando por essa junção dos dois métodos.
É bom para a gente pensar que temos que discutir, temos que ler, nos
atualizar, nessa formação continuada. Eu acho que a gente tem uma
conscientização bem grande”.

Nessa abordagem sobre a práxis, Martins (apud VEIGA (Org.) 2006, p. 95)
ressalta que há um “novo conhecimento se produzindo” quando se trabalha com os
professores “problematizando e analisando suas práticas” e acrescenta:
[...] uma questão básica para a didática, que terá como função criar condições
e preparar o futuro professor e/ou professores em serviço, para que eles, no
próprio processo de trabalho, passem a criar, a produzir novos
conhecimentos. Nesse sentido, à medida que os professores começam a
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produzir e a ter perspectivas distintas da recepção e da apropriação do
conhecimento, eles vêem a possibilidade de “apropriação” com outros olhos,
porque redefinem a prática na prática.

É preciso que, em sua formação permanente, o educador se perceba e assuma sua
condição como professor, como pesquisador, dentro da perspectiva bastante difundida
por Donald Schön do profissional que reflete sobre sua prática, estendida ao profissional
docente. No entender de Lüdke (2001, p. 104), “há uma aproximação muito íntima entre
reflexão e pesquisa, quase beirando à identificação”. Para essa mesma autora,
(...)O chamado movimento do professor pesquisador, hoje crescente em
vários países, luta pelo desenvolvimento do professor enquanto pesquisador,
em todas as suas acepções. O professor será preparado e deverá ter condições
para a realização de todo tipo de pesquisa que julgar importante e necessária
para seu trabalho. (LÜDKE, 2004, p. 191).

A postura investigativa que o educador pode assumir exerce influência na sua
relação com o conhecimento que precisa trabalhar; exerce influência também, na sua
relação com o aluno. Isso implica respeito ao senso comum no processo da necessária
superação dele e ao estímulo à capacidade criadora do educando. Também implica no
compromisso com a formação da consciência crítica do educando, colocando em dúvida
a ideologia alienante e apassivadora do poder econômico/político excludente.

Considerações finais
Assim, o presente estudo caracteriza-se como um processo de busca de qualidade
na educação e pelo respeito ao profissional pela sistematização da experiência de um
trabalho da formação continuada de professores no interior da escola. Ele mostra que
estes sentem-se e percebem-se fazendo parte da construção do projeto político
pedagógico da instituição a qual pertencem, não servindo como mão de obra pela
simples reprodução de um planejamento feito por outrem.
Ao dar voz às professoras sobre seu trabalho educativo, sua formação e sobre sua
prática de sala de aula enquanto alfabetizadoras, as coloca em contato com
conhecimentos fundamentais, mostrando que esse aporte teórico tem possibilitado uma
prática consciente e intencional por parte delas.
Á exemplo dessa instituição e desses profissionais, outras escolas podem
organizar projetos de formação continuada de maneira que o grupo de seus educadores
formem verdadeiros grupos de estudo, grupos que pensem e repensem seu trabalho, o
Projeto Político Pedagógico de suas instituições não somente no início do ano letivo
com as Semanas Pedagógicas, mas com uma periodicidade frequente.
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Se a instituição avaliar que pode ampliar esse movimento de formação continuada
pode procurar instituições vizinhas ou instituições que já tenham maior experiência com
a formação, tais como universidades, faculdades próximas da comunidade em que está
inserida. Essa iniciativa oportunizaria uma troca de experiências entre seus educadores,
a divulgação e a realização de pesquisas voltadas para sanar dificuldades de ambas as
realidades, inclusive formando uma parceria de responsabilidade social, de
envolvimento maior com os problemas locais, de construção da consciência crítica dos
educadores e, por extensão, de seus educandos.
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FORMAÇÃO DE DOCENTES E BRINQUEDOTECA: DA FORMAÇÃO
LÚDICA À PRÁTICA COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Subeixo 1:
Didática, saberes e experiências formativas nos diferentes níveis educativos
Resumo
Considerando a brinquedoteca como um espaço dinâmico e construtivo para a ação
autônoma, reflexiva e criativa do professor com a ludicidade durante e após a sua
formação inicial, o presente artigo tem como objetivo identificar, compreender e
ampliar os saberes e conhecimentos deste sobre a prática lúdica consciente. A
brinquedoteca do Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto foi criada
como um espaço de formação de docentes na área da ludicidade e os estudos e
pesquisas deste trabalho emergiram de um conjunto de oficinas pedagógicas de práticas
lúdicas no processo de formação dos professores sobre o brincar, entre os anos 2013 e
2014. Esse trabalho possibilitou a fundamentação e a construção do conhecimento sobre
o tema desenvolvido através da pesquisa-ação, que de acordo com Gil (2002). A
articulação entre teoria e prática partiu da problematização sobre o resgate da infância a
partir da prática pedagógica dos jogos e das brincadeiras e do atendimento às
necessidades dos alunos, considerando os saberes necessários ao professor como
mediador da prática lúdica. Nesta perspectiva, foram abordados conceitos, histórico,
objetivos, referencial teórico e vivências lúdicas nas três primeiras oficinas, para que na
quarta ocorresse a prática lúdica com a Educação Especial. O aporte teórico sobre a
brinquedoteca e o brincar foi construído sobre os estudos de Cunha (2007), Fortuna
(2008), Rau (2011), Kishimotto (2008) e Sommerhalder e Alves (2011). Neste sentido,
destacou-se a importância do brincar no processo de desenvolvimento e aprendizagem
dos alunos no contexto escolar, considerando o ensino na educação especial. O
resultado desse trabalho foi percebido a partir das reflexões dos professores em
formação ao apontar a relevância do planejamento, da confecção de brinquedos, da
organização do espaço e da relação professor brinquedista e o brincar no espaço da
Brinquedoteca de forma autônoma em sua atuação pedagógica.
Palavras-chave: Brinquedoteca. Formação Docente. Prática pedagógica. Educação
Especial.

2

Mestre em Educação – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Pós-Graduação
em Educação Especial Inclusiva, Metodologia de Ensino da Educação Básica, Psicopedagogia: Clínica e
Institucional – Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão (IBPEX). Licenciatura Plena em
Educação Física – Universidade Católica de Brasília (UCB). Professora da Rede Estadual do Paraná.
Professora da área de Linguagens do SAREH. Professora Brinquedista do IEPPEP. Professora do Curso
de Pedagogia da Faculdade Bagozzi. Participante do Grupo de Pesquisa: Práxis Educativa - Dimensões e
Processos na mesma instituição. E-mail: mcris_trois@hotmail.com

ISSN 2177-336X

7492

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

29

Introdução
O presente artigo tem como objetivo promover a reflexão sobre a formação e a
atuação do professor com a ludicidade através da brinquedoteca no contexto escolar
regular e da educação especial. A abordagem metodológica foi a pesquisa-ação, que de
acordo com Gil (2002). Apresenta em sua base a ação empírica relacionada com a com
a resolução de um problema coletivo, onde todos os participantes estão envolvidos de
modo cooperativo.
Considerando a brinquedoteca como um espaço dinâmico e construtivo para a
ação autônoma, reflexiva e criativa do educador com a ludicidade durante e após a sua
formação inicial, em nível médio e superior.
Neste sentido, o trabalho pedagógico com os alunos do curso de formação de
docentes em nível médio nas modalidades Integrado e Subsequente ocorreu através da
prática de oficinas de formação lúdica durante quatro semestres, sendo três destinadas
aos estudos teóricos e práticos sobre a brinquedoteca e a última à prática lúdica com
uma classe de alunos com necessidades especiais. Esta possibilitou a identificação de
avanços e dificuldades refletindo assim possíveis propostas da ludicidade na formação e
atuação pedagógica dos educadores em brinquedotecas. Neste sentido, o artigo descreve
e analisa o processo de formação lúdica dos docentes e o trabalho de uma das oficinas
de prática lúdica com a poesia "Leilão de Jardim”, de Cecília Meireles, desenhando
reflexões sobre os resultados dessa formação. A descrição desta oficina, mesmo que
breve, se faz necessária para a compreensão do assunto a que se refere o artigo.
A prática lúdica na brinquedoteca com os alunos com necessidades especiais foi
desenvolvida a partir da utilização de diferentes linguagens, entre elas o trabalho com a
poesia. Ao iniciar a oficina, os objetivos e a fundamentação sobre o tema foram
apresentados aos alunos para a participação da prática lúdica. As professoras em
formação iniciaram a leitura da poesia de forma pausada para que os alunos tivessem a
oportunidade de imaginar as passagens. Em seguida, foi utilizado um livro feito em uma
caixa com as páginas organizadas em sanfona, confeccionado de forma criativa e
cuidadosa a partir de uma releitura da obra de Cecília Meireles. Após a leitura da poesia
no livro, os alunos exploraram as páginas e assim, além da imaginação desenvolveram a
percepção tátil e a expressão oral ao falar sobre o que identificavam e imaginavam a
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partir do material. A massinha de modelar foi o recurso utilizado para que os alunos
fizessem a interpretação da poesia. Vários bastões de massinha coloridos foram
dispostos na mesa a qual os alunos sentaram ao redor e lhes foi solicitado que a
manipulassem. Criaram diversas formas, partiram em pedaços e misturaram cores. A
coordenação motora das crianças, apesar de apresentar dificuldades na preensão,
possibilitava que manipulassem com desenvoltura, criando novas formas sobre os
elementos da poesia e ao final sobre a prancha formaram um novo jardim. A atividade
foi refletida com os alunos a partir de questionamentos sobre o significado da poesia e a
sua interpretação.
Com efeito, a experiência foi relevante para as professoras em formação pela
identificação da prática pedagógica com a Educação Especial e a ludicidade,
demonstrando estar ao alcance do professor que pesquisa, planeja e torna a própria
vivência especial para a sua aprendizagem.
A criança, o adulto e o brincar
A atualidade social e histórica sobre o brincar, as quais estão inseridas as
crianças e os adultos, encontram no espaço diferentes dimensões que permeiam a física
à relacional. Nunca existiram tantos espaços a serem explorados, porém, no aspecto
relacional, o mesmo espaço encontra-se limitado já que muitas vezes dificulta a
individualidade do sujeito. A ludicidade, neste sentido, que poderia estimular a
formação da identidade da criança, encontra na atitude do adulto, ações que objetivam o
controle e a ocupação do tempo (nem sempre) livre da criança. O educador, por sua vez,
vem inserido nessa relação; espaço e tempo, ludicidade e infância, submisso quanto a
sua inserção cultural e transformadora social com a prática consciente da ludicidade nas
escolas e outros segmentos ligados à educação de crianças. Para Schlee, 2008 (In:
SANTOS, p. 63, 2008), “conceituar uma Brinquedoteca implica, também, no
estabelecimento da finalidade (pragmática ou filosófica) para qual o edifício (ou espaço)
vai servir.”
Nesta perspectiva, a ludicidade ainda está associada à falta de seriedade,
desocupação e transgressora do processo de ensino e aprendizagem já que é considerada
apenas diversão e passatempo.
Para Schlee, 2008 (In: SANTOS, p. 64, 2008)
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“através de um projeto criativo, da correta articulação das formas, do uso dos
materiais adequados, da exploração inteligente da luz e das cores, e da
escolha e/ou desenho do mobiliário pertinente, é possível criar um espaço que
contribui para ser ao mesmo tempo, um agente da ludicidade.”

Desta forma, é um grande desafio buscar a superação da associação equivocada;
brincar, brinquedo, infância e adulto no que diz respeito a brinquedoteca na formação e
atuação docente consciente.
A brinquedoteca e a formação de docentes
A pesquisa-ação desenvolvida com as alunas do curso de formação buscou a
identificação da realidade sobre seus saberes quanto à ludicidade. Desta forma, ao
realizar a primeira oficina de formação em prática lúdica na brinquedoteca estabeleceuse um diálogo sobre o resgate da infância a partir da ludicidade. Surgiram experiências
interessantes, como o brincar de casinha, a construção de brinquedos e a expressão de
papéis sociais e relatos de insatisfação e frustração, como a falta de tempo e espaço
adequado para as brincadeiras, o não atendimento ao desejo da aquisição de brinquedos
e a pouca existência do contato com outras crianças e pares para brincar. Neste sentido,
de acordo com Santos (2009, p. 58), "falar sobre Brinquedoteca é também desvincular o
lúdico da infância, pois jogos e brinquedos não são privilégios somente das crianças,
embora o brinquedo seja considerado a essência da infância."
A pesquisa-ação propõe uma metodologia para intervenção, o que de acordo
com Gil (2002, p.42) “procura diagnosticar um problema específico numa situação
específica, com vistas a alcançar algum resultado prático.” Desta forma, a proposta se
desenvolveu propondo às professoras em formação, a pesquisa sobre a função lúdica e
educativa dos jogos. Kishimoto (2000) destaca a função lúdica do brincar como a
vivência da brincadeira escolhida livremente pela criança, bem como o espaço, o
brinquedo e seus pares. Para a autora “na função lúdica o brinquedo propicia diversão,
prazer e até desprazer, quando escolhido voluntariamente, já na função educativa, o
brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus
conhecimentos e sua apreensão de mundo.”
A interação com os ambientes remontam ao lúdico a partir dos cantos da
sucatoteca, contação de histórias, casinha, teatro, música, mercado, brinquedos e jogos
educativos junto aos professores em formação levam a reflexão sobre as regras e reforça
a ideia de que brincadeira é um aspecto a ser considerado na educação das crianças e
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neste sentido, de acordo com Kishimotto (2000) possibilita a percepção de que o brincar
no espaço coletivo da brinquedoteca torna a construção das regras mais significativa
para os alunos em vários ambientes, além do escolar.
Com efeito, o brincar na brinquedoteca precisa ser livre, os espaços e brinquedos
destinarem-se a resolução de problemas, mediados pela criatividade da criança, pois a
constante preocupação com a organização do espaço podem intervir no interesse e
criatividade das crianças. Ao encontro desta ideia, Santos (2009, p. 59), aponta que
"...educar não se limita a repassar informações, mas é ajudar a pessoa a tomar
consciência de si mesma, dos outros e da sociedade. Educar é preparar para a vida."
A brinquedoteca para a formação de docentes descrita, organizada em espaços
direcionados à confecção de brinquedos, recursos da arte, papeis e livros, possibilita o
diálogo com os futuros educadores da prática e a teoria. Neste sentido, os estudos de
Santos (1995, p. 7) fundamentam que “(...), um aspecto importante no brinquedo
artesanal é que ele também proporciona momentos de ludicidade para o adulto que o
cria, confecciona e sente prazer de vê-lo pronto e não só para a criança que brinca.”
A análise da primeira oficina de formação docente em brinquedoteca
demonstrou na fala das professoras em formação a expressão do encantamento com a
possibilidade de construir uma prática pedagógica significativa.
Para Fortuna, 2008 (In: SANTOS, p. 82, 2008):
o compromisso com a dimensão lúdica do homem – que aqui atende pelo
nome de jogo – exige aprofundamento por ser não o aspecto mais importante
dessa formação, mas um tema recorrente e vasto, cujas possibilidades e
limites precisam ser estudados não apenas do modo parcelar, como parece
espalhado pelas disciplinas de formação do educador, mas na forma
concentrada como uma disciplina específica voltada para o assunto.

As discussões com educadores sobre o conteúdo que permeia a formação do
professor pode estimular a consciência lúdica, ou seja, o reconhecimento da valorização
do brincar em atitudes comprometidas com a ação pedagógica.
As diferentes formas de brincar, a organização e o funcionamento da Brinquedoteca
no contexto escolar
A continuidade da pesquisa-ação com as alunas, objetivando dar continuidade a
intervenção, a partir do encontro com os professores em formação para a oficina do

ISSN 2177-336X

7496

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

33
segundo período, demonstrou que retornaram com nova expectativa. "O que faremos
hoje, qual o brinquedo iremos construir?"
Trabalhar com a ludicidade muitas vezes nos traz a reflexão sobre o quanto
ainda é necessário desenvolver pesquisas e novas formas de estudos referentes ao
assunto. Apesar de todo o esforço em fundamentar a ludicidade no processo ensino e
aprendizagem, a atenção ainda estava voltada à prática das brincadeiras e não ao
aprofundamento dessa prática e a relação com a teoria de forma mais consciente. O
mesmo acontece com as crianças quando em situações lúdicas direcionadas, pois o
brincar, de acordo com Rau (2011a), possibilita a expressão de conflitos; afetivos,
sociais, cognitivos e motores, que muitas vezes encontram necessitam ser mediados pela
ação do adulto.
Neste sentido, as diferentes formas do brincar, a organização e o funcionamento
da brinquedoteca no contexto escolar são discussões abordadas na formação de
docentes. Os estudos de Cunha (2007) e Sommerhalder e Alves (2011) são referências
importantes na construção dos saberes e conhecimentos sobre o brincar. De acordo com
Cunha (2007, p. 13), “a brinquedoteca é um espaço onde as crianças (e os adultos)
brincam livremente, com todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades e
necessidades lúdicas.”
Na brinquedoteca é importante que o adulto que identifique os momentos em
que deve estimular as interações das crianças e os que deve estar atento, proporcionando
um momento de escuta, deixando-os livres.
Assim a atenção do adulto nas atividades lúdicas da criança considera:
brincar é um estímulo a aprendizagens específicas que ampliam o
desenvolvimento de habilidades psicomotoras, como lateralidade e equilíbrio,
cognitivas, pois envolve a memória, a atenção, a concentração e o raciocínio,
e afetivas, possibilitando interações entre as crianças e a expressão de
sentimentos. (RAU, 2011b, p. 256).

A prática pedagógica de atividades corporais, com o objetivo de demonstrar que
o espaço para brincar pode existir além da Brinquedoteca, sendo utilizados, bosques,
caixas de areia, quadras e parques, desta forma, parte da oficina, objetivou abordar o
conhecimento dos diferentes tipos de Brinquedoteca, a reflexão sobre a formação do
brinquedista e a mediação nos diferentes espaços lúdicos. A determinação de um
diálogo sobre os elementos que compõe a ludicidade, questionamentos sobre como os
professores em formação organizam as atividades lúdicas em suas atividades
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profissionais, seja em estágio ou como professores auxiliares em Instituições de Ensino
Infantis ou nos Anos Iniciais provem de uma mediação entre a teoria e a prática, foram
aspectos importantes abordados neste encontro.
Algumas práticas descritas pelos professores em formação demonstraram a
utilização do lúdico com maior atenção a execução das brincadeiras do que ao contexto
em que elas estão inseridas no cotidiano das crianças. Neste sentido, cabe a reflexão de
que a professora responsável pela formação lúdica necessita significar as experiências
dos professores em formação, estimulando a observação de que a partir da prática,
obtém-se resultados em relação ao desenvolvimento e aprendizagem infantil e estes
devem ser fundamentados teoricamente por especialistas na área.
A oficina ocorreu com a organização dos professores em formação em grupos e
lhes foi solicitado a organização de uma atividade lúdica no espaço da brinquedoteca.
Esse momento foi significativo porque os professores em formação tiveram acesso a
todos os materiais e recursos da brinquedoteca além dos comumente utilizados nas
oficinas anteriores, o que lhes propiciou maior autonomia. A troca de experiências
propiciou novas ideias.
Neste sentido, os estudos de Sommerhalder e Alves (2011) sobre “a
brinquedoteca escolar e a cultura lúdica na infância” que fundamenta o tema da oficina
de formação destacam que “brinquedos variados, coloridos, novos, de madeira, plástico,
metal, pano, etc. que permitem a realização de desejos, proporcionando à criança a
oportunidade de brincar conforme a sua vontade.” (SOMMERHALDER e ALVES,
2011, p. 68). Nesta perspectiva, a formação do educador na abordagem lúdica aponta
diversas possibilidades de montagem de brinquedos e espaços lúdicos, o que propicia
um ambiente de confiança no qual os sujeitos que aprendem e ensinam participam de
forma ativa e crítica.
Jogos, brinquedos e brincadeiras: a prática lúdica no contexto escolar da educação
especial
O professor brinquedista que atua com a formação docente nesta área tem nas
oficinas de formação, em momentos de estudo, pesquisa, planejamento e prática lúdica
muita expectativa, porque demonstrará o resultado do processo de formação do
educador em relação à ludicidade. Este momento possibilita a identificação dos
resultados quanto a formação lúdica das professoras, e em relação à pesquisa-ação,
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refletiu-se sobre “o envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte das pessoas ou
grupos envolvidos no problema.” Gil (2002, p.55), e a superação sobre a pesquisa-ação
vista sem objetividade, característica dos procedimentos científicos.
Destaca-se dessa forma que as oficinas tiveram como objetivo o planejamento e
desenvolvimento da prática lúdica na Brinquedoteca para atuar com uma turma de
Educação Especial.
Nas palavras de Santos (1995, p. 12), destaca-se que:
esse profissional deva ser um educador, ou seja, antes de ser um especialista
em brinquedo, ele deve ter em sua formação conhecimentos de ordem
psicológica, pedagógica, sociológica, literária, artística, enfim, elementos que
lhe dêem a visão de mundo e um conhecimento sólido sobre a criança,
brinquedo, jogo, brincadeira, escola, homem e sociedade.

A atuação em classes da Educação Especial designou alguma ansiedade para os
educadores em formação. Dessa forma, coube à professora formadora propiciar o
conhecimento mais específico, como as características de suas necessidades especiais. A
percepção dos aspectos relacionais além dos saberes e conhecimentos sobre a ludicidade
dos professores em formação por parte do professor formador é um aspecto relevante
para a construção do conhecimento sobre a atuação em brinquedotecas de forma
autônoma e criativa.
Neste sentido, para Cunha (2007, p. 79):
é importante que as pessoas sintam que existe afeto no relacionamento entre
elas. O clima da brinquedoteca é determinado por quem está encarregado de
criá-lo, portanto, se não houver alegria e boa disposição, todo o contexto
poderá perder o encanto.

Desta forma, estudos e pesquisas sobre a organização do ambiente pedagógico
na brinquedoteca escolar de Sommerhalder e Alves (2011) e a classificação dos jogos
tradicionais que possibilitam a escolha dos jogos e das brincadeiras de acordo com
Friedmann (2000) fundamentam o tema da oficina. Os debates e reflexões sobre a
abordagem dos autores foram elementos importantes na elaboração do plano.
Para Sommerhalder e Alves (2011) a organização do espaço deve ser
considerada ao planejar as práticas lúdicas na brinquedoteca, pois deve promover a
interação das crianças.
Em relação à escolha das atividades para a prática lúdica os estudos de
Friedmann (2000, p. 50), destacam que os jogos tradicionais são vistos sob duas formas:
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“o jogo como sistema que regula a vida social das crianças; o jogo como função
educacional no sentido pedagógico”.
Neste sentido, a reflexão sobre os temas da oficina encontram-se em:
atribuir um caráter educacional aos jogos tradicionais significa utilizá-los
como alternativa metodológica, que busca instrumentalizá-los com fins
educacionais, resgatar o seu valor inestimável e constituí-los, para cada
indivíduo, cada grupo, cada geração, como parte fundamental de sua história
de vida. (RAU, 2011a, p. 114).

A identificação por parte dos professores em formação de desenvolver oficinas
lúdicas para a Educação Especial no ambiente escolar demonstra a necessidade do
planejamento que envolve o entendimento e conhecimento pedagógico sobre a função
da brinquedoteca para as crianças. Para Sommerhalder e Alves (2011, p. 89) “os
brinquedos selecionados devem ter como critério: não exigir um controle muito apurado
ou ter algumas adequações que tornem possível a brincadeira por aquelas crianças que
apresentam coordenação motora mais fragilizada.”
Algumas vezes, ao encontrar problemas com seu projeto, ou a falta de clareza ou
fundamentação de sua proposta dificulta a continuidade e a superação dos desafios.
Porém, um projeto muito rígido, sem flexibilidade nem observação e reflexão sobre as
necessidades de surgem durante seu desenvolvimento pode resultar na diminuição da
qualidade do trabalho pedagógico na brinquedoteca.
Desta forma, ao retomar o projeto da Brinquedoteca, os objetivos seus objetivos
com a Educação Especial, o que considerar entre o mediador e suas relações com os
sujeitos brincantes propiciam maior segurança para a elaboração dos planejamentos da
prática lúdica. De acordo com Cunha (1992 apud SOMMERHALDER e ALVES 2011,
p. 89) as crianças com necessidades especiais precisam ser estimuladas por meio do
brincar para o seu desenvolvimento.
Um passeio pela escola de forma a mostrar como os espaços podem ser
motivadores da prática lúdica proporcionou outro olhar para o espaço.
Em relação ao espaço do brincar, pode-se dizer que:
é um elemento de composição do projeto da brinquedoteca a definição dos
seus objetivos, e isso implicará, também, na escolha do espaço, visto que as
necessidades e objetivos da brinquedoteca podem ser mais facilmente
alcançados dependendo do local escolhido para a instalação desse ambiente
lúdico. (SOMMERHALDER e ALVES, 2011, p. 81)
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A preocupação com planejamentos ligados ao trabalho com a ludicidade como
recurso pedagógico não é o único objetivo do brincar na brinquedoteca dentro da escola.
Este conceito demonstra a sua desvalorização. Ao funcionar apenas como ferramenta
para o ensino dos conteúdos intervém sobre o interesse dos alunos pelo espaço, levando
a comportamentos de resistência. Desta forma, os alunos também a desvalorizam,
participando de brincadeiras ou explorando os brinquedos sem cuidado, pois entendem
o espaço como um mundo sem regras e sem dono. Nesse momento a mediação da
professora brinquedista sobre a elaboração de um planejamento pensado a superar à aula
com conteúdos escolares e sim como um plano de prática lúdica. Ao encontro dessa
ideia, Santos (1995) aborda que o profissional brinquedista atua com a criança
mediando situações que envolvem o brinquedo.
O contato com a brinquedoteca durante o planejamento da prática lúdica
possibilitou aos professores em formação, maior reflexão sobre o espaço e os materiais
a serem utilizados. O tempo e as discussões ocorreram livremente, pois é no diálogo que
os adultos resgatam brincadeiras antigas e pensam em novas formas de brincar. A
discussão dos professores em formação apresentou ideias e propostas que apontaram
para a necessidade da ampliarem da pesquisa sobre o brincar com a Educação Especial e
também sobre a classificação dos jogos escolhidos. Essa reflexão pode ser atendida com
a continuidade de pesquisas e estudos sobre o brincar e a brinquedoteca, de maneira a
propiciar a autonomia do professor durante sua atuação pedagógica.
Considerações Finais
A realização das oficinas no decorrer dos quatro períodos de formação dos
professores em Brinquedoteca buscou encontrar nos recursos materiais, temporais e
relacionais, saberes que possibilitassem escolhas individuais e coletivas em vivências
como brinquedistas. Neste sentido, embora as professoras em formação estivessem
satisfeitas com o resultado da sua oficina e naquele momento talvez não conseguissem
identificar os aspectos que poderiam ser ampliados na sua prática lúdica, acredita-se que
passaram a refletir sobre o brincar e a aprendizagem m suas ações pedagógicas
desenvolvidas em outros momentos do estágio. Desta forma, estimulou-se aos alunos do
curso de formação de docentes à investigação da própria atuação profissional durante a
construção de conceitos sobre a ludicidade como recurso pedagógico de forma
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consciente, criativa e reflexiva, o resgate da ludicidade na infância e sua inclusão na
rotina educativa.
Neste sentido, observou-se que muitos educadores, mesmo conhecendo, em sua
formação acadêmica e pedagógica, a ludicidade e suas dimensões educativas, destituemse aos poucos da prática lúdica de forma autônoma, criativa e consciente ao enfrentarem
dificuldades na sua atuação pedagógica frente aos desafios educacionais. Assim, o
desenvolvimento do artigo aponta uma descrição e análise do trabalho, fundamentada
em autores e pesquisadores atuantes no que diz respeito ao brincar e a brinquedoteca na
formação e atuação docente.
O acompanhamento das oficinas nos diferentes períodos do curso de formação
de docentes propiciou a reflexão sobre os diferentes segmentos de formação e atuação
desses futuros profissionais. Nessa perspectiva, observou-se que a autonomia do
professor na prática pedagógica está relacionada à mediação que lhe é ofertada durante
o processo de formação e ocorre também quando em situações de jogos e brincadeiras,
o que pode significar suas ações em um contexto mais construtivo e coletivo entre os
dois lados, sujeitos que ensinam e aprendem.
A avaliação da oficina, “Leilão de Jardim” com as professoras em formação,
através de questionamentos sobre o tema escolhido, os objetivos, a prática e os
resultados observados foi feita após a prática lúdica com a professora brinquedista. As
alunas falaram sobre a necessidade de um planejamento bem organizado, desenvolvido
a partir de pesquisas sobre o conteúdo lúdico a ser abordado. Apontaram perceber
dificuldades entre os objetivos propostos no planejamento e à avaliação do processo.
Observaram que através da ludicidade os objetivos devem explicitar os aspectos
motores, cognitivos, afetivos e sociais, porque o brincar na aprendizagem estimula
habilidades individuais que serão necessárias à aprendizagem das áreas de
conhecimento. Nesse aspecto, destacaram a importância do conhecimento sobre a
ludicidade no que diz respeito à articulação entre teoria e prática, porque diferente ou
paralelo aos planos de aula que objetivam o ensino dos conteúdos escolares, segundo as
professoras em formação, há de se identificar o processo de desenvolvimento dos
alunos, em suas necessidades psicomotoras por exemplo.
Identificaram que na elaboração de formas com massinha, os alunos associaram
suas vivências anteriores à conceitos sobre círculo ou as nomeadas “cobrinhas,
minhocas” ou ainda as que necessitavam da associação de significados. Identificaram na
prática lúdica a formação da identidade, quando os alunos descreviam ideias e

ISSN 2177-336X

7502

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

39
sentimentos que envolviam a sua interpretação sobre o tema da poesia. Perceberam que
ter necessidades especiais necessita uma preocupação com a qualidade da própria
linguagem para que a informação se torne significativa.
Como instrumento final de avaliação foi proposto às alunas que elaborassem um
texto reflexivo sobre a prática lúdica, apontando os aspectos observados, avaliando o
processo identificando principalmente os aspectos construtivos e os aspectos que
poderiam ser organizados de forma diferente a partir das necessidades e interações dos
alunos. Os textos apontaram que o trabalho com os alunos da educação especial
possibilitou aos professores em formação a percepção do significado de uma prática
lúdica planejada, pois quando os alunos com necessidades especiais não confiavam ou
não se interessavam pelas atividades demonstravam insegurança, a mediação
necessitava de maior interação das professoras. O brincar é fundamental para o
desenvolvimento humano, desta forma, as necessidades especiais dos educandos devem
ser consideradas e atendidas.
Nesse sentido, as oficinas de Brinquedoteca no curso de formação docente
possibilitaram em suas práticas no quarto período do curso a consciência de que todas
as crianças têm direito ao brincar de qualidade, independente de suas necessidades
especiais. O brincar planejado, no sentido de que seja elaborado com pesquisa e
conhecimento sobre a ludicidade nos seus aspectos educativos. Tais reflexões se devem
ao compartilhamento entre o enfoque teórico sobre a ludicidade e o desejo de que as
oficinas fossem instrumentos positivos na ação pedagógica de cada professor em
formação e alunos.
O registro dessa experiência em formação docente na Brinquedoteca do IEPPEP
vem

sendo

compartilhado

em

um

Blog,

sob

o

seguinte

endereço:

brinquedotecaieppep.blogspot.com.
Contudo a reflexão sobre a proposta da Brinquedoteca na formação docente leva
a crer que a prática lúdica possa ser reconhecida em sua relevância como mediadora da
aprendizagem escolar, seja ela no ensino para alunos com ou sem necessidades
educacionais especiais. Ao desenvolver propostas lúdicas em brinquedotecas escolares,
os professores sempre encontrarão novos desafios a serem superados, apontando que o
processo de construção do conhecimento sobre a ludicidade estará sempre em
movimento, neste sentido, sua inserção e valorização na graduação e, em todos os
segmentos da formação continuada devem estar presentes.
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM FOCO

Em função da crescente falta de atratividade da carreira docente, decorrente de
problemas enfrentados pelo atual sistema de ensino, frequentemente divulgados pela
mídia, cresce a preocupação com a formação inicial e continuada do professor, que vêm,
historicamente, segregando teoria e prática. Com o intuito de contribuir para a discussão
do tema, que vem se propagando nos últimos anos, propomos um debate em torno da
formação pedagógica, vista de diferentes perspectivas. Assim, foram realizadas as
seguintes análises: (1) Como está representada a formação e o trabalho docente na
portaria Nº 206 de 21 de outubro de 2011, que dispõe sobre o apoio à execução do
Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II. Para tal, foi utilizado o modelo
da estratégia argumentativa (MEA), fundamentado na teoria da argumentação. (2)
Como vem sendo desenvolvida a formação pedagógica no curso de licenciatura em
Letras. A análise fundamentou-se na Teoria das Representações Sociais, baseando-se na
abordagem processual, em que se busca identificar as representações sociais por meio
de seus processos formadores: objetivação e ancoragem. (3) Análise dos textos
normativos dos cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica
dos Institutos Federais. Essa investigação se deu por meio da Análise Retórica,
buscando-se identificar esquemas representativos dos discursos, observando os
significados que as argumentações fazem emergir. Entre outros aspectos, como
resultados das análises desenvolvidas, identificamos contradições em argumentos na
busca por reforçar a importância de programas de formação docente, a superficialidade
com que as dificuldades da profissão docente são tratadas pelos documentos analisados,
além de diversos fatores, como o apego à tradição, que dificultam a superação de um
modelo tradicional de formação. Pode-se inferir, portanto, que iniciativas de formação
continuada vêm sendo promovidas adquirindo um caráter compensatório, tendo em
vista a necessidade de suprir lacunas da formação inicial.
Palavras-chave: Formação Docente. Formação Pedagógica. Trabalho Docente.

ISSN 2177-336X

7505

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

RESIDÊNCIA DOCENTE: O QUE REVELA A PORTARIA DA CAPES Nº 206/
2011
LEAL, Carolina de Castro Nadaf
UNESA/RJ - Colégio Pedro II
CORRÊA, Clara
UNESA/RJ - Colégio Pedro II

RESUMO
O interesse pelo tema da Formação Continuada propagou-se nos últimos anos,
abrangendo políticos da área de educação, pesquisadores, acadêmicos, educadores e
associações profissionais. Há uma mobilização em torno do tema, a produção teórica é
progressiva, eventos oficiais e não oficiais possibilitam debates e circulação de análises
e propostas e os sistemas de educação investem com mais frequência no ensaio de
alternativas de formação continuada de professores. Uma delas é o projeto referente à
Residência Pedagógica, através do Projeto de Lei n. 284, datado de 2012, de autoria do
Senador Blairo Maggi. A proposta de uma Residência Pedagógica enquanto política
pública inspira-se na Residência Médica. A relação de proximidade entre esse Projeto e
a formação específica para o professor iniciante se dá na medida em que ele prevê um
período de formação, na escola, ulterior à Formação Inicial. Este trabalho tem por
objetivo analisar como está representada a formação e o trabalho docente na portaria Nº
206 de 21 de outubro de 2011 que dispõe sobre o apoio à execução do Programa de
Residência Docente no Colégio Pedro II. Para seu desenvolvimento, foi utilizado o
modelo da estratégia argumentativa (MEA), fundamentado na teoria da argumentação,
centrado na busca das estratégias utilizadas para convencer o outro através de
argumentos. Com esse tipo de análise foi possível inferir que a formação inicial ainda
continua incipiente, sendo necessária ser complementada por uma formação continuada,
que, nesse caso, de acordo com a Capes, dará certo, para que o professor tenha sucesso
em seu trabalho. Esse programa, baseado nos princípios da residência médica, é
diferente porque irá valorizar o magistério, assim como a residência médica é
valorizada. O programa tem uma proposta assertiva porque agora será realizada em uma
instituição de tradição e excelência que dará resultados positivos.
Palavras-chave: Formação Docente; Trabalho Docente; Residência Docente.
INTRODUÇÃO
As inúmeras mudanças que vem ocorrendo no trabalho docente e na organização
escolar nas últimas décadas têm conferido destaque à formação inicial e continuada de
professores, constituindo-se foco de diversos estudos e pesquisas.
Zeichner (2010) destaca a falta de articulação entre o espaço de formação nas
universidades e o campo da prática como um problema constante na formação de
professores. Ao analisar as parcerias entre universidade e escola, o autor aponta a
criação de espaços de conexão como uma excelente estratégia para aproximar os
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conhecimentos da formação e do trabalho. Porém, tal estratégia acarreta mudança da
epistemologia da formação docente, superando o modelo tradicional, que posiciona o
conhecimento acadêmico como principal fonte do conhecimento sobre o ensino, “para
uma situação na qual o conhecimento acadêmico e o conhecimento dos professores
experientes da Educação Básica gozam da mesma importância” (ZEICHNER, 2010, p.
488).
Frente às fragilidades da formação inicial e aos inúmeros desafios enfrentados
pelos professores no cotidiano escolar, a formação continuada assumiu grande
importância (PERRENOUD, 2000; IMBERNÓN, 2010) sendo tomada ora como
requisito para o trabalho docente, uma vez que foi inicialmente conduzida ora como
aprofundamento e avanço na formação de professores (GATTI, 2008), ora como
formação compensatória, destinada a preencher lacunas da formação inicial (GATTI;
BARRETO, 2009).
Segundo Imbernón (2009) a formação continuada atinge algumas dimensões
educacionais ─ como

subjetividade docente, suas emoções e sentimentos;

disponibilidade para aprender com os pares; conhecimentos profissionais ─ e
institucionais, salientando que mudanças culturais são refletidas no cotidiano
profissional. O posicionamento de Imbérmon se aproxima ao de Tardif (2008), que
compreende que a formação do professor é um continuum, onde, em decorrência da
carreira docente, as fases de trabalho se revezam com as de formação continuada. Ou
seja, a formação profissional do docente vai muito além da formação inicial, ela se
aperfeiçoa e se cria na formação continuada e na vivência do professor com seus pares
no ambiente de trabalho. Essa formação relacionada às práticas pode propiciar o
aperfeiçoamento através “da formação sobmedida, formação no ambiente de trabalho,
formação concebida como uma pesquisa-ação, doutorado profissional, etc” (TARDIF,
2008, p. 292).
Gatti, Barreto e André (2011) entendem que as iniciativas de política de inserção
à docência e ao trabalho com os professores iniciantes realizadas pelo MEC bem como
pelas esferas estaduais e municipais são um caminho para superar os impasses sobre o
“abandono” dos professores iniciantes e a insípida relação entre a universidade e a
escola.

Destacam

que

uma

formação

continuada

que

ofereça

suporte

ao

desenvolvimento profissional, que promova um crescimento pessoal e institucional e
que favoreça possíveis mudanças na prática, colabora para o progresso da formação e do
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trabalho docente.
A Anfope (1992) já havia apontado, no início dos anos 90, que a formação do
professor deveria ser constante durante toda a sua prática docente. A defesa da tese de
que a melhoria do ensino pode se dar por meio da qualificação docente contribuiu para
que houvesse um forte incremento nas políticas de formação continuada, tendo por
resultado a formulação de novas propostas e programas e a ampliação de investimentos
públicos.
Nessa direção, o senador Marco Maciel propôs através do Projeto de Lei n. 227
de 04 de maio de 2007, a “residência educacional” aos professores habilitados para a
docência nos anos iniciais do ensino fundamental, etapa ulterior da formação inicial,
que deveria ser regulamentado nos aspectos pedagógicos pelos Conselhos de Educação
e, nos aspectos administrativos e financeiros, pelos sistemas de ensino, com a
colaboração da União. Essa residência seria um pré-requisito de atuação em qualquer
rede de ensino, pública ou privada. No caso da rede pública, o certificado de residência
poderia ser obrigatório como título nos concursos públicos, de acordo com lei geral ou
dos sistemas de ensino. Porém, este projeto acabou arquivado sem ser votado.
Em 2012, o senador Blairo Maggi, por meio do Projeto de lei n. 284, de 08 de
agosto 2012 fez algumas adaptações ao Projeto de autoria de Marco Maciel. A
reformulação de Maggi prevê a residência aos professores habilitados para a docência
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, etapa também ulterior da
formação inicial, com o mínimo de 800 horas de duração e bolsa de estudo. Propôs,
inclusive, a substituição do termo “residência educacional” por “residência
pedagógica”. Também não inclui a previsão de que a residência se transforme em prérequisito para a atuação docente nessas etapas da educação básica, com vista a assegurar
os direitos dos docentes em exercício que não tiveram acesso a essa modalidade
formativa. No entanto, nada impede que o certificado de aprovação na residência
pedagógica, uma vez aprovado o projeto, passe a ser utilizado nos processos seletivos
das redes de ensino, no bojo das provas de títulos. Da mesma forma, os professores em
exercício poderiam se beneficiar da realização da residência, como estratégia de
atualização profissional.
A proposta de uma residência pedagógica enquanto política pública inspira-se na
residência médica, conforme se pode constatar no texto do Projeto de Lei apresentado
ao Congresso Nacional:
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A "residência médica" inspira o presente projeto de lei.
Sabemos da importância na formação dos médicos dos dois, ou mais
anos, de residência, ou seja, do período imediatamente seguinte ao da
diplomação, de intensa prática junto a profissionais já experientes, em
hospitais e outras instituições de saúde, quando não somente são
testados os conhecimentos adquiridos como se assimilam novas
habilidades exigidas pelos problemas do cotidiano e pelos avanços
contínuos da ciência (SENADO FEDERAL, 2007, p. 2).

Instituída pelo Decreto n. 80.281, de 5 de setembro de 1977, a residência médica
é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de
curso de especialização. Funciona em instituições de saúde sob a orientação de
profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerada o
“padrão ouro” da especialização médica.
A relação estabelecida entre esse Projeto e a formação específica para o
professor iniciante acontece na medida em que ele é um período de formação, na escola,
ulterior à formação inicial, a ser regulamentado pelos Conselhos de Educação e pelos
Sistemas de Ensino. A expectativa é que esse período melhore a prática pedagógica do
professor, visando a necessidade apontada no projeto de avanços na qualidade do
processo educacional.
Pela sua aproximação com a concepção de residência médica, o Projeto da
Residência Pedagógica prevê o acompanhamento do professor iniciante por um
professor experiente, sendo que este possivelmente orientará seu trabalho na instituição
de ensino, o que difere de outras propostas de formação continuada.
Esse Projeto tem em sua essência o objetivo de superar a tradicional distância
entre a teoria e a prática na formação dos estudantes, prevendo uma ação compartilhada
de formação entre a Universidade, os estudantes em formação e as escolas públicas
parceiras o que se aproxima das três estratégias propostas por Zeichner (1995) para
suplantar a divisão entre a pesquisa dos educadores e a pesquisa acadêmica em
educação: (1) envolvimento dos profissionais das escolas em discussões sobre o
significado e a importância das investigações desenvolvidas nas universidades e outras
instituições de pesquisa; (2) desenvolvimento de projetos de pesquisa em colaboração
com os professores nas escolas para superação de modelos hierárquicos; e (3) apoio a
projetos de pesquisa-ação desenvolvidos pelos educadores.
A CAPES, com a promulgação da LEI nº 11.502, de 11 de julho de 2007, passa
a ter, entre as suas atribuições, a de subsidiar o Ministério da Educação na formulação
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de políticas e no desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais
do magistério para a Educação Básica. De acordo com a legislação, essa formação deve
acontecer em colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Os
principais programas de formação de professores apoiados pela Capes estão agrupados
conforme os diferentes momentos de formação docente: inicial, continuada e extensão,
todos comprometidos com a pesquisa e a divulgação científica.
No grupo dos programas de formação continuada encontra-se o de Residência
Docente, projeto piloto desenvolvido no Colégio Pedro II, que visa proporcionar, aos
professores em exercício na rede pública, diferentes experiências e práticas
pedagógicas.
O Colégio Pedro II é uma tradicional instituição de ensino público federal, sendo
o terceiro mais antigo dentre os colégios em atividade no país (o mais antigo é o
Atheneu Norte-Riograndense).
Foi fundado na época do período regencial brasileiro em 2 de dezembro de 1837
e integrava um projeto civilizatório mais amplo do império do qual faziam parte a
fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquivo Público do Império,
seus contemporâneos. No plano da educação pretendia-se a formação de uma elite
nacional, razão pela qual a instituição se propunha a formar quadros políticos e
intelectuais para os postos da alta administração, principalmente pública.
Até a década de 1950, era designado “Colégio Padrão do Brasil”, uma vez que
seu programa de ensino servia como modelo de educação de qualidade para os colégios
da rede privada, que solicitavam ao Ministério da Educação o reconhecimento de seus
certificados justificando a semelhança de seus currículos aos do Colégio Pedro II.
O quadro docente era integrado por professores renomados, como o Barão do
Rio Branco, Euclides da Cunha, Manuel Bandeira e Aurélio Buarque de Holanda, assim
viu-se obrigado a aumentar a oferta de vagas devido ao grande número de inscritos para
seu concurso de acesso.
Atualmente, conta com 12 campi na cidade do Rio de Janeiro nos bairros do
Centro, São Cristóvão (3 campi), Humaitá (2 campi), Tijuca (2 campi), Engenho Novo
(2 campi) e Realengo (2 campi). Também possui um campus em Niterói e outro em
Duque de Caxias.
O Colégio mantém convênios com instituições públicas e privadas, como o
Observatório Nacional, a Petrobras, a Fundação Oswaldo Cruz, o Museu Nacional
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(UFRJ) e outras, oferecendo estágios e complementação de estudos aos seus alunos.
Oferece ainda cursos técnicos, integrados ao ensino médio regular, nas áreas de meio
ambiente (Campus São Cristóvão), e de informática (Campi São Cristóvão, Engenho
Novo e Tijuca) e de música (Campus Realengo).
A tradição de excelência em educação da instituição foi reconhecida pelo
Governo Federal brasileiro, em 1998, quando o Colégio recebeu o Prêmio Qualidade
por seu projeto de Qualidade Total na área de educação.
A Capes levando em consideração essa tradição de excelência do Colégio e por
ser a única instituição pública federal que atua na educação básica criou a portaria Nº
206 de 21 de outubro de 2011 que dispõe sobre o apoio à execução do Programa de
Residência Docente na instituição. O documento versa sobre a regulamentação do
programa, atribuições dos participantes e as remunerações oferecidas.
Essa iniciativa nos instigou a analisar como está representada a formação e o
trabalho docente nesse documento e, para tanto, faremos uso do Modelo de Estratégia
Argumentativa (MEA).
OBJETIVO
Analisar como está representada a formação e o trabalho docente na portaria Nº
206 de 21 de outubro de 2011 que dispõe sobre o apoio à execução do Programa de
Residência Docente no Colégio Pedro II.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi feita através da coleta da portaria da Capes que versa sobre a
regulamentação do programa, atribuições dos participantes e as remunerações
oferecidas. Nesse documento, os princípios que fundamentam a residência docente são
apresentados pelos especialistas que discutem tal implementação. Além dessas
informações que expressam o que é de comum acordo, pretendemos localizar os
discursos de oposição.
Os dados coletados serão analisados segundo o Modelo da Estratégia
Argumentativa (MEA), proposto por Castro e Bolite-Frant (2011) e fundamentado na
teoria da argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), centrado na
busca das estratégias utilizadas para convencer o outro através de argumentos.
Os registros escritos expõem as representações dos debatedores acerca da
formação e trabalho docente. Conforme Rizzini, Castro e Sartor (1999, p. 100):
Quando alguém fala ou escreve, o faz para um outro ou outros com
um objetivo determinado. (...) Um discurso é preparado pelo seu autor
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com uma intenção, mesmo que esta não seja totalmente clara para ele.
A análise buscará explicar a quem o falante está se dirigindo, o que ele
diz e qual a sua intenção.

A análise baseada na Nova Retórica está ligada a buscar estratégias para
convencer o outro através de argumentos. Esse mecanismo é usado para encontrar as
relações entre os argumentos e os “efeitos” do discurso, ou seja, a adesão do outro ou
uma ação decorrente desta (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011).
É no discurso que as representações se produzem, se formam, são modificadas e
reveladas e é, através da relação retórica que os três elementos centrais do discurso são
integrados (orador, discurso e auditório), o que permite a comunicação (MEYER,
2002). O orador elabora um esquema argumentativo com a finalidade de persuadir e ser
aceito, o discurso, baseia-se nos seus e nos valores do grupo a que se destina, o
auditório. Este último não recebe passivamente a mensagem, mas a restaura a partir de
seus próprios esquemas conceituais, o que o torna coautor da mensagem.
A análise argumentativa não tem a finalidade de estabelecer verdades, ou de
apontar que um discurso tem razão ou não, uma vez que a retórica atua com juízos de
valor, com o que é verossímil e as análises desses argumentos buscam reconhecer “as
verdades” para um grupo estudado (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011).

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Para analisar o documento, organizamos as propostas argumentativamente de
onde se extraíram duas teses de momentos em que o texto se apresenta como
controverso.
Tese 1 – O Programa de Residência Docente valoriza o magistério.
Tese 2 – Tradição de excelência do Colégio Pedro II aumenta o IDEB.
De acordo com o documento, a atribuição da Capes é induzir e fomentar a
formação inicial e continuada dos docentes, com a finalidade de valorizar o magistério.
Induzir significa persuadir à prática de alguma coisa; interferir na vontade alheia; levar
alguém ou algo a. Mas, por que induzir? A palavra induzir acrescenta sentido ao que
está sendo dito. A formação continuada é um tema polêmico que não tem causado
impacto nos docentes. No entanto, a Capes está indo contra essa corrente. Está
propondo outro tipo de formação, diferente das que vem sendo oferecida. E como está
formação irá valorizar o magistério? Segundo o documento, é porque agora os docentes
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estarão inseridos em uma instituição de tradição e excelência, orientados por professores
experientes e isso valorizará o magistério. O residente deverá cumprir um mínimo de
500 horas de atividades estipuladas pelo colégio. E ao realizarem a residência, os
participantes receberão uma bolsa durante a formação, provavelmente, associa-se o
ganho da bolsa à valorização dos docentes, já que isso é um slogan conhecido.
Um dos objetivos da residência é validar o impacto da proposta inovadora. A
palavra validar acrescenta um sentido ao que está sendo dito. Ora, se a Capes já irá
validar o programa, é porque supõe que ele terá impacto na formação. Ou seja, a Capes
está induzindo um programa que, no documento, mostra uma quase certeza de que
causará impacto. O programa não estará sendo testado, não será mais uma tentativa,
estará sendo validado, é uma proposta assertiva porque agora será realizada em uma
instituição de tradição e excelência que dará resultados positivos.
A palavra inovadora também é um acréscimo. A Capes a utiliza para mostrar
que na área da educação ainda não houve um programa como esse, baseado nos
princípios da residência médica. Essa proposta é diferente porque essa irá valorizar o
magistério, assim como a residência médica é valorizada.
De acordo com o documento, o programa irá oportunizar o compartilhamento,
mediante imersão no cotidiano do Colégio Pedro II, a vivência educacional da
instituição, oferecendo ao recém-licenciado uma formação complementar em questões
de ensino e aprendizagem da área ou disciplina e em aspectos da vida escolar.
O programa também irá propor aos professores da educação básica uma vivência
profissional orientada que propiciará o acompanhamento de ações pedagógicas, o
desenvolvimento da autonomia na produção e na aplicação de estratégias didáticas, a
internalização de preceitos e normas éticas e o estímulo à reflexão crítica a respeito da
ação docente. Conforme o documento assinala, o programa é proposto aos docentes,
dessa forma, num certo sentido, transfere a responsabilidade do êxito para o próprio
docente, uma vez que caberá a eles aceitar a proposta.
Segundo a Capes, o programa promove e fomenta a articulação do Colégio
Pedro II com a rede pública, estendendo a essa tradição e a experiência do colégio,
contribuindo para elevar o IDEB nas escolas públicas, tendo em vista que a prioridade
será dada aos participantes que atuam em escolas de baixo IDEB. De acordo com o
documento, a imersão do docente nessa instituição de tradição e experiência, orientado
por professores experientes irá ajudá-lo a elevar o IDEB de sua escola. Ou seja, para a
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Capes, o simples contato do docente com o cotidiano do Colégio Pedro II, com sua
tradição, com sua expertise, já será suficiente para impactar o IDEB.
Consoante com o documento, a instituição será acompanhada e avaliada pela
Capes de modo a subsidiar decisões sobre a expansão desse modelo a outras instituições
que sejam de tradição e excelência para contribuir com a formação continuada. Ou seja,
esse modelo de formação só dará certo se ocorrerem em instituições de tradição e
excelência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com essa análise podemos inferir que a formação inicial ainda continua
incipiente, sendo necessária ser complementada por uma formação continuada, que,
nesse caso, será uma que dará certo, para que o professor tenha sucesso em seu trabalho.
Esse programa, baseado nos princípios da residência médica, é diferente porque
irá valorizar o magistério, assim como a residência médica é valorizada. O programa
tem uma proposta assertiva porque agora será realizada em uma instituição de tradição e
excelência que dará resultados positivos.
A residência docente irá inserir os docentes em uma instituição de tradição e
excelência, que serão orientados por professores experientes, o que valorizará o
magistério. Essa imersão irá ajudá-lo a elevar o IDEB de sua escola, ou seja, para a
Capes, o simples contato do docente com o cotidiano do Colégio Pedro II, com sua
tradição, com sua expertise, já será suficiente para impactar o IDEB, logo, irá ajudar o
professor em sua sala de aula.
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A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE RETÓRICA

Cíntia Dantas
Instituto Federal do Tocantins – Campus Palmas / Universidade Estácio de Sá

Resumo:
O desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil sempre
teve como fio condutor os processos produtivos do país, responsáveis pelo caráter
dicotômico da Educação Profissional. Com a formação da Rede Federal de Educação
Científica e Tecnológica (RFECPT), em 2008, se deu um processo de adesão das
instituições de ensino profissional ao modelo dos Institutos Federais. Essas instituições,
referência na formação de trabalhadores, passaram a ter como meta a oferta de, ao
menos, 20% de matrícula em cursos de licenciatura e/ou programas especiais de
Formação Pedagógica. As práticas que ocorrem nos meios sociais – e educacionais - são
condicionadas por crenças e valores que circulam nos meios e são criadas e mantidas
em contextos conversacionais por argumentos que visam persuadir, podendo, portanto,
ser mais bem compreendidas por meio da Análise Retórica pela Teoria da
Argumentação (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Assim, Este trabalho
busca colaborar com o entendimento de processos argumentativos recorrentes nas
práticas sociais. Considerando o contexto em que textos normativos da educação
profissional são criados, procura expor técnicas argumentativas usadas na redação.
Tendo como objetivo analisar textos normativos dos Institutos Federais a respeito da
formação pedagógica. A metodologia utilizada nessa investigação, de caráter descritivo
e interpretativo, constitui em identificação de esquemas que sejam representativos dos
discursos, observando os significados que as argumentações fazem emergir. Entre
outros aspectos, como resultados da análise, identificamos que o texto analisado não
discute profundamente as possíveis causas da escassez de professores para a educação
básica e profissional nem aponta quais as concretas e realistas contribuições que os
Institutos Federais podem oferecer para o desenvolvimento local e regional.
Apresentam, ainda, contradições em argumentos na busca por reforçar a importância
dos Institutos Federais para o desenvolvimento da educação profissional brasileira.

Palavras-chave: Educação Profissional. Formação Pedagógica. Análise Retórica.
Introdução
Os Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologia, ou simplesmente os
Institutos Federais são resultado da formação da Rede Federal de Educação Científica e
Tecnológica (RFECPT) com a Lei 11.892 de 2008. (BRASIL, 2008). Historicamente
instituições com referência na formação de trabalhadores passam, com a “nova”
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configuração, a ter que garantir o mínimo de 20% de suas vagas para cursos de
licenciatura e/ou programas especiais para formação pedagógica de professores.
A criação dos Institutos Federais e sua expansão pelo território nacional fazem
parte de políticas de governo para aumento da oferta de educação superior, em especial
licenciaturas; como também se incluem como política específica voltada à formação
pedagógica de professores.
Sobre os motivos que levam à necessidade de expansão das licenciaturas o
governo defende, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação e Cultura (SETEC/MEC), que há escassez de professores no
Brasil. No entanto, aumentar o número de licenciados não representa necessariamente o
fim dessa escassez e seus motivos perpassam questões que a tornam uma área
profissional pouco atraente “tanto pelas condições de formação oferecidas pelos cursos
em si, quanto pelas condições em que o exercício da profissão se dá, além das condições
salariais, a desvalorização profissional, a imagem social ambígua e a baixa autoestima
de muitos professores” (MOURA e SILVA, 2007, p. 33).
O que se constata é que a formação de professores para a educação básica e
profissional brasileira tem sido tratada por meio de políticas de governo e não por
políticas de Estado que requerem a responsabilidade do Estado na criação e manutenção
da educação pública e de qualidade na formação de seus professores.
Exemplo disso são os Institutos Federais, com legislação que institui reserva de
vagas para a formação de professores, que aplicam política para atender uma
necessidade pontual, enquanto seria necessário um projeto que abarcasse todas as
implicações que a formação de professores pelos Institutos Federais pode provocar.
Nesse viés, entendemos que as práticas que ocorrem nos meios sociais – e
educacionais - são condicionadas por crenças, valores, modelos e símbolos que circulam
nos meios e são criadas e mantidas em contextos conversacionais nos quais são
utilizados argumentos que visam persuadir. Defendemos, portanto, poderem ser mais
bem compreendidas por meio da análise retórica, pela Teoria da Argumentação
(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Tendo como objetivo analisar textos normativos dos Institutos Federais a
respeito da formação pedagógica; esse trabalho considera o contexto em que o discurso
de textos normativos referentes à criação e organização dos Institutos Federais – um
locus diferente na oferta de formação inicial e continuada de professores – foram
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redigidos e procuramos expor as técnicas argumentativas que fizeram inferência ao que
o grupo valoriza, ou “o que considera preferível fazer ou ter” (MAZZOTTI e ALVESMAZZOTTI, 2010, p.71).
Como corpus para análise selecionamos o texto intitulado: Lei 11.892/2008 com
comentários e considerações. Texto criado e disponibilizado pelo SETEC/MEC.
Entendemos que textos de documentos normativos embora não tragam uma
argumentação em si mesmos, “tanto são „emoldurados‟ pelas exposições de motivos e
consideranda, quanto se tornam objeto de „interpretações argumentadas‟ para a sua
aplicação” (LOBO NETO, 2005, p. 1).
Também por isso, nosso aporte teórico e instrumental de análise dos dados foi a
Análise Retórica, pelo viés da Teoria da Argumentação, como proposto por Perelman e
Olbrechts-Tyteca (2005) no movimento conhecido como Nova Retórica. A Análise
Retórica permite focalizar as relações entre os esquemas argumentativos e seus
significados, como também, as técnicas discursivas e seus efeitos de adesão, influência
ou rejeição sobre o auditório.

Procedimentos Metodológicos
Pelo viés da Teoria da Argumentação, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005)
consideram necessária a análise do contexto no qual o discurso é criado, como também
a identificação das premissas (lugares do preferível) do discurso e dos argumentos
centrais e nucleares. Após delinear o contexto discursivo e as premissas, partimos para a
identificação e análise dos esquemas argumentativos: dissociação de noções, metáforas,
metonímia (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005), ironia, slogan e lema
(MAZZOTTI, 1997; MAZZOTTI, T. B. e ALVES-MAZZOTTI, 2010). E assim,
procuramos interpretar os esquemas representativos do discurso.

1. A Formação pedagógica nos Institutos Federais
Antes da constituição dos Institutos Federais, com a Lei 11.892/2008 (BRASIL,
2008), a educação profissional brasileira já havia podido ofertar cursos para a formação
docente. Em 1969, o Decreto-Lei 549 (BRASIL, 1969) que autorizou os órgãos técnicos
do Ministério da Educação, encarregados da administração e coordenação do Ensino
Técnico Agrícola, Comercial e Industrial, a organizar, em nível superior e para as
respectivas áreas, os cursos de Formação de Professores para o Ensino Técnico.
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Em 1978, com a transformação de três das Escolas Técnicas em Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFET), um dos objetivos era a oferta de
licenciaturas plenas e curtas para o então 2º. Grau e para a formação de tecnólogos.
Em 1981, o CEFET – Minas Gerais passou a oferecer os chamados esquemas I e
II para a formação de professores de disciplinas específicas. Este modelo de formação
partiu da Portaria Ministerial 432/1971 (BRASIL, 1971) que fixou normas relativas aos
cursos superiores de formação de professores de disciplinas especializadas no ensino de
2º. Grau.
Os chamados Cursos Emergenciais Esquema I e II tinham como objetivo
possibilitar a qualquer profissional formado com graduação de nível superior a
formação pedagógica, cursando disciplinas pedagógicas exigidas para a licenciatura
(esquema I) e a qualquer profissional de nível técnico, além das disciplinas pedagógicas,
disciplinas de conteúdos específicos relativos à área de seu diploma de segundo grau,
passando a ser, então, licenciado (esquema II).
A carência de professores para lecionarem no campo da educação profissional,
principalmente na área secundária (indústria), contribuiu com a justificativa para a
implantação dos esquemas I e II, mas a Portaria 432/71 (BRASIL, 1971) foi revogada
em 1997 com a vigência da Resolução CNE/CP 02/1997 (BRASIL, 1997a) que
regulamentou a oferta dos programas especiais de formação pedagógica de docentes
para as disciplinas do currículo do ensino fundamental do ensino médio e da educação
profissional em nível médio. Assim, foi mantida a proposta de formação de professores
em cursos emergenciais para quem já possuía formação em nível superior.
Durante a década de 1990, à medida que as Escolas Técnicas se tornavam
CEFET, a prerrogativa para ministrar cursos de formação de professores se expandiu.
Em 1993, com a Lei 8.711, a formação de professores pelos CEFET foi redirecionada
para a “formação de professores especializados para as disciplinas específicas do ensino
técnico e tecnológico” (BRASIL, 1993, Art. 3º.). No entanto, sete anos depois esta
formação nos CEFET voltou a ser “para disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino
Médio e da Educação Profissional” (BRASIL, 2000, Art. 1º.).
Com base na legislação, a formação docente para a educação profissional pode
ser dividida em dois grandes períodos históricos. O primeiro de 1909 a 1996, período
caracterizado pela (não) formação pedagógica, isto por não haver projeto consistente
para a esses profissionais. E o segundo período, pós reforma educacional com a Lei de
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Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 (BRASIL, 1996). A década de 1990 foi marcada
pelas agendas internacionais com recomendações voltadas ao desenvolvimento de país
tendo como foco, a educação.
Assim, a partir de 1997 (BRASIL, 1997b, Art. 8º.) os CEFET já possuíam
autonomia para “a criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e
tecnológico da Educação Profissional”. Mas em 2000, com o Decreto 3.462 (BRASIL,
2000), foi concedida autonomia aos novos CEFET para criar cursos de formação de
professores para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da
Educação Profissional. A partir disso, passaram a implantar cursos de licenciatura,
porém, segundo Bonfim (2003), em condições diferentes das universidades, porque não
tinham quadro de professores suficientes em relação ao preparo para o Ensino Superior,
nem possuíam a mesma carreira.
Para a autora, a formação de professores nos CEFET nos anos 2000 era pautada
por racionalidade hegemônica, ou seja, deveriam fazer mais com menos e rapidamente.
Isso teria resultado na criação de licenciaturas sem quadro docente especifico, com
exigência de rapidez na implantação, com pressão do Ministério da Educação e Cultura
(MEC); sem acervo bibliográfico e laboratórios específicos, além de descumprimento,
por parte do MEC, do compromisso de apoiar técnica e financeiramente a implantação.
O resultado disso, ainda segundo Bonfim (2003), foi o financiamento de vários
cursos com duração e carga horária reduzida em relação às licenciaturas tradicionais,
pouca articulação com as redes estaduais e municipais de educação, com o MEC e com
as universidades. E ainda, reduzida cultura de atuação na Educação Superior e sua
inexistência no campo da formação de professores e dificuldade na integração entre
ensino, pesquisa e extensão. As licenciaturas se tornaram, em vários casos, “corpo
estranho” dentro dos próprios CEFET.
Em 2008, com a criação dos Institutos Federais a prerrogativa para a formação
de professores para a educação básica e profissional continuou com foco para as
ciências da natureza e da matemática.
Para os Institutos Federais, dentre outros objetivos estabelecidos pelo Artigo 7º.
da Lei 11.892/2008 (BRASIL, 2008), estes têm como meta a oferta de, no mínimo, 20%
de suas vagas para cursos de licenciatura e/ou programas especiais para formação
pedagógica de professores para a Educação Básica e profissional, sobretudo nas áreas
de ciências e matemática.
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Lembrando que o primeiro período se caracterizou pela ausência de projeto
consistente para a formação de professores para a educação profissional. O segundo
período, o atual, é marcado por projetos descontinuados com caráter, comumente
adjetivado de excepcional, emergencial, transitório ou especial. Sendo esse o modo
como a formação de professores para a educação profissional é tratada.
A formação pedagógica dos professores de educação profissional acontece de
diversas formas: programas especiais, pós-graduação lato sensu, formação em serviço e
formação a distância. E mesmo numa combinação dessas formas. Com a aprovação da
Resolução CNE no. 02/1997 (BRASIL, 1997a) que “dispõe sobre os programas
especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino
fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio” (BRASIL,
1997a, p. 1) a fim de “suprir a falta de professores habilitados, em determinadas
disciplinas e localidades, em caráter especial” (idem) tendo os ingressantes nesses
programas, “sólida base de conhecimentos na área de estudos ligada a essa habilitação”
(ibdem), ou seja, portadores de diploma de nível superior, em curós correlacionados à
habilitação pretendida.
O conjunto curricular seria formado pelos núcleos contextual, estrutural e
integrador. O núcleo contextual tratando da compreensão do processo ensino
aprendizagem e suas relações no interior e exterior da escola, ou seja, conhecimentos do
papel da escola, estrutura, legislação e fundamentos da educação básica e profissional.
No núcleo estrutural abordando os conteúdos curriculares e no núcleo integrador
tratando da prática do ensino com diferentes perspectivas no desenvolvimento de
projetos multidisciplinares. A carga horária de 540 (quinhentas e quarenta) horas, no
mínimo, das quais 240 (duzentas e quarenta) horas são destinadas para os estudos
teóricos, que podem ser realizados utilizando a metodologia semipresencial, na
modalidade de ensino a distancia; e 300 (trezentas) horas para a prática de atividades
desenvolvidas em instituições de ensino básico, com atividades próprias da rotina
escolar, garantindo a vivência escolar. Tendo os concluintes o certificado e registro
profissional equivalente à licenciatura plena.
No entanto, destinadas à formação inicial de professores para a educação
profissional, existem propostas, como a apresentada por Machado (2008), com as
seguintes possibilidades: I) licenciatura para graduados; II) licenciatura integrada com
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curso de graduação em tecnologia; III) licenciatura para técnicos de nível médio ou
equivalente; IV) licenciatura para concluintes do ensino médio.
Ainda segundo a autora, lembrando a diversidade de situações de atuação do
professor da educação profissional “e dispersão das soluções que vêm sendo praticadas,
os professores da educação profissional são levados a atuar com um mínimo de
orientações pedagógicas e técnicas” (MACHADO, 2008, p. 17).
Machado (2008) também levanta questões para a organização curricular e
pedagógica das licenciaturas para a educação profissional em qualquer uma das quatro
modalidades de licenciatura propostas. Desse modo, o conjunto curricular formado
pelos núcleos contextual, estrutural e integrador, como estabelecidos pela Resolução
CNE no. 02/1997 (BRASIL, 1997a) seriam contemplados.
O histórico das instituições que compõem a Rede de Educação Profissional é
apontado por Sousa e Beraldo (2009), como sendo de tradição a atuar na formação
profissional, em especial no setor técnico-industrial e agropecuário. A oferta de
licenciaturas é recente para os docentes dessas instituições, requerendo domínio teórico
e metodológico no campo da educação. Indicando, assim, um desafio para a articulação
de projetos educacionais de ensino médio e superior por terem que oferecer diversos
cursos: cursos técnicos para alunos em idade regular, técnicos para jovens e adultos,
tecnólogos, engenharias, licenciaturas, pós-graduações lato e stricto sensu. A isso se
somando a necessidade da conjugação do ensino com a pesquisa e a extensão.
A Educação Profissional e Tecnológica brasileira (EPT) está estruturada na
matriz de programas especiais que se refletem na formação de professores para a EPT já
que os Institutos Federais estão orientados pelos mesmos pressupostos frágeis da
política educacional.
A normatização da oferta de vagas para cursos que formam professores pelos
Institutos Federais realizou uma expansão na oferta de licenciaturas e programas de
complementação pedagógica, consolidando estes como um novo locus de formação de
professores.

2.

Discussões e Resultados
A análise do texto Lei 11.892/2008 com comentários e considerações

(SETEC/MEC, 2008) auxilia a ampliar o entendimento sobre “o porquê” dessa
instituição e sobre a formação de professores nesse novo locus.
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Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) consideram necessária a análise do contexto
no qual o discurso é criado, como também a identificação das premissas (lugares do
preferível) do discurso como pontos de partida para a análise dos argumentos centrais e
nucleares e seus esquemas argumentativos.
O documento analisado foi produzido e divulgado pelo SETEC/MEC que seria o
ethos, ou seja, a imagem que o orador defende mesmo envolvido numa causa. Tendo
como destinatária a comunidade acadêmica que seria o pathos (auditório mediante o
qual o orador desenvolve sua tese), em especial, a comunidade dos CEFET, Escolas
Técnicas e Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades
Federais. O objetivo ou logos da elaboração e divulgação do documento parte da
necessidade de orientar o processo de organização da instituição. Era, portanto, um
contexto de uma decisão imediatista de reformulação das instituições de educação
técnica, num universo de outras reformulações e incertezas no setor.
Ainda em correspondência com a teoria da Nova Retórica apresentada no
Tratado, considerar o auditório e seu contexto na análise do discurso é pertinente ao
orador. Logo de imediato na constituição de seu discurso, se faz necessário iniciar um
acordo com o(s) interlocutor(es), e isso se dá com base em valores que o próprio orador
julga que seu auditório possui ou em conhecimentos que acredita que seu auditório tem
ou necessita, para só então conseguir a adesão necessária à tese. Desse modo, qualquer
discurso falado ou escrito, já traz em si influências recebidas de seus possíveis
interlocutores.
O texto analisado apresenta em seu discurso a recorrência de termos como
inclusão, emancipação, justiça social e cidadania e termos similares. Estes termos são
comuns aos questionamentos e debates da sociedade quando se trata de educação. No
entanto no texto não há preocupação em aprofundar a discussão ou apresentar propostas
concretas; explicitando o uso desses termos numa clara intenção de adesão ao discurso
por seu auditório particular.
O discurso apresentado coloca os Institutos Federais como novo locus para a
formação de professores e enfatiza que isso pode contribuir para a inclusão social
emancipatória, num conjunto de palavras sem embasamento, tornando o argumento
superficial. Está clara, no texto, a premissa de que o desenvolvimento socioeconômico é
a base necessária para a emancipação do individuo, como está claro também que são os
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Institutos Federais grandes responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico das
localidades.
Exemplo disso está em um trecho do documento no qual apresenta que a oferta
dos cursos de licenciatura nos Institutos Federais permite “a construção de sólidas bases
profissionais para a formação docente sintonizada com a flexibilidade exigida pela
sociedade

atual,

numa

perspectiva

integradora,

dialógica

e

emancipatória,

comprometida com a inclusão social” (SETEC/MEC, 2008, p.3). No entanto o texto não
apresenta quais seriam essas sólidas bases. A flexibilidade apontada no texto se
relaciona com as necessidades da produção capitalista, o que contradiz boa parte de seus
argumentos que afirmam se opor ao neoliberalismo. Ao não se discutir, no texto, o que
seria uma perspectiva integradora, dialógica e emancipatória, o discurso mostra-se
vazio.
Mais adiante, quando apresenta o perfil do professor a ser formado pelos
Institutos Federais diz que o professor deve “apresentar domínio teórico-prático inter e
transdisciplinar na perspectiva de acompanhar criticamente as mudanças que vêm
ocorrendo, principalmente a partir das últimas décadas do século XX, alterando de
forma significativa a realidade geossocial” (SETEC/MEC, 2008, p. 9). Não fica claro o
que seria esse domínio teórico-prático. Os termos interdisciplinar e transdisciplinar são
concepções curriculares com características próprias e não um “combo” como
apresentado. Muitas mudanças aconteceram nas últimas décadas no século XX, não há
clareza a que mudanças o texto se refere. Não há também a definição do que entendem
ser uma realidade geossocial. Há mais uma vez uma combinação de muitas palavras
sem a apresentação de significados nem de argumentos concretos que as embasem.
Os tópicos orientadores da formação de professores para a EPT dizem tratar de
uma forma inovadora de educação. Mais uma vez as enunciações trazem palavras de
forte apelo estético, mas que não passam uma mensagem clara.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) apontam como pontos de partida para a
análise da argumentação, as premissas da argumentação que nomeiam de lugares do
preferível. Que seria o acordo, ponto de partida do raciocínio; acordo entre o orador e
seu auditório que depois seria desenvolvido graças a um conjunto de processos de
ligação e dissociação de ideias.
Dentre os lugares do preferível, os lugares do típico consideram melhor os
típicos de uma categoria que apresentam as características consideradas próprias de sua
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variedade. Nessa categoria se costuma atribuir capacidades superiores a um indivíduo
ou instituição. No documento analisado, por exemplo, se atribui aos Institutos Federais
o papel de colaborar para o “desenvolvimento local e regional na perspectiva da
construção da cidadania” [...] “na busca de soluções para os problemas do seu tempo”
(SETEC/MEC, 2008, p. 8). O papel dos Institutos Federais é apresentado ainda como,
além de formar sujeitos para os postos do mercado de trabalho, também o de
proporcionar conhecimentos científicos, tecnológicos e socio-históricos que lhes
possibilitem atuar na “edificação de uma sociedade mais democrática, inclusiva e
equilibrada social e ambientalmente” (idem).
Nesses últimos trechos, aos Institutos Federais é atribuída a responsabilidade de
resolver questões aquém da possibilidade de qualquer instituição individualmente, seja
uma instituição de ensino ou outra qualquer. A capacidade de resolver sozinha uma
questão que é conjuntural.
A história do ensino profissionalizante brasileiro é repleta de discursos tratando
da divisão da sociedade entre classes proletária e abastada; tendo o Ensino Profissional
a responsabilidade de formar a classe trabalhadora. No texto analisado, o discurso se
repete. Trata-se da premissa dos lugares de ordem, nesse caso aceita-se, por exemplo,
uma teoria ou técnica como melhor que a anterior só porque ela é nova, como se o novo
representasse sempre um progresso, sem considerar que possível avanço pode trazer,
nem que problema resolve ou deixa de resolver.
O documento analisado teve como propósito subsidiar a implantação dos
Institutos Federais e explicar as concepções e diretrizes da nova institucionalidade. No
texto há uma breve retrospectiva da história brasileira da EPT, afirmando que a Lei
propõe um “novo” projeto nesse âmbito com possibilidades de atingir uma “qualidade
social”; não explicitada no texto. (SETEC/MEC, 2008, p. 2).
Dentre as técnicas argumentativas propostas por Perelman e Olbrechts-Tyteca
(2005) estão os argumentos por dissociação das noções que abordam os argumentos em
partes, fazendo com que o fato possa mudar de parecer ou finalidade. No uso dessa
técnica, um elemento apresenta características incompatíveis. Assim, o orador divide-o
em noções usualmente consideradas opostas para expor incompatibilidades e ainda
elege qualidades superiores em comparação com outras. No documento analisado temse como termo II (superior) o novo e tudo o mais que represente renovação, rearranjo e
reordenação; como sendo termos e conceitos positivos e como termo I (inferior) o
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velho, ultrapassado; e tudo o mais que se opuser ao novo projeto, a nova
institucionalidade.
Essa posição é lembrada em diversos outros textos disponibilizados no site do
SETEC/MEC que relacionam aos termos II e I, respectivamente, com as ações do
governo federal da atual gestão e as ações do governo federal anterior a esse.

Considerações finais
O texto analisado, como outros disponibilizados pelo SETEC/MEC, numa
primeira leitura pode gerar a impressão de que os Institutos Federais trabalham a
contento para evitar a escassez de professores como também são responsáveis pelo
desenvolvimento da educação profissional brasileira e pelo desenvolvimento
socioeconômico das localidades.
Mas com a análise mais cuidadosa, utilizando os preceitos da Nova Retórica
(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005), identificamos que não discutem
profundamente as possíveis causas dessa escassez de professores nem quais as concretas
e realistas contribuições que os Institutos Federais podem oferecer.
Identificamos, no entanto, um discurso repleto de “lugar-comum” e
contradições, numa tentativa clara de buscar a adesão, pelo auditório, ao discurso.
O presente trabalho não tem a intenção de ser definitivo ou taxativo nos
resultados observados, mas ser, sim, um ponto de partida para outros olhares e
interpretações desses e outros documentos ligados a EPT, a fim de contribuir com mais
conhecimento e entendimento das peculiaridades e complexidades desse setor.
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS
PROFESSORES QUE ATUAM NO CURSO DE LETRAS
CORRÊA, Clara
UNESA/RJ - Colégio Pedro II

LEAL, Carolina de Castro Nadaf
UNESA/RJ - Colégio Pedro II

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo buscar indícios de representações sociais de
professores que atuam no Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua
Inglesa a respeito de formação pedagógica. Fundamentou-se na Teoria das
Representações Sociais, desenvolvida por Serge Moscovici, baseando-se na abordagem
processual, em que se busca identificar as representações sociais por meio de seus
processos formadores: objetivação e ancoragem. A pesquisa, de abordagem qualitativa,
teve como lócus de investigação quatro universidades do Rio de Janeiro, sendo duas
públicas (uma federal e uma estadual) e duas particulares, tendo sido definidos como
sujeitos 30 professores que atuam no Curso de Licenciatura em Letras com habilitação
em Língua Inglesa dessas universidades. Foram utilizadas como técnicas de
investigação análise documental e entrevistas conversacionais. O material coletado foi
tratado com base na Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin. Desta análise
foi possível identificar que, embora os professores reconheçam a necessidade de
oferecer uma formação inicial que articule conteúdos específicos e conteúdos relativos à
formação pedagógica, ainda há diversos fatores que dificultam sua efetivação, tais como
o apego à “tradição”, identificada em suas falas como defesa da permanência do modelo
de formação conhecido como “3+1”, e a disputa entre os Departamentos de Letras e
Educação pela responsabilidade da formação pedagógica. Observou-se que a
experiência profissional contribui para a promoção dessa articulação, embora ainda não
esteja formalizada nos currículos dos cursos. Foi apontada pelos professores como um
elemento dificultador para a efetivação desta articulação a indisponibilidade dos alunos
para a apropriação de conhecimentos didático-pedagógicos que não vão ao encontro de
seus interesses. Pode-se dizer que nos quatro cursos analisados foi identificada a
simultaneidade de dois modelos de formação: o dos conteúdos culturais-cognitivos e do
pedagógico-didático, com mais peso para o primeiro, o que ratifica a persistência do
modelo “3+1” registrada na fala dos professores.

Palavras-chave: Representações Sociais; Formação Pedagógica; Letras.
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INTRODUÇÃO

A formação pedagógica é uma temática que vem sendo amplamente discutida
pela comunidade científica a partir da década de 1980. Inicialmente, no cenário
internacional, emergem as discussões sobre o pensamento crítico, incentivando as
investigações para a superação da dicotomia entre teoria e prática no âmbito
educacional. O ensino passa a ser visto como uma atividade reflexiva e o professor,
como um profissional reflexivo em contínua formação. A prática crítico-reflexiva é
apresentada como uma possibilidade de superação dos modelos tradicionais, levando os
professores a produzirem conhecimento a partir da análise das ações adotadas em sala
de aula (SCHÖN, 1983). Tal como propõe Schön, a prática crítico-reflexiva não se
constrói por mera acumulação de conhecimentos ou técnicas, mas por meio de um
trabalho de reflexividade sobre as práticas, cujos saberes se consolidam pela troca de
experiências.
No contexto brasileiro, o debate toma fôlego a partir dos anos 1990,
promovendo maior aprofundamento nos estudos. Neste período, inicia-se o
desenvolvimento de pesquisas que buscam resgatar o papel do professor, pensando a
formação numa abordagem que não é apenas acadêmica, mas também engloba o
desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão docente. Segundo
Nóvoa (1995), esta nova abordagem surge em oposição aos estudos anteriores que
reduziam a profissão docente a um conjunto de competências e técnicas. Ele acrescenta,
ainda, que esse movimento surgiu "num universo pedagógico, num amálgama de
vontades de produzir um outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades
educativas e do quotidiano dos professores" (NÓVOA, 1995, p. 19).
Historicamente, em cursos de licenciatura, os conteúdos específicos da área de
atuação dos professores têm sido priorizados em detrimento daqueles da formação
pedagógica (cf. SCHEIBE, 1983, 2008; SCHEIBE; AGUIAR, 1999; SCHEIBE;
DURLI, 2011). Essa negligência tem sua origem nos anos 1930, quando surgiram no
Brasil os primeiros cursos de licenciatura para a formação de professores para atuarem
no que, atualmente, chamamos de ensino fundamental e médio. Nesses cursos, foi
implantado um modelo que ficou conhecido como “3+1”, no qual os três primeiros anos
eram dedicados ao estudo de conteúdos específicos da área de conhecimento,
possibilitando a formação de bacharel. Depois desse período, acrescentava-se um ano de
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disciplinas da área da educação para a obtenção da licenciatura. As instituições, que, até
então, formavam apenas bacharéis, tomaram esse modelo como base para a implantação
dos cursos de licenciatura, o que Scheibe (1983, p. 32) considera ser um “mero apêndice
das diferentes formas de bacharelados desempenhando, na prática, o papel de garantir os
requisitos burocráticos para o exercício do magistério”.
Embora novas discussões acerca do assunto tenham ocorrido desde a sua
origem, salvo alguns esforços esparsos, os cursos de licenciatura permanecem sem
alterações significativas em seu modelo. Ainda hoje, há pouca ou nenhuma articulação
entre as disciplinas de conteúdo específico e as de conteúdo pedagógico. Além disso, o
contato com a prática de sala de aula permanece ocorrendo, majoritariamente, nos
últimos anos da formação, sendo esta experiência predominantemente dissociada das
teorias apresentadas ao longo dos primeiros anos do curso (GATTI; BARRETO, 2009;
GATTI; NUNES, 2009).
Em pesquisa sobre as características e problemas da formação de professores no
Brasil, Gatti (2010) afirma que há uma grande preocupação com o oferecimento de
teorias políticas, sociológicas e psicológicas com a finalidade de contextualizar os
desafios do trabalho docente, o que propicia uma prática consciente do professor.
Entretanto, o oferecimento dessas teorias dissociadas da prática é insuficiente para as
atividades de ensino.
Esta realidade afeta, de maneira significativa, os alunos dos cursos de
licenciatura em língua estrangeira, cujo ensino em escolas de ensino fundamental e
médio vem sendo historicamente secundarizado em função de interesses, sobretudo,
políticos e econômicos.
Percebemos que a educação brasileira reconhece o valor cultural do aprendizado de
línguas estrangeiras, ao incluir seu estudo no currículo da Educação Básica. Na prática, porém,
como apontam Ialago e Duran (2008), uma série de fatores inviabiliza a sua realização, tais
como professores com pouco domínio oral da língua, salas de aula com número excessivo de
alunos e carga horária reduzida. Esses, dentro outros fatores, fazem com que o ensino de uma
língua estrangeira moderna seja desenvolvido primordialmente centrado na leitura, no
vocabulário e na gramática, sem que seja dada a devida atenção à habilidade oral. Segundo as
autoras, muito pouco tem sido feito no sentido de promover o ensino de língua estrangeira
eficiente aos alunos da Educação Básica e uma formação de qualidade para o professor que
com ele atuará.
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Diante dessa situação, faz-se necessário pensar a formação do professor de língua
estrangeira, que não engloba apenas o domínio da língua, em suas diversas habilidades, mas
também o domínio da ação pedagógica.

Embora haja na literatura sobre formação docente um consenso acerca da
imprescindibilidade de uma formação articulada, em que os conteúdos específicos da
área de atuação estejam diretamente relacionados aos conhecimentos pedagógicos, para
que o trabalho do professor seja melhor desenvolvido, essa é uma questão que parece
ainda não ter sido solucionada. Nos Cursos de Letras isso se agrava ainda mais, pelo
fato de, em sua maioria, serem organizados em modelo de dupla habilitação, em que se
habilita o professor a lecionar tanto a língua materna, quanto a língua estrangeira. Esse é
um dos fatores que acabam inviabilizando o desenvolvimento de uma formação
específica para ensinar ambas as línguas, sendo a formação pedagógica desenvolvida de
forma mais genérica (GIL, 2008; IALAGO; DURAN, 2008).
Por tratar-se de uma dificuldade que vem se perpetuando até os dias de hoje, em
que práticas pedagógicas ainda se encontram cristalizadas, alicerçadas em um modelo
tradicional de formação, faz-se necessário promover maior discussão acerca dos fatores
que vêm dificultando, atualmente, essa mudança, o que torna nosso estudo relevante em
termos de contribuições para o processo de ampliação do conhecimento na área.
O conjunto de informações, crenças, imagens e valores associados pelos
professores às experiências vividas nos ambientes sociais em que realizaram a sua
formação e em que tiveram a prática do magistério no Ensino Superior pode interferir
na maneira como representam a formação pedagógica e, consequentemente, na forma
como suas práticas em sala de aula são conduzidas.
Em termos gerais, estudar representações sociais é buscar conhecer como um
grupo de indivíduos constrói um conjunto de saberes que expressam a identidade de seu
grupo social, o que ele representa sobre determinado objeto.
É nesta perspectiva que tentaremos identificar as representações sociais de formação
pedagógica elaboradas por professores de Curso de Letras que atuam na licenciatura em
Língua Inglesa, uma vez que este objeto de estudo integra o campo da educação e é apontada
como fundamental para a docência.

OBJETIVO
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A pesquisa teve como objetivo buscar indícios de representações sociais de professores
que atuam no Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa a
respeito de formação pedagógica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Adotou-se a abordagem qualitativa, visto que esta segue uma tradição interpretativa,
partindo do pressuposto de que “as pessoas agem em função de suas crenças, percepções,
sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que
não dá para se conhecer de modo imediato” (PATTON, 1986 apud ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 131). Este tipo de pesquisa possibilita identificar as possíveis
representações sociais que professores que atuam na licenciatura em Língua Inglesa de Curso
de Letras apresentam a respeito de formação pedagógica.

Optou-se

pelo

paradigma

Construcionismo

Social

que

“enfatiza

a

intencionalidade dos atos humanos e o “mundo vivido” pelos sujeitos, privilegiando as
percepções dos atores” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 133).
De acordo com Schutz (1967, p. 11), o objetivo dos construtivistas é “interpretar as
ações dos indivíduos no mundo social e as maneiras pelas quais os indivíduos atribuem
significado aos fenômenos sociais”.
Foram realizadas entrevistas com os 30 professores de Curso de Letras que
atuavam na licenciatura em Língua Inglesa de quatro universidades, sendo duas públicas
(uma federal e uma estadual) e duas particulares.
Também foram analisados os seguintes documentos que regem o ensino: Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394 (BRASIL, 1996) e Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Letras (BRASIL, 2002). Tomando como base
esses documentos, foram analisados os currículos dos referidos cursos, focalizando a
maneira como são organizadas as disciplinas referentes à formação pedagógica.
A análise dos dados coletados foi feita em seu conteúdo conforme proposto por
Bardin (2011). Segundo a autora, “a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos
de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos
(conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (BARDIN, 2011, p. 15).
A partir desta análise é possível fazer inferência de conhecimentos relativos às
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condições de produção de mensagens por meio de procedimentos sistemáticos e de
objetivos de descrição de seus conteúdos.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

De acordo com a fala dos professores, a persistência do modelo “3+1” parece
estar ligada a uma questão de tradição, que ainda se faz bastante presente em suas
práticas. Além disso, foi identificada uma certa disputa entre os departamentos de Letras
e Educação, impedindo que haja uma integração entre eles no sentido de reformular os
currículos do Curso de Licenciatura em Letras. Ainda que os professores tenham
conhecimento da necessidade de haver maior integração entre os departamentos de
Letras e Educação, essa é uma mudança a longo prazo. A realidade da educação não se
transforma apenas pela adoção de novas ideias, mas pela mudança das representações,
crenças, valores, julgamentos e atitudes dos envolvidos neste processo. De acordo com
Alves-Mazzotti (2008), as representações sociais dos professores podem orientar e
justificar práticas relevantes, que modifiquem políticas voltadas para a formação de
professores.
Foi apontada, também, a imensa diversidade de currículos provenientes da
recomendação de mudança nos currículos pelas DCN. Essa diversidade possibilita que cada
curso atenda as demandas específicas de seus alunos, de acordo com o meio social no qual
estão inseridos, além de atender as necessidades de cada universidade, de acordo com seus
objetivos. No entanto, é válido lembrar que cada universidade possui diferentes interesses,
histórias e objetivos, deram origem aos mais variados currículos, assim como à seleção e
organização das disciplinas que os compõem. Percebe-se em suas propostas certo
desequilíbrio entre os conteúdos, acarretando ora currículos “inchados”, ora “enxutos”.
Conforme apontam os professores, essa polaridade pode ser positiva para o aluno, porque lhe
possibilita optar pelo curso que melhor atenda aos seus interesses. Porém, ressaltam que por
pretenderem atender as demandas do mercado de trabalho, alguns cursos propõem um
modelo de formação que priva o aluno de conhecimentos e práticas que poderão fazer
diferença no momento de sua atuação docente.
Percebe-se, a partir do discurso dos professores participantes desta pesquisa, que há
vários motivos que dificultam a superação do modelo 3+1 dos currículos do curso de Letras
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com habilitação em Língua Inglesa, tais como o apego à tradição, a disputa entre os
departamentos de Letras e Educação, a diversidade de currículos, que fazem com que alguns
currículos estejam tão extensos enquanto outros encontram-se tão aligeirados, a falta de
articulação entre os conteúdos da área de atuação e os conhecimentos pedagógico, o fato de a
condução de uma formação articulada se dar por conta da vivência pessoal do professor, não
uma sistematização institucional e o fato de os interesses dos licenciando exercerem forte
influência na construção ou não de determinados conhecimentos.
Esses fatores, identificados nas falas dos professores do Curso de Licenciatura em
Letras com habilitação em Língua Inglesa, podem constituir indícios de representações sociais,
uma vez que encontram-se baseados nas crenças, valores e opiniões que eles possuem e
compartilham uns com os outros, em seu meio social, o que parecem estar influenciando as
suas práticas enquanto professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou indícios de representações sociais de formação pedagógica
constituídas por professores que atuam no Curso de Licenciatura em Letras com habilitação
em Língua Inglesa em quatro universidades do Rio de Janeiro, sendo duas universidades
públicas (uma federal e uma estadual) e duas particulares.
Com base nos documentos analisados, percebemos que há, por parte do Poder
Público, uma proposta de mudança na forma como os Cursos de Letras devem ser
estruturados, assim como os de outras licenciaturas. Está evidenciado, na LDB e nas DCN,
propostas pelo governo, a necessidade de que a formação pedagógica seja feita de maneira
articulada à formação específica da área de atuação e que o Curso de Licenciatura não se
confunda com o de Bacharelado, devendo suas disciplinas ser pensadas com foco na docência.
Tal proposta conduziu a uma mudança nos currículos dos cursos, que procuraram
atender a este novo modelo de formação no sentido de eliminar a formação organizada no
modelo “3+1”, em que a Licenciatura se caracterizava por uma complementação do curso, não
sendo parte integrante dele. No entanto, pouco se tem avançado no sentido se promover uma
efetiva integralização de conteúdos específicos da língua e conhecimentos pedagógicos no
currículo.
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Vale ressaltar que quando falamos, atualmente, na persistência do modelo “3+1”, não
nos referimos, necessariamente, a uma formação composta por três anos de conteúdos
específicos, mais um ano de formação pedagógica, nem que este um ano seja realizado
impreterivelmente no final do curso. Ao fazer alusão a este modelo, estamos nos referindo ao
distanciamento entre os conteúdos específicos e os conhecimentos pedagógicos, que não
compõem o “4”, mas o “3+1”. Nesse sentido, propostas que efetivem a articulação entre
conteúdos, fortalecem um curso cuja estrutura contemple a formação do professor em que a
prática dos conhecimentos é construída ao longo do curso.
O discurso dos professores, pautado em suas crenças e valores, revela um certo
consenso no que diz respeito à necessidade de se propor uma formação articulada, de forma a
garantir uma base sólida de formação, para que os futuros professores não encontrem tantos
obstáculos no início de sua prática docente. No entanto, embora proposto pela LDB e pelas
DCN, e corroborado pelos professores, a análise dos currículos dos Cursos de Licenciatura em
Letras destas universidades revelou a dificuldade de sua implementação. Percebe-se que
investimentos foram feitos no sentido de promover a união entre Licenciatura e Bacharelado,
propondo a inserção de disciplinas pedagógicas (Licenciatura) desde o início do Curso,
simultaneamente às disciplinas da formação específica da área (Bacharelado).
Essa estrutura revela que o curso ainda se encontra arraigado a suas origens históricas,
o que se pode depreender da fala dos professores, pela forte presença da persistência do
modelo 3+1, identificada como “tradição”. Disputa, também presente na fala dos professores,
esteve relacionada à responsabilidade da formação pedagógica nas licenciaturas. Tanto
tradição quanto disputa foram identificados primordialmente nas universidades públicas. Os
cursos dessas universidades vêm historicamente sendo separados em departamentos
distintos, localizados em diferentes campi. O modelo 3+1 contribui para a disputa entre esses
departamentos e a união destes representa perda de poder e de prestígio para um deles. Isso
parece estar influenciando a forma como os cursos vêm sendo reformulados: buscando-se
uma integração, mas ainda pautada no modelo original de organização.
Nas universidades particulares, embora essa disputa entre departamentos não tenha
sido identificada, o modelo 3+1 também se faz presente na maneira como os currículos vêm
sendo organizados. Embora os cursos sejam exclusivamente de licenciatura, percebe-se, por
meio das falas dos professores, que ainda há grande dificuldade de que as disciplinas sejam
direcionadas para o exercício da docência, diferenciando-se das disciplinas em que o foco é o
conhecimento do conteúdo, como nos modelos de bacharelado.
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Embora ainda o modelo 3+1 ainda esteja presente nas propostas de organização dos
cursos, verificou-se que os professores tentam promover uma formação mais articulada. Os
docentes afirmam que as experiências que tiveram em sua trajetória profissional, possibilitam
que promovam, mesmo em disciplinas que consideram fundamentalmente teóricas, práticas
relativas ao exercício da docência, no sentido de relacionar os conhecimentos teóricos às
práticas futuras dos licenciandos.
No entanto, o discurso dos professores sinaliza que a aprendizagem pode interferir na
forma como o aluno poderá atribuir significado ao que é proposto pelo professor. Isso se dá
pelo fato de o aluno atribuir maior valor a determinados conhecimentos em detrimento de
outros, de acordo com a sua área de interesse de atuação.
Pode-se depreender das falas dos professores, em suas conversas diárias, na busca de
tomada de decisões, alguns elementos relacionados ao atual modelo de formação que busca
meios de promover a articulação entre os conhecimentos específicos da área de atuação e os
relacionados à formação pedagógica. Os professores identificam a formação pedagógica como
elemento de disputa entre departamentos, sendo ela caracterizada como um objeto de poder.
Além disso, relacionam essa formação a algo tradicional, remetendo-se a práticas
ultrapassadas. O modo como a formação pedagógica se encontra estruturada no atual modelo
de formação também está relacionado à forma como os concursos de professores são
organizados, mantendo-se a cisão entre departamentos, no caso das universidades públicas, e
à necessidade de se atender os interesses administrativos, no caso das particulares. E, ainda,
os professores caracterizam o licenciando como autor de sua própria formação, quando
atribuem a ele uma parcela de responsabilidade pela forma como o ensino é direcionado,
justificando-se pelo fato de valorizar sua área de interesse, conferindo menor relevância aos
demais conhecimentos, o que afetaria no seu aprendizado.
Quanto à representação social de formação pedagógica, esta pesquisa ratifica
resultados de outros estudos, evidenciando que, diretamente relacionada à persistência deste
modelo, os professores de licenciaturas ainda a desvalorizam e a colocam em um segundo
plano, justificando tal comportamento ora pela fragmentação da base da formação em dois
blocos distintos, ora pela falta de interesse dos licenciandos.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA: SABERES E EXPERIÊNCIAS
DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Este trabalho analisou comparativamente os projetos do Programa Institucional de
Iniciação à Docência - PIBID, em duas instituições de ensino superior, localizada em
Belo Horizonte, sendo uma pública e a outra privada, com objetivo de identificar os
pontos positivos e os limites desta articulação de saberes e experiências entre a
Universidade-Escola Básica. A metodologia utilizada foi qualitativa. Os instrumentos
foram a análise documental e entrevista semiestruturada. A análise documental foi
realizada nos projetos institucionais destas instituições, bem como, nos Relatórios de
Gestão de 2009-2012 da DEB/CAPES, buscando compreender a dinâmica da formação
inicial e continuada de professores no PIBID. O público alvo da entrevista foi
constituído pelos bolsistas do Programa: coordenador institucional, coordenador de
área, professor supervisor, licenciandos e licenciados (egressos) dos cursos de Ciências
Biológicas, Matemática e Física. Os resultados da pesquisa apresentaram relevância na
articulação dos saberes e experiências entre a Universidade-Escola Básica, bem como,
levou a identificação de quatro dimensões constituintes do perfil profissional docente à
serem desenvolvidas no processo de formação: a dimensão profissional, social e ética; o
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; a participação na escola e relação com a
comunidade; e o desenvolvimento profissional ao longo da vida.
Palavras-chave: Docente. Saberes e Experiência., Articulação Universidade-Ensin.
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ARTICULAÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS DOCENTES: PROCESSO
DE QUALIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO

Maria Geralda Oliver Rosa
Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Vila Velha
Lúcio Mário de Souza
Licenciado em História PUC/MG
FIP/PUC/MINAS

RESUMO
Este trabalho analisou comparativamente os projetos do Programa Institucional de
Iniciação à Docência - PIBID, em duas instituições de ensino superior, localizada em
Belo Horizonte, sendo uma pública e a outra privada, com objetivo de identificar os
pontos positivos e os limites desta articulação de saberes e experiências entre a
Universidade-Escola Básica. A metodologia utilizada foi qualitativa. Os instrumentos
foram a análise documental e entrevista semiestruturada. A análise documental foi
realizada nos projetos institucionais destas instituições, bem como, nos Relatórios de
Gestão de 2009-2012 da DEB/CAPES, buscando compreender a dinâmica da formação
inicial e continuada de professores no PIBID. O público alvo da entrevista foi
constituído pelos bolsistas do Programa: coordenador institucional, coordenador de
área, professor supervisor, licenciandos e licenciados (egressos) dos cursos de Ciências
Biológicas, Matemática e Física. Os resultados da pesquisa apresentaram relevância na
articulação dos saberes e experiências entre a Universidade-Escola Básica, bem como,
levou a identificação de quatro dimensões constituintes do perfil profissional docente à
serem desenvolvidas no processo de formação: a dimensão profissional, social e ética; o
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; a participação na escola e relação com a
comunidade; e o desenvolvimento profissional ao longo da vida.
Palavras-chave:

Formação

Docente.

Saberes

e

Experiências.

Articulação

Universidade-Ensino Básico.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo analisou comparativamente os projetos institucionais do “Programa
Institucional de Iniciação à Docência” (PIBID) em duas instituições de ensino superior,
sendo uma pública e a outra privada, para investigar os desafios da gestão deste
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Programa na constituição dos saberes docentes e da experiência em escolas da educação
básica da rede pública de Belo Horizonte-MG, no período de 2008-2012.
A metodologia utilizada foi à qualitativa. Optamos pelos instrumentos: análise
documental e entrevista semiestruturada. A análise documental foi realizada

nos

projetos institucionais destas instituições bem como nos Relatórios de Gestão de 20092012 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Diretoria de
Formação de Professores da Educação Básica(CAPES/DEB).
O público alvo da entrevista foi selecionado do grupo estruturante do PIBID:
coordenador institucional, coordenador de área, professor supervisor, licenciandos dos
cursos de Ciências Biológicas, Matemática e Física e egressos. Estes cursos foram
selecionados para análise, por serem comuns as duas instituições pesquisadas e
possuirem subprojetos vinculados ao Programa PIBID.
Neste sentido, foram entrevistados nas duas instituições pesquisadas: dois
coordenadores institucionais; três coordenadores de área (por curso); três professores
supervisores (por área); três licenciandos (por curso) e três licenciados egressos do
Programa. Desta forma, para efeito de melhor estruturação do texto os entrevistados
serão identificados pelas iniciais: (CI) - Coordenador Institucional; (CA) - Coordenador
de Área; (LB) - Licenciando Bolsista; (LE) - Licenciado Egresso; (PS) - Professor
Supervisor.
Nesta perspectiva, dividimos este artigo em três partes. Na primeira, apresentase o percurso metodológico; na segunda o Programa PIBID como referencial de
qualificação da formação inicial e continuada de professores para a educação básica; na
terceira e última parte a análise das entrevistas. Concluí-se com as análises realizadas,a
identificação de quatro dimensões constituintes do perfil profissional docente à serem
desenvolvidas no processo de formação docente: dimensão profissional, social e ética;
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; participação na escola e de relação com
a comunidade; desenvolvimento profissional ao longo da vida.

2 PERCURSO METODOLÓGICO

A metodologia utilizada foi qualitativa. Optamos pelos instrumentos: análise
documental e entrevista semiestruturada. A análise documental foi realizada
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projetos institucionais destas instituições bem como nos Relatórios de Gestão de 20092012 da CAPES/DEB.
O planejamento prévio das entrevistas foi realizado juntamente com a
construção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para cada um dos
entrevistados. A escolha dos bolsistas participantes do PIBID foi realizada
aleatoriamente nos cursos comuns das Instituições (pesquisadas) vinculadas ao PIBID:
Ciências Biológicas, Matemática e Física. As entrevistas foram realizadas nas
Coordenações do Programa destas Instituições durante as reuniões quinzenais do PIBID
nos espaços universitários;algumas de imediato e outras agendadas de acordo com a
disponibilidade de cada bolsista. O período de realização das entrevistas foi de 60
(sessenta) dias (BICUDO, 2005).
Nesta vertente, o público alvo da entrevista foi constituído pelo grupo
estruturante do PIBID: coordenador institucional, coordenador de área, professor
supervisor e licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas, Matemática e Física e
pelos licenciados egressos destas áreas.
Buscando investigar as práticas docentes e os saberes da experiência destes
bolsistas levantamos diversas questões para adequar as duas melhores opções que
fossem adequadas a todo o grupo a ser entrevistado. Desta forma, duas questões se
destacaram, são elas: a) Como você percebe sua experiência no PIBID? b) Quais as suas
expectativas em relação à profissão docente?

3 PIBID: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES PARA
A EDUCAÇÃO BÁSICA

Numa perspectiva de valorização da formação docente, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com nova estrutura “[...]
amplia seu atendimento articulado em três vertentes: a formação de qualidade; a
integração entre pós-graduação, formação de professores e escola básica; e a produção
de conhecimento”.
Neste contexto, a CAPES cria em 2007, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID), “[…] com o objetivo de aperfeiçoar e valorizar a formação de
professores para a educação básica”, disponibilizando bolsas de iniciação à docência
para projetos à serem desenvolvido sem “ Instituições de Educação Superior (IES) em
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parceria com escolas de educação básica da rede pública” (ROSA & AMARAL, 2015,
p. 135).
Entretanto, somente em 2010, este Programa é homologado por meio do Decreto
nº 7.219/2010, que define em seu artigo 3º, seus objetivos:

I - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação
básica; II - Contribuir para a valorização do magistério;
III - Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação
básica; IV - Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem; V - Incentivar escolas
públicas de educação básica, mobilizando seus professores como
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos
de formação inicial para o magistério; VI - Contribuir para a articulação entre
teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade
das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2010).

Nesta perspectiva, o PIBID tem incentivado a formação de professores para a
educação básica e contribuído para melhorar a qualidade da escola pública, conforme
relatos verificados nos Relatórios de Gestão da DEB/CAPES de 2009-2012.
Portanto, investigando os desafios da gestão do Programa PIBID na constituição
dos saberes docentes e dos saberes da experiência em escolas da educação básica,
acredita-se ser necessário destacar as principais atribuições dos bolsistas que constituem
a

estrutura

deste

Programa,

segundo

informações

do

site

<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>,
a) Bolsista de Iniciação à Docência (ID)
Ao ingressar no PIBID o licenciando deverá: dedicar ao menos 8 (oito) horas semanais
às atividades do projeto; elaborar portfólio com o registro das ações desenvolvidas;
apresentar os resultados de seu trabalho no seminário de iniciação à docência
promovido pela Instituição de Ensino Superior (IES).
b) Professor Supervisor de Escola Pública (PS)
O professor supervisor tem as seguintes atribuições: informar à comunidade escolar
sobre as atividades do projeto; elaborar, desenvolver e acompanhar atividades dos
bolsistas iniciação à docência (ID);

controlar a frequência dos bolsistas ID nas

atividades; participar dos seminários de iniciação à docência promovidos pelo projeto;
criar e manter atualizado um currículo na Plataforma Freire.O Ministério da Educação
criou a esta Plataforma para disponibilizar acesso fácil do professor da educação básica
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às instituições públicas de ensino superior, oferecendo informações sobre cursos de
licenciatura.
c) Coordenador de área (CA)
O coordenador de área (CA) é o gestor de um subprojeto PIBID em cada uma das IES.
Dentre suas atribuições estão: acompanhar as atividades previstas no subprojeto;
dialogar com a rede pública de ensino; participar de comissões para seleção de
supervisores e licenciandos; informar ao CI alterações na relação de participantes para o
pagamento da bolsa; e apresentar ao CI relatórios periódicos sobre o subprojeto. Já o
coordenador de área de gestão de processos educacionais (CG) é o auxiliar do
coordenador institucional (CI).A atribuição principal do CG é apoiar o CI na gestão do
projeto. Portanto, a natureza deste apoio deve ser definida quando o CG assumir sua
função.
Os trabalhos em parceria, as trocas de experiências e saberes entre UniversidadeEscola Básica, são enfatizados em todas as ações articuladas entre os bolsistas.

4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Nesta perspectiva, parte-se para a análise das entrevistas, onde os depoimentos
dos bolsistas e suas respectivas experiências foram registradas. Com a análise de cada
depoimento, foi possível compreender a realidade individual de cada área, e por sua vez,
sua relação com as outras áreas, sinalizando um grupo ocupacional que
[…] partilha, por todos os professores, de ideias sobre o que é, para
que serve e como deve ser exercida a docência é um elemento de
enorme importância para a criação e fortalecimento do sentimento de
pertença a um mesmo corpo e para a coesão entre todos os seus
membros (ESTRELA, 1997, p. 165).

As duas instituições pesquisadas, uma pública e a outra privada, foram
identificadas neste texto respectivamente, como Instituição X e Instituição Y.

4.1 EXPERIÊNCIAS DOS COORDENADORES INSTITUCIONAIS (CI)

As experiências relatadas pelos CI das duas instituições X e Y, qualificaram o
Programa como um "campo de possibilidades", ressaltando a função da Universidade
na qualificação da formação profissional docente disponibilizando pesquisas
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“educacional e didática”, bem como, o estudo de “modelos alternativos de formação”
(GATTI, 1992, p. 71).
No entanto, o

CI (Instituição Y), descreveu sua experiência no PIBID

valorizando o seu contato anterior como coordenador da área de Matemática em relação
com o seu cargo atual, enfatizando que em ambas oportunidades, presenciou
licenciandos em contato com a realidade do espaço onde deverá atuar após sua
habilitação, portanto, desta forma, entende que “[...]a

formação de profissionais

professores para a educação básica tem que partir de seu campo de prática, com seus
saberes, integrando-os com os conhecimentos necessários” (GATTI, 1992, p. 14).
De tal forma, que suas perspectivas são boas quanto ao futuro da docência, pois
acreditam que o PIBID tem fortalecido esta formação, em um cenário de descrença e
desestímulo dos jovens à profissão docente.

4.2 EXPERIÊNCIAS DOS COORDENADORES DE ÁREA (CA)

No caso dos CA das instituições pesquisadas, o fato de possuírem as condições
de “articular ensino teórico das áreas”, com as “práticas vivenciadas” possibilitam nesta
“integração entre os licenciandos bolsistas e os professores supervisores”, “trocas de
saberes” e vivências que fazem a diferença na qualidade desta formação profissional.
Neste sentido, enquanto o CA de Biologia (Instituição X) destaca a “interação da
Universidade-Escola Básica”, qualificando como uma modalidade diferente de
“articulação entre vários setores e aspectos do processo ensino e aprendizagem”; o de
Biologia (Instituição Y), acredita na necessidade de uma “participação mais prolongada
no neste Programa”, pois o PIBID possui uma especificidade em proporcionar ao
licenciando uma inserção institucional mais próxima daquela que o espera após a
graduação. Defende uma profissão docente que “desenvolva os aspectos políticos e
sociais da profissão”, como forma de uma atuação mais “comprometida com a
cidadania”.
Em relação às expectativas à profissão docente, acreditam que o PIBID “aumenta as
expectativas para a profissão docente” ao mesmo tempo em que é uma alerta para o
“valor do processo educativo de seus agentes”.
Por outro lado, o CA de Física (instituição X) descreve sua experiência no
PIBID como uma “possibilidade de retorno aos espaços das salas de aulas”, onde o
ensino de Física é realizado de uma “forma aristotélica, levando o aluno a aceitar como
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verdade o que é proposto”; entranto, suas expectativas são boas em relação ao futuro da
docência, pois percebe o PIBID como “programa exitoso de qualificação e valorização
da formação docente”. Ainda na mesma instituição, outro CA de Física percebe que “o
intercâmbio proporcionado pelo PIBID aos bolsistas do Programa, melhorou suas
expectativas quanto ao futuro da profissão docente”. Percebe ainda, que o PIBID
possibilita ao licenciando abandonar sua idealização da profissão enriquecendo suas
experiências no espaço onde irá atuar, valorizando e qualificando a prática profissional
docente. Com toda a certeza, “ser professor é algo que o estudante deve ir se fazendo,
tornando esta trajetória cada vez mais objeto de uma opção profissional consciente e
crítica respaldada em um compromisso político democrático e em uma competência
profissional” (GATTI 2012, p.03).

4.3 EXPERIÊNCIAS DOS PROFESSORES SUPERVISORES (PS)

A experiência de acompanhar o contato dos participantes com a realidade
escolar, é também sentida pelos PS vinculados ao projeto institucional do PIBID de
ambas as instituições (X e Y), pois eles têm como objetivo real o acompanhamento do
percurso dos licenciandos no espaço escolar do ensino básico da rede pública de ensino.
Neste sentido, o acompanhamento dos licenciandos tem proporcionado aos PS um
retorno à experiência acadêmica. Portanto, “sem diálogo e troca de informações, ficam
comprometidos o trabalho interdisciplinar e os objetivos que se pretende atingir”. Nesta
vertente, o intercâmbio de saberes entre a Universidade-Escola Básica tem enriquecido
as experiências de trocas neste Programa (ROSA, 2007, p. 111 e 106).
De modo que, o PS de Biologia (Instituição X), afirmou que sua experiência no
PIBID tem sido positiva pois mesmo trabalhando a longos anos na educação básica,
somente agora e neste Programa, encontrou espaço para trocas de informações e
conhecimentos entre a Universidade-Escola Básica. Em sua opinião, “esta convivência
mais próxima com os alunos universitários, poderão tecer novas perspectivas para
melhorar suas aulas de Biologia”. Entretanto, ressalta que o “descaso do poder público
com a prática docente é enorme, porém a capacidade da escola de mudar estes conceitos
sociais também é significativa”. Por outro lado, o PS de Biologia (Instituição Y)
descreveu esta experiência no PIBID como “inovadora, uma oportunidade de
aperfeiçoamento que vem melhorando dia-a-dia a educação defasada no nosso país”.
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No entanto, o PS de Matemática (Instituição X) ressaltou a “oportunidade de
crescimento participativo dos novos futuros docentes”, bem como, “a oportunidade de
troca de experiências e compartilhamento de conhecimento nas reuniões e seminários”,
também confirmadas pelo PS Matemática (Instituição Y). Entretanto, ressaltam que
ainda será preciso trilhar muito caminho para qualificar esta formação profissional.
Já os PS de Física (Instituição X e Y) ressaltaram a “ótima oportunidade de
crescimento” e “desenvolvimento de uma prática pedagógica para lidar com os novos
problemas da escola básica”. Porém, compreendem que o cenário é “desanimador para o
exercício da profissão docente”, devido a “precariedade de recursos didáticos, má
manutenção dos ambientes escolares, pequeno interesse dos estudantes”, mas acreditam
que o PIBID é um investimento significativo que chega a escola.

4.4 EXPERIÊNCIAS DOS LICENCIANDOS (LB)

O LB de Biologia (Instituição X) percebe sua experiência no PIBID como
“fundamental para a formação acadêmica qualificada”, pois este programa tem
proporcionado contato direto com a realidade onde irá atuar como docente. Percebe
também, como diferencial neste Programa,

a oportunidade de “aplicar os

conhecimentos adquiridos na formação inicial”, atuando nas escolas de ensino básico”
desde o início da graduação, vivenciando as “inúmeras dificuldades presentes nas salas
de aulas da rede pública” garantindo desta forma, uma

formação profissional

qualificada. No entanto, o LB de Biologia (Instituição Y) também compreende sua
experiência no PIBID como algo “fundamental na medida em que proporciona a sua
inserção na realidade escolar durante o processo de sua formação”.
O LB de Matemática (Instituição X) acredita que a “valorização do professor
motivado por meio de ações inovadoras da prática docente”, bem como, de “interações
entre os espaços escolares”, tem realizado a diferença nesta formação profissional. Por
outro lado, o LB de Matemática (Instituição Y), comparou a sua “experiência no PIBID
com a do estágio obrigatório”. De acordo com o licenciando, as reuniões com o CA e o
PS duas vezes na semana possibilita “discussões sobre as práticas e saberes
experenciados no ambiente da escola básica”; isso tem ajudado na construção de uma
“visão mais crítica em relação ao futuro local de trabalho”.
Em suma, para o LB de Física (Instituição X), o PIBID é a melhor experiência
que um licenciando pode ter; destaca que o “estágio obrigatório proporciona uma noção
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muito básica do que é a vida escolar, em distinção ao PIBID, que já os coloca em
contato direto com o dia-a-dia das escolas”. Já para o LB de Física (Instituição Y) a
“possibilidade do trabalho em conjunto com um grupo de professores permite melhorar
as práticas pedagógicas de Física, no processo de trocas de experiências”. Ambos
acreditam que o “Programa PIBID é muito bom para qualificar a formação docente”.
Assim, percebendo o depoimento dos LB, nota-se a importância desta formação
nas experiências vivenciadas no espaço escolar da rede pública, diante dos desafios e da
própria realidade enfrentada dentro e fora das salas de aulas. Nesta perspectiva, a
formação docente organiza-se, “preferencialmente, em torno de situações concretas, de
insucesso escolar, de problemas escolares ou de programas educativos” (NÓVOA,
2009, p. 34).

4.5 EXPERIÊNCIAS DOS LICENCIADOS EGRESSOS (LE)

Por fim, pelo ponto de vista dos licenciados egressos (LE), entrevistados nas
escolas parceiras das Instituições X e Y, um diferencial é constatado na formação
profissional docente junto as experiências vivenciadas no PIBID: o trabalho articulado
entre a Universidade e a Escola Básica. Para o LE de Biologia (Instituição X e Y), o
PIBID foi fundamental na sua formação acadêmica, ao “possibilitar experiências no
contexto da escola básica da rede pública de ensino”, “qualificando e valorizando sua
formação profissional”. Acredita que o PIBID será capaz de superar os problemas
identificados no processo de ensino e aprendizagem na medida em que “promove o
incentivo a formação de professores” e a elevação da qualidade da escola pública por
meio de “diálogos e trocas de experiências”.
No entanto, o LE de Matemática (Instituição X), entende a experiência no
PIBID como positiva, acredita que o professor é o “elo que pode transformar a
sociedade, pois além de ser um instrutor é um formador de opiniões”. Já o LE de
Matemática (Instituição Y) considera muito “positiva as reuniões semanais propostas
neste Programa, onde é possível desenvolver ações de intervenção didático-pedagógica,
como forma de buscar solução para os problemas detectados nas salas de aulas”.
O LE de Física (Instituição X) permaneceu dois anos no PIBID e acredita que
esta “experiência foi muito positiva para seu crescimento pessoal e profissional”.
Porém, “não está trabalhando na área no momento, mas futuramente deseja lecionar”.
Já o LE de Física (Instituição Y), compreende que a sua “experiência foi válida, pois
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contribuiu para qualificar seu trabalho como professor, garantindo mais segurança,
conhecimento, controle e didática”.

Entretanto, mesmo sabendo que a “profissão

docente não é valorizada”, ambos pretendem “continuar seus estudos pois acredita em
perspectivas melhores ao exercício da profissão.
Portanto, percebeu-se netes relatos de experiências que a maioria dos
participantes do PIBID sente o projeto como um enorme auxílio para sua formação
profissional e consequentemente para a valorização desta profissão, pois “trata-se, sim
de afirmar que as nossas propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas
dentro da profissão, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos professores sobre
o seu próprio trabalho” (NÓVOA, 2009, p. 19).
Neste sentido, o PIBID ilustra este pensamento na medida em que possibilita a
capacidade da realização de propostas teóricas que são construídas dentro da própria
profissão, visando um mesmo objetivo e possibilitando-as na prática. Assim, buscando
qualificar a educação básica, é reconhecido como primeiro passo de um longo percurso
de ações que precisam ser realizadas para qualificação a formação profissional docente.
Nesta perspectiva, o exercício da docência deve chegar ou se aproximar de um patamar
que se considere ideal para professores, alunos e responsáveis pela Educação Básica.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão, podemos constatar nos objetivos do PIBID, bem como, nos

relatos de experiências dos bolsistas deste Programa, a perspectiva de formação
profissional qualificada de professores, construída na reflexão e problematização das
práticas pedagógicas docente.
Neste contexto, estruturamos um perfil de desempenho profissional, nas
seguintes dimensões: a) prática profissional docente estruturada numa prática ética; b)
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem no âmbito de um currículo, no quadro de
uma relação pedagógica de qualidade, integrando os conhecimentos das áreas que o
fundamentam; c) atividade profissional integrada às diferentes dimensões da escola e do
entorno onde atua; d) formação continuada como elemento construtivo de uma prática
profissional capaz de responder as novas demandas que emergem das salas de aulas.
Estas quatro dimensões constituintes do perfil profissional docente necessitam
ser desenvolvidas e estimuladas por meio da articulação dos saberes produzidos pela
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Universidade-Escola Básica estimulando o diálogo e o compartilhamento de
conhecimentos.
A articulação e compartilhamento de saberes pelo Programa, respectivamente,
entre licenciandos-professores e universidade-escola básica, tem proporcionado um
“[...] diálogo que não existia, aproximando a teoria da prática e quebrando paradigmas
existentes na formação docente” (ROSA & AMARAL, 2015, p. 135).
Portanto, é de fundamental importância o contato dos licenciandos durante sua
graduação com professores do ensino básico da rede pública, possibilitando trocas de
saberes e experiências e o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas. Este é um
desafio permanente que necessita ser superado nas interações dentro e fora do espaço
escolar “[…] como forma de estabelecer um território para as mudanças no pensar e no
fazer docente” (ROSA & AMARAL, 2015, p. 139).
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A AUTOFORMAÇÃO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DE PROFESSORES

Adriana Salete Loss- Universidade Federal da Fronteira Sul
Agência financiadora: CAPES

RESUMO
O artigo “A autoformação nos cursos de formação inicial e continuada de professores” é
resultado da investigação realizada no processo pós-doutoral no exterior (2015),
financiado pela CAPES, a partir do problema: Como a autoformação pode fazer parte
dos currículos de Ensino Superior de formação inicial e das propostas de formação
continuada tendo em vista o desenvolvimento da formação pessoal, social e
profissional?, com o objetivo de identificar, a partir de vivências práticas, as
contribuições da autoformação para a profissão docente.O trabalho de investigação foi
desenvolvido com estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal da
Fronteira (UFFS) e educadores em formação continuada e, com estudantes e educadores
já diplomados do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal (IE/UL), na
modalidade de formação continuada. A metodologia utilizada foi da pesquisa-formação,
fundamentada em Josso (2004), e que tem como procedimento as narrativas. Assim, a
relevância do estudo encontra-se na necessidade dos cursos de formação de professores
investirem em processos educativos que promovam a permanente autoformação na
dimensão pessoal, social e profissional, a partir de diferentes procedimentos didáticopedagógicos para o desenvolvimento de conhecimentos, saberes e práticas
comprometidas
e
responsáveis
com
a
“[...]
trindade
humana
indivíduo/sociedade/espécie”, e nesta perspectiva, identificar que há “três direções
éticas: uma auto-ética, uma ética para a sociedade, uma ética para a humanidade”,
conforme Morin (2008, p. 174). A dimensão ética reclama o pensamento reflexivo e
crítico nos processos do autoconhecimento e do conhecimento antropológico, filosófico,
sociológico, epistemológico, cosmológico, entre outros.
Palavras-chave: Formação de professores. Autoformação. Formação inicial e
continuada.

1 INTRODUÇÃO

Ao considerarmos que é função dos cursos de formação de professores e/ou
educadores a promoção das relações humanas para o diálogo intercultural, individual e
coletivo e para a sensibilização, na perspectiva do caminhar para si e para o outro no
sentido da troca de experiências, da reflexão das diferentes linguagens (oral, corporal,
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escrita, pintura, desenho, poesia, teatro, dança, entre outras), do fazer experiências e
constituir projeções de vida, desenvolvemos uma proposta de formação aos estudantes e
professores da Educação formal, na perspectiva da autoformação. A proposta de
formação foi desenvolvida na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus
de Erechim e no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IE/UL).
Essa proposta de formação foi organizada no intuito de promover um processo
formativo e investigativo, em que tivemos como questão problema de estudo: Como a
autoformação pode fazer parte dos currículos de Ensino Superior de formação inicial e
das propostas de formação continuada tendo em vista o desenvolvimento pessoal,
social e profissional?. Nesse sentido, propomos oficinas de autoformação nos dois
espaços acadêmicos, na modalidade de formação continuada, instigando os participantes
para a realização de experiências e saberes do cuidar de si, cuidar do outro e cuidar da
profissão.
A proposta de formação como lócus de nossa investigação em que objetivamos
identificar nas vivências de autoformação os processos formativos do desenvolvimento
pessoal, social e profissional, foi desenvolvida a partir de módulos temáticos.
Assim, o que vamos apresentar aqui são alguns processos formativos
vivenciados com os grupos no intuito de destacarmos experiências consideradas
significativas pelos participantes que em seus processos de formação, seja ela inicial ou
continuada, são secundarizadas ou não realizadas por motivo da centralidade num
currículo de formação demasiadamente técnico do profissional.
Nesse sentido, para apresentarmos a experiência de formação continuada e
investigativa, organizamos o texto em três partes. Na primeira há uma breve
fundamentação teórica referente à autoformação como processo educativo formativo, na
segunda a proposta metodológica de formação e investigação e na terceira algumas
experiências e resultados construídos durante os processos formativos.

2 A AUTOFORMAÇÃO NO PROCESSO EDUCATIVO E FORMATIVO DO
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
Para além da formação técnica nos cursos de formação inicial e continuada de
professores é importante a formação humana, social, política e ecológica do profissional
da educação, de modo a considerar o que nos diz Josso (2008, p. 48):
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O ensino é uma das profissões mais nobres que existem precisamente porque
ela exige, para cumprir plenamente sua missão, que nós tenhamos a
humildade de um trabalho de desenvolvimento pessoal sem fim. Quando
lemos nas narrativas de vida a importância de certas figuras de educadores
como exemplares ou traumatizantes para a vida, levamos muito a sério o
impacto de nossa profissão sobre o futuro dos seres que nós temos de
acompanhar durante vários meses e às vezes por vários anos.

Assim, a autoformação é a construção de sentido aos nossos sentidos, é a busca
do significado de quem somos e para onde queremos ir. Assim, autoformar-se é
constituir sentido aos afazeres cotidianos, às aprendizagens, às experiências e aos
conhecimentos. De acordo com Josso (2004), a busca de sentido está associada à busca
de conhecimento, à busca de si e de nós e à busca de felicidade.
A autoformação possibilita ao ser humano a reflexão de si mesmo, na dinâmica
da auto-observação, para o alargamento das capacidades de autonomização, de
iniciativa e criatividade. Conforme Josso (2004, p. 191,) o trabalho de autoformação,

desemboca na compreensão de que a procura de uma autonomização do
pensamento, e a construção de uma subjetividade autêntica passam por
colocar em prática um projeto de si como autor-pesquisador por meio da
reinterpretação, para si, das valorizações simbólicas coletivas e dos múltiplos
referenciais para o sujeito pensar a sua vida.

Nessa perspectiva, temos a proposta da pesquisa-formação como dispositivo
metodológico que sugere a constituição de um projeto educativo e formativo, no qual
entra “em cena um sujeito que se torna autor ao pensar na sua existencialidade”
(JOSSO, 2004, p.60). Ou ainda como afirma Josso (2010, p. 121-122): “As Pesquisasações e as Pesquisas-formações são interexperiências da intersubjetividade, busca de
uma troca inter-humana sobre os fatos de nossa humanidade, sobre nossas
subjetividades genéricas e socioculturais”.
A autoformação é a abertura para o diálogo inter e transdisciplinar, inter e
transcultural e holístico. Desse modo, a proposta de autoformação que tem como princípio o
humano em desenvolvimento, busca mobilizar no sujeito para a atenção, autorreflexão e
reflexão crítica de suas relações nos diferentes tempos e espaços. Ela propõe-se como processo
de aprendizagens, de trocas de experiências inter e subjetivas, de revisitação crítica a conceitos,
ideologias, crenças e entre outros, de desconstruções, de desacomodação e de projeções para o
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que se quer caminhar na relação do Eu consigo mesmo, com o outro, com o meio ambiente,
com o planeta/cósmico e com o profissional.

3 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA DE INVESTIGAÇÃO

O desenvolvimento da investigação ocorreu por meio da metodologia
qualitativa, na perspectiva da pesquisa-formação. A pesquisa-formação, com base em
Josso (2004) é um processo que visa o autoconhecimento na relação dinâmica e ativa
com o outro. Tem como princípio a autoformação que significa predispor o sujeito ao
diálogo consigo mesmo e com o outro a partir das experiências vividas. Ela também é
uma ação educativa que possibilita aos sujeitos o “caminhar para si”, como afirma Josso
(2004), a partir do diálogo e da relação com o outro, para a construção de compreensões
e para assumir responsabilidades frente à vida cotidiana. Assim, a pesquisa-formação
tem como procedimento a narrativa.
Ao buscarmos fundamentos na vertente da biografia educativa, aqui de modo
particular nos estudos de Josso (2004, 2010), realizamos vivências práticas de
autoformação de modo a contribuir para a formação pessoal/social/profissional, tanto
dos participantes/educadores em processo de formação inicial e dos já em efetivo
exercício da docência.
O estudo empírico ocorreu a partir da proposta de formação continuada,
primeiramente, com os estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal da
Fronteira Sul - UFFS, campus de Erechim, localizado no Rio Grande do Sul, e com os
professores da rede pública de ensino municipal e estadual de Erechim, e,
posteriormente, com estudantes dos mestrados do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa - IE/UL, Mestrado de Educação, Mestrado em Ciências da
Educação e Mestrado em Educação e Formação e, também, com os educadores já
diplomados pela referida instituição.
Anterior a realização prática das vivências de autoformação foi realizado um
período de inscrição em que o número de inscritos ultrapassou o número de vagas
disponíveis. Tínhamos uma proposta de inscrição não acima de 20 participantes no
Brasil e 15 participantes em Lisboa, devido a modalidade investigativa que requer a
abordagem narrativa. Assim, nas vivências desenvolvidas na UFFS (Brasil) trabalhamos
com 25 participantes e na UL (Lisboa) contamos com dois grupos de 15 participantes.
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Para a experiência de autoformação com estudantes do curso de Pedagogia da
UFFS e professores em exercício das escolas municipais e estaduais do município de
Erechim/RS, as oficinas foram organizadas em três Módulos de autoformação, e cada
módulo com 4 oficinas, totalizando 12 sessões, a se efetivar semanalmente e com duração
de uma hora e meia. Já na experiência em andamento no IE/UL, as oficinas foram
organizadas com os mesmos módulos e objetivos desenvolvidos no Brasil, mas cada
módulo com 3 oficinas, totalizando 9 oficinas, a se efetivar semanalmente e com duração
de duas horas.
As oficinas foram constituídas de atividades diversas onde predominou o
autoconhecimento, a leitura de textos, os diálogos e as reflexões, a partir das expressões
das linguagens: narração oral e escrita, a dança, o teatro, o desenho, a poesia e
brincadeiras cooperativas e de integração. As atividades desenvolvidas nos diferentes
espaços tiveram pequenas modificações, de modo especial na proposta dos textos para
análise, no sentido de respeitar a diversidade cultural e linguística.
Desse modo, as oficinas organizadas em três módulos, com seus respectivos
princípios norteadores e objetivos, são:
MÓDULO 1 – A CONSCIÊNCIA DE SI
Princípio norteador: “O desafio da humanidade é o próprio Ser humano que necessita se
conhecer; o reconhecimento do Homo Demens que mora em cada ser humano. Que em suas
fragilidades e/ou demências considera-se um deus diante da vida e das vidas. Também, é o
caminhar para a ampliação da consciência de que somos HOMO Sapiens e Demens; é o
dialogizar o Homo Demens, Sapiens Sapiens” (LOSS, 2014).
Objetivo: Vivenciar e refletir a relação do Eu consigo próprio e com o outro, para a tomada de
consciência de si, na perspectiva do autoconhecimento.
MÓDULO 2 – CONSCIÊNCIA DA RELAÇÃO COM O OUTRO
Princípio norteador: Maturana (1997, p. 119) nos ajuda reafirmar que, “somos no corpo e
relação (alma) o que pensamos que somos, o que queremos ser, o que não queremos ser, o que
lamentamos não haver sido e o que nossa cultura é, tanto quanto o que chegamos a ser ao nos
transformarmos, na reflexão, sobre o nosso ser e viver”. O que SOMOS, então? O constante
“tornar-se”; isso significa que estamos no tempo e espaço repletos de possibilidades e,
necessitamos escolher o que queremos SER. Na complexidade da existência, estamos imersos a
várias probabilidades do que podemos nos tornar. Tudo depende de como dialogamos com
nosso mundo interior e exterior; da escuta e atenção que damos para as experiências da vida
cotidiana.
Objetivo: Refletir sobre as relações do Eu consigo mesmo, com o outro e com o planeta para a
autocrítica e para a convivência social e planetária.
MÓDULO 3 – A CONSCIÊNCIA PROFISSIONAL
Princípio norteador: “A reflexão biográfica permite, então, explorar em cada um de nós (se nós
somos capazes de imaginar e de acreditar na possibilidade de poder, querer e ter, a desenvolver
ou a adquirir, saber-fazer, saber-pensar, saber-escutar, saber-nomear, saber-imaginar, saberavaliar, saber-perseverar, saber- amar, saber-projetar, saber-desejar, etc.) as emergências
interiores que nos dão acesso ao processo de descoberta e de pesquisa ativa da realização do ser
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humano em potencialidades inesperadas” (JOSSO, 2008, p. 20).
Objetivo: Analisar as concepções, a escolha e os desafios do Ser educador para fortalecer a
consciência e comprometimento profissional.

Os três módulos caracterizados como processos formativos do saber cuidar de si,
do saber cuidar do outro e do saber cuidar da profissão, foram desenvolvidos com
oficinas temáticas que apresentamos a seguir:
OFICINAS
MÓDULO 1
Oficina 1 – OLHAR PARA SI PRÓPRIO
Oficina 2 – O OLHAR DO QUE EU SOU E DO QUE POSSO SER
Oficina 3 –O OLHAR PARA MINHAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA
Oficina 4 – O OLHAR PARA SITUAÇÕES POSITIVAS DA MINHA VIDA
MÓDULO 2
Oficina 1 – RECONHECENDO O OUTRO
Oficina 2 – MINHAS AÇÕES NA RELAÇÃO COM O OUTRO
Oficina 3 – O CUIDAR NA RELAÇÃO CONSIGO PRÓPRIO, COM O OUTRO E COM O
PLANETA/CÓSMICO
Oficina 4 – RELAÇÕES HUMANAS NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS E DE TRABALHO
MÓDULO 3
Oficina 1 – CONCEPÇÕES DA PROFISSÃO
Oficina 2 – POR QUE ESCOLHI ESTA PROFISSÃO?
Oficina 3 – OS DESAFIOS DA PROFISSÃO
Oficina 4 – AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À PROFISSÃO

Assim, o trabalho pedagógico de autoformação objetivou mobilizar e\ou
provocar os participantes, por meio de questionamentos, à reflexão do seu eu na relação
consigo mesmo, com o outro e com a dimensão profissional. O ato reflexivo faz o
sujeito

voltar

o

seu

“olhar”

para

suas

dimensões

internas

(pensamentos,

conceitos,sensações, sentimentos) e externas (experiências e ações cotidianas). É uma
ação discursiva que o sujeito estabelece na relação com o outro, constituindo, desse
modo, a percepção do que pode e deve fazer consigo mesmo. Para tanto, a reflexão
como princípio da autoformação requer o despertar do espírito crítico do sujeito, no
sentido de formar opiniões e juízos sobre suas relações e experiências.
Para a análise dos dados da investigação foi necessária a transcrição das
narrativas orais e escritas dos participantes, no sentido de identificar contribuições dos
processos autoformativos. Desse modo, diferentes procedimentos didático-pedagógicos
referendaram as contribuições do diálogo e da reflexão crítica dos participantes na
dimensão pessoal, social e profissional.
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Para tanto, a seguir apresentamos a reflexão de três processos formativos que
desencadearam experiências na autoformação da formação pessoal, social e profissional
e que expressam as contribuições formativas e educativas.
4 VIVÊNCIAS DE AUTOFORMAÇÃO – ALGUNS RESULTADOS DA
INVESTIGAÇÃO
O trabalho de autoformação constitui-se em ações de autoconhecimento e de
autotransformação, processos que ocorrem, simultaneamente, na relação com o outro e
promovem a construção de novas experiências, nova maneira de ser, de sentir, de
significar, de relacionar-se e de agir.
Nesse sentido, as vivências de autoformação, realizadas no curso de formação de
professores, apresentaram significativas reflexões dos participantes de modo a reafirmar
a necessidade dos centros educacionais investirem com maior intensidade no processo
autoformativo.
Nas vivências para a formação pessoal, social e profissional foram
desenvolvidas diferentes atividades, entre elas: leituras de textos, o trabalho com
fotografias, expressão corporal, desenho, criação de poesias, teatro e dança. Mas, os
processos formativos que selecionamos para apresentar algumas reflexões estão ligados
à dança, à poesia, aos jogos, às atividades ou brincadeiras cooperativas e de integração e
o teatro.

4.1 A dança

A dança foi um dos processos formativos que possibilitou resultados de bem-estar
dos participantes, conforme fala expressa que apresentamos:
E6: É necessário a gente investir um tempo, mesmo que pequeno, para a
gente ficar menos tensa. Eu agora vou para a aula menos tensa, mais animada
para aprender.

Assim, podemos dizer que as vivências proporcionaram aos participantes o
reconhecimento do Eu enquanto corpo, mente, emoção e energia. O processo de atenção
ao corpo, à respiração, às emoções e aos pensamentos e a própria troca de energia nas
atividades de interação do Eu com o outro vivenciadas nas oficinas permitiram aos
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sujeitos a harmonização entre corpo, emoção e mente, de modo a criar condições para o
melhor aproveitamento intelectual. De acordo com Silva (2008, p. 114):

cuidar do corpo e das emoções cria condições necessárias para o melhor
aproveitamento mental. O nível mental é o responsável pela transformação
da informação trabalhada em sala de aula, em conhecimento incorporado.
Consideramos mente não apenas como mente intelectual ou conceitual.
Vamos além, uma concepção mais ampla de mente, em que os aspectos nãomecanizáveis como intuição, emoções e criatividade estão incluídos.

Desenvolver o cuidar de si repercute numa ética de si mesmo, do eu responsável
por si. Quando tomada a consciência da responsabilidade com o si mesmo,
indubitavelmente, tem-se a responsabilização com o outro, pois o Eu somente é na
relação com o outro.
Nesse sentido, o cuidar de si é uma dimensão humana que precisa ser aprendida,
vivenciada e experienciada ao longo da vida. Por isso, consideramos importante e
necessário que os centros educativos tenham como propósito a formação humana na
dinâmica do processo do autoconhecimento.
A inteligência intrapessoal é necessária para o desenvolvimento da inteligência
interpessoal, em que ambas permitem a experiência da responsabilização, da ética.
4.2 A poesia

A palavra, indubitavelmente, tem o poder de constituir a auto-imagem do sujeito, a
partir da qual ele projeta os seus pensamentos, as suas emoções e as suas atitudes.

A palavra, como principal manifestação da vontade, tem significados não
explícitos, de modo que ela também é simbólica, e sendo simbólica age sobre
os processos mentais produzindo efeitos de mobilização de energia psíquica
que não compreendemos adequadamente.[...] A palavra tem o poder do
símbolo que nela habita, e a responsabilidade de quem a profere é imensa
(FILHO; BOSSA;BORGES, 2007, p.71-73).

Nesse sentido, em uma vivência os participantes foram convidados a expressar
por meio da poesia os sentimentos, os pensamentos, as emoções acerca das experiências
da vida, na perspectiva do narra-se para si e para o outro. Houve nessa vivência uma
explosão da criatividade versada em palavras. Esse é o sentido da poesia, permitir o
diálogo intersubjetivo do sujeito com ele mesmo, com seus pensamentos.
Nessa perspectiva, Caetano e Afonso (2014, p. 48) nos dizem:
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A poesia acontece e acontece-nos, nos espaços organizados e dinâmicos de
relação, onde comunicamos, nos reconhecemos, nos sentimos fazer parte e
nos comprometemos uns com os outros. Através dela descobrimos o que é
em nós e ainda não se tinha revelado, construímos o novo que só pode ser no
encontro, aprofundamos as nossas identidades pessoais, grupais e culturais,
abrimo-nos à liberdade de rompermos as fronteiras. A poesia como
transgressão e resistência, habitando as margens e nas margens encontrando
as pontes que nos fazem fluir da periferia ao centro, que é aquele onde cada
um se encontra com todos os outros.

Os participantes após a construção das poesias organizaram em outro momento
uma sessão de declamação para o coletivo. As experiências, os sentimentos e
pensamentos individuais compartilhados com o coletivo é a mediação entre o Eu e o Tu.
A expressão livre e criativa conectando as intersubjetividades e as subjetividades da
autobiografia do humano.
A dimensão poética como parte da formação do ser humano, em que saberes
diversos são partilhados, refletidos e reelaborados. “Trata-se, assim, de caminhos onde a
poesia é lugar de construção identitária e relacional, de diferenciação e de pertença aos
mundos pessoais, interpessoais, socioculturais em presença, presença essa direta ou
indiretamente corporificada pela palavra” (CAETANO; AFONSO, 2014, p. 6).

4.3 Atividades para os afetos

Em nossas oficinas de autoformação mobilizamos os participantes à vivência da
afetividade em diferentes perspectivas da relação do Eu consigo mesmo e com o outro e,
verificamos em algumas falas a confirmação dos significativos contributos das práticas
instigadoras da afetividade; são elas:

E 3: A importância da gente estar consigo mesmo e com o outro.
E7: O interagir com o outro parece que a gente se solta mais.

Pela experiência da afetividade nas relações ocorre o desenvolvimento da
inteligência emocional e da inteligência social. A afetividade possibilita a aprendizagem do
respeito do Eu consigo mesmo e do Eu com o Outro, que desemboca na autoconfiança, na
autoestima, na confiança e na responsabilização com o cuidar. A afetividade é a abertura
para o mundo sensível.
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Assim, para contribuir no processo da construção da ética nas relações humanas
damos destaque ao exercício da vivência da afetividade. Ao promovermos nos centros
educacionais a expressão de diferentes linguagens (expressão corporal, dança, poesia,
teatro, narrativas, etc), estaremos possibilitando a ampliação da comunicação entre os
sujeitos, a aprendizagem para o saber dialogar respeitoso. De acordo com Morin (2007,
p. 122), “a afetividade permite a comunicação cordial nas relações interpessoais; a
simpatia e a projeção/identificação com outro permitem a compreensão”.
O desafio da formação seja ela inicial e continuada, está na capacidade de
promover o desenvolvimento da razão e da emoção, pois como afirma Morin (2007, p.
122): “A vida humana necessita da verificação empírica, da correção lógica, do
exercício racional da argumentação. Mas precisa ser nutrida de sensibilidade e de
imaginário”.

4.4O teatro
Provocamos nas vivências de autoformação com sujeitos em processo de
formação inicial e de formação continuada, para além da reflexão do cuidar de si e do
cuidar do outro, a reflexão sobre a profissão de ser educador, no sentido de pensarmos
sobre os desafios da profissão na perspectiva da construção do profissional como
intelectual emancipado e ético. Então, nas oficinas propomos aos participantes que
expressassem por meio do teatro os desafios da profissão do ser educador, os dilemas ou
dificuldades da profissão.
Assim, durante a avaliação dos processos formativos do módulo Cuidar da
profissão, uma participante apresentou a seguinte fala:
E 14 – [...] foi importante os teatros para nos darmos “puxões de orelha”, pois
a gente às vezes na rotina do trabalho considera estar fazendo tudo certo; mas
nas vivências dos teatros a gente conseguia se ver que muitas vezes deixamos
de fazer o melhor para nossos estudantes. As vivências me ajudaram a
fortalecer-me, a desacomodar-me e a rever algumas coisas.

O teatro é outra modalidade de dinamização para os processos de autoformação,
que coloca em jogo também as expressões inter e subjetivas do humano, o aprender um
com o outro.
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O cuidar da profissão ao constituir-se no processo relacional diário e permanente
entre os sujeitos, é desafio para os cursos de formação inicial e continuada dos
profissionais da educação e nessa dimensão Nóvoa (2009) argumenta que:

[...] Assim sendo, é importante estimular, junto dos futuros professores e nos
primeiros anos de exercício profissional, práticas de auto-formação,
momentos que permitam a construção de narrativas sobre as suas próprias
histórias de vida pessoal e profissional. (idem, p. 39)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nosso desafio se encontra no fato de recriarmos o currículo, conforme Morin
(2001), na perspectiva da religação dos saberes, que é pressuposto para a religação de
pessoas, grupos e nações. Isso nos coloca a assumirmos a perspectiva da Complexidade,
em que todos os conhecimentos são incompletos, que há diferentes conhecimentos para
propósitos diferentes e que a diversidade de conhecimentos nos permite fugir da
barbárie humana.
Conhecemos a partir da emoção, do corpo, da razão, das experiências, da poesia,
da literatura, da arte, etc. Na complexidade das relações que os conhecimentos se
entrecruzam e revelam-se a conhecer.
Desse modo, o cuidado com o educador deve ser tema dos cursos de formação
inicial e continuada como processo autoformativo das relações consigo mesmo, com o
outro e com a profissão. Contribui para essa afirmativa as palavras de Nóvoa (2009, p.
41),
[...] a ideia de docência como colectivo, não só no plano do conhecimento
mas também no plano da ética. Não há respostas feitas para o conjunto de
dilemas que os professores são chamados a resolver numa escola marcada
pela diferença cultural e pelo conflito de valores. Por isso, é tão importante
assumir uma ética profissional que se constrói no diálogo com os outros
colegas.

A autoformação é um processo significativo para despertar os sujeitos à
ampliação da consciência, ou seja, à tomada de decisões frente a maneira de ser e de se
relacionar consigo mesmo e com o outro. Ela possibilita o autoconhecimento das
subjetividades humanas para a constituição da sensibilização e da autotransformação do
eu individual e coletivo.
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O FORMADOR DE PROFESSORES NO PROCESSO FORMATIVO
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa qualitativa para
conhecer e caracterizar as concepções de formação e o lugar do formador nessa
formação. Como metodologia, foi realizada pesquisa bibliográfica e entrevista com
professora que atuava nos cursos de licenciatura em Matemática e Pedagogia, tanto em
disciplinas pedagógicas como na supervisão de estágio. A escolha da inquirida se deu
mediante critério estabelecido anteriormente para a delimitação da pesquisa: que o
entrevistado fosse um professor universitário que também tivesse uma atuação em
docência em formação continuada e que se dispusesse a contribuir com a investigação.
Essa pesquisa foi realizada em 2013 e a professora que se dispôs possuía há época 55
anos e tinha graduação em matemática e arquitetura, mestrado em educação e doutorado
em educação. A entrevista foi gravada e transcrita de forma a possibilitar melhor
tratamento dos dados coletados. Buscou-se compreender como essa concebe a formação
e o ensino, o papel do formador e do professor e em qual lugar se estabelece o aluno na
formação e no ensino. Também foram recepcionadas as questões referentes à
diferenciação dos conteúdos da formação e do ensino e o contexto de vivência dos
atores da formação. Constatou-se que a adequada formação pedagógica do formador é
essencial para que o processo de formação dos professores não seja fragmentado; que a
utilização de uma metodologia adequada pelo formador referenda a utilização dessa
como um referencial para o aluno em formação e que a ausência de formação
profissional dos formadores é uma situação emblemática e um obstáculo a ser superado.
Palavras-chave: Formação de formadores. Formação pedagógica. Estágios.

1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, no Brasil, o tema formação de professores tem sido objeto
de estudo de pesquisadores que buscam compreender a formação e o trabalho docente.
Marli André (2010) registra que houve um crescimento significativo desses estudos nos
últimos dez anos. Teses, dissertações, publicações em periódicos específicos, trabalhos
apresentados em congressos científicos apontam para a importância da reflexão sobre a
formação docente. É nesta perspectiva que este texto é construído: contribuir para o
debate neste campo.
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Entre outros fatores acreditamos que a formação docente é afetada pela
qualidade de seus formadores. Importam o projeto de formação, o currículo, a
infraestrutura em termos de bibliotecas, laboratórios, equipamentos didáticos, e, o mais
importante: os professores-formadores.
Nesse sentido Altet (2003, p. 67) analisando resultados de pesquisa sobre
identidade profissional dos formadores em França (Nantes), refere que os formadores de
professores sentem-se “professores-formadores”, ou “professor acima de tudo”, ou
“profissionais de formação”, conforme seja seu papel, na rede de formação. Este perfil,
que a autora chama de perfil tripolar ou poliidentitário, está mais presente na formação
inicial (professores de disciplinas específicas, professores de disciplinas pedagógicas,
professores supervisores de estágio) do que na formação contínua (mentores, tutores,
orientadores de formação, agentes de formação contínua, instrutores).
O desafio na área de formação de formadores é, não só, o de organização de
linguagem, mas, fundamentalmente de compreender quem são e o que fazem os
formadores e quais competências profissionais lhes são requeridas. A qualidade da
formação de professores não pode ser conseguida com uma disseminação identitária ou
por alguém que não tenha formação profissional para ser formador. Embora haja
profissão que possa ser exercida por alguém que não tenha formação profissional, tal
atribuição pode comprometer todo o processo de trabalho e a qualidade das atribuições
na função.
Da dificuldade inicial de configurar a área de formação de formadores, das
reflexões sobre o conteúdo desta área de estudos e da necessidade de compreender o
lugar do formador de formadores é que nasce este estudo. Em geral à ideia de formador
está associada a ideia de professor, na perspectiva de que todo professor é formador, ou
pelo menos espera-se que o seja. Compreender o que é um profissional da formação de
professores, ou seja, o que faz um formador, como concebe seu papel, sua função e suas
tarefas ou qual a natureza das tarefas que realiza, é importante para uma efetiva
qualidade na formação de professores.
É nesta perspectiva que situamos este estudo que lançou mão da entrevista
semiestruturada, uma vez que a mesma parte de situações básicas, amparadas de
hipóteses e teorias, “que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo, à medida que se
recebem as respostas do informante”. (TRIVINÕS, 1994. p. 146). Desta forma, sua
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aplicação permitiu a recolha dos dados de opinião que possibilitou conhecer e
caracterizar as concepções de formação e o lugar do formador nessa formação.
Para a realização da presente pesquisa optou-se por utilizar como critério de
seleção um professor universitário que também tivesse a atuação na docência em
formação continuada e que se dispusesse a contribuir com a investigação. Dessa forma,
essa pesquisa foi realizada em 2013 e a professora que se dispôs possuía há época 55
anos e tinha graduação em matemática e arquitetura, mestrado em educação e doutorado
em educação. A entrevista foi gravada e transcrita de forma a possibilitar melhor
tratamento dos dados coletados. Para a aplicação da entrevista, foi elaborado um roteiro,
que a direcionou. Com a devida permissão para o uso do gravador, realizou-se a
entrevista com essa professora que atuava tanto na disciplina Didática da Matemática
quanto em Pesquisa e Prática Pedagógica, em curso de graduação que visava a formação
de professores, e também atuava como formadora em formação contínua.
Transcrita a entrevista foram desenvolvidos os seguintes passos: leitura atenta da
entrevista para tentar perceber as possibilidades de análise dos dados; estabelecimento
de um primeiro quadro dos temas que apareceram nas falas e identificação de unidades
de análise, ordenando-os por temas, categorias e subcategorias, articulando-os às frases
como critério de unidade de registro; revisão do processo para verificar a necessidade de
rever os temas, categorias e subcategorias e síntese dos dados.

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DEFINIÇÕES

Uma primeira aproximação do termo formação nos conduz de partida a uma
dispersão semântica, dos múltiplos significados do termo formar, muitas vezes
confundido com ensinar, educar, treinar.
Formar implica uma ação profunda sobre a pessoa do formando, numa lógica de
mudança cognitiva, atitudinal e social, profunda e qualitativa, induzindo à mudança de
comportamentos, métodos, representações e atitudes, para que o formando seja capaz de
reagir às situações da realidade.
O formador faz o papel de mediador entre o saber, o formando e a instituição
que o acolhe. É, portanto, uma prática contextualizada. O formador é aquele que
intervém no cruzamento entre o saber teórico e o saber prático, posto em uso nas
situações profissionais, e, como tal, um formador de professores ocupa um lugar no
sistema ou na rede de formação, num quadro institucional definido, desempenhando em
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tempo integral ou parcial, funções de formação inicial ou formação contínua (GARCÍA,
2013).
Quando falamos de formação profissional do formador assumimos o fato da
necessidade, da exigência, de um conjunto de atividades baseadas em saberes que o
exercício da profissão exige. Possuir uma titulação acadêmica (Especialista, Mestre ou
Doutor) ou ter frequentado um curso de formação de formadores pode ou não, ser
garantia de êxito no trabalho do professor ou de excelência no desempenho de sua
atuação como formador. Um dos fatores que pode influenciar é exatamente a
insuficiente ou inadequada fundamentação pedagógica e didática dos docentes das
instituições de ensino superior, mesmo porque, geralmente, a experiência docente que
venha a ter serve apenas como referência e não como garantia do conhecimento
científico na área educacional ou de uma prática educativa eficiente.
Os sistemas educativos na América Latina em geral, e no Brasil em especial, não
têm se interessado pela formação dos formadores, porque a preocupação maior é a
formação disciplinar, de conteúdo – em Física, Geografia, História ou Matemática. Não
é preocupação nem a dimensão pedagógica nem a dimensão da formação. Ora, se
desejamos formar professores profissionais, isto não deve ser feito “artesanalmente”,
por aqueles que “estão um pouco à frente” ou “têm prática”. É comum considerar que os
formadores de professores são os que confrontam com a realidade prática, no estágio,
componente curricular da formação inicial, ou em situações de formação contínua.
Então será que há mesmo possibilidade de falarmos de formadores de
formadores como uma realidade conceitual? Em caso negativo considera-se que não há
necessidade de pensar nesta formação. Em caso positivo estamos no caminho da
profissionalização.
Quando falamos de formação profissional do formador, assumimos que sua
atuação tem a exigência de um conjunto de atividades condescendes em saberes que o
exercício da profissão exige.
Trousson (1992) citado por Lamy (2003, p. 42) refere que uma profissão “é uma
ocupação, sobretudo intelectual fundada em um saber racional, que é objeto de uma
formação, cujos procedimentos são explícitos, e dotada de forte legitimidade”. Assim,
analisando tal definição destaca-se a expressão “fundada em um saber racional e
procedimentos explícitos”, o que significa não ser tácita, e ser passível de identificação
e aquisição. Se olharmos para o formador como alguém que exerce uma atividade
profissional, ou seja, que seu trabalho é “profissionalizável”, é importante considerar o
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que é um profissional. Nas palavras de Maradan (2003, p. 147), profissional é o que
“em situação complexa sabe agir e reagir com pertinência, sabe combinar recursos e
mobilizá-los nesse contexto, sabe aprender com essa situação e sabe comprometer-se e
assumir risco, sem sacrificar sua ética”. Estamos, portanto, considerando a possibilidade
de discorrermos sobre formadores de professores com uma realidade conceitual e, nesta
perspectiva,

é

possível

falar

de

profissionalização

do

formador.

E

esta

profissionalização implica formação específica (GARCÍA, 2013).
Nesse sentido, a formação de formadores não deve ter somente a “apropriação
enciclopédica”, como indicam Pimenta e Anastasiou (2002), mas precisa dar conta de
conhecer quais são os mecanismos que influenciam no processo de ensinar e as
estratégias de aprendizagem para refletir constantemente sobre a prática pedagógica,
possibilitando promover uma ação reflexiva, condizente com o aluno que está a formar.
Assim, o professor necessita estar preparado para trabalhar com o aluno real, que
ingressa nos cursos de formação de professores, muitos dos quais nem sequer conhecem
as exigências que serão necessárias para a realização de seu percurso de formação. E,
além disso, sem possuir hábitos de estudos suficientes, com dificuldades de raciocínio,
redação, leitura, pensamento crítico-reflexivo.
Trabalhar com estes alunos (formandos) na formação inicial implica não apenas
transmitir um conjunto de conhecimentos, mas, induzir mudanças de comportamentos,
representações e atitudes, com a real compreensão de seu papel como formador.

3 FORMAÇÃO DE PROFESSOR: O QUE SE PENSA SOBRE ISSO

O discurso dos formadores sobre suas funções, seu papel, suas atividades na
formação inicial e na formação contínua, ou as representações que os formadores de
professores fazem de suas tarefas de formador, nos possibilitam compreender quem são
e o que fazem os formadores.
Tomaremos os conceitos e princípios antes discutidos, para analisar os temasobjeto deste estudo - concepção de formar e ensinar, diferenciação dos conteúdos da
formação e do ensino, o contexto e os atores da formação – quatro aspectos-chave.
Um primeiro diz que formar não é apenas transmitir um conjunto de
conhecimentos, mas induzir mudanças de comportamentos, métodos, representações e
atitudes. A fala seguinte evidencia esta percepção, quando a entrevistada diz que: “o
bom formador é aquele que consegue fazer uma articulação de bom senso entre o
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conteúdo e o método. Não é só conteúdo, nem só método, pois eles não estão separados.
A formação tem que se preocupar com as duas coisas”. (fala1).
No que diz respeito à questão da associação entre ensino – transmissão de
conhecimentos e de formação – com indução de mudança de comportamentos, observase uma diferenciação dos conteúdos de formação e dos conteúdos do ensino, centrandose no primeiro caso, no conteúdo de ensino e, no segundo caso, em conteúdos
axiológicos, conteúdos atitudinais e voltados à profissionalização, como se revela nas
seguintes falas. A primeira diz respeito à preocupação com os conteúdos de ensino,
quando refere que “mesmo quando na Didática da Matemática, que já é uma disciplina
mais específica, mesmo que eu fique tentando articular com o estágio, eu tenho uma
preocupação grande com o conteúdo de ensino, com a Matemática [...]” (fala 2). Já nas
duas outras falas destaca-se a importância dos conteúdos de formação e evidencia a
diferente natureza deste conteúdo centrado nos valores da profissionalização e
colocando um desafio ao formador no sentido de associar conteúdos de ensino e
conteúdos de formação e entre o conteúdo e o método.

[...] é um conteúdo de outra natureza, é um conteúdo mais axiológico,
com mais valores, mais na profissionalização. É na coisa dele vir a ser
um formador, e, no caso é que trabalho com pedagogo, para vir a ser
formador. (a preocupação) é com comportamentos, com a atitude, com
o ser professor, aquele professor que... eu tenho menos preocupação
com o conteúdo em si (fala 3)

O segundo aspecto refere que formar implica centrar a ação formativa nos
objetivos, métodos e dispositivos de formação, na perspectiva de que o formando tenha
capacidade de reagir às situações da realidade. Nesta perspectiva e considerando o que
afirma Fabre (1994 apud RODRIGUES, 2006, p. 32) quando refere que “formar –
enquanto processo – é sempre formar alguém em alguma coisa, através de alguma coisa
e para alguma coisa”. Relevante destacar que as falas 4 e 5 a seguir, podem ser
associadas a essa concepção.
No momento em que elas começam a preparar o projeto de
intervenção, em que elas vão fazer uma intervenção na escola, uma
aula, um projeto, um atividade com os alunos, elas também têm que
justificar porque estão com aquilo (fala 4).
Na disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica elas (as alunas) são
autoras, elas têm que organizar o olhar sobre o que vão observar na
escola, têm que justificar por que viram aquilo, como é que
interpretam, como é que trazem o dado (fala 5) .
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Este registro esclarece esse segundo aspecto: organização de um projeto, autoria,
observação e intervenção na sala de aula são elementos que centram a formação nos
objetivos, métodos e dispositivos de formação.
O terceiro aspecto tem em conta que formar implica uma prática contextualizada
e promove interação com o meio no sentido de práticas reais para problemas reais.
Mesmo que se relacione o lugar da formação como a realidade, ou seja, a prática
concreta, a prática real, devemos considerar que a prática relacionada ao ensino tem
também lugar na instituição de formação, ou seja, na academia, mesmo que esta ocorra
como o exercício de uma prática simulada. A fala a seguir revela este duplo modo de
relação com o real:
Lá não é brincadeira. Lá é de verdade. Na academia é ensaio e lá, a
escola já está na rua. Lá quando um professor me apresenta um
problema, pra gente discutir, no momento da formação, é um
problema real. Ele vai voltar com as descrições que a gente deu, o que
ele for capaz de fazer e vai lidar com aquilo de verdade. Eu acho que é
o momento que eu consigo fazer uma articulação mais legal. O que é
aprender Matemática, como o adulto aprende, e quais são os conceitos
matemáticos que se relacionam com aquela forma de aprender (fala
7).

Observe-se que no Brasil, as expressões “ensaio” e “a escola já está na rua” são
expressões comparativas relacionadas com escolas de samba, agrupamentos que reúnem
os que brincam de Carnaval e que têm ensaios preparatórios para os grandes desfiles de
Carnaval e, quando se diz que “a escola está na rua”, significa que não há mais retorno,
que é verdadeiramente uma responsabilidade de dar conta do real, com competência.
O quarto aspecto diz respeito ao papel do formador. O formador faz o papel de
mediação entre o saber, o formando e a instituição, e nesse sentido a formação resulta
de um projeto negociado para cada situação. Neste aspecto não houve referências a
serem destacadas nas falas da entrevistada, pois em nenhum momento este trinômio
saber – formador – instituição, foi destacado. E assim a instituição seja ela a academia,
seja a escola que recebe o formando, ou no caso da formação contínua, a escola e seu
projeto pedagógico, não foram elementos referenciados. Não há também referências a
um projeto negociado para cada situação, mas tão somente “preparando o projeto de
intervenção na escola, uma aula, um projeto, uma atividade com os alunos.” (fala 8). Ou
seja, um projeto de intervenção sem relação a um projeto individual ou coletivo de
formação e sem relação com o projeto pedagógico da escola.
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Há, entretanto, nas falas da professora entrevistada, a ideia de proximidade com
campo, no sentido de preparação para a realidade, quando assim se manifesta: “elas têm
que organizar o olhar sobre o que vão observar na escola, têm que justificar porque
viram aquilo, como é que interpretam, como é que trazem aquele dado” (fala 9).
No que diz respeito ao contexto de formação e aos seus atores, a entrevistada
explicitou que a formação inicial tende a ser mais acadêmica que prática, evidenciando
mais uma forma de simulação, do que a realidade prática. A pouca experiência no
trabalho, segundo a entrevistada, é um diferencial positivo que aponta a diferença destes
profissionais, na medida em que o aluno em formação traz de sua atuação na escola uma
visão do que é o exercício profissional, diferentemente do aluno em formação que não
tem essa experiência. Registre-se que no caso do Brasil, o aluno que realiza um curso de
graduação em Pedagogia já pode vir com formação voltada ao magistério, realizada no
Ensino Médio.
No curso de Pedagogia a maioria é aluna, jovem, com pouca
experiência de trabalho. Há algum tempo atrás na nossa Faculdade, a
maioria das alunas era de professoras da rede pública. Isso fez toda a
diferença e tem inclusive alguns estudos sobre.. O perfil era de alunas
mais velhas e com experiência na rede escolar. Agora isso acabou
agora o vestibular é universal.
Agora são alunos oriundos de cursinhos pré-vestibulares. Então, eles
sabem escrever melhor, são mais articulados. Do ponto de vista
acadêmico, eles são mais “formatadinhos”, mas, quando se trata de
olhar a escola, pensar a profissão, ter a convicção de que aquela
profissão é a minha profissão e que é para ela que eu estou me
formando, muda tudo (fala 10).

Desta forma, o questionamento da pedagogia, do professor e do sistema são mais
acentuados no discurso do aluno, uma vez que o seu distanciamento da realidade
possibilita uma maior abertura para este tipo de indagação.
Já na formação contínua, a entrevistada a define como uma realidade existente
no cotidiano dos alunos. Segundo ela, “lá não é brincadeira. Lá é de verdade. Na
academia é ensaio e lá, a escola já está na rua”, como já referido na fala 7. Novamente
aparece a metáfora que compara atuação na escola e na escola de samba.
A entrevistada explicita que as práticas reais possibilitam uma interação entre
teoria e prática, favorecendo um direcionamento mais real das questões e análise de
práticas, colocadas em sala de aula, como pode ser observado na fala a seguir:
Lá, quando um professor me apresenta um problema, pra gente
discutir, no momento da formação, é um problema real. Ele vai voltar,
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e vai voltar com as descrições que a gente deu o que ele for capaz de
fazer e vai lidar dar com aquilo de verdade. Eu acho que é o momento
que eu consigo fazer uma articulação mais legal. O que é aprender
Matemática, como é que adulto aprende, e quais são os conceitos
matemáticos que se relacionam com aquela forma de aprender (fala
11).

No que se refere à avaliação, a entrevistada expressa que na formação inicial a
mesma é centrada no aluno, sendo um processo mais formal. Percebe-se que a avaliação
constitui-se como classificatória e somativa, tal como pode ser observado na fala a
seguir:
A avaliação na academia está encharcada pela coisa da nota, então há
um cuidado por parte das alunas e nosso. Não adianta falar que não,
pois a gente está impregnada pela avaliação institucional, pela própria
certificação e a nota. Passar ou não passar, de reprovar, a cultura
escolar da avaliação.
Na Pesquisa e Prática Pedagógica, elas tendem a avaliar como deu
certo, ou não deu certo, foi joia, foi positivo, porque elas estão
avaliando para nos agradar. Raramente uma aluna ou equipe faz uma
avaliação apontando as falhas, porque estão premidas pela nota. E é
preciso um esforço maior da gente para que essa avaliação mais real
apareça (fala 12).

Já na formação contínua, a entrevistada considera a avaliação mais formativa,
pois nela avalia-se o formador e sua formação. E, por se tratar de uma prática mais real,
torna-se possível uma avaliação mais real, valorizando o processo de aprendizagem,
como pode ser evidenciado a seguir:
Num curso de formação não tem nota. A avaliação é: se deu conta dos
objetivos, se ajudou na prática, se nós formadoras demos conta de
responder questões que os alunos estavam interessados, se o grupo
participou.
Elas voltam e dizem: olha, sabe aquele encontro passado? A gente
discutiu tal coisa. Quando elas trazem e dizem: poxa, foi legal, deu
certo, aprenderam melhor, qual o resultado que deu ou não deu. Ou,
na minha turma eu fiz assim, de tal jeito... Faz toda a diferença.
Porque aí é uma avaliação do próprio processo, que o que você fez era
de fato isso mesmo (fala 13).

Ao discutir o contexto e os atores da formação, considerando o lugar da
formação, as práticas da formação e as práticas dos formandos, é de se considerar a
necessidade da formação do formador, porque, como nos afirma Rodrigues (2006, p.
32):
Hoje é incontornável que a preparação profissional do professor não
pode confinar-se à formação acadêmica (muito menos assente
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exclusivamente nos conteúdos do ensino) nem deixar de capacitar
para lidar profissionalmente com a realidade do “ofício” do professor,
isto é, não pode ignorar as condições reais do funcionamento da escola
e da sala de aula bem como as características das populações que aí se
encontram, sobretudo quando se trata da formação que ocorre durante
o exercício profissional.

Desta forma, quando falamos de formação profissional do formador, assumimos
o fato da necessidade, da exigência de um conjunto de atividades assentes em saberes
que o exercício da profissão exige, inclusive levando em consideração a cultura
organizacional da instituição.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem a formação pedagógica para atuação no processo pedagógico, os
formadores dentro de uma estrutura curricular fragmentada, perdem a visão de
totalidade, de complexidade do conhecimento e do contexto educativo, pois
desconhecem
estabelecimento

aspectos
de

como:

competências

estabelecimento
e

habilidades

de

objetivos,

profissionais,

planejamento,
estratégias

de

aprendizagem, estabelecimento de acordo didático, como selecionar o conhecimento a
ser construído e apreendido, a organização de atividades e a avaliação.
Saber escolher e executar uma metodologia adequada a um campo do
conhecimento requer a formação de competências profissionais, além de possibilitar a
discussão sobre o papel e as ações do formador que, indiscutivelmente, deve ser
reconhecido como um referencial para o aluno. Nesse sentido, Patto afirma que
[...] uma nova concepção de formação docente deve começar com
uma nova concepção de educador: seja alfabetizador no ensino
fundamental, professor de matemática no ensino médio ou docente de
história da educação no ensino superior, ele deve e ser formado como
trabalhador intelectual, pois só assim pode fazer sua parte na
realização histórica da humanização da vida (2004, p. 77 grifo da
autora).

Assim, a ausência de formação profissional dos formadores revela-se como um
obstáculo a ser superado para a existência de um sistema de formação mais eficaz, o que
requer estudos futuros que aprofundem esta questão. Este é um desafio para nossas
vindouras reflexões.
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políticas públicas
Subeixo 3: Políticas públicas, formação
continuada/desenvolvimento profissional docente
RESUMO
O painel resulta de discussões sobre o impacto do gerencialismo no trabalho docente.
Tomamos como pressuposto a crise do capitalismo nos últimos anos do século XX, que
coloca em xeque o modelo de administração pública burocrática, para dar lugar ao
modelo de administração pública gerencial. No Brasil, esta realidade se consubstancia a
partir de 1995, por meio do Ministério da Administração Pública e Reforma do Estado
(MARE). Nossa hipótese é de que o gerencialismo na educação, além de diminuir a
responsabilidade do Estado para com a educação pública, gera precarização e
conformação ética e moral no cotidiano do trabalho docente. Nosso objetivo é analisar o
impacto da reforma gerencial na organização do trabalho pedagógico, em especial no
trabalho docente. Para isso, analisamos o fenômeno para além da aparência, até
chegarmos a “coisa em si”, tomando como objeto de análise o Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) e a Gestão Integrada da Escola
(GIDE) – implantada pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio de Janeiro
(SEEDUC-RJ), em 2011. Essas iniciativas de reformas gerenciais foram analisadas
tomando por base os fundamentos teóricos e metodológicos que apontam o impacto do
gerencialismo na gestão do trabalho pedagógico. A revisão de literatura sobre o tema e
as fontes empíricas corroboraram a ideia de que a reforma administrativa da educação
pública pautada no ideário gerencialista contribui para o desmonte das políticas públicas
em educação, de modo a alterar drasticamente o trabalho pedagógico, intensificando o
processo de precarização do trabalho docente. Nossa conclusão é de que, uma vez que
na perspectiva gerencialista o trabalhador docente deve ser capaz de gerir seu próprio
trabalho, responsabilizar-se por seu sucesso e, ainda, adquirir capacidade competitiva
entre seus pares, de modo a alcançar objetivos e metas estipulados heterononimamente,
temos como consequência a desprofissionalização do trabalho pedagógico.
PALAVRAS-CHAVE: Reforma do Estado; Gestão Educacional; Trabalho Docente.
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REFORMA GERENCIAL DO ESTADO E SEUS IMPACTOS NA
GESTÃO DO TRABALHO DOCENTE
Jussara Marques de Macedo (UFRJ)
RESUMO
O debate educacional dos anos de 1990, no Brasil, pautou-se no compromisso de
atender às exigências de formação apresentadas pelos organismos internacionais como o
Banco Mundial (BM), com vista ao contexto da reestruturação produtiva e da
globalização da economia. O período foi fecundo em termos da formulação de políticas
educacionais, modificando, significativamente, o sentido do trabalho docente. Isso,
possibilitado pela reforma gerencial de 1995, cuja a ideia de atuação estatal se regula
por meio de uma “administração pública gerencial”, basicamente, por se concentrar nos
resultados. Nosso objetivo foi analisar as mutações referentes à realização do trabalho
docente a partir da reforma gerencial brasileira do ano de 1995, apresentada pelos
teóricos do capital, como única saída possível para promover, dentre outras coisas, uma
gestão por resultados na educação. Para isso, nos utilizamos da metodologia pautada no
materialismo histórico dialético, uma vez que permite a compreensão da essência do
fenômeno observado por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
(BRASIL, 1995), material empírico que permitiu compreender as mutações
materializadas em relação ao trabalho docente. Trata-se ainda de uma pesquisa de
caráter bibliográfico com análise documental e enfoque qualitativo. Como resultado,
salientamos que a reforma na educação é fruto das modificações nos paradigmas
políticos, econômicos e jurídicos que provocaram uma nova forma de gestão
educacional, pautada na lógica do gerencialismo e, fundamentada nos princípios da
racionalidade administrativa, do planejamento, do orçamento, da descentralização, do
controle e dos resultados. Diante disso concluímos que o trabalho docente, hoje, é
moldado pela lógica da “participação cidadã” dos docentes. Nesta lógica, o gestor passa
a ser o “controlador” do trabalho docente cuidando para que os padrões de sucesso,
eficiência, eficácia, produtividade e a competitividade sejam garantidos, como prevê a
gestão educacional do tipo gerencialista.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Educacional; Reforma gerencial; Trabalho Docente
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REFORMA GERENCIAL DO ESTADO E SEUS IMPACTOS NA
GESTÃO DO TRABALHO DOCENTE
Jussara Marques de Macedo1
O artigo é fruto de pesquisa vinculada às mudanças experimentadas na
educação, em especial na gestão do trabalho docente, a partir dos anos de 1990 que
provocaram mudanças substanciais na prática desse trabalhador. Nossa finalidade foi
verificar em que medidas o processo de reestruturação produtiva e da globalização da
economia, em todo mundo, imprimiu novos paradigmas para as políticas educacionais
e, consequentemente, para o trabalho docente. Até que ponto o discurso oriundo dos
organismos internacionais de culpabilização do professor pelo fracasso do aluno, tem
servido para desresponsabilizar o Estado de suas funções sociais com a educação? De
que forma contribuiu, também, para implementação da reforma dos sistemas públicos
de ensino? A hipótese é que as propostas para o trabalho docente, implementadas pelo
gerencialismo e, colocadas em prática a partir da contrarreforma2 do Estado brasileiro
de 1995, funcionam como estratégia de subordinação e conformação desses
trabalhadores. Para melhor compreender tal processo, nosso objetivo foi estabelecer
relações entre o processo de reestruturação produtiva e a implantação do modelo
gerencialista de administração pública, com as novas exigências para o trabalho docente
a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96).
Metodologicamente, é resultado de uma pesquisa de caráter bibliográfico com
análise documental e enfoque qualitativo, cujo paradigma refere-se ao do materialismo
histórico-dialético por considerar o contexto histórico, fundamental para chegarmos à
essência do fenômeno, analisando-o a partir das categorias da totalidade, da
especificidade e da contradição. Buscamos compreender o fenômeno, qual seja, os
impactos do gerencialismo no trabalho docente, não apenas por meio da aparência, mas
principalmente, na sua essência, com a finalidade de analisar a coisa em si (KOSIK,
1969), principalmente quando nos referimos a precarização do trabalho docente, a
alienação e, consequentemente, ao processo de conformação. Elegemos, também, a
particularidade como elemento contribuinte do fenômeno analisado por compreender
que “[...] neste movimento, é necessário historicizar o particular que assegura à
veracidade à generalidade do conceito. Se abrirmos mão do específico, o conceito se
tornará uma expressão vazia que perde o conteúdo e o contato com a realidade
(CIAVATTA, 2001, p.149).
1
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O referencial teórico se pautou, principalmente, em autores que discutem a
administração pública gerencial (FALCÃO et al, 2013; BRESSER PEREIRA, 2008,
MOREIRA NETO, 2006; BRESSER PEREIRA. GRAU, 1999) e sua relação com atual
modelo de reestruturação do Estado capitalista e, que apresentam esse paradigma como
sendo o único capaz de solucionar os problemas oriundos do modelo de gestão
burocrática. Tais teóricos apresentam a reforma do Estado brasileiro de 1995 como
única saída possível para promover, dentre outras coisas, uma administração por
resultados. De posse deste referencial teórico, foi possível estabelecer um recorte
histórico que se deu a partir da implementação do Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), no governo de Fernando Henrique Cardoso. Com
isso, buscamos elementos que justificam as mudanças na realização do trabalho
docente, desde então. Nesta empreitada nos embasamos, ainda, em referencias de
autores críticos que estudam o fenômeno da reestruturação produtiva (MACEDO, 2011;
ANTUNES, 2003; FRIGOTTO, 2001) e, também, sobre o trabalho docente
(MACEDO.LAMOSA, 2015; MACEDO, 2012; SHIROMA, 2004; CUNHA, 1999).
Para a discussão propriamente dita, partimos do pressuposto de que a
contrarreforma na educação é resultado das modificações dos paradigmas políticos,
econômicos e jurídicos. Passamos do modelo do Estado de Bem-Estar Social, não
plenamente consolidado no Brasil, para o Estado de Direito isso, imposto pelo modelo
de globalização e pela falência de determinadas ideologias estatais que promoveram
uma nova forma dos estados nacionais se reorganizarem, no sentido de prestar serviços
essenciais à coletividade.
Por meio da transformação do Estado, pressionado principalmente pelas
mudanças na sociedade desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, a administração
pública transcendeu no sentido de melhor atender a coletividade. Assim, houve o
resgate liberal da administração pública que se materializou, segundo Moreira Neto
(2006), por meio do fator sociopolítico, que toma a sociedade como um protagonista
necessário para o diálogo democrático e, do fator juspolítico que coloca o
constitucionalismo como instrumento necessário ao novo diálogo liberal. Para Falcão et
al (2013), tais mudanças são resultado, ainda, da revolução dos meios de comunicação
que proporcionou à população maior acesso à informação e a elevação dos índices de
escolarização. Do nosso ponto de vista, entretanto, havia necessidade de ajustamento
dos estados nacionais aos ditames das políticas internacionais, encabeçada pelo Fundo
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Monetário Internacional (FMI) e demais organismos internacionais como o Banco
Mundial (BM).
Na prática, o Estado passa a implementar novos meios de interlocução com a
sociedade, se utilizando de canais formais e informais, para garantir interesses
múltiplos, mas especificamente os do Estado, por meio de um procedimento que se
inicia com o convívio social para alcançar o convívio político. Desta forma, nasce “um
poderosíssimo fator de mudança, diretamente influente sobre a legitimidade das
decisões políticas, denotando uma retomada da ação e da responsabilidade da sociedade
na condução desses processos (FALCÃO et al, 2013, p. 21).
O estado democrático de direito, surgiu após a Segunda Guerra Mundial
impregnado pela lógica de maior participação do indivíduo, deslocando-o para o centro
da vida administrativa. Mais do que isso, pressupunha-se um tipo de administração
pública que estivesse, ao menos no discurso, a serviço do cidadão e da coletividade.
Para isso configurou-se todo tipo de cooperação e colaboração possível para a
materialização de tal fim. Reforça-se, assim, a lógica da “Constituição administrativa”
que visa assegurar o “primado do indivíduo e o da sociedade sobre o Estado”
(MOREIRA NETO, 2006), rompendo, desta forma, com a lógica tradicional de
administração pública onde o Estado, com sua supremacia pautada no princípio jurídico,
valorizava o interesse público sobre o particular. Assim, a atuação da administrativa
contemporânea busca por sua legitimidade não mais por meios tradicionais de atuação,
mas sobretudo, por meio da ampliação do poder discricionário3 que até então possuía
ação limitada às leis e às condições gerais previstas juridicamente. Desta forma, “a
discricionariedade deixa de ser um espaço de livre escolha do administrador para
convolar-se em um resíduo de legitimidade a ser preenchido por procedimentos técnicos
e jurídicos prescritos pela Constituição e pela lei, com vistas à otimização do grau de
legitimidade da decisão administrativa” (FALCÃO et al, 2013, p. 39).
Essa legitimidade se dá por meio do consenso estabelecido entre Estado e
sociedade civil. Na obra de Moreira Neto (2006), é possível identificar três gêneros e
espécies de administração consensual, a saber:
o primeiro volta-se ao consenso na tomada de decisão administrativa que
pode ser visto por meio do elemento coadjuvante – quando o
administrador escuta os sujeitos para com ele negociar as soluções, mas
tem a plenitude da decisão4 – e por meio do elemento determinante –
quando o administrador escuta os sujeitos, negocia as melhores soluções
3
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para o atendimento dos interesses protegidos juridicamente e a decisão
será tomada de acordo com o processo adotado5;
o segundo, consiste no consenso da gestão administrativa que pode ser,
“característica sinérgico-sociopolítica de potenciar a capacidade de ação
do Estado pela composição e pela soma de esforços; por contrato, em que
a associação, por ser, estável, produz uma parceria e, por execução mista
por coordenação e elaboração” (FALCÃO et al, 2013, p. 44).
o terceiro, antevê a prevenção de conflitos na administração que podem ser
evitados por meio de comissões e por acordos substitutivos.
Como se pode notar, a nova legitimidade da administração pública se delineia
pautada na consensualidade por meio do direito administrativo, provocando mudanças
substanciais na administração pública. Pode-se afirmar diante disso, que são
[...] tendências que vão modificando a administração pública tradicional,
fundada na imperatividade, na desigualdade, no privilégio e na
desconfiança entre as partes, que se baseava, em suma, na crença, quase
absoluta, de que a coerção seria fator civilizatório primordial, para tornála inspirada na flexibilidade, na colaboração, na competição e, sobretudo,
na confiança entre sociedade e Estado, como parceiros, na nova certeza
de que a consensualidade pode desempenhar papel tanto ou mais
importante que a coerção no progresso humano (FALCÃO et al, 2013,
p. 47).

Dentro desta lógica se materializou a contrarreforma do Estado brasileiro que,
mesmo com algum atraso, acompanhou os modelos implementados pelos planos
políticos e econômicos dos governos de Margaret Thatcher, na Inglaterra, no ano de
1979 e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, em 1980. A reestruturação ocorreu,
efetivamente, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), no ano de 1995, por
meio do Ministério da Administração Pública e Reforma do Estado (MARE) e ficou
conhecida como “reforma gerencial” cujo objetivo foi tornar o aparelho do Estado mais
eficiente. Os principais elementos da “reforma”, foram: 1) inserir o Brasil no “mundo
globalizado”; 2) promover o “estado social”; 3) promover o accountability e política de
responsabilização; 4) incentivar a competição administrativa; e, 5) expandir a lógica do
“público não estatal” (BRASIL, 1995). Com isso, o Brasil se colocou subordinadamente
frente aos países de capitalismo central para atender às necessidades do modelo de
produção capitalista hegemônico. Nesse processo, foi dado um valor exacerbado à
governança democrática pois, frente a intensificação das mazelas sociais, a mera
democracia representativa não daria conta das questões de governabilidade, tornando-se
4
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necessário o envolvimento ou o consenso de “todos”, dando à responsabilização um
papel político maior (BRESSER PEREIRA, 2008 e BRESSER-PEREIRA; GRAU,
1999).
O resultado de tudo isso é que a contrarreforma na educação brasileira se materializou a
partir da promulgação da Lei 9.394/96, com base nos princípios de uma modalidade
administrativa mais flexível na gestão pública e na gestão da educação. Se evidencia, portanto,
novas formas de controle do capital sobre a educação por meio do modelo gerencialista, que
trouxe à baila, uma nova forma de resolver os problemas da “má qualidade” da educação através
do controle da gestão educacional e do trabalho docente (MACEDO, 2012; MACEDO;
LAMOSA, 2015).
A lógica gerencial exige o envolvimento de “todos” na educação. Os empresários – que
a partir do “Pacto Global”6 são vistos como protagonistas fundamentais neste processo –
passaram a se autodenominar como os salvadores da “escola falida”. Inaugura-se, de forma
proeminente, o processo de mercantilização da educação (FRIGOTTO, 2001), que se realiza
não somente na venda da mercadoria ensino, mas também pela direção dos empresários na
formação do trabalhador de novo tipo, no contexto de “desemprego estrutural” (ANTUNES,
2003) e pela penetração da lógica do mercado no processo de ensino.
A este processo Santos (2012) denominou “pedagogia de mercado”, pois, pode-se dizer
que o processo de mercantilização da educação não ocorre apenas na “circulação” ou
“distribuição” da oferta de escolas privadas, trata-se de uma forma de mercantilização não
apenas do produto, mas, sobretudo, do processo. Assim:
Todo o processo de produção pedagógica é submetido à lógica do
mercado: gestão escolar, relações ensino-aprendizagem, conteúdos
programáticos, princípios pedagógicos do currículo e avaliação dos
resultados. O sentido e as finalidades da educação incorporam a
mercadorização já no âmbito da produção. A pedagogia do mercado
adentra a escola pública e privada desde a concepção curricular,
transpassa as práticas escolares e se evidencia nas políticas de avaliação
heterônomas (SANTOS, 2012, p. 20).
No que se refere à educação básica pública, esta lógica do mercado tem se
consubstanciado por meio de “parcerias público-privadas na gestão do trabalho pedagógico,
controle, avaliação [...] e subordinação da carreira docente aos critérios de „mérito‟ do mercado”
(SANTOS, 2012, p. 21). Aliás, tal encaminhamento já estava previsto no documento da
Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), quando afirmou que é “[...]
necessário deixar de encarar a educação, a capacitação e a investigação como compartimentos
estanques, e avançar em direção a um enfoque sistêmico, que integre essas três dimensões entre
si e todas elas com o sistema produtivo” (CEPAL.UNESCO.MEC, 1993, p. 9).
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As definições de políticas públicas da educação básica brasileira em curso se deram
calcadas nas orientações dos organismos internacionais, cujas referências documentais surgiram
a partir da Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em Jomtien, na Tailândia, no
ano de 1990 como o documento da CEPAL (CEPAL.UNESCO.MEC,1993) que coloca a
educação e o conhecimento como eixo de transformação da sociedade ligado à equidade e, o
relatório da UNESCO de 1996 (DELORS, 2001), conhecido como Relatório Jacques Delors. No
Brasil, o marco regulador da contrarreforma educacional foi o Plano Decenal de Educação
(1993), com expressão máxima na Lei 9.394/96. Para Mello, a educação deve preparar para o
exercício da cidadania e para a competitividade. Por isso, afirma:
No Brasil, a tradução desses objetivos estratégicos em objetivos de
gestão deveria ter, como ponto de partida, os problemas de má qualidade
do ensino e baixo desempenho dos estabelecimentos escolares públicos,
que têm levado a educação a reforçar as desigualdades sociais, mais do
que a contribuir para compensá-las (MELLO, 2005, p. 64).
Ou ainda:
O padrão de gestão imprime uma forma de conduzir o processo de
formulação e implantação de políticas que deve permear o sistema como
um todo, embora algumas de suas características sejam mais importantes
a nível nacional ou regional e outras a nível local ou do estabelecimento
escola (MELLO, 2005, p. 80).
A necessidade de reforma da educação básica à luz da contrarreforma do Estado
justifica-se, segundo Mello (2005), pela pouca eficiência da escola, expressa nos elevados
índices de evasão, repetência, desperdício de recursos e despreparo do professor. As atribuições
relacionadas à capacidade de responsabilização na gestão educacional podem ser entendidas a
partir da capacidade do gestor de
[...] medir o desempenho, alocar recursos com maior eficiência e avaliar
os resultados. É necessário pensar em políticas dirigidas à
profissionalização e ao desempenho dos educadores, que passem por
uma elevação de suas responsabilidades, incentivos, formação
permanente e avaliação de seu mérito; em políticas de compromisso
financeiro da sociedade com a educação, com a capacitação e com o
esforço científico-tecnológico, que incluam financiamento de diversas
fontes, e também considerem a idéia de uma revitalização dos bancos de
desenvolvimento, que desempenharam um papel importante na
expansão latino-americana nas décadas passadas, e que hoje poderiam
retornar esse papel, voltando sua ação para as tarefas de formação de
recursos humanos e para o desenvolvimento do potencial científico
tecnológico (CEPAL. UNESCO. MEC, 1993, texto em html – grifos do
autor).
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Sendo assim, o gestor escolar, que também é controlador do trabalho docente,
contribuirá com a ideia de que a educação para o século XXI deve promover o desenvolvimento
do espírito humano, a competência para resolver problemas e ter um espírito criativo e flexível
para enfrentar os desafios colocados. Os docentes da educação básica deverão formar para a
empregabilidade (OLIVEIRA, 2001), ou seja, se o sistema produtivo se mostra incapaz de
suscitar empregos qualificados para todos, é papel do docente formar nos estudantes a
possibilidade de manterem-se ocupados por meio da informalidade, em tempos de desemprego
estrutural (ANTUNES, 2003).

Nestas circunstâncias, a relação com seus alunos se torna desgastada e difícil, e o
trabalhador docente passa a viver, em seu ambiente de trabalho, um processo de
violência tão evidenciada, que poderíamos chamar de alienação. O processo de
alienação do trabalhador docente o descaracteriza como intelectual e passa a vê-lo,
apenas, como um profissional técnico que, no modelo gerencialista, reproduz as
informações e ideologias dominantes. Evidenciamos que este processo se inicia na
formação com suas formas aligeiradas, pautadas na prática e esvaziadas de conteúdos
que contribuam para sua formação humana.
Esta violência experimentada pelo docente evidencia-se, ainda, no momento em que
tiveram seu processo de trabalho fragmentado a tal ponto que não mais dominam o conteúdo do
seu fazer profissional. Para Costa (2009, p. 73), cada vez mais, estes trabalhadores perdem o
saber e o controle sobre o seu trabalho, ao passo que se “coisificam” e tornam-se meros
portadores da mercadoria força de trabalho, tornando-se mais subservientes ao modelo
gerencial. Para o mesmo autor, o trabalho alienado do docente pode apresentar as seguintes
características: exterioridade, imposição, estranhamento e auto alienação. É possível que, ao
chegar a este ponto, a violência vivida seja algo irreversível, provocando várias formas de
enfermidade, como bem comprovou Codo (1999), quando discutiu a síndrome de burnout.

Cunha (1999), identificou que uma marca do trabalho docente, hoje, é o individualismo
a que é reforçado no ambiente escolar. As atividades coletivas, foram substituídas por atividades
individuais, rompendo com qualquer possibilidade para desenvolver trabalhos com colegas e
para estabelecer um ambiente de troca. As situações-problema não são resolvidas coletivamente,
colocando sobre os ombros de cada trabalhador docente a responsabilização pelo sucesso ou
fracasso, criando assim, a competição entre os “pares”.
Está presente no modelo gerencialista um tipo de fetichismo referente à autonomia do
professor, uma vez que o trabalhador docente controla apenas parcialmente o seu trabalho; e a
divisão técnica do trabalho, presente na escola, provoca a fragmentação do trabalho pedagógico,
resultado da prática fragmentada entre execução e concepção.
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Cada vez mais, a autonomia do trabalhador docente vem sendo colocada em xeque,
principalmente pelo uso indiscriminado das Tecnologias da Informação e da Comunicação
(TIC) e pela visão gerencialista da gestão do trabalho escolar. Embora não haja possibilidade
concreta de substituição desse trabalhador, isso tem contribuído para a expansão e o
fortalecimento da venda de pacotes educacionais, fornecidos por empresários que se juntam ao
movimento Todos pela Educação (TPE)7.
Todas os impactos sofridos na gestão do trabalho docente estão alicerçadas nas teorias
oriundas da administração, materializadas portanto, no modelo gerencialista de gestão que
reforça o discurso e as noções de “qualificação”, “desqualificação”, “profissionalização”,
“valorização”, “certificação”, “avaliação”, “[...] responsabilização pelos resultados, prestação de
contas, accountability, captação e uso otimizado de recursos, gestão, gerência, eficácia,
performatividade [...]” (SHIROMA, 2004, p. 1), temas tão presentes no ambiente escolar e que
provocam novas exigências na realização do trabalho docente.

Concluímos que o modelo de gestão regulada no gerencialismo se orienta por
uma racionalidade técnica/subjetiva marcada e incentivada por modelos de competição,
aceleração das tarefas, flexibilização, participação, accountability e principalmente pela
precarização nas condições de trabalho. Também se investe na excelência da produção e na
mobilização psíquica do trabalhador como forma de manipulação atrelada às estratégias
específicas desse modelo contemporâneo de gestão. Além disso, o trabalhador orienta seu
trabalho por meio do alcance das metas.

No caso do trabalho docente, é incentivado que ele “vista a camisa da escola”
por meio do discurso da “participação cidadã” e que “faça sua parte” para o êxito da
mesma. Neste aspecto, o gestor educacional que acaba assumindo um papel de
“controlador do trabalho docente” passa a exigir deste trabalhador um comportamento
flexível, habilidade que deve ser incentivada também entre os estudantes. Ao docente é
apresentada “novas” formas de organização do seu trabalho porque espera-se que ele
esteja pronto a correr riscos e a investir em seu trabalho. Daí resulta, investimentos com
recursos próprios em relação à sua formação, seja inicial ou continuada. Subjacente a
estes princípios de comportamento, que imprimem um novo tipo de trabalhador
docente, os novos arquétipos de gestão gerencialista estabelecem padrões para o
sucesso, eficiência, eficácia, produtividade e a competitividade com vistas a melhoria da
“qualidade” na educação.

NOTAS:
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1.

Professora adjunta do Departamento de Administração Educacional da Faculdade de Educação
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e compõe o quadro docente do Programa de
Pós-graduação Strictu Senso Políticas Públicas em Direitos Humanos (PPDH/UFRJ). Pesquisadora
associada ao Coletivo de Estudos e Pesquisas em Marxismo e Educação (COLEMARX/UFRJ) e
do Grupo de Pesquisa Sobre Trabalho, Política e Sociedade (GTPS/UFRRJ). Doutora em
Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), tem experiência na área de Educação,
com ênfase em Política Educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: Trabalho e
Educação, Trabalho Docente e Política e Gestão de Sistemas Educacionais.

2.

Consideramos contrarreforma tendo em vista o caráter de retrocesso que se configurou na
administração pública gerencial a partir de 1995. Utilizaremos a nomenclatura para nos referirmos
às mudanças na gestão pública e, também, na gestão educacional.

3.

Termo bastante utilizado na área do direito, especificamente aplicado ao novo modelo de ensino
jurídico da Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com o Dicionário Online de Português,
discricionário significa “irrestrito, sem regras ou limites [...]. Relacionado com discrição, com a
capacidade de decisão; em que há liberdade de escolha: ato administrativo discricionário”
(DICIO, 2016, texto em html).

4.

Neste caso, a própria legalidade jurídica nesta forma de consenso, faz com que a vontade do
Estado prevaleça sobre a sociedade civil. Como exemplo, salientamos a comissão de juristas que
por meio da Portaria Nº 426, de 6 de dezembro de 2007, elaborou a o Projeto de Lei que visava
disciplinar a nova estrutura orgânica da administração federal.

5.

Como exemplo, citamos a Diretiva Nº 2004/18/CE da União Europeia que define as formas do
diálogo concorrencial.

6.

Pacto Global foi oficialmente lançado no Fórum de Davos, em 31 de janeiro de 1999. É “uma
iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com o objetivo de
mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de
valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 princípios. Essa iniciativa conta
com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações nãogovernamentais e demais parceiros necessários para a construção de um mercado global mais
inclusivo e igualitário. Hoje já são mais de 12 mil organizações signatárias articuladas por cerca de
150 redes ao redor do mundo” (PACTO GLOBAL REDE BRASILEIRA, 2016, texto em html).

7.

Fundado em 2006, o Todos Pela Educação “é um movimento da sociedade brasileira que tem como
missão contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, o País
assegure a todas as crianças e jovens o direito a Educação Básica de qualidade” (TPE, 2016, texto
em html).
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ELEMENTOS TEÓRICOS PARA UMA ANÁLISE DA REFORMA
GERENCIAL NA GESTÃO DO TRABALHO ESCOLAR
José dos Santos Souza (GTPS/UFRRJ)
RESUMO:
Vivenciamos ampla reforma do Estado que combina reconfiguração de mecanismos de
mediação do conflito de classes com implantação de renovado modelo gerencial de
administração pública, pautado na competitividade e na racionalização de recursos
materiais e humanos como critério de qualidade para o serviço público. No bojo dessa
reforma, destacam-se a racionalização e a flexibilização do trabalho e da produção; a
instituição do contrato temporário de trabalho, a terceirização e o trabalho voluntário; a
desregulamentação de direitos de servidores públicos; as parcerias entre setor público e
privado na implementação de serviços sociais. Neste contexto, os critérios de qualidade e
de produtividade do serviço público passam a ser referenciados pelas leis de mercado, sob
o argumento de que tais leis são a solução eficaz no combate a má aplicação de recursos
públicos. A administração educacional, neste contexto, não foge à regra. Mudanças
substantivas vêm sendo promovidas pelos governos para garantir a qualidade e a
produtividade do trabalho escolar, tendo no novo modelo gerencial sua referência para
implementação de estratégias de controle de resultados e de racionalização de recursos
humanos e materiais, impondo uma nova realidade à gestão do trabalho e da produção
escolar, o que merece uma análise mais aprofundada. Neste sentido, este trabalho tem
como propósito estabelecer um quadro teórico capaz de fundamentar uma análise do
impacto dessas mudanças na gestão do trabalho e da produção escolar na perspectiva do
materialismo histórico e dialético, tomando como referência empírica o novo modelo de
gestão educacional implementado por inúmeros governos estaduais e governo federal.
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Gerencial; Gestão Educacional; Trabalho Docente.
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ELEMENTOS TEÓRICOS PARA UMA ANÁLISE DA REFORMA
GERENCIAL NA GESTÃO DO TRABALHO ESCOLAR

José dos Santos Souza1

Mudanças substantivas vêm sendo promovidas pelos governos para garantir a
qualidade e a produtividade do trabalho escolar, tendo no novo modelo gerencial sua
referência para implementação de estratégias de controle de resultados e de
racionalização de recursos humanos e materiais, impondo uma nova realidade à gestão
do trabalho e da produção escolar. Esta conjuntura demanda a necessidade de uma
análise mais aprofundada acerca do impacto dessas mudanças na gestão do trabalho e da
produção escolar, tomando como referência empírica o novo modelo de gestão
educacional implementado por inúmeros governos estaduais e pelo governo federal. Um
propósito pertinente de uma análise desse porte seria verificar a existência de relação
entre a implantação desse novo modelo gerencial na gestão do trabalho escolar e a
intensificação da precariedade do trabalho em sistemas públicos de ensino. Nessa
perspectiva, neste trabalho apresentaremos elementos teóricos que possam servir de
fundamento para o desenvolvimento desta análise em uma perspectiva materialista
histórica e dialética.
Para a construção dessa fundamentação teórica, tomamos como referência o
conceito de precarização social do trabalho para a análise das transformações sofridas
na rede de ensino investigada – a Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro – e suas
implicações no trabalho educativo de seus docentes. Nossa preocupação é explicitar os
aspectos que caracterizam o trabalho docente realizado nas instituições de ensino dessa
Rede como mais uma expressão concreta da precariedade social do trabalho, mesmo se
tratando de um tipo de trabalho de caráter intelectual, de natureza imaterial, que se
desenvolve predominantemente em condições formais de trabalho, distinto de outras
formas de trabalho mais vulneráveis existentes na sociedade2.
Nossa compreensão acerca da precariedade social do trabalho segue na linha
analítica de Antunes (2011), que aponta a intensificação da precariedade social do
trabalho como decorrência de certo processo de estranhamento e/ou de alienação do
trabalhador, o qual promove seu embrutecimento e perda da sua dimensão humana,
1
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tanto no segmento considerado estável do mercado de trabalho, quanto nos segmentos
mais vulneráveis – obviamente, muito mais penalizados por esses efeitos da
recomposição do capital. A esse respeito, Antunes (2011, p. 128) afirma:
[...] se o estranhamento permanece e mesmo se complexifica nas
atividades de ponta do ciclo produtivo, naquela parcela aparentemente
mais “estável” e inserida da força de trabalho que exerce o trabalho
intelectual abstrato, o cenário é ainda mais intenso nos estratos
precarizados da força humana de trabalho, que vivenciam as condições
mais desprovidas de direitos e em condições de instabilidade cotidiana,
dada pelo trabalho part-time, temporário, precarizado, para não falar nos
crescentes contingentes que vivenciam o desemprego estrutural. Sob a
incerteza e a superfluidade dadas pela condição da precarização ou de
risco do desemprego, o estranhamento pode assumir formas ainda mais
intensificadas e mesmo brutalizadas, pautadas pela perda (quase)
completa da dimensão de humanidade [...].

Inúmeras são as mudanças promovidas no trabalho e na produção desde os anos
1970 para atender às demandas de produtividade e competitividade das empresas em um
mercado globalizado. A inserção cada vez mais intensa de ciência e tecnologia na
produção, combinada com a adoção de novos modelos de gestão empresarial, tem
propiciado redução substantiva do trabalho vivo, diminuição dos tempos mortos e maior
flexibilidade nos processos produtivos. Pautadas no paradigma da produção enxuta e
nas apologias do receituário neoliberal mediado pela terceira via, essas mudanças
proporcionam maior produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que corrompem
a dinâmica das relações de produção, na medida em que aperfeiçoam os mecanismos de
subsunção real do trabalho ao capital, dando materialidade ao fenômeno que Alves
(2000) denomina de “captura da subjetividade operária”.
Em sínteses, esse fenômeno consiste na capacidade que as empresas adquirirem
para incorporar os conhecimentos, a capacidade criativa e a capacidade volitiva ao
processo de valorização do capital, a partir da adoção de novos modelos de gestão do
trabalho pautados no paradigma da produção enxuta. A captura da subjetividade
operária poderia ser explicada como uma forma contemporânea do trabalhador “vestir a
camisa” da empresa sem, contudo, ter da empresa qualquer contrapartida de proteção
social, bastando-lhe apenas prêmios e vantagens efêmeras, de caráter individualizado,
como recompensa ao seu êxito na competição entre seus pares. Isto explica o potencial
das empresas em obter o consentimento ativo de seus empregados na busca incansável
do aumento da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços, em um ambiente
2
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altamente competitivo, fazendo com que os trabalhadores incorporem valores
empresariais para dar direção à própria vida pessoal, perdendo inclusive a noção de
limite entre o tempo do trabalho e o tempo da vida particular, entre trabalho e ócio.
Nesse caso, a empresa assume o papel de família.
Embora esse renovado regime de acumulação de capital comporte inúmeras
inovações beneficiadas pelo avanço da informática e da microeletrônica, ele também
conserva vários elementos típicos do moribundo regime de acumulação de capital
adotado no período pós-guerra. Exemplo disso são as evidências de que, mesmo em um
contexto de mudanças tecnológicas no trabalho e na gestão da produção, as estratégias
de extração de mais-valia absoluta se intensificaram, bem como, a complexificação da
divisão social do trabalho, de modo que o regime de acumulação na atualidade
comporta impressionante flexibilidade para a convivência de formas “arcaicas” de
organização produtiva com formas absolutamente inovadoras em um mesmo ramo
produtivo. Empresas que se destacam no mercado como aquelas de alta tecnologia de
produção, como as montadoras automobilísticas, por exemplo, por meio da
terceirização, comporta em sua linha de produção a materialidade de diversas formas de
trabalho – inclusive trabalho escravo em alguns casos –, se observamos a fabricação de
cada item particular que compõe seu produto final.
Como dimensão estrutural do modelo de desenvolvimento hegemônico, esse
regime flexível de acumulação de capital exige um modo de regulação social a ele
coerente, de modo a conferir-lhe institucionalidade. Isto significa um Estado mais
racional na gestão do fundo público, de modo a desonerá-lo gradativamente de gastos
com políticas sociais, garantindo-lhe maior potencial para estabilizar a moeda, controlar
a inflação e atender demandas imediatas das grandes empresas. Para isto, é resgatada de
modo mais agressivo a cultura do individualismo, da competitividade e do mérito
individual como fator de desenvolvimento social e econômico. O fomento ao
empreendedorismo e a apologia ao desenvolvimento sustentável são acionados como
ideologias capazes de dar validade ao argumento da lógica do mercado como elemento
suficiente para a regulação da sociedade.
Nesse contexto, o Estado combina ações de uso do fundo público para a garantia
da estabilidade das grandes empresas, controle da balança cambial e estabilização da
inflação, com o fomento a iniciativas de arranjos produtivos locais capazes de gerar
emprego e renda sem ônus público – fomento à geração de Capital Social. Para os
3
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segmentos mais vulneráveis que se encontram em risco social, em lugar de políticas de
pleno emprego e de assistência social consistente, o Estado dispensa programas sociais
compensatórios que, a pretexto de garantir-lhes empregabilidade, assumem a função de
ofuscar a percepção dos trabalhadores da causa real do desemprego estrutural e da
condição de vida precária. O protagonismo social, a participação cidadã e solidária e a
concertação social são ideias acionadas para promover maior participação da sociedade
civil nas decisões estatais, sem que isto implique maior controle social sobre tais
decisões, mas simplesmente garanta maior consenso em torno das diretrizes do modelo
de desenvolvimento hegemônico. Nesse aspecto, o Estado renova sua pedagogia política
para educar a sociedade civil para o consenso, conformando-a ética e moralmente ao
conjunto de mudanças em curso. Assim, sob condições renovadas, o Estado media o
conflito entre as classes sociais, combinando consenso e coerção, embora nessas
condições prevaleça seu potencial persuasivo.
Diante do processo de reestruturação produtiva em curso, combinado com a
renovação dos mecanismos de mediação do conflito de classes por parte do Estado, o
empresariado brasileiro passou a empreender esforços para ajustar a formação para o
trabalho no Brasil3, com vistas à formação do trabalhador de novo tipo, mais adaptado
às demandas do mercado. A preocupação é redimensionar o sistema educacional
brasileiro para atender de modo mais imediato às demandas de produtividade e
competitividade das empresas instaladas no país. Mas, além disso, há também a
necessidade de ajustar o ambiente escolar, seus currículos, sua estrutura organizacional
e seus profissionais aos códigos atuais de conformação ética e moral da sociedade civil,
mais coerentes com a reconfiguração dos mecanismos de mediação do conflito de
classes em curso. Isto implicava promover uma ampla reforma na educação básica, na
educação superior e na educação profissional brasileira, diante do surgimento de novas
demandas de qualificação do trabalhador.
A reforma educativa promovida para atender às novas demandas de
formação/qualificação do trabalhador brasileiro ganha contornos mais nítidos a partir
dos anos 1990, especialmente no decurso do governo de Fernando Henrique Cardoso.
Trata-se de um conjunto de mudanças no planejamento e gestão educacional e nos
processos pedagógicos que se estenderam desde esse governo, passando pelo governo
Lula da Silva, tendo continuidade no atual governo Dilma Rousseff. Este processo
atinge de modo contundente o trabalho educativo realizado por instituições de ensino da
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Educação Básica e da Educação Profissional. Percebe-se certo esforço do empresariado
e do Estado, mediado por inúmeros intelectuais orgânicos seus, para conferir ao trabalho
pedagógico das diversas redes de ensino estaduais e municipais, bem como da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, um caráter mais
“interessado”, mais preocupada em atender de forma mais imediata às demandas de
produtividade e competitividade das empresas.
Assim, a concepção da relação entre ciência e vida, entre trabalho e educação,
entre empresa e escola que passa a predominar na gestão do trabalho escolar ganha um
caráter mais pragmático, mais de acordo com a lógica mercantil, mais coerente com os
princípios neoliberais de competitividade como fator de qualidade, conforme as
indicações de Friedman (1985) e de Mello (2005), dentre outros. Obviamente, essas
ideias, na medida em que passam a dar direção à vida cotidiana das escolas, reforçadas
por campanhas ideológicas e programas de qualificação docente, provocam certo
reordenamento dos princípios éticos e morais que norteiam o trabalho escolar, dando
novos significados às relações pedagógicas e políticas ocorridas no cotidiano das
escolas, de modo a instituir certa mudança na cultura da escola com o intuito de
conservar, em condições renovadas, o potencial da escola como instituição privilegiada
de mediação do conflito de classes e de propagação do consenso em torno da concepção
de mundo burguesa. Assim, em um contexto de reestruturação produtiva e de reforma
do Estado, a gestão do trabalho escolar é reconfigurada de modo a garantir, nas
condições objetivas e subjetivas da conjuntura atual, a manutenção da escola como
aparelho privado de hegemonia burguesa.
Nesse contexto, muitos profissionais da educação apresentam relativa
conformação às novas condições de trabalho emanadas dessas transformações, o que
configura a ocorrência no cotidiano das escolas daquilo que Alves chama de “captura
da subjetividade operária” (ALVES, 2000), ao se referir a essas mudanças no ambiente
fabril. Não se percebe ações organizadas de resistência às mudanças ocorridas na gestão
do trabalho escolar. As poucas manifestações de resistência perceptíveis partem dos
sindicatos. Por outro lado, é possível que existam outras manifestações de resistência
não tão perceptíveis, mas, justamente pela dinâmica instituída pelas reformas gerenciais
do Estado e da gestão do trabalho escolar, essas manifestações normalmente se dão de
forma fragmentada, atomizada, sem articulação coletiva, distanciadas do movimento
sindical. Entretanto, sejam essas resistências perceptíveis ou não, frequentemente, elas
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se expressam de modo desconexo, sem qualquer vinculação ao estágio atual do
desenvolvimento do capital. O efeito mais perverso deste fenômeno é a intensificação
da precariedade social do trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam nessas
escolas.
À propósito, a precarização do trabalho muitas vezes é explicada a partir de sua
materialidade em forma de terceirização, de trabalho informal, de trabalho temporário
(HIRATA, 2011); ou em forma de atividades produtivas desenvolvidas em condições
insalubres e/ou degradantes (FERNANDES, 2011; LEMOS, 2011); ou mesmo em
forma de desregulamentação de direitos trabalhistas e de flexibilização das relações de
produção (KESSELMAN, 2010; CARELLI, 2011; THEBAUD-MONY, 2011). Outras
vezes, a precarização do trabalho é explicada a partir de fenômenos de ordem social, tais
como: redução de empregos (POSCHMAN, 2001; 2008), instabilidade laboral
(MATTOS; BIANCHETTI, 2011), vulnerabilidade social de massa (GUIMARÃES,
2011). Em busca de uma tipologia da precarização do trabalho, Druck (2011) indica seis
categorias possíveis para classificar estas formas de materialização da precariedade do
trabalho: 1) vulnerabilidade das formas de inserção e desigualdades sociais; 2)
intensificação do trabalho e terceirização; 3) insegurança e saúde no trabalho; 4) perda
das identidades individual e coletiva; 5) fragilização da organização dos trabalhadores;
6) a condenação e o descarte do Direito do Trabalho (DRUCK, 2011). Algumas vezes,
estas características ocorrem combinadas, de modo que uma mesma realidade pode se
enquadrar em mais de uma categoria dessas indicadas por Druck; outas vezes elas
ocorrem isoladamente. Isto tem levado alguns autores a considerarem a ideia de que a
precarização do trabalho não está circunscrita ao universo do trabalho e da produção,
mas atinge outras dimensões da vida social, o que os leva à indicação da ideia de
precarização social do trabalho:
Se comumente a noção de trabalho precário se reporta ao trabalho
desqualificado e inseguro, a noção de precarização aqui adotada remete a
um processo social de institucionalização da instabilidade. O conceito
coloca em perspectiva um duplo processo: um de precarização
econômica que resulta da flexibilização salarial e das reestruturações
produtivas, outro da institucionalização da precariedade, procedente das
transformações legislativas referentes ao trabalho e à proteção social.
Nosso argumento é que o conceito de precarização social permite ainda
definir a institucionalização da instabilidade e configurar a sua
justificação como se fosse um valor moral aceitável, a ser dirigido
individualmente por cada ator na autogestão das carreiras e de sua
inserção social. O processo de precarização social alça o trabalho a uma
6
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dimensão de valor moral, o que nos permite inserir as questões relativas
ao trabalho em uma teoria social de maior alcance (ROSENFIELD,
2010, p. 14-15).

Entretanto, independente da forma como a precarização do trabalho se apresenta,
esta tem sido explicada pela literatura da área, de modo geral, como consequência do
processo de reestruturação produtiva verificado no mundo capitalista a partir dos anos
1970, a qual se tornou mais evidente ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Esta
percepção poderia ser assim sintetizada:
As transformações do trabalho inscritas no marco da globalização
neoliberal e da reestruturação produtiva nas últimas décadas podem ser
sintetizadas nos processos de flexibilização, desregulamentação e
precarização social. Diversos estudos e pesquisas têm evidenciado a
consolidação da flexiprecarização e o seu caráter multidimensional –
compreendendo as dimensões econômica, política, social, cultural – que
se realiza nos planos macro, microssocial e do indivíduo (intra e
interpsíquico), assumindo configurações específicas de etnia, gênero,
geracionais e de novas inter-relações entre família e indivíduo,
redefinindo as relações sociais e o tecido social. Trata-se de um processo
mundial, com traços e características que perpassam invariavelmente as
diversas configurações do mundo do trabalho, apresentando, entretanto,
nuances e especificidades nacionais, regionais e setoriais (DRUCK;
FRANCO, 2011, p. 09).

Esta compreensão predominante acaba por atribuir à precarização do trabalho
um caráter conjuntural, como se ela fosse mera consequência da reação burguesa à crise
de acumulação de capital desencadeada nas últimas décadas4. Não obstante, não se deve
desconsiderar que a precarização do trabalho é um fenômeno imanente ao processo de
desenvolvimento do modo capitalista de produção e reprodução social da vida material.
Assim, em cada estágio do desenvolvimento do sistema capitalista, a
precarização do trabalho se expressou de modo específico, de acordo com o patamar de
desenvolvimento das forças produtivas e do nível de organização coletiva e luta dos
trabalhadores. A luta permanente do empresariado para ampliar suas taxas de
lucratividade sempre implicou a inserção cada vez mais intensa de ciência e tecnologia
nos processos de trabalho e de produção. O desenvolvimento científico e tecnológico da
sociedade burguesa sempre esteve diretamente ligado ao aumento da produtividade e da
lucratividade das empresas, ao mesmo tempo em que também esteve diretamente ligado
à intensificação da exploração da classe trabalhadora, de modo a promover
sistematicamente a precarização do trabalho.
7
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Na realidade, a ordem capitalista de produção e reprodução social da vida
material sempre teve por característica a potencialidade para tornar precária a vida dos
trabalhadores. Justamente por isto, nem sempre a precarização do trabalho se dá pela
ausência de contrato de trabalho ou pela desregulamentação deste contrato. Existem
situações em que a precarização do trabalho se dá inclusive em condições formais de
trabalho.
Nesse aspecto, a contribuição de Sennett (2004) é fundamental para a
compreensão dos efeitos desorientadores do estágio atual do capitalismo. O autor faz
uma análise sociológica das transformações mais recentes do mundo do trabalho, a
partir de entrevistas com executivos demitidos da IBM em Nova York, funcionários de
uma padaria ultramoderna em Boston e outros trabalhadores. Sennett argumenta que o
capitalismo vive um novo momento caracterizado por uma natureza flexível, que ataca
as formas rígidas da burocracia, as consequências da rotina exacerbada e os sentidos e
significados do trabalho, o que provoca uma situação de ansiedade nas pessoas, que não
sabem os riscos que estão correndo e a que lugar irão chegar, colocando em xeque o
próprio senso de caráter pessoal.
A partir dessas considerações, Sennett (2004) aborda aspectos da subjetividade
do trabalhador no contexto da rigidez do fordismo, em contraposição à formação de
uma nova subjetividade no contexto atual da reengenharia das corporações, com risco,
flexibilidade, trabalho em rede e equipes que trabalham juntas durante um curto espaço
de tempo, onde o que importa é cada um ser capaz de reinventar-se a toda hora. Senett
nos leva à percepção de quão precário é o mundo do trabalho em que prevalece a
ideologia do “admirável mundo novo da reengenharia das corporações”, com riscos
constantes, onde predomina o trabalho flexível, polivalente, desenvolvido em rede, a
partir de equipes que trabalham juntas e se autocontrolam durante um curto espaço de
tempo, onde impera o individualismo, a gana empreendedora, onde o que importa é
cada um ser capaz de reinventar-se a toda hora. Esta seria uma forma contemporânea da
precarização do trabalho que tem sido muitas vezes desconsiderada. Na maioria das
vezes, a precarização do trabalho é explicada apenas pela “desordem do trabalho”
conforme foi caracterizada por Mattoso (1995).
Quando se trata do trabalho docente, muitas vezes se pensa precário apenas
aquele realizado em condições adversas, o que ocorre inclusive em diversas unidades
escolares em diferentes Redes de ensino. Entretanto, deve-se considerar que, algumas
8
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vezes, na atualidade, a precarização do trabalho se dá até mesmo em condições de
contrato estável de trabalho, com disponibilidade de condições aceitáveis para sua
realização, mas que se torna relativamente precário devido ao grau de captura da
subjetividade operária pela lógica renovada da racionalidade/irracionalidade da
produção capitalista, agora pautada nos princípios da produção enxuta, do livre
mercado.
É nesse aspecto que as reformas gerenciais do Estado e seu impacto na gestão do
trabalho escolar, na medida em que traduzem para a Educação Básica os princípios
norteadores da produção enxuta, em busca do aumento de produtividade e de
competitividade das empresas no mercado globalizado, também promovem novas
condições de captura da subjetividade docente que configuram a precarização do
trabalho pedagógico nestas instituições de ensino. Isto é o que nos conduz,
inevitavelmente, ao que Senett (2004) chamou de corrosão do caráter, quando
observamos as mudanças em curso na gestão do trabalho escolar.
NOTAS
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1

Se bem que, a cada dia mais, novas formas de contratação tem surgido no ambiente escolar que
diferem da forma tradicional de contrato de trabalho por tempo indeterminado, estabelecido pelo
ingresso por meio de concurso público de provas e títulos, configurado como quadro efetivo do
serviço público. Trata-se de contratos temporários de trabalho, estágio, bolsa etc. A legislação tem
sido bastante flexibilizada para viabilizar essas formas inusitadas de contrato de trabalho, de modo a
aferir caráter legal a elas, mesmo que os contatados não pertençam ao quadro efetivo de servidores
públicos. Apesar disso, acredita-se, o trabalho escolar na Rede Estadual de Ensino do Rio de
Janeiro ainda é desempenhado majoritariamente por profissionais da educação pertencentes ao
quadro efetivo de servidores da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEE/RJ).

2

Talvez seja pertinente demarcar que, o que entendemos por “formação para o trabalho” seja a
formação geral básica, que no Brasil compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio somada a formação profissional dos mais variados níveis e modalidades. Trata-se,
portanto, de uma concepção ampliada da formação para o trabalho que ultrapassa a visão simplista
de que a formação para o trabalho se restringe à Educação Profissional. A propósito, nem mesmo o
empresariado, tampouco o Estado partilha dessa visão restrita de formação para o trabalho. Só
mesmo os mais desavisados insistem em apreender a formação para o trabalho apenas como
Educação Profissional.

3

Obviamente, críticas a essa visão fenomênica existem, a exemplo disso poderíamos citar Franco
(2011); Antunes (2011); Harvey (1992).

4
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GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA E INTENSIFICAÇÃO DA
PRECARIEDADE DO TRABALHO DOCENTE NO RIO DE JANEIRO
Rodrigo de Azevedo Cruz Lamosa (GTPS/UFRRJ)
RESUMO
Este artigo apresenta os resultados de investigação acerca da insurgência de novos
modelos de gestão do trabalho escolar e seu desdobramento sobre o trabalho docente. A
pesquisa realizada teve como delimitação o processo de desenvolvimento e
implementação do modelo denominado Gestão Integrada da Escola (GIDE) na
Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). O objetivo
deste artigo foi analisar a relação entre a introdução deste novo modelo de gestão do
trabalho escolar e a intensificação da precariedade do trabalho docente na rede estadual
de ensino do Rio de Janeiro. A hipótese da pesquisa é que esta relação tem se
desdobrado em processos de desprofissionalização do trabalho docente, refletidos em
taxas crescentes de adoecimento e afastamento entre os professores, além de números
significativos de pedidos de exoneração. Metodologicamente, tratou-se de uma pesquisa
básica, de análise qualitativa, de caráter explicativo, que se insere na categoria de
pesquisa de tipo documental. Para coleta de dados, utilizou-se de revisão de literatura e
de análise de fontes bibliográficas primárias e secundárias em materiais de referência da
GIDE. A pesquisa que resultou neste artigo identificou que a GIDE resulta da
formulação de um conjunto de intelectuais comprometidos com a reorganização da
gestão do trabalho na administração pública, tendo representado a inserção de novos
instrumentos de controle do trabalho docente. O novo modelo de gestão do trabalho
escolar vem se desdobrando em um processo de intensificação do trabalho docente,
submetido a instrumentos de controle que contribuem para um sentimento de
desprofissionalização entre os profissionais da rede estadual de ensino do Rio de
Janeiro.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Educacional; Gestão Integrada da Escola; Trabalho
Docente.
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GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA E INTENSIFICAÇÃO DA
PRECARIEDADE DO TRABALHO DOCENTE NO RIO DE JANEIRO
Rodrigo de Azevedo Cruz Lamosa1

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta os resultados de investigação acerca da insurgência de
novos modelos de gestão do trabalho escolar e seu desdobramento sobre o trabalho
docente. A pesquisa realizada teve como delimitação o processo de implementação do
modelo denominado Gestão Integrada da Escola (GIDE), formulado por um conjunto de
intelectuais reunidos numa organização da Sociedade Civil responsável por inseri-lo em
sistemas estaduais de ensino, através de parcerias com agências da Sociedade Política,
como é o caso da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio de Janeiro
(SEEDUC-RJ).
O objetivo deste artigo foi analisar a relação entre a introdução deste novo
modelo de gestão do trabalho escolar e a intensificação da precariedade do trabalho
docente na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. A hipótese da pesquisa é que esta
relação tem se desdobrado em processos de desprofissionalização do trabalho docente,
refletidos em taxas crescentes de adoecimento e afastamento entre os professores, além
de números significativos de pedidos de exoneração. Metodologicamente, tratou-se de
uma pesquisa básica, de análise qualitativa, de caráter explicativo, que se insere na
categoria de pesquisa de tipo documental. Para coleta de dados, utilizou-se de revisão de
literatura e de análise de fontes bibliográficas primárias e secundárias em materiais de
referência da GIDE. Espera-se com este estudo construir um quadro de referências
explicativas sobre o novo modelo de gestão educacional e seu impacto sobre o trabalho
docente.
A pesquisa que resultou neste artigo identificou que a GIDE resulta da
formulação de um conjunto de intelectuais comprometidos com a reorganização da
gestão do trabalho na administração pública, tendo representado a inserção de novos
instrumentos de controle do trabalho docente. O novo modelo de gestão do trabalho
escolar vem se desdobrando em um processo de intensificação do trabalho docente,
submetido a instrumentos de controle que contribuem para um sentimento de
desprofissionalização entre os profissionais da rede estadual de ensino do Rio de
Janeiro.
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NOVOS MODELOS DE GESTÃO DO TRABALHO ESCOLAR: AGENTES E
AGÊNCIAS
Desde os anos 1990 um processo de reorganização do Estado brasileiro vem se
caracterizando pela inserção na administração pública de modelos gerenciais de gestão
do trabalho sob o argumento da ineficiência estatal, em contraposição à eficiência dos
mecanismos e instrumentos da gestão empresarial. Este processo tem sido denominado
por alguns autores como a contra-reforma do Estado brasileiro, alçada à prioridade de
governo ainda na presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quando a
partir da formação do Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública
(MARE) foram publicitadas as linhas norteadoras deste movimento dirigido pela classe
dominante, tanto em níveis internacionais, a partir de agendas e receituários
estabelecidos em eventos, como aquele que originou o “Consenso de Washingtons”
(BEHRING, 2003), como em termos nacionais, mobilizando diversos intelectuais,
coletivos e individuais, para assumir a mediação entre o movimento geral do capital e as
condições nacionais. De acordo com Coutinho (2010), os intelectuais da contra-reforma
se apresentam como portadores da melhor resposta às “exigências da modernidade (ou,
mais precisamente, da chamada pós-modernidade) e, portanto do progresso. ” (Idem, p.
35).
O desdobramento da contra-reforma do Estado na educação brasileira tem se
materializado na insurgência de novos modelos de gestão do trabalho escolar. A partir
destes modelos vem se instituindo no interior das escolas instrumentos de controle do
trabalho sob o argumento do aumento da eficiência dos investimentos públicos em
educação. Entre estes modelos de gestão do trabalho escolar, foi elaborado e vem sendo
difundido no país a “Gestão Integrada da Escola” (GIDE), formulada pelo instituto
Falconi.
A GIDE foi largamente difundida no país, através de parcerias entre seus
formuladores e as secretarias de estaduais de ensino, sendo instituído de forma
diversificada em cada estado. Alguns estados vêm implementando a reforma gerencial
da educação através do modelo da GIDE. O modelo GIDE foi elaborado por um grupo
de intelectuais, organizados na Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG). A FDG
foi fundada em 1998 com a responsabilidade de difundir técnicas e metodologias
gerenciais no país. Em 2003, a Fundação redirecionou sua atuação para projetos
eminentemente assistenciais, sem nenhuma contraprestação financeira por parte das
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escolas. A FDG passou a atuar somente em projetos sem fins lucrativos, prestando
serviços a instituições carentes. Naquele momento, foi fundado o Instituto de
Desenvolvimento Gerencial (INDG), organização que se tornou líder em consultoria de
gestão com foco em resultados no Brasil. O INDG era uma sociedade anônima, de
capital fechado, não familiar. A instituição era especializada na transferência de
conhecimento gerencial voltados à obtenção de resultados nas organizações privadas
(indústria e serviços) e públicas, incluindo diversas prefeituras, governos estaduais e no
próprio governo federal.
O INDG realizou consultoria em centenas de empresas privadas e órgãos
públicos brasileiros, bem como em vários países, especialmente na América do Sul,
América Latina, América do Norte e Europa anunciando os seguintes fins:
Redução de gastos, sem redução do serviço prestado (fazer mais com
menos); Redução de preços de insumos e contratos (comprar melhor);
Melhoria do consumo, redução do desperdício e/ou aumento do
benefício à população (otimizar consumo); Padronização das
contratações de insumos e serviços; Melhoria da análise e controle do
gasto público; Aumento da eficiência da arrecadação (aumento de
receitas sem aumentar impostos); Melhoria do processo de cobrança de
tributos e redução da inadimplência; Melhoria na produtividade da
equipe fiscal; Reestruturação de processos com grande impacto nas
despesas e arrecadação; Adoção e disseminação de melhores práticas
(FALCONI, 2015, texto em html).

Desde outubro de 2012, o INDG passou a se chamar FALCONI Consultores de
Resultado. A experiência da FALCONI no trabalho de consultoria na área pública tem
se estendido a todos os entes da federação (federal, estadual e municipal) e Poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário). Essa parceria público-privada tem sido
responsável pela implantação de um sistema gerencial totalmente focado em resultados
de curto, médio e longo prazos. Em quase todos os casos, o foco de atuação está em
quatro frentes de trabalho: redução de despesas, identificação das “melhores práticas” e
eliminação dos “desperdícios”; aumento da eficiência da arrecadação com técnicas
modernas de análise e identificação de oportunidades para o combate à sonegação e
omissões no recolhimento dos tributos (aumentar receitas sem aumentar impostos);
aumento da eficiência operacional; planejamento estratégico com desdobramento de
metas; e gerenciamento de projetos por meio de um método estruturado, padronizado e
que garanta um bom planejamento e o atendimento dos prazos e orçamentos
estabelecidos.
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Em relação à educação pública, a FALCONI apresenta a GIDE como novo
modelo gerencial de gestão do trabalho escolar. Em 2015, a GIDE vem sendo
implementada nos seguintes estados: Ceará, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Bahia,
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ela é apresentada por seus formuladores como um
modelo de gestão com base científica que contempla aspectos estratégicos, pedagógicos
e gerenciais. No contexto mais amplo da reforma gerencial da educação, a GIDE é um
dos modelos que atualmente vem sendo implementado nas redes estaduais e municipais,
sob a justificativa da necessária reforma da administração pública em direção a uma
gestão mais eficiente, com o estabelecimento de metas e instrumentos de controle sobre
o trabalho escolar, capaz de assumir a histórica tarefa de desenvolvimento da educação
(LAMOSA; MACEDO, 2015).
O argumento sustentado pelos intelectuais do novo modelo de gestão do trabalho
escolar é que o estabelecimento de um novo modelo de gestão pautado pela capacidade
de identificar os fatores que impedem a melhoria dos resultados escolares possibilita
acompanhamento sistemático e estabelecimento de metas a serem atingida. Segundo
seus formuladores:
Com um trabalho focado em resultados, implementamos um
gerenciamento científico fundamentado em fatos e dados, previsibilidade
de resultados, acompanhamento sistemático e possibilidade de agir de
maneira corretiva. Entre os resultados alcançados nesse setor estão:
Identificação correta e precisa dos fatores que influenciam negativamente
os resultados da escola e que precisam ser trabalhados; Conversão do
esforço da equipe escolar para o aluno (solução de problemas e alcance
das metas); Otimizar o Trabalho: reduzir ou simplificar atividades
burocráticas dos profissionais da escola de forma a direcionar o tempo
para o ensino e aprendizagem (FALCONI, 2015, texto em html).

A promessa de maior eficiência e controle de resultados tem se materializado na
formação de novos modelos de gestão como a GIDE. A difusão destes modelos pelo
país ainda carece de maiores estudos e investigação. No caso da GIDE, em particular,
sua implementação em redes estaduais de ensino tem provocado inúmeros
desdobramentos, inclusive sobre o trabalho docente.
GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
No Rio de Janeiro, a GIDE foi apresentada como novo modelo de gestão da rede
estadual de ensino pela SEEDUC, em 2011, após ter sido divulgado, um ano antes, o
ranking dos estados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O
Estado ficou na vigésima sexta posição e o novo modelo foi apresentado como a política
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pública para a melhoria na avaliação externa. A GIDE é definida pela SEEDUC-RJ
(2011) como o sistema de gestão para o conjunto de unidades escolares da rede estadual
que contempla os aspectos estratégicos, políticos e gerenciais inerentes à área
educacional com foco nos resultados, tendo como referência as metas do IDEB,
estabelecidas pelo Ministério da Educação (SEEDUC, 2011).
A principal intelectual do novo modelo de gestão do trabalho escolar
implementado a partir da GIDE é Maria Helena Pádua Godoy, tendo escrito todos os
livros de referência distribuídos nas escolas públicas da rede estadual de ensino do Rio
de Janeiro pela SEEDUC-RJ. Não foi possível, em função da delimitação proposta na
pesquisa que resultou neste artigo, verificar se os mesmos livros foram distribuídos nos
demais estados em que a GIDE vem sendo desenvolvida. Em “Gestão Integrada da
Escola” (GODOY. 2009) é possível identificar que há na formulação do novo modelo
de gestão do trabalho escolar uma clara centralidade nas estratégias que visam atender
as demandas provocadas a partir das avaliações internacionais produzidas pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE):
Mensagem aos educadores:
São um fato conhecido e amplamente discutido em nosso país os
resultados insatisfatórios da qualidade da educação básica, especialmente
se comparados aos índices consideráveis pela OCDE – Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – que utiliza o PISA
como parâmetro de desempenho na educação. O PISA é uma avaliação
internacional padronizada, aplicada em estudantes de 15 anos do ensino
regular dos países membros e convidados da OCDE. De acordo com
pesquisas recentes, estamos melhorando os níveis de aprovação e
abandono, mas, como mencionado anteriormente, a qualidade do
processo ensino-aprendizagem ainda deixa muito a desejar. Além disto, o
ritmo desses avanços é muito lento, se se considerar a importância
reconhecida do fator educação no desenvolvimento de qualquer nação
(GODOY, 2009, p. 11).

Nas duas últimas décadas as avaliações externas foram eleitas por diversos
intelectuais e governos enquanto instrumentos indispensáveis para o desenvolvimento
da educação. Segundo Mello (1998), a ausência de parâmetros de referência deveria ser
suprimida por um sistema de avaliação que instrumentalizasse as políticas públicas com
dados e estatísticas educacionais. Neste sentido, “as estatísticas sobre educação deixam
de ter sentido em si mesmas para dar sentido de viabilidade à ação que busca reforçar,
ajustar ou reverter a direção do desenvolvimento educacional” (MELLO, 1998, p. 11).
Os “dados” que derivam das estatísticas, no entanto, reconhece Mello, “não são dados.
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Isto é, não são oferecidos prontos. Há que trabalhar para interpretá-los como
sinalizadores de tendências ou movimentos” (MELLO, 1998, p. 10).
A participação do Brasil nas avaliações internacionais da educação, desde o
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), até o governo Dilma
Roussef (2010-2016), provocou no país a instituição de um Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), além da instituição de metas como o Índice de
Desenvolvimento da Educação (IDEB). Este processo internacional-nacional tem se
desdobrado na instituição nas instâncias estaduais e municipais de sistemas de avaliação
com o propósito de estabelecer mecanismos de controle e aferição de resultados.
A GIDE, enquanto um modelo de gestão do trabalho escolar, instituiu nas redes
de ensino em que foi implementada um sistema de gestão organizado a partir de
instrumentos de verificação de desempenho das escolas públicas. No Rio de Janeiro, o
Sistema de Gestão Integrada da SEEDUC-RJ é iniciado pela formulação do “Marco
Referencial” de cada unidade escolar, composto pelo “marco situacional”, “marco
doutrinal” e pelo “marco operativo”. O desempenho das escolas é medido pelo Índice de
Formação de Cidadania e Responsabilidade Social (IFC/RS) formado pelas avaliações
interna e externa, capacidade de auto sustentação, condições ambientais e aspectos
relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Com o objetivo de acompanhar a
avaliação da rede estadual do Rio de Janeiro, foi criado o Índice de Desenvolvimento da
Educação do Rio de Janeiro (IDERJ), em 2013. O IDERJ é a referência do Sistema de
Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ), sendo definido a partir
da multiplicação de dois índices: índice que indica o tempo médio dos alunos para a
conclusão de um nível de ensino (IF) e índice que indica a proficiência dos alunos na
apreensão das competências ao final de um nível de ensino (ID). Em relação ao IF, o
SAERJ apreende as informações a partir do programa “Conexão”, através do qual
professores e diretores de escolas preenchem dados e informações. Em relação ao ID, o
governo submete os alunos dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e dos três anos do
Ensino Médio a prova denominada como “Saerjinho”. Desde a Portaria Nº 174, em 26
de agosto de 2011, os docentes estão impelidos a assimilar o SAERJ, introduzido pela
GIDE, como instrumento de avaliação dos alunos.
A avaliação interna é composta por quatro itens: índice de aprovação de alunos
sem progressão parcial (dependência), índice de permanência e evasão escolar, índice
de alunos alfabetizados no 3º ano do Ensino Fundamental e adequação idade série.
Destaca-se, na avaliação interna, a ênfase na regulação do fluxo escolar, aspecto
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considerado fundamental na Reforma Gerencial da Educação, devido ao custo
considerado financeiramente alto de uma repetência. Segundo Ribeiro (1994), a
repetência é um problema que deve ser respondido por uma severa reforma na gestão do
trabalho. De acordo com Ribeiro (Idem), “preciso rever algumas situações cristalizadas
na escola pública como, por exemplo, a estabilidade no emprego” que deveria ser
avaliada pelo mérito dos profissionais (RIBEIRO, 1994, p. 20).
Um dos aspectos centrais no sistema de gestão instituído através da GIDE é a
política de “remuneração variável” para os docentes, instituída pela Resolução 4669, de
4 de fevereiro de 2011. Embora a SEEDUC-RJ negue que o bônus esteja vinculado à
GIDE ou ao IFC-RS das escolas, no Planejamento Estratégico a “remuneração variável”
é apresentada como bonificação de acordo com o desempenho da unidade escolar. O
servidor que conseguir atingir o limite máximo das metas poderá receber até três
vencimentos-base a mais por ano (SEEDUC-RJ, 2011).
A avaliação externa proposta pelo IFC/RS é medida pelo desempenho dos
alunos na Prova Brasil, no caso das turmas de 5º e 9º ano do ensino fundamental, no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no Sistema de Avaliação da Educação do
Estado do Rio de Janeiro (SAERJ). A avaliação do item “Ensino-aprendizagem” no
IFC/RS divide-se entre quatro segmentos: gestores, professores, alunos e pais. Em
relação aos gestores o índice propõe medir a “lotação completa do quadro de
professores” em cada regional administrativa e pedagógica. Em relação aos docentes os
itens avaliados são mais numerosos, propondo medir: o registro das práticas bemsucedidas na sala de aula, a execução dos planos de curso, a frequência, atratividade das
aulas e o cumprimento do currículo mínimo definido para cada disciplina e enviado às
escolas no início do ano. A avaliação dos alunos mede, além do desempenho nas
avaliações externas (Prova Brasil, Saerjinho e ENEM), a capacidade da escola na
recuperação dos alunos e a frequência destes nos dias letivos. No caso do SAERJ, no
Rio de Janeiro, a SEEDUC-RJ criou o “Currículo Mínimo”, enviando para as escolas e
professores uma proposta curricular minimalista que deve servir de referência para as
avaliações externas. Em relação aos pais o IFC-RS propõe medir a participação destes
nas reuniões escolares.
A implementação da GIDE no Rio de Janeiro tem se desdobrado em dois
movimentos contraditórios. Por um lado, o governo estadual, responsável pela execução
do modelo gerencial de gestão do trabalho escolar, tem divulgado os resultados que
possibilitou o avanço para a segunda posição no ranking dos Estados no IDEB, como
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reflexo do exitoso desenvolvimento da GIDE na rede de ensino. Por outro lado, no
entanto, é possível verificar que o modelo gerencial de gestão tem tido desdobramentos
em relação ao trabalho escolar, sendo responsável pela intensificação da precariedade
do trabalho docente.
A INTENSIFICAÇÃO DA PRECARIEDADE DO TRABALHO DOCENTE
A principal implicação do novo modelo de gestão do trabalho escolar é a perda
do protagonismo dos professores. Este é o principal aspecto que atualiza as teses de
proletarização e desprofissionalização docente (LAMOSA, 2014). Neste contexto, os
professores vêm perdendo sua autonomia para conduzir o processo de ensinoaprendizagem, elemento indispensável à carreira docente. Os estudos mais
significativos a respeito da reorganização do trabalho docente datam de três décadas
atrás. Foi nessa conjuntura que as teses de desprofissionalização e proletarização do
magistério se popularizaram no debate acadêmico brasileiro. Segundo Oliveira (2004),
esta formulação, contraditoriamente, foi difundida em um momento (décadas de 1970 e
de 1980) em que a história do movimento docente foi profundamente marcada pela luta
por profissionalização do magistério e reconhecimento dos direitos e deveres desses
trabalhadores. De acordo com Enguita (1991), um grupo profissional pode ser
considerado como uma categoria autorregulada de pessoas que trabalham diretamente
para o mercado numa situação de privilégio monopolista. Ressalta que, diferentemente
de outras categorias de trabalhadores, os profissionais são plenamente autônomos em
seu processo de trabalho, não tendo de submeterem-se à regulação alheia. A perda da
autonomia do trabalho docente, neste sentido, seria resultado da histórica expropriação
do saber docente.
Nas últimas décadas, o trabalho docente, assim como a escola pública, assumiu
as mais variadas funções que requerem deste profissional exigências que estão além de
sua formação2 (SHIROMA, 2003). Tais exigências contribuem para um sentimento de
desprofissionalização que se acentua com a perda da identidade profissional, resultando
em uma reestruturação do trabalho docente, alterando, inclusive, sua natureza e
definição (OLIVEIRA, 2004). É importante destacar que em momento algum na
história da carreira docente no Brasil os professores tenham gozado da autonomia
profissional desejada e pautada nos principais movimentos em defesa da educação
pública. Entretanto, a investigação realizada sobre os desdobramentos dos novos
modelos de gestão do trabalho escolar sobre o trabalho docente identificou que estes
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estiveram associados à introdução na administração pública, incluindo as próprias
instituições de ensino da Educação Básica, de novos instrumentos de controle do
trabalho.
No Rio de Janeiro, os processos de intensificação da precariedade do trabalho
docente têm sido acentuado a partir da implementação do novo modelo gerencial de
gestão do trabalho escolar. A GIDE, formulada em consonância com os pressupostos
gerenciais, tem promovido um sistema de diferenciação salarial entre os trabalhadores
da educação, incluindo os docentes, e concorrência entre as escolas. A política de
bonificação é a expressão do novo modelo de gestão do trabalho que “recompensa” os
servidores das escolas que conseguem atingir as metas estabelecidas, como é possível
depreender no plano estratégico da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro
(SEEDUC-RJ):
Com o objetivo de valorizar os servidores da Educação, o Estado poderá
investir, anualmente, cerca de R$240 milhões. O sistema de bonificação
vai recompensar os servidores da Educação por bons resultados e
trabalho de equipe. É a valorização dos profissionais ligados diretamente
à melhoria dos indicadores. Para toda a equipe escolar, será implantada
uma remuneração variável, com bonificação de acordo com o
desempenho da unidade escolar. O servidor que conseguir atingir o
limite máximo das metas poderá receber até três vencimentos-base a
mais por ano. E, no mês de junho, será pago um auxílio-qualificação para
utilização em bens pedagógico-culturais. São R$500 iniciais depositados
em um cartão de débito (SEEDUC-RJ, 2011).

A meritocracia é apresentada no plano estratégico da SEEDUC-RJ como o
princípio norteador da proposta de “valorização” do trabalho docente, premiando os
servidores que contribuem para a melhoria dos indicadores monitorados pela secretaria.
No entanto, os números relativos ao afastamento de docentes da Rede estadual de
ensino no Rio de Janeiro revelam o aumento da precariedade e a perda da autonomia do
trabalho no interior das escolas. O crescente número de pedidos de exoneração e
afastamento por motivos médicos tem caracterizado o contexto de implementação do
novo modelo de gestão do trabalho escolar. Segundo levantamento realizado pelo
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (SEPE-RJ), no
primeiro ano de implementação da GIDE, dois mil e trezentos professores pediram
exoneração. Em 2016, os profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro
reunidos em assembleia do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de
Janeiro (SEPE-RJ) deflagraram a greve da categoria denunciando as condições de
trabalho no interior das escolas públicas da rede estadual de ensino. Segundo Lamosa &
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Macedo (2015), o grande número de exonerações e o descontentamento dos
trabalhadores da educação da rede estadual de ensino é um desdobramento destas
condições de trabalho e do processo de implementação do modelo GIDE de gestão
escolar que vem impondo no interior das escolas um tipo novo de controle do trabalho
docente, se desdobrando na intensificação da precariedade deste trabalho.
A principal implicação da GIDE para o trabalho docente é a perda do
protagonismo dos trabalhadores da educação. A autonomia para conduzir o processo de
ensino aprendizagem, elemento indispensável à profissionalização da carreira docente e
cláusula pétrea no estatuto do SEPE-RJ, vem sucumbindo diante do estabelecimento de
metas, currículo mínimo e avaliações externas. A perda da autonomia nas escolas e seus
desdobramentos na intensificação da precariedade do trabalho docente no Rio de
Janeiro são decorrentes da expropriação dos instrumentos de gestão da educação.
CONCLUSÃO
A pesquisa que resultou neste artigo concluiu que existe uma relação de
causalidade entre a implementação do novo modelo de gestão do trabalho e a
intensificação da precariedade do trabalho docente. A inserção da GIDE na rede
estadual de ensino do Rio de Janeiro instituiu nas escolas novas formas de regulação
sobre o trabalho, sob a justificativa de que a execução do novo modelo de gestão do
trabalho escolar resulta na ampliação da eficiência e qualidade ofertada pelas escolas
públicas. A execução destas formas de regulação do trabalho vem produzindo como
efeito a reorganização nas estratégias educacionais, a inserção de novos instrumentos de
controle de resultados e racionalização dos recursos humanos e materiais. O
desdobramento deste processo tem resultado na ampliação do desgaste do trabalho
docente, na desprofissionalização da carreira e no aumento das tensões e adoecimento
do trabalhador no interior das escolas públicas.
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apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). Mestre
em Educação pelo PPGE-UFRJ (2010). Bacharel e licenciado em História pela Universidade
Federal Fluminense (UFF/2005). Ex-professor substituto do Departamento de Políticas
Públicas, Avaliação e Gestão da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (UERJ/2014) e no Departamento de Didática da Faculdade de Educação da
10
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UFRJ (2012-2013). Experiência profissional na Educação Básica nas Redes Municipais de
Duque de Caxias (2006-2014) e Teresópolis (2006-2011), com atuação destacada na Educação
de Jovens e Adultos e junto aos movimentos sociais e sindicais em defesa a educação pública.
Pesquisador associado ao grupos de pesquisa Trabalho, Política e Sociedade (GTPS/UFRRJ) e
Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade (LIEAS-UFRJ) e parecerista
de diversos periódicos.
2.

Segundo o Censo Escolar, em 2012, eram ao todo 2.095.013 milhões de professores, dos quais
458 mil e 807 professores, ou seja 21,9%, sem diploma de Ensino Superior. Isto revela muito
das atuais condições do trabalho docente no Brasil. A formação dos profissionais da educação é
um problema que tem sido apontado como uma preocupação nas políticas públicas
educacionais desde pelo menos a LDB/1996 que, através do Art. 62, determinou que os
professores tivessem no mínimo Ensino Superior. Esta determinação gerou diversas
controvérsias e disputas jurídicas envolvendo os proprietários de cursos privados de formação
docente que argumentaram que no mesmo Art. 62 existia uma exceção que admitia como
formação mínima o nível médio. A referida determinação esteve clara somente nas “Disposições
Transitórias” quando estabeleceu o limite de dez anos para a transição. Através desta técnica
legislativa, os empresários encontraram o argumento legal para questionar a proposta legislativa,
pois estando presente apenas nas “Disposições Transitórias” o aumento da exigência mínima
não poderia se contrapor aquilo que havia sido fixado no corpo da lei. Assim, o Conselho
Nacional de Educação chancelou a interpretação empresarial.
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, EXERCÍCIO PROFISSINONAL E CONDIÇÕES
DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Este painel objetiva discutir as pesquisas sobre a inserção na carreira, abordando a
questão das dificuldades e descobertas nos processos de socialização de professores da
educação básica. Com base na análise de teses, dissertações e artigos, o primeiro
trabalho apresenta informes de investigações sobre o processo de inserção profissional
dos professores iniciantes na educação básica e busca realizar um estudo panorâmico
sobre o tema tendo como lócus de pesquisa o IV Congresso Internacional sobre
Professorado Principiante e a Inserção Profissional à Docência. O segundo artigo tem
como objetivo apresentar o estado do conhecimento sobre professores iniciantes na
educação infantil tendo como desafio mapear e discutir a produção acadêmica tentando
responder quais aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados nas
diferentes pesquisas publicadas. O terceiro artigo busca identificar e analisar, sob o
olhar do sujeito em exercício na função docente, quais são as dificuldades, desafios e
descobertas que caracterizam a construção da profissionalidade docente das professoras
em início de carreira na educação infantil, tendo como banco de dados os trabalhos
apresentados em grandes eventos como Anped, Endipe, Congreprinci e também os
artigos apresentados em periódicos Qualis A e B. Com esses estudos foi possível obter
um mapeamento teórico sobre como o processo de inserção profissional na Educação
básica está sendo caracterizada e discutida nas produções acadêmicas.
Palavras-chave: Inserção Profissional. Professor Iniciante. Educação Básica.
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PROCESSO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: PRINCIPAIS DIFICULDADES,
DESAFIOS E DESCOBERTAS DE PROFESSORES INICIANTES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Letícia Marinho Eglem de Oliveira
leticiaeglem@gmail.com
RESUMO
Vários estudos e pesquisas sobre a estrutura da carreira docente delimitaram uma
sequência de fases que os professores vivenciam durante todo seu exercício profissional.
Cada docente vive essas fases de maneira única e singular, não havendo assim um
sequencia ou ordem pré-estabelecida. Uma dessas fases refere-se à entrada na carreira
(1-3 anos), período marcado por grandes aprendizagens e também por grandes
dificuldades e desafios que influenciam, de forma positiva ou negativa, no
desenvolvimento profissional, na construção da identidade e na permanência ou
desistência da carreira desses professores. Inserido nesse campo investigativo, estão as
professoras iniciantes que atuam na educação infantil, etapa da educação básica que
vem ganhando destaque nas últimas décadas por sua relevância na formação de crianças
entre 0 a 5 anos de idade, o que gerou uma grande preocupação com o processo de
profissionalização das profissionais que atuam e irão atuar nessa etapa. Diante destes
apontamentos, o presente trabalho tem como objetivo identificar e analisar, sob o olhar
do sujeito em exercício na função docente, quais são as dificuldades, desafios e
descobertas que caracterizam a construção da profissionalidade docente das professoras
em início de carreira na educação infantil. Por meio de um levantamento bibliográfico,
tendo como banco de dados os trabalhos apresentados em grandes eventos como Anped,
Endipe e Congreprinci e também os artigos apresentados em periódicos classificados
em qualis A e B, foi possível obter um mapeamento teórico sobre como o processo de
inserção profissional, a profissionalização e a educação infantil estão sendo
caracterizadas e discutidas nas produções acadêmicas.
Palavras-chave: professores iniciantes, profissionalidade docente e educação infantil

Este trabalho tem como objetivo conhecer e estudar as produções já existentes
sobre a temática da professora iniciante na educação infantil no período entre 2000 a
2014. Esse levantamento foi realizado utilizando diferentes bancos de dados
possibilitando obter um mapeamento teórico sobre o objeto da pesquisa, identificando
assim como essa profissional e essa etapa da educação básica vem sendo caracterizada e
discutida nas produções acadêmicas.
Este levantamento bibliográfico foi organizado buscando selecionar produções
entre teses, dissertações, artigos apresentados nos GTs 7 e 8 de grandes eventos como:
ANPED, ENDIPE e CONGREPRINCI e periódicos (qualis A e B) que discutissem
sobre as especificidades do início da carreira docente dentro da realidade da educação
infantil sob diferentes contextos e abordagens.
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É necessário ressaltar que essa seleção atende aos seguintes critérios: a) ano de
conclusão, b) título dentro da temática, c) palavras-chave, d) leitura dos trabalhos
selecionados, e) fichamento das produções.
Mesmo obtendo uma grande quantidade de trabalhos analisados (136) foi
possível perceber que a temática da professora iniciante na educação infantil não está
chamando atenção de nossos pesquisadores, pois somente 19 trabalhos foram
selecionados, apesar dos anos iniciais da docência ser considerado como crucial para a
construção identidade profissional e permanência ou desistência da profissão.
Essa baixa produtividade pode ser observada no gráfico abaixo onde é
demonstrado a quantidade de produções analisadas e o número de trabalhos que
contemplam a temática.
QUADRO 1 – BANCO DE DADOS

Banco de Dados

Trabalhos Analisados

Trabalhos selecionados

Teses

7

-

Dissertações

23

-

Anped

11

3

Endipe

8

2

Congreprinci

51

9

Periódicos (qualis A)

10

-

Periódicos (qualis B)

26

5

Total

136

19

Fonte: Dados analisados durante o primeiro semestre de 2015 e revisados em fevereiro de 2016

Durante a construção do levantamento bibliográfico alguns pontos se
destacaram, revelando aspectos importantes sobre a profissionalidade da professora
iniciante e da professora de educação infantil, especificidades do trabalho docente
(dessa etapa), pontos de similaridades entre os trabalhos selecionadas e dados
reveladores sobre o processo de inserção profissional, podendo até mesmo serem
classificados como pontos de mudança ou inclusão nas escolas que recebem esse novo
profissional.
Um dos primeiros elementos que mais chamou atenção durante toda a análise do
levantamento, diz respeito à similaridade das dificuldades, desafios e descobertas
apontados pelos sujeitos que participaram das pesquisas selecionadas. É impressionante
como a presença de sentimentos negativos, a preocupação em organizar o trabalho
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pedagógico e o recebimento de críticas (tanta da equipe escolar como dos pais dos
alunos) aparecerem na grande maioria dos artigos.
Este dado permite afirmar que o início da docência é realmente um período de
grandes conflitos, tensões e desafios aos iniciantes. Afirmação essa não somente
levantada nessa pesquisa, mas também em várias outras, como os estudos realizados por
Castro (1995) e Fontana (2000), Huberman (1993), Imbernón (2001) e Marcelo Garcia
(1999), exemplificando alguns.
De acordo com Veenman (1984) os primeiros anos de exercício profissional dos
professores pode ser dramático e até mesmo traumático. Um dos maiores fatores que
contribui com essa tensa fase diz respeito ao “choque de realidade”, nesse momento os
docentes encontram a grande discrepância entre seus ideais de educação/ensino e a dura
realidade encontrada no dia-a-dia da sala de aula.
Contudo, não somente de desafios e dificuldades o início da docência é feito, os
iniciantes também vivenciam grandes descobertas que por muitas vezes permitem a
esses profissionais enfrentarem os aspectos negativos dessa etapa. Da mesma forma
como ocorreu anteriormente, foi possível identificar descobertas comuns entre as
pesquisas selecionadas.
A necessidade de continuar a formação e sua busca, a percepção da importância
em partilhar ideias, dúvidas e dificuldades para o desenvolvimento profissional, o
estágio como uma rica e poderosa ferramenta para a inserção profissional, conseguindo
até mesmo suavizar o choque de realidade tão comum nessa etapa da docência,
percepção que a formação inicial não proporcionou recursos suficientes para início da
carreira e a necessidade de organizar programas de iniciação à docência, foram alguns
dos elementos apontados pelos sujeitos dos trabalhos selecionados no levantamento.
Sobre a necessidade de organizar programas de iniciação à docência, Carlos
Marcelo Garcia comenta:

Os programas de iniciação para professores principiantes dão resposta à
necessidade de ser facultada assessoria e formação aos docentes que se
encontram no seu primeiro ano de ensino. Respondem, como vimos, à
concepção de que a formação de professores é um contínuo que tem de ser
oferecida de um modo adaptado às necessidades de cada momento da carreira
profissional. (GARCIA, 1999, p.112)

Para termos uma melhor visualização desses dados, foi construído um quadro
com todos os desafios, dificuldades e descobertas apontados pelos sujeitos das 19
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pesquisas selecionadas neste levantamento bibliográfico, assim poderemos obter uma
perspectiva mais exata sobre o processo de inserção profissional de professoras que
atuam na educação infantil.
Primeiramente as respostas foram anotadas e separadas entre duas categorias,
descobertas e desafios e dificuldades.

Após esse momento, as respostas foram

agrupadas de acordo com seus significados e temáticas, gerando assim, vários campos
de investigação sobre essa professora e seu período de inserção profissional. Os quadros
abaixo exemplificam essa organização com algumas respostas selecionadas.

QUADRO 2- DESCOBERTAS, DIFICULDADES E DESAFIOS

DESCOBERTAS

DIFICULDADES E DESAFIOS
ANPED
Percepção da necessidade de continuar
Autonomia na docência
a formação. Formação continuada
Lidar com crianças pequenas
Prática como fonte de conhecimento
Ansiedade
Partilhar ideias e dúvidas
Domínio do conteúdo
Novas demandas: organização escolar
Desconhecimento sobre suas próprias
Desconhecimento sobre suas próprias
defasagens
defasagens
Choque de realidade
Necessidade de organizar programas de
Pressão dos pais dos alunos, da direção
iniciação à docência
Controle de turma
Necessidade de pesquisar mais, ler,
Organização do trabalho pedagógico
estudar
Tomar decisões coerentes com seus valores
Partilhar dificuldades
Desconhecimento inicial sobre a ed. infantil
ENDIPE
Necessidade de ter estratégias de ensino
Necessidade
de
acompanhamento
próximo para as professoras iniciantes,
podendo até mesmo ser transformado
em políticas públicas
Necessidade de pesquisar mais, ler,
estudar
Partilhar dificuldades
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Ansiedade, insegurança, medo e
desamparo
Relação com os pais dos alunos ligada a
legitimação do trabalho
Domínio de sala
Preocupação em saber intervir no
desenvolvimento das crianças.
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PERIÓDICOS, QUALIS B
DESCOBERTAS

DIFICULDADES E DESAFIOS

Quer ser identificado como uma pessoa
esforçada, que gosta de inovar
Quer ser reconhecido pelo bom
envolvimento com as crianças
Quer merecer o respeito e carinho dos
alunos
Revela a importância do compromisso
que o professor de educação infantil
possui
Caráter
de
continuidade
de
aprendizagem da profissão
Ambiente de trabalho como espaço de
formação
Necessidade de criar programas de
iniciação ao ensino para professores
iniciantes
Importância da parceria com a
coordenação
Construção da identidade profissional na
vivência da ed. Infantil
Busca de formação constante
Prática cotidiana é um espaço de
aprendizagem

Sentimentos contraditórios que levam o
pensamento para a desistência da
profissão
Preocupação em manter a qualidade do
ensino
Busca por autonomia em sala de aula
Lidar com crianças pequenas
Ansiedade
Transformação do conhecimento em
ensino
Pensamentos de desistência
Receptividade
Bom relacionamento com a equipe de
trabalho e com os pais dos alunos
Fase de adaptação das crianças
Busca de formação constante
Angústia, medo, sofrimento, decepções
Lidar com turmas lotadas
Cobrança da equipe técnica da escola e
dos pais
Tensão
Relação com os colegas de trabalho
Preocupação com as regras institucionais
da escola.

CONGREPRINCI
DESCOBERTAS
Formação Inicial muito distante da
realidade da ed. Infantil
Faculdade deixou a desejar, muita teoria
Importância da formação inicial
Necessidade de aprofundar os estudos
sobre ed. Infantil
Importância dos cursos oferecidos pela
secretaria de educação
Valorização do magistério
Importância do estágio para a atuação
docente e como primeiro contato com a
escola
Relação entre as professoras iniciantes e
as experiências: encontro de construção
de saberes docentes
Singularidade na construção da identidade
profissional
Trabalho colaborativo é importante para o
crescimento do iniciante
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DESAFIOS E DIFICULDADES
Estabelecer relação entre o que se
estudou e o contexto educativo
Angústia ao se deparar com a turma
nova
Insegurança ao desenvolver o
trabalho docente
Trabalho colaborativo na escola:
professores novos e antigos: relação
difícil
Insegurança
Infraestrutura e recursos materiais
Formação continuada: escola deve
ser lócus de formação
Professores
experientes
não
desejam continuar suas formações
Não há tempo livre
Choque com a realidade social das
crianças
Turma com muitos alunos
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Necessidade de estabelecer parcerias com
outros
profissionais
docentes
da
instituição.

Falta de opção na escolha da etapa
da educação básica
Angústia, solidão

Fonte: Oliveira, Letícia

Como podemos observar a quantidade de dados é grande e as similaridades
também. Um dos pontos que mais me chamou atenção refere-se a duas temáticas, que
de certa forma estão interligadas, a necessidade de criação de programas de iniciação à
docência e a necessidade de partilhar dificuldades, ideias e descobertas juntamente com
a presença do professor mais experiente no próprio local de trabalho do iniciante.
No Distrito Federal ainda não existem programas ou projetos que acompanhem o
professor iniciante de uma forma mais sistemática e formal em seu próprio ambiente de
trabalho, contudo, os dados obtidos com esse trabalho indicam a real necessidade da
elaboração de programas, projetos e até mesmo políticas públicas com esse intuito, ação
que poderia minimizar o abandono tão visível desse profissional.
É necessário indicar que já existe esse tipo de iniciativa pelo mundo, inclusive
no Brasil. Um dos trabalhos selecionados, “Desafios enfrentados por professoras
iniciantes no processo de docência” (CALIL, ALMEIDA, 2012) discute sobre essa
temática de forma bastante aprofundada, trazendo informações sobre os mais diversos
programas em funcionamento, inclusive uma lei que regulamenta essa proposta.
O projeto de Lei n° 227 desenvolvido pelo senador Marco Maciel, Residência
Pedagógica da Unifesp, Residência Pedagógica da Unesp e o projeto “Percursos de
formação e experiências docentes: um estudo com egressos do curso de pedagogia da
faculdade de formação de professores da UERJ” são alguns exemplos das iniciativas
discutidas neste trabalho.
Apesar de não existir um programa específico de acompanhamento dos
iniciantes em seu ambiente de trabalho, o Ministério da Educação (MEC) possuiu
políticas de inserção à docência e trabalhos direcionados aos futuros professores. Essas
políticas são discutidas no estado da arte Políticas Docentes no Brasil (Gatti, Barreto,
André, 2011) e umas delas é o PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência que tem como objetivo incentivar a iniciação à docência e melhor qualificá-la,
visando melhorar o ensino ofertado pela educação básica.
Nesse projeto qualquer aluno da licenciatura pode concorrer as bolsas do
programa, podendo vivenciar as metas estabelecidas pelo PIBID, tais como: inserir os
estudos na realidade escolar proporcionando “oportunidades de criação e participação
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em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação dos problemas identificados no processo de
ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2010, artigo 3°, inciso IV).
Apesar dessa grande iniciativa nem todos os estudantes têm oportunidade de
ingressar no PIBID, dessa forma, o estágio curricular também pode ser considerado
como um importante espaço para os futuros professores, e os dados obtidos nesse
trabalho comprovam essa afirmação. Cerca de 15% dos artigos selecionados apontam as
contribuições desse espaço de formação para os iniciantes, inclusive nas falas dos
sujeitos participantes, como é possível observar no quadro apresentado.
Ainda sobre o processo de inserção profissional os dados também apontam que
os iniciantes consideram como dificuldade e descoberta a necessidade de acolhimento e
acompanhamento durante o início da docência. Esse elemento é enquadrado nas duas
categorias pois inicialmente o professor iniciante encontra-se em um mix de
sentimentos negativos (medo, ansiedade, angústia, sofrimento) e percebe que não possui
um espaço em que possa compartilhar essas sensações e discutir sobre as dificuldades
que está enfrentando em sala de aula, dessa forma, esse momento transforma-se em uma
dificuldade, além de perceber que o trabalho docente pode ser muito solitário,
constituindo novamente como uma dificuldade e descoberta.
Para termos uma melhor compreensão da visão dos iniciantes sobre seus
processos de inserção profissional, os desafios, dificuldades e descobertas apresentadas
no quadro 2 foram agrupadas e transformadas em categorias de análise, identificando
assim as áreas que mais se destacam nessa primeira fase da profissão professor.

Organização escolar e recursos: desafios e dificuldades
Universo da Ed. Infantil: dificuldade
Sentimentos Negativos: dificuldade
Estágio: descoberta
Construção da Identidade: descoberta
Relação professor, família e escola: dificuldades e desafios
Formação Continuada: descoberta
Choque de realidade: desafio e dificuldades
Novas percepções: descoberta, desafios e dificuldades
Programas de Iniciação à Docência: descoberta
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Escola, lócus de formação: descoberta
Lacunas de formação: descoberta, desafio e dificuldades.

Com o agrupamento das descobertas, dificuldades e desafios foi possível
identificar doze grandes categorias que influenciam diretamente no desenvolvimento do
trabalho das professoras iniciantes, tanto de forma positiva como de forma negativa.
As áreas estágio, programas de iniciação à docência, educação infantil e choque
de realidade se complementam, reforçando a noção de que os anos iniciais da docência
são um período de grandes desafios, tensões e aprendizagens para esse profissional.
Cada elemento abordado nessas áreas aponta para a necessidade de alguma forma de
acompanhamento ou auxílio para essa nova professora.
Já as áreas construção da identidade, novas percepções, sensações, organização
escolar e recursos e relação professor, família e escola sintetizam as maiores
dificuldades e desafios encontrados pelas professoras participantes das pesquisas. Esses
dados nos permitem identificar em quais elementos do trabalho docente a necessidade
de acompanhamento ou ajuda é mais necessária, podendo assim, direcionar o trabalho
que já vem sendo feito em alguns locais, conforme aponta este levantamento
bibliográfico e também servir de base para a criação de programas ou projetos que
auxiliam de forma sistematizada o professor iniciante.
Por último, temos as áreas formação continuada, lacunas de formação e escola,
lócus de formação, podendo ser identificadas como as principais descobertas das
iniciantes. Esses elementos podem ser considerados como reflexo das dificuldades e
desafios encontrados nos primeiros anos de docência, pois indicam combater o que foi
indicado com essas características. Por exemplo, muitas professoras apontaram que a
formação inicial foi insuficiente para lidar com a realidade escolar, principalmente
porque, na opinião das iniciantes, viram muita teoria e a prática foi pouco abordada.
Diante dessa situação, várias profissionais relataram que buscaram a formação
continuada para preencher essas lacunas e também acabaram descobrindo outros
espaços de aprendizagem válidos, como o ambiente escolar.
Outro fato que chamou bastante atenção durante a análise dos artigos diz
respeito a temática da educação infantil. Todos os trabalhos selecionados no
levantamento bibliográfico precisavam atender à vários critérios, e um deles seria
abordar a educação infantil como área de pesquisa dentro do objetivo do trabalho.
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Esse critério foi atendido, contudo, ao começar a leitura desses artigos foi
possível perceber que as especificidades do trabalho docente nessa etapa da educação
não estavam sendo discutidas ou apontadas nos trabalhos. Esse dado é bastante curioso
pois a maioria das pesquisas busca investigar o processo de inserção profissional das
professoras que atuam na educação infantil, mas acabam não entrando nesse aspecto do
trabalho docente. Apenas um trabalho, “Professores iniciantes e seus saberes para o
trabalho em creches” discute e analisa vários elementos que constituem o trabalho nessa
etapa de ensino, percorrendo a seleção de conteúdos, organização do espaço físico,
recursos materiais, características profissionais necessárias, planejamento das aulas,
relação com a família (específica dessa etapa) entre outros.
Esses dados parecem indicar uma falta de clareza ou até mesmo de importância
sobre as especificidades da educação infantil. Muitos artigos e muitas falas apontam
quase que exclusivamente para os polos cuidar e educar, sendo que o polo cuidar é mais
discutido, trazendo valores maternos e femininos como pertencentes da educação
infantil.
Essa forma identificar a educação infantil influencia fortemente os elementos
que constituem a profissionalidade dos sujeitos que atuem nessa área. Entendemos
profissionalidade neste trabalho, de acordo com o posicionamento de Ramalho, Nuñez e
Gauthier (2013) que a caracteriza pelo conjunto de conhecimentos/saberes necessários
ao exercício profissional, que no caso da docência seria a junção dos saberes das
disciplinas e os pedagógicos.
Por meio da posse desses conhecimentos e saberes, o docente começa a construir
as competências necessárias para exercer sua função. Mediante a formalização e
racionalização desses saberes é possível perceber que existe uma maneira mais ou
menos homogênea de trabalhar.
Esse caminho se faz necessário em qualquer etapa da educação básica e foi
identificado que apenas alguns elementos estão sendo apontados e discutidos nos
trabalhos aqui apresentados, não sendo possível identificar o que é específico da
educação infantil e o que já é considerado como universal, restando uma grande
questão: Como essa falta de especificidade está afetando a profissionalidade das
professoras iniciantes da educação infantil?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O processo de inserção profissional é um momento de grande importância para
todo indivíduo que inicia uma carreira. É o momento de entrar em contato com a
realidade profissional, talvez vista somente em textos, aulas e discussões durante sua
formação inicial e no caso da profissão docente, apresenta características marcantes que
necessitam ter uma maior atenção nos vários lócus de formação desse profissional.
A realidade estudada neste trabalho, professoras iniciantes que atuam na
educação infantil, trouxe várias contribuições para esse processo de inserção, indicando
pontos onde existe a necessidade de maior acompanhamento e atenção em relação a
esse profissional, tais como: acolhimento ao ingressar, apoio das profissionais mais
experientes, choque de realidade, relação família/escola, formação inicial insuficiente,
necessidade de criar programas de iniciação à docência, realidade social e econômica
dos alunos, entre outros.
Esses dados permitiram obter uma melhor visualização sobre o que os iniciantes
consideram como suas maiores dificuldades, desafios e descobertas no início da
carreira, possibilitando assim, traçar ações ou estratégias nas várias dimensões que
constituem o desenvolvimento profissional dos professores, ou seja, na formação inicial,
continuada e no espaço escolar.
Contudo, também foi possível perceber que não há uma discussão sistemática e
aprofundada sobre o que é específico do trabalho docente na educação infantil. Esse fato
trouxe grandes questionamentos sobre a profissionalidade dessa etapa da educação
básica e parece apontar para uma ausência dessa especificidade. Dessa forma, este
trabalho considera que o estudo do processo de inserção profissional é fundamental para
a investigação dessa aparente falta de especificidade encontrada nos trabalhos
analisados, revelando assim a importância e urgência dessa área de pesquisa.
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DIFICULDADES E DESCOBERTAS DOS PROFESSORES INICIANTES NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: O QUE FALAM AS PESQUISAS
Prof. Ms. Rodrigo Fideles Fernnandes – PUC Goiás
rodrigo.fideles@hotmail.com
RESUMO
O presente texto tem como foco os informes de investigações sobre o processo de
inserção profissional dos professores iniciantes e busca realizar um estudo panorâmico
sobre o tema tendo como lócus de pesquisa o IV Congresso Internacional sobre
Professorado Principiante e a Inserção Profissional à Docência. A motivação para a
pesquisa origina-se das inquietações que, ao longo da trajetória profissional e de
pesquisas na formação de professores surgem sobre os professores no início de carreira.
O período caracterizado como o início da carreira – compreendido geralmente pelos três
primeiros anos de magistério – é identificado como a fase mais difícil, por ser a fase de
transição de aluno a professor, no qual é comum o sentimento de insegurança, medo e
de despreparado profissional. O período de iniciação é a etapa em que o professor busca
conhecer a sua própria situação e definir os comportamentos que serão adotados no
exercício da atividade profissional. Nessa etapa o professor encontra novos desafios,
podendo perceber um distanciamento entre o idealizado durante a formação inicial e a
realidade encontrada na sala de aula e na própria escola, o que coloca em conflito seus
conhecimentos, atitudes e crenças e que pode levá-lo a desistência da carreira docente.
Palavras-chave: inserção profissional – dificuldade e descobertas - educação básica.
INTRODUÇÃO

Este estudo tem como foco a inserção profissional do professor iniciante e a
organização do trabalho pedagógico buscando compreender como se dá esse processo
em meio as dificuldades e descobertas encontradas nesta inserção, considerando a
centralidade do processo pedagógico para a profissionalidade docente. Os professores
ao iniciarem a sua atuação profissional vão constituindo o seu modo de ser docente em
meio à tensão existente entre conflitos, descobertas e realizações. Assim, se propôs
estudar este processo da profissionalidade docente, no intuito de contribuir com a
análise da realidade do trabalho docente, a fim de trazer elementos que possam subsidiar
propostas e programas de acompanhamento e fortalecimento da ação docente no início
da carreira, apoiando o professor iniciante e possibilitando a formação deste profissional
com maior segurança, desenvoltura e habilidade para lidar com o cotidiano do trabalho
pedagógico.
Huberman (2000) ressalta que este momento do início profissional da docência é
caracterizado pelos estágios de sobrevivência, desistência e descoberta. Este momento
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de sobrevivência está relacionado com o choque de realidade como “[...] o colapso das
ideias missionárias forjadas durante o curso de formação de professores, em virtude da
dura realidade da vida quotidiana na sala de aula” (VEENMAN, 1984 apud ESTEVE,
1995, p.109). No qual entre tantas experiências, o professor passa por um tatear
constante, percebe distância entre os seus ideais e as realidades cotidianas da sala de
aula, oscila entre relações demasiado íntimas e demasiado distantes, enfrenta
dificuldades com os alunos que criam problemas. Segundo o autor, o professor só
consegue enfrentar este primeiro aspecto por acontecer paralelamente à descoberta, que
é o entusiasmo do professor por estar em uma situação de responsabilidade. Entretanto,
pode ser também vivenciado um conflito tão forte que provoque a saída, ou seja, a
desistência da carreira do magistério.
Algumas pesquisas (Mariano, 2005; Bejarano; Carvalho, 2003; Quadros et al.,
2006) relatam que a insegurança, a cultura escolar, as condições de trabalho, somada a
um sentimento de isolamento tomam conta do professor iniciante. Além disso, ao
observar a realidade de seu trabalho pode desenvolver conflitos e preocupações
educacionais, especialmente em contextos que afrontem a sua perspectiva de trabalho e
podem desestimular a continuidade da carreira. Tais conflitos podem ser entendidos
como situações em que o professor não esperava encontrar ou que está em contradição
com suas próprias crenças e expectativas do que é ser professor.
Sabemos que a aprendizagem pode ocorrer em várias etapas do desenvolvimento
profissional docente, mas salienta-se que é no exercício do trabalho, entendo esse
trabalho como categoria fundante do ser social

[...] dá origem a complexos sociais que são, concomitantemente, fundados
elo trabalho e dele distintos. Sem as posições teleológicos primárias, as
secundárias não poderiam sequer existir. Sem as transformações do real por
meio da objetivação de posições teleológicos, não teria qualquer sentido
tentar conversar outros indivíduos para que exerçam uma dada ação sobre o
existente (LESSA, 1996, p.51).

Nos primeiros anos de ingresso, que os conhecimentos apreendidos são
acionados para desenvolver competências e saberes necessários no cotidiano escolar.
Nesse movimento vão se constituindo modos próprios de ser, estar, pensar e agir na
profissão, num processo que envolve aspectos coletivos e subjetivos e que pode ser
compreendido pelo conceito de profissionalidade docente, tendo em vista, que as
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especificidades do trabalho realizado pelos professores impossibilita compreendê-lo sob
a perspectiva das demais profissões.
Segundo Cunha (2006) “a docência é uma atividade complexa, que exige tanto
uma preparação cuidadosa, como singulares condições de exercício, o que pode
distingui-la de algumas outras profissões” (p.84). A autora destaca ainda, que o conceito
de profissionalidade apresenta-se como melhor opção para discutir a atividade docente,
por se aproximar do contexto em que se desenvolve a ação. A profissionalidade pode
ser compreendida como o processo que decorre do ato de ensinar e consiste na
apropriação e reconfiguração, de acordo com a dinâmica e vivencia de cada professor,
de elementos que resultam da sua relação com os alunos, com seus pares e com a
instituição escolar, numa dinâmica de intensa articulação com a profissionalização e
com a produção material da vida social.

A DESCOBERTA DA PROFISSIONALIDADE NA FASE INICIAL DA
CARREIRA DOCENTE

O número de pesquisas encontradas no Brasil sobre a temática corrobora a
afirmação de Lima (2004), quando considera que, embora o início da carreira seja uma
fase importante do processo de aprender a ser professor, essa tem merecido pouca
atenção por parte dos pesquisadores brasileiros.
Analisando os trabalhos apresentados na ANPEd (Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação) e no ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e
Prática de Ensino), Mariano (2005) levantou que poucos apresentavam como foco
principal o início da carreira docente. Em seu levantamento encontrou apenas 26
trabalhos, sendo 5 na ANPEd e 21 no ENDIPE, o que representava 0,5% em relação ao
número total de trabalhos apresentados nesses eventos.
Compartilhamos com Lima (como citado em MARIANO, 2005) que embora o
início da carreira docente seja uma fase importante do processo de aprender a ser
professor, esta não tem merecido a atenção que lhe é devida, por parte dos
pesquisadores. Fazendo referencia ao trabalho do professor em início de carreira, o
autor comenta que a solidão e o isolamento são sentimentos que tomam conta do
professor iniciante e com poucas pesquisas que possam fomentar políticas no sentido de
apoiar essa fase da profissionalidade docente.
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Entretanto, o interesse pela temática vem crescendo nos últimos anos, devido o
reconhecimento que essa é uma fase crucial para a formação do novo professor e até
mesmo para sua continuidade na carreira docente e também para a construção da
profissionalidade e modelo de docência. Nesse sentido apresentamos a seguir alguns
recortes de pesquisa que evidenciam certos conflitos, dificuldades, descobertas e
realizações enfrentadas pelos professores em início de carreira. Esta breve revisão tem o
intuito de explicitar a dimensão do problema quando se trata da vivência do professor
em início de carreira frente ao trabalho pedagógico.
Para muitos autores o início do trabalho docente configura-se como uma fase
cujo professor vivencia situações inesperadas, difíceis e até constrangedoras (GARCIA,
1998; HUBERMAN, 2000; TARDIF; RAYMOND, 2000). Outros trabalhos evidenciam
as dificuldades enfrentadas pelos professores nos primeiros anos de efetivo exercício
docente (FONTANA, 2000; GUARNIERI, 1996; TABACHNICK; ZEICHNER, 1988).
Tabachnick; Zeichner (1988) em um estudo com duas professoras iniciantes dos
Estados Unidos analisaram as estratégias por elas empreendidas para reduzir a
contradição entre suas crenças e suas condutas em sala, os autores ressaltam as
diferentes formas que Beth e Hannah se comportaram frente aos conflitos vividos
apresentando momentos de descrença e de entusiasmo na relação com os alunos.
A autora Fontana (2000) acompanhou uma professora durante o primeiro ano de
exercício docente frente a salas de aula de Ensino Fundamental. A autora identificou
conflitos oriundos de vários fatores que, quando confrontados, trazem à tona as diversas
concepções de educação existentes entre os indivíduos que trabalham na escola. Analisa
ainda os dramas vivenciados pela professora, as formas como ela resolveu esses dramas
e a necessidade de apoio própria de quem entra num mundo falado, porém ainda muito
pouco vivenciado. É interessante notar a posição da autora de que um professor nunca
está pronto no momento em que começa a exercer sua função. Para a autora, a sensação
de fracasso profissional que por vezes toma conta dos professores iniciantes é devida à
falta de apoio, o isolamento e à indiferença da escola frente a esse professor iniciante.
Em um estudo de caso, Bejarano; Carvalho (2003), acompanharam uma
professora de Física que estava começando a ministrar aulas e ao mesmo tempo
concluía o curso de Licenciatura em Física na Universidade de São Paulo – USP. Os
autores descrevem os conflitos desta professora, chamada por eles de Ani, em uma
escola de Ensino Médio. Segundo eles, as crenças de Ani sobre o papel do professor
estavam sendo severamente checadas. Bejarano; Carvalho (2003) destacam que Ani
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apresentava dificuldades em se relacionar com os alunos e ao mesmo tempo
dificuldades no convívio com os outros professores. Ani percebia no discurso dos
professores mais antigos uma insatisfação com a situação de ser professor que a deixava
confusa em relação à carreira.
Em outro trabalho, Bejarano; Carvalho (2003) acompanharam a trajetória de um
professor de Física chamado por eles de Eli, que também estava começando a ministrar
aulas, porém assim como Ani não havia concluído seu curso de graduação. Ao iniciar
seu trabalho, Eli logo notou o pouco apoio direção da escola e a dificuldade de
relacionamento com os alunos. Durante seu percurso Eli vivenciou diversos conflitos
relacionados com currículo e instrução da escola e relações interpessoais. A forma com
que Eli encontrou para lidar com conflitos foi proteger suas crenças e não aceitar as
contribuições vindas do programa de formação. Como afirma Quadros et al. (2006), o
resultado das pesquisas realizadas apontam que muitas vezes apesar de os professores
iniciantes terem estudado teorias contemporâneas de ensino e aprendizagem em sua
formação, acabam assumindo uma postura muito próxima àquela que eles condenavam
enquanto alunos.
Beach;

Pearson

(1998)

em

um

estudo

com

vinte

e

oito

(28)

professores/estudantes americanos categorizaram os principais conflitos e tensões que
surgem no início da profissionalização do professor, além de destacar formas ou
estratégias utilizadas no enfrentamento desses problemas. Segundo Beach; Pearson são
quatro as categorias fundamentais de conflitos:
1. Currículo e instrução: esta categoria de conflito pode ser subdividida em:
conflitos e tensões entre as percepções do que é relevante para o professor e as
percepções dos estudantes; entre o currículo da escola e o currículo do professor; e entre
cumprir o currículo proposto e ser ao mesmo tempo construtivista.
2. Relações interpessoais: conflitos pessoais em suas relações com os
estudantes, com colegas professores, administradores e sentimento de isolamento
pessoal do professor.
3. Contextual e institucional: conflitos e tensões relacionadas às expectativas
com os programas da universidade, as complexidades e políticas de sistemas escolares,
pressões para socializar a cultura das escolas e do ensino.
4. Ver-se como professor (conflitos de papel): conflitos e tensões relacionadas
ao autoconceito de ser professor e seu papel como professor, o papel da ambiguidade na
transição de estudante para professor, conflitos internos de se autodefinir.
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Segundo os autores, ao se depararem com os conflitos os professores iniciantes
buscam solucioná-los usando estratégias como: afastar-se dos conflitos, soluções de
curto prazo (chamadas de “técnicas de sobrevivência”) e mudanças de longo prazo
(checar suas crenças pessoais e examinar possíveis incongruências entre elas e os
próprios conflitos) e ou mesmo abandonar a carreira.
Veeman (1988) analisou 91 estudos realizados em diferentes países, e entre os
problemas mais sérios que os professores iniciantes enfrentam, aparece em primeiro
lugar a questão da disciplina, pelo motivo dos iniciantes não conseguirem explicitar
regras e procedimentos para a classe. Em seguida, a motivação dos alunos, a dificuldade
em lidar com as diferenças individuais e em avaliar a aprendizagem.
Concebendo a formação docente como um continuum, ou seja, um processo de
desenvolvimento ao longo e ao largo da vida, Lima (1996), enfatiza a obrigatoriedade
de se estabelecer um fio condutor que ofereça nexo entre a formação inicial, continuada
e as experiências vividas. Apresenta então, a reflexão coletiva e o apoio de um grupo
como um componente indispensável e capaz de promover esses nexos necessários.
Torres (1998) mostra a importância da aprendizagem profissional ocorrer
também no local de trabalho, num relacionamento horizontal de colegiado entre os
pares, quando os professores compartilham, dialogam, analisam e resolvem juntos os
problemas. Essa forma de capacitação precisa se estender para os outros componentes
da escola, e não só os professores de maneira isolada, sendo a equipe escolar o sujeito
privilegiado da capacitação.
Em síntese, o estudo de algumas das principais pesquisas sobre o professor no
início da carreira evidencia as dificuldades, descobertas e realizações que marcaram a
profissionalidade – o ser docente – no desenvolvimento de sua profissionalização.
Sendo assim, esta análise das pesquisas nos encoraja a sugerir que a discussão sobre a
vivência em sala de aula, e nela se insere crenças e conflitos, seja incorporada aos
cursos de formação inicial e continuada de professores e que é preciso pensar em uma
proposta de acompanhamento dos professores ingressantes, seja pelo professor tutor ou
pela perspectiva da “residência docente” considerando que é necessário conhecer as
dificuldades e transpor situações conflituosas que podem ser entraves ao processo de
ensino-aprendizagem e, sobretudo, ao ver-se professor.
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O QUE O IV CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PROFESSORADO
PRINCIPIANTE E INSERÇÃO PROFISSIONAL À DOCÊNCIA FALA SOBRE
A QUESTÃO

A inserção ao ensino representa um momento de grande importância para o
futuro docente. Tradicionalmente os sistemas educativos têm prestado pouca atenção
aos professores principiantes e a sua inserção profissional.
A preocupação pela qualidade da educação que as novas gerações recebem nas
escolas ressalta a importância em se cuidar dos primeiros anos dos docentes. Os altos
índices de abandono da docência, assim como a preocupação por melhorar a qualidade
da formação docente, estão mostrando a necessidade de atender, de maneira especial,
aos primeiros anos de exercício profissional docente.
Buscando uma melhor sistematização a organização do congresso criou e dividiu
em sete grandes temáticas as apresentações dos trabalhos, sendo assim distribuídos:
Tema 1: Desenvolvimento e avaliação de programas de inserção profissional para o
professorado principiante; Tema 2: Efeitos dos programas de inserção profissional à
docência na melhoria escolar; Tema 3: Novas tecnologias para a supervisão e
acompanhamento do professorado principiante; Tema 4: Papéis e funções dos
professores mentores, supervisores e tutores em relação aos professores principiantes;
Tema 5: Práticas de ensino na formação inicial do professorado; Tema 6: Problemas
sobre os professores principiantes em seus processos de inserção profissional; e Tema 7:
Processos de socialização profissional docente na cultura da escola.
Para realizar nosso levantamento e selecionar os trabalhos, decidimos como
eixos de pesquisa três palavras chave, sendo elas: inserção profissional; educação
básica; e dificuldade e descoberta, esse levantamento foi realizado primeiramente a
partir dos títulos dos trabalhos. O congresso além de dividir os sete temas, ele ainda
criou três formas de apresentações, havia simpósios, informe de investigação e informe
de experiência por uma escolha metodológica priorizamos os informes de investigação,
por serem resultados de pesquisas.
Para termos uma visão geral do congresso, criamos este gráfico, nele podemos
observar quantos simpósios, informes de investigação e informes de experiência foram
apresentados por tema do congresso. Ainda é importante salientar que nele também se
encontra os números de informes de investigação foram selecionados para a realização
deste estudo.
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GRAFICO 1 – Número de trabalhos apresentados no IV CONGREPINCI e
selecionados para este estudo

Fonte: trabalhos gravados no CD do IV CONGREPRINCI

Ainda podemos observar no gráfico 1 que há uma maior procura nos tema 5 e
tema 6. Para melhor observarmos, Tema 1: Desenvolvimento e avaliação de programas
de inserção profissional para o professorado principiante = 18 trabalhos; Tema 2:
Efeitos dos programas de inserção profissional à docência na melhoria escolar = 18
trabalhos; Tema 3: Novas tecnologias para a supervisão e acompanhamento do
professorado principiante = 09 trabalhos; Tema 4: Papéis e funções dos professores
mentores, supervisores e tutores em relação aos professores principiantes = 11
trabalhos; Tema 5: Práticas de ensino na formação inicial do professorado = 50
trabalhos; Tema 6: Problemas sobre os professores principiantes em seus processos de
inserção profissional = 74 trabalhos; e Tema 7: Processos de socialização profissional
docente na cultura da escola = 16 trabalhos. Com isso podemos concluir que existe uma
ênfase nas pesquisas sobre professores iniciantes no que diz respeito a sua prática de
ensino e seus problemas na inserção profissional.
No que tange o campo de atuação dos professores iniciantes observamos que
está acontecendo uma mudança, pois as primeiras pesquisas realizadas nesse campo a
maioria dos professores investigados eram das áreas de exatas ou do curso de Educação
Física, agora dos 49 trabalhos selecionados (tendo como palavras chave, inserção
profissional; educação básica e dificuldade e descoberta) que representam 25% do total
dos trabalhos apresentados neste congresso, podemos observar que houve uma
pulverização na área de atuação dos professores investigados. É importante destacar que
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os 10 professores referentes ao eixo geral, significa que estas pesquisas não deram
ênfase a nenhum curso.
GRÁFICO 2 – Número de professores por área de atuação

Fonte: trabalhos gravados no CD do IV CONGREPRINCI

Na questão referente à metodologia das pesquisas apresentadas no congresso em
análise, percebemos uma grande ênfase no estudo de caso e pesquisa de cunho
etnográfico. O embasamento mais citado é o livro sobre “Pesquisa em educação:
abordagens qualitativas” das autoras LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A.,
publicado pela EPU em 1986. Mas sentimos falta de um referencial sobre o método,
existe uma preocupação em definir a metodologia e não método.
Para definir o conceito de professor iniciante trinte e dois artigos não busca
definir e apenas dezesseis faz essa definição. A maioria utiliza o professor Carlos
Marcelo Garcia (1999) para fazer isso,

[...] existem quatro fases diferenciadas pelas quais passa o professor em seu
processo de aprender a ensinar. A primeira fase é o pré-treino. Trata-se
daquilo que foi experienciado pelos professores ainda enquanto alunos, e que
pode influenciá-los mesmo que inconscientemente no exercício da sua
profissão. Em seguida, a formação inicial, etapa de preparação formal para
ser professor, objetivando-se em instituições especializadas. A terceira
denomina-se iniciação, compreendendo os primeiros anos do exercício
profissional, singular etapa na vida do professor. Por fim, a formação
permanente, a qual inclui as atividades de formação em nível institucional ou
individual, compreendendo o desenvolvimento profissional deste professor.

Sobre o tempo de carreira, ou seja, quanto tempo citar para definir quem é o
professor iniciante, temos 26,54% de artigos que usam a pesquisa de Huberman (1995)
para definir esse tempo. Sendo assim definido,
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considera a etapa de 2-3 anos de docência como o período inicial da carreira,
onde são definidos comportamentos e também é um momento desafiador
entre a idealização da profissão decorrente da formação inicial e a realidade
da sala de aula.

Podemos observar que ainda há um grande campo de pesquisa quando se trata de
inserção profissional do professor iniciante, já que antes a iniciativa do grupo de
pesquisadores que idealizaram e realizaram esse congresso havia poucos trabalhos
investigando essa temática, agora só nesse último houve 196 trabalhos apresentados
buscando compreender e avançar o conhecimento científico sobre esse período tão
complexo na construção da identidade docente.
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AS PESQUISAS SOBRE PROFESSORES INICIANTES NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Rosiris Pereira de Souza - CEPAE/UFG - PPGE/FE/UnB.
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Resumo
O presente texto tem como objetivo apresentar o estado do conhecimento sobre
professores iniciantes na educação infantil tendo como desafio mapear e discutir a
produção acadêmica tentando responder quais aspectos e dimensões vêm sendo
destacados e privilegiados em diferentes pesquisas publicadas em periódicos,
congressos e eventos da área. A metodologia envolveu um levantamento bibliográfico
efetuado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Atuação de
Professores/Pedagogos (GEPFAPe/UnB) dentro de um recorte temporal de 14 anos
(2000 a 2014). A análise realizada da produção encontrada mostra que a pesquisa sobre
professores iniciantes vem sendo intensificadas no Brasil, porém, com pouca ênfase
para os desafios, dificuldades e especificidades dos professores iniciantes que atuam na
educação infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Professores iniciantes; Educação infantil; Estado da arte.
INTRODUÇÃO
O presente texto tem como objetivo apresentar um panorama das pesquisas sobre
professores iniciantes na educação infantil. A metodologia utilizada envolveu a pesquisa
bibliográfica em bancos de dados de eventos científicos: Reuniões da Associação
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, Encontros Nacionais de
Didática e Prática de Ensino – ENDIPE, Congressos Internacionais sobre Professorado
Principiante e Inserção profissional à Docência – CONGREPRINCI e busca no banco
de dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.
No levantamento geral foram identificados 138 trabalhos que versam sobre
professores iniciantes e deste total foram encontrados 22 (vinte e dois) trabalhos que
tematizam especificamente a inserção profissional na educação infantil.
Nos trabalhos encontrados ressaltam-se principalmente os desafios, dificuldades
e descobertas dos professores de Educação infantil no início de carreira. Esses aspectos
se inserem em categorias mais amplas que dizem respeito ao exercício profissional, às
condições de trabalho, às representações sociais e às necessidades formativas.
Para Vaillant e Garcia (2012), o período de inserção na carreira apresenta um
caráter “distintivo e determinante para conseguir um desenvolvimento profissional
coerente e evolutivo” (p. 125). No processo de inserção na carreira docente na educação
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infantil emergem especificidades que se somam às situações que exigem submissão à
normas externas e internas, imposições, negociações e resistências, compreendendo que
esses fatores marcam presença nas relações dentro da instituição e constroem
alternativas de permanência, convivência ou até mesmo de desistência da profissão.

PRODUÇÃO

SOBRE

PROFESSORES

INCIANTES

NA

EDUCAÇÃO

INFANTIL
Nas produções da ANPED no período de 2000 a 2014 encontramos 05 (cinco)
trabalhos sobre inserção na carreira docente na educação infantil, sendo 02 (dois) no GT
07 – Educação de crianças de 0 a 6 anos em 2008 e 2012 e 03 (três) trabalhos no GT 08
- Formação de professores, nos anos de 2006, 2009 e 2013.
Nos eventos do ENDIPE encontramos 02 (dois) trabalhos de um total de 22
(vinte e dois) sobre o professor iniciante na educação infantil, os trabalhos foram
publicados no ano de 2012.
Nos encontros do CONGREPRINCI temos 10 (dez) trabalhos (19,6 % em um
total de 51 trabalhos de 2008 a 2014), todos os trabalhos sobre inserção profissional na
educação infantil foram apresentados no ano de 2014, representando um percentual de
26,3 %, esse quantitativo revela um leve crescimento na quantidade de trabalhos que
versam sobre a inserção da carreira na primeira etapa da educação básica neste evento.
Na busca em periódicos Qualis A e B foram encontrados 05 (cinco) trabalhos
com a temática da inserção de professores na Educação infantil em um total de 36
trabalhos representando um percentual de 13,9 %.
A partir da leitura destes 22 (vinte e dois) trabalhos identificamos as principais
categorias que emergiram dos objetos investigados que apontam para as seguintes
questões: a) o exercício profissional, b) as condições de trabalho, c) as necessidades
formativas e; d) as representações sociais.

EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Sobre o Exercício profissional ou exercício docente, concordamos com Penna
(2010) na afirmação de que este conceito ou expressão está vinculado às questões que
estão envolvidas na ação e no desempenho da função de ser professor, considerando que
essa função é específica, sendo instituída e constituída socialmente e está vinculada à
institucionalização da escola e seus processos decorrentes.
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É importante destacar a incidência dessa categoria na maioria das pesquisas
sobre professor iniciante na educação infantil o que pode sinalizar, de certa forma, que
há uma necessidade de compreender o exercício docente como uma prática social,
histórica e contextualizada. Isso pode contribuir para a compreensão do processo que
envolve as ações docentes nos mais variados aspectos e principalmente nos anos iniciais
do exercício da carreira docente e, ainda, estabelecer mediações e relações com a escola
e processos mais amplos (TARDIF e LESSARD, 2005).
Oliveira (2008), nos alerta que há uma demanda emergente em estudos que se
debruçam sobre o exercício docente para compreensão, entre outros aspectos, das
relações dessa atividade e as reformas educacionais implantadas nas últimas décadas e
que podem estar relacionadas com a perspectiva da racionalidade técnica na formação
de professores.
De acordo com os dados e apontamentos anteriores, o exercício profissional é a
categoria que aparece em 81,8 % dos trabalhos sobre professores iniciantes na Educação
infantil, ou seja, é a mais representativa. E a partir dessa constatação destacaremos os
achados das pesquisas.
Para Rosa e Nadal (2014) foi importante compreender como se constitui o
processo de iniciação profissional na educação infantil para identificar as principais
dificuldades enfrentadas pelos professores nos primeiros anos da docência. A partir
disso, foi possível conhecer as fontes e recursos utilizados pelos docentes no
enfrentamento dos desafios postos no exercício da docência nessa fase tão singular da
carreira. Indicam que a formação nos primeiros anos de docência é primordial para o
desenvolvimento profissional. Foi possível constatar, a partir das falas dos sujeitos da
pesquisa, que a formação inicial se mostrou insuficiente ou desencontrada das
necessidades/realidades no exercício da docência no início da carreira, o que motivou
uma ação docente sustentada em experimentações práticas, observações e imitação de
outros professores, levando esse grupo de docentes a um exercício profissional
assistemático e individualista.
Voltarelli e Monteiro (2014) investigaram a aprendizagem da docência na creche
e o que contribuiu para essa aprendizagem. Partiram das dificuldades encontradas para a
atuação profissional na educação infantil, apresentando práticas e saberes desenvolvidos
pelos professores no enfrentamento de algumas das dificuldades. Finalizam o trabalho
confirmando a grande importância do envolvimento dos futuros docentes com o campo
de atuação ainda na formação inicial e a importância da socialização das experiências
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com os demais professores das instituições. Foi ressaltado a importância do trabalho
colaborativo, da participação de todos os docentes da instituição e da troca de
experiências. Em relação aos saberes essenciais para atuar com crianças pequenas, os
sujeitos da pesquisa indicaram a necessidade dos conhecimentos sobre desenvolvimento
infantil e as especificidades das faixas etárias.
Ribeiro, Fidelis e Nogueira (2014) investigaram os contextos de inserção
profissional na educação infantil em Campo Grande – MS a partir do olhar dos
professores dessa etapa e buscaram compreender em que medida o caráter
assistencialista influencia as políticas de formação e atuação docente. As autoras
concluem que ainda na atualidade a compreensão sobre o professor de educação infantil
está vinculada aos cuidados maternos e que essa imagem ainda está presente no senso
comum e se instaura também no ambiente escolar. Para as autoras, de acordo com a
atual configuração da educação infantil nas políticas públicas e na prática educacional é
de fundamental importância que os professores compreendam seu exercício profissional
para além da afetividade.
Montaño (2014) apresenta um estudo que investiga a construção de saberes de
professoras iniciantes que foram inseridas nas funções de gestão simultaneamente a
atuação como docentes na educação infantil. Os resultados da pesquisa apontam que o
exercício profissional docente envolve outras ações além do ato de ensinar, permeia
processos e ações de gestão pedagógica, administrativa e social e implicam uma visão
mais ampla do que atualmente se considera importante para a formação de professores.
Zucolotto e Côco (2014) investigaram o exercício profissional na educação
básica tendo como foco os estudos e discussões sobre a formação inicial e continuada na
constituição dos sujeitos docentes, no desenvolvimento das funções na realização do
trabalho e as relações nas instituições educativas. As autoras focalizaram o estudo na
educação infantil por acreditarem que nessa etapa da educação básica há uma especial
necessidade de processos específicos na formação inicial, continuada e no
desenvolvimento profissional em decorrências das especificidades das crianças de 0 a 5
anos de idade. Identificaram as condições de trabalho como fatores importante para a
escolha da permanência (ou não) na educação infantil. As autoras perceberam que a
forma como os professores lidam com as dificuldades e desafios postos, perpassam sim,
pela opção do abandono da carreira nos primeiros anos, mas, percebem também a
contradição desse mesmo movimento quando identificaram algumas posturas de
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professores que foram se modificando em face das necessidades das crianças,
assumindo novas crenças, concepções, estratégias e focos para o ensino.
No trabalho de Silveira e Rausch (2014) o foco investigativo recaiu também
sobre os desafios de professores iniciantes na educação infantil e ensino fundamental.
Foram identificados como desafios o trabalho colaborativo na escola, a infraestrutura
escolar, a relação entre instituição e família, a formação continuada, a educação especial
e a valorização do professor. A identificação desses desafios, segundo os autores, pode
promover reflexões significativas na formação inicial e continuada de professores.
Para Macenhan e Tozetto (2014) a forma como acontece o processo de inserção
na carreira profissional docente demostra as características, orientação e modelos que os
professores desenvolvem nos seus processos de inclusão no mundo da docência.
Apontam como significativo no processo de superação das dificuldades e desafios a
utilização das memórias dos estágios, a partilha com professores mais experientes, as
lembranças da experiência enquanto alunos, assim como alguns perfis de antigos
professores. A pesquisa também investigou os recursos teóricos práticos que os
professores recorrem nos momentos de tomada de decisão no trabalho docente na
educação infantil, reafirmando a importância da formação inicial e continuada para a
construção dos saberes docentes.
Na pesquisa de Machado (2014) é evidenciada a formação inicial do professor
da educação infantil e como essa formação influencia alguns impasses no exercício da
docência. Para essa pesquisadora a educação infantil é uma etapa muito importante no
processo educativo de crianças e, portanto, torna-se importante e oportuno as
investigações sobre a formação dos professores para essa etapa e a repercussão dessa
formação no exercício docente. A autora afirma que, de acordo com a pesquisa, a
temática da educação infantil, na formação inicial, não é muito abordada (os cursos, em
geral, priorizam o ensino fundamental). Esse fato implica significativamente nas ações e
decisões profissionais. Os professores investigados mencionam aspectos demasiados
teóricos na formação inicial e valorizam a prática dos estágios.
Nogueira, Melin e Almeida (2011) investigaram a construção do trabalho
docente, seus desafios e seus fatores determinantes envolvendo professores iniciantes na
educação infantil e acadêmicos residentes. As autoras concluem que toda ação
formativa deve estar centrada na realidade dos professores, assim como, os conteúdos
trabalhados na formação devem partir dos interesses dos mesmos. A pesquisa buscou o
reconhecimento da formação como elemento fundamental na qualidade da ação
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educativa. Evidenciou ainda que o processo formativo se realiza principalmente na
formação inicial, mas sua consolidação só se torna possível quando os professores se
defrontam com a realidade em que irão atuar.
Perrelli, Teixeira, Nogueira e Rebolo (2013) desenvolveram uma pesquisa a
partir da metodologia da pesquisa-formação, tendo como sujeitos dessa pesquisa alunas
do último ano do curso de Pedagogia com algum tipo de experiência no trabalho
docente. O objetivo do estudo foi identificar os elementos que contribuem para a
aprendizagem dos professores e os condicionantes dessa aprendizagem. Os resultados
apontam para o impacto do início da carreira docente que é marcado pelo entusiasmo e
expectativa e ao mesmo tempo pela sensação de despreparo dos professores diante dos
desafios da profissão. As alunas do curso de Pedagogia puderam, por meio da pesquisa,
refletir sobre o caráter inconcluso da aprendizagem da docência e ainda sobre as
dimensões da formação inicial e da escola/ambiente de trabalho.
Brostolin e Oliveira (2013) desenvolveram um estudo sobre as dificuldades e
desafios dos professores iniciantes na educação infantil buscando identificar a forma
como esses professores lidam com as situações desafiadoras do cotidiano escolar
utilizando para isso os saberes adquiridos na formação inicial. Os resultados indicaram
que apesar das dificuldades e condições de trabalho há uma sensação de satisfação pela
profissão o que permitiu as autoras afirmarem que as experiências cotidianas
possibilitam a superação das perspectivas negativas, ressaltando ainda a importância do
apoio do coletivo da escola que possibilitou a criação de vínculos profissionais
necessários para as vivências exitosas e a permanência na carreira.
Brostolin (2012) investiga narrativas de professores iniciantes na educação
infantil para discutir a profissão docente, a identidade e o desenvolvimento profissional.
Os achados da pesquisa evidenciaram que a identidade dos professores é constituída
durante toda a carreira, destacando o momento da escolha da profissão, a formação
inicial e diferentes espaços institucionais onde se desenvolve o exercício da docência.
Nono e Mizukami (2006) discutem os processos de formação de professores
iniciantes por meio de casos de ensino. Essa metodologia permitiu que professores
realizassem descrições e análises de suas trajetórias profissionais e nesse processo
emergiram as dúvidas, equívocos e contradições que orientam e caracterizam algumas
práticas docentes no início do exercício docente nas escolas. Os achados da pesquisa
evidenciaram que os professores, ao descreverem suas trajetórias profissionais e seus
processos formativos estabeleceram relações entre as situações vividas no início da
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carreira com a escolarização que tiveram antes da formação inicial, a própria graduação,
as exigências e expectativas da prática, a instituição de trabalho, as políticas públicas, os
conhecimentos acessados para enfrentamento das dificuldades, dilemas e obstáculos
vivenciados nos primeiros anos de ensino.
Os estudos de Nogueira, Almeida e Melin (2013) resultam do processo de
investigação realizado no ano de 2010 em que se propuseram a analisar as questões
pertinentes à formação de professores iniciantes na educação infantil. Os resultados
desse processo investigativo, realizado por meio da pesquisa-formação, evidenciaram
que o processo de reflexão sobre as próprias práticas ajuda os professores a mobilizarem
estratégias de transformação e a produzirem conhecimento no contexto escolar.
Nogueira e Almeida (2012) analisam processos de formação de professores
iniciantes e acadêmicos residentes com objetivo de construir diálogos que articulem
teoria e prática na formação inicial e no exercício profissional por meio de
acompanhamento pedagógico. As autoras defendem que a função dos formadores de
professores é realizar processos formativos alicerçados em saberes científicos que
possibilitem aos professores atuar criticamente em contextos sociais, tendo como
princípio orientador um diálogo que estabeleça uma rede de formação e de
aprofundamento de temáticas formativas.
No trabalho de Calil e Almeida (2012) são apontados os desafios enfrentados
por professores iniciantes no processo do exercício profissional. O diferencial desta
pesquisa é que a mesma foi realizada com professores em seu primeiro ano profissional
logo após a formação inicial sem nenhuma experiência no campo educacional com
crianças pequenas. Os resultados apontam para a necessidade de repensar os processos
da formação inicial, principalmente as questões relacionadas à didática e às políticas
públicas de apoio e acompanhamento dos professores iniciantes.
E por fim, apresentamos os apontamentos de Melin (2012) no qual aparecem
resultados parciais da pesquisa realizada com professores que atuam na educação
infantil e acadêmicos residentes. Ressaltam a construção docente, seus desafios e os
fatores

determinantes.

Os

achados

desta

pesquisa

apontam

para

aspectos

imprescindíveis à formação docente e ao exercício docente na fase inicial da carreira
além de indicar novos caminhos para a pesquisa e formação de professores.
CONDIÇÕES DE TRABALHO
As condições do trabalho docente estão inseridas em um conjunto de relações
que envolvem os processos de trabalho e as condições de emprego tais como: processos
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de contratação, remuneração, carreira e estabilidade (OLIVEIRA E ASSUNÇÃO,
2010). O impacto das condições de trabalho influencia a relação dos professores com a
profissão docente. Devemos considerar ainda que, as condições de trabalho, da mesma
forma que o exercício profissional da docência são categorias que estão situadas em um
contexto histórico social, ou seja, isso implica considerar que as condições de trabalho
são resultados de uma determinada forma de organização social, no nosso caso, no
modo de produção capitalista. De acordo com Antunes (2007) na atualidade vivemos
em um quadro de precarização estrutural do trabalho e de flexibilização da legislação
social do trabalho, o que aumenta incomensuravelmente os mecanismos e formas de
intensificação e os reflexos disso na saúde física e mental dos trabalhadores, ocorrendo,
entre outras coisas, a insatisfação dos professores com seu trabalho.
Na análise dos trabalhos sobre os professores iniciantes que atuam na educação
infantil identificamos dois artigos que tem como foco principal as condições de
trabalho.
No artigo de 2008, Côco e Siller apresentam a dinâmica de provimento de
cargos para as instituições públicas de educação infantil a partir da análise dos editais
públicos. Neste trabalho as autoras apresentam os dados de uma análise documental
sobre educação infantil com o objetivo de identificar as ramificações, temas e táticas
frente às demandas da realidade. Apontam para a importância dada pelos municípios ao
provimento de cargos no magistério por meio de concursos públicos, o que demonstra
respeito às políticas educacionais, no entanto, em uma análise mais acurada as
pesquisadoras identificam muitos desafios postos para o campo, para além dos avanços
nas políticas públicas. Os desafios dizem respeito aos mecanismos economicistas
adotados por gestores municipais, quando não dispõem de recursos para a área de
educação infantil. Esse fato implica na constituição da profissionalidade docente e no
exercício profissional. As autoras citam questões relacionadas à formação, jornada de
trabalho e salário para profissionais de categorias distintas que atuam com o mesmo
grupo de crianças (profissionais de apoio), esse fato prejudica a realização da integração
das ações pedagógicas.
No artigo de 2009 Côco focaliza as denominações, alternativas e formas de
vínculo e requisitos formativos necessários para provimentos de professores para atuar
na educação infantil nos editais públicos e os projetos de formação continuada.
Evidenciou que as transformações no campo da educação infantil vêm fortalecendo essa
área nos municípios, dentro de uma complexidade que envolve a atuação dos
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professores e nesse processo estão em jogo uma pluralidade de discursos e de
configuração de políticas educacionais que começam a indicar processos de valorização
que estão, de diferentes modos, permeando a configuração do trabalho docente na
educação infantil.
NECESSIDADES FORMATIVAS
Entendemos “Necessidades formativas” como um conceito que diz respeito aos
aspectos que são imprescindíveis à toda formação docente e ao mesmo tempo são
fundamentais para o trabalho do professor na fase de inserção na docência e demais
fases do desenvolvimento profissional e nesse aspecto enquadramos somente o trabalho
de Melin e Nogueira (2014) apresentado no CONGREPRINCI que descreveu resultados
de uma pesquisa desenvolvida com professores iniciantes na educação infantil dentro de
um projeto com acadêmicos do curso de pedagogia intitulado: Diálogos e
acompanhamento itinerários para a formação de professores iniciantes. O objetivo
principal foi a construção de diálogos que articulassem teoria e prática na formação
inicial e no exercício profissional de professores iniciantes que atuam na educação
infantil por meio de acompanhamento pedagógico.
REPRESENTAÇÃO SOCIAL
Representação social ou Representação social da prática docente é a forma como
os professores elaboram a compreensão sobre o conjunto de suas ações, crenças e
atitudes. Esse conceito é também definido como teoria do senso comum acerca do
trabalho realizado pelos docentes (CAMPOS, 2010).
A categoria Representação Social está presente em apenas 01 (um) trabalho e foi
apresentado no CONGREPRINCI. As autoras Souza; Rampazo e Rocha (2014)
pesquisaram os professores iniciantes, suas primeiras experiências de docência e o papel
da escola nesses processos. Para isso, analisaram relatos das expectativas, ideias e
anseios dos professores quanto à profissão nos primeiros anos de docência e a trajetória
desses professores narradas em memoriais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O panorama das pesquisas sobre professores iniciantes realizado a partir do
levantamento bibliográfico de 2000 a 2014 revela que houve um crescimento dos
estudos sobre essa temática, entretanto, na educação infantil percebemos uma escassez
de pesquisas. Esse fato indica a abertura de um novo campo de pesquisas e novas
demandas de formação de professores e políticas de acompanhamento pedagógico para
primeira etapa da educação básica.
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Sobre as categorias explicativas da inserção profissional identificadas nos
trabalhos encontrados ressaltam-se principalmente: a) exercício profissional; b)
condições de trabalho; c) necessidades formativas e; c) representações sociais.
Na maioria dos estudos, aparecem os interesses, preocupações, necessidades e
demandas dos docentes em seus processos formativos após sua inserção no campo do
trabalho e suas práticas. E para diagnosticar as descobertas, desafios e dificuldades e os
processos de desenvolvimento profissional dos professores estas pesquisas foram
realizadas a partir de metodologias distintas, no entanto há uma predominância nos
caminhos metodológicos percorridos pelos pesquisadores que apontam para a pesquisaformação, casos de ensino e análises de narrativas por meio da metodologia da
autobiografia.
A tendência fundamental indicada no conjunto das pesquisas sobre a inserção
profissional na educação infantil volta-se para a questão da formação do professor
principalmente na interação com o ambiente escolar e nas trocas de experiências com
professores mais experientes, ressaltando principalmente os conhecimentos que são
adquiridos com a experiência docente em seu exercício profissional.
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INTERFACES DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE:
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO, ENSINO E APRENDIZAGEM,
CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA
Amarilia Mathilde da Silva (IFMT, Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva)
Edson Gomes Evangelista (IFMT, Campus São Vicente)
Filomena Maria de Arruda Monteiro (UFMT, Campus Cuiabá)
Rosimeire Montanuci (IFMT, Campus Cuiabá Bela Vista)

RESUMO
Neste painel constam análises advindas de três dissertações de mestrado apresentadas ao
PPGE/UFMT. Pesquisas desenvolvidas em diferentes contextos, resguardam entre si
similitudes. A compreensão da docência como profissão (NÓVOA, 1995), o
entendimento de que nos percursos e trajetórias formativas as dimensões políticas,
institucionais, profissionais e pessoais se entrelaçam, compondo um continuum
(GARCÍA,1999) de desenvolvimento profissional docente, o aporte metodológico com
aproximações à Pesquisa Narrativa (CLANDININN e CONNELLY,2005; 2011;
PASSEGGI, 2010 ) e a histórias de vida (SOUZA, 2006) são características
integradoras dos três estudos. No primeiro artigo são apresentadas análises referentes a
dois professores do IFMT. Interessada em compreender como professores de um curso
profissionalizante ofertado pelo IFMT, mobilizam saberes para atuarem na prática
pedagógica, a pesquisadora conclui que os saberes mobilizados na formação docente
não podem ser compreendidos isoladamente. No segundo artigo a autora apresenta
análises de processos de ensinar a partir do estudo desenvolvido junto a dois professores
da área técnica dos cursos de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistema para Internet
e Tecnologia em Redes de Computadores no IFMT - Campus Cuiabá, aponta a
necessidade de se desenvolver na instituição uma política de formação continuada
voltada ao desenvolvimento do conhecimento pedagógico. No terceiro texto, o autor
analisa trajetórias pessoais e profissionais de formadores de Língua Portuguesa do
CEFAPRO de Cuiabá. Buscou compreender como são interpretadas por formadores,
nos respectivos percursos formativos, a política de formação vigente na instituição.
Ressalta a necessidade de se inscrever as políticas de formação de formadores de
Língua Portuguesa que atuam no CEFPRO de Cuiabá em uma ciência da mediação e
acompanhamento. O painel ambiciona a contribuir com o debate acerca da articulação
entre políticas de formação continuada, aprendizagens da docência e constituição
identitária, dimensões que se entrelaçam no desenvolvimento profissional docente.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente. Políticas de formação.
Constituição identitária.
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APRENDIZAGEM DOCENTE: COMO OS PROFESSORES DOS CURSOS DE
TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA INTERNET E
DO CURSO DE REDES DE COMPUTADORES NO IFMT LIDAM COM O
PROCESSO DE ENSINAR
Amarilia Mathilde da Silva
IFMT, Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva
amarilia.silva@cba.ifmt.edu.br
Filomena Arruda Monteiro
UFMT – Universidade Federal de Mato Groso

filarruda@hotmail.com
RESUMO
Este artigo resulta de pesquisa desenvolvida no âmbito do mestrado, PPGE/UFMT,
sobre o processo de ensinar de 2 (dois) professores da área técnica dos cursos de
Tecnologia em Desenvolvimento de Sistema para Internet e do curso de Tecnologia em
Redes de Computadores no IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva,
nomeados de P1 e P5. A temática relaciona-se à experiência da pesquisadora, docente
do IFMT – Campus Cuiabá em um contexto em que a instituição passou de Centro de
Educação Tecnológica para Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia.
Processo de transformação que provocou significativas mudanças nas atividades
docentes, uma vez que muitos professores, pertencentes ao quadro de professores de 1º
e 2º graus, passaram a ministrar aulas nos cursos tecnológicos de graduação. Parte-se do
pressuposto de que a aprendizagem docente dos professores de disciplina da área
técnica, sujeitos desta pesquisa, se instaurou ao longo de um percurso que integra as
ideias de trajetória e de formação. Referencia a pesquisa a literatura sobre formação de
professores, conhecimento e aprendizagem da docência: Nóvoa, Garcia, Imbernón,
Shulman, Mizukami, Sácristan e outros. Nesta pesquisa de cunho qualitativo, a coleta
de dados se efetivou por meio de análises documentais, das narrativas escritas, das
observações de sala de aula, da elaboração dos protocolos das observações e das
entrevistas narrativas. Recorreu-se à narrativa escrita, instrumento que possibilita aos
docentes interpretarem os sentidos e significados que produzem e põem em jogo quando
escrevem, leem, refletem e dialogam sobre práticas educativas. A pesquisa aponta para
a necessidade de se implantar na instituição, lócus desta investigação, política de
formação continuada voltada, em especial, para o desenvolvimento do conhecimento
pedagógico, viabilizando, assim, formação crítica, reflexiva e emancipadora, para que
os professores possam ser sujeitos das respectivas práticas.
Palavras-chave: Formação de Professores. Aprendizagem da docência. Educação
Tecnológica.
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A PROFISSÃO PROFESSOR E A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA
A inserção na atividade docente muitas vezes se inicia por meio de diferentes
caminhos e com diferentes histórias, podendo até mesmo não ter sido planejada. Como
no IFMT- Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, os professores da área técnica,
são, em grande parte, formados na área do bacharelado ou das engenharias, não tiveram
acesso à formação pedagógica, voltada para o desenvolvimento de atividades docentes.
Diante desse quadro, surgiram questionamentos que nortearam esta pesquisa os
quais me encaminharam para a busca do que significa, para os professores de Educação
Profissional Tecnológica, ser professor no IFMT. Como se constitui a trajetória
acadêmica e profissional dos professores investigados? Que conhecimentos e práticas
são utilizados como fontes de aprendizagem para a constituição da docência de
Educação Profissional? No bojo dessas inquietações, emergiu o seguinte problema
central desta pesquisa: como os professores da área técnica dos cursos de Tecnologia
da área de informática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva lidam com o processo
de ensinar?
Para Imbernón (2002), a docência implica uma referência à organização do
trabalho no sistema educativo e à dinâmica externa do mercado de trabalho. Ser
profissional significa dominar uma série de capacidades e habilidades especializadas
que o tornam competente em um determinado trabalho, além de ligá-lo a um grupo
profissional organizado e sujeito a controle.
Hoje, em uma sociedade marcada pelo encurtamento de fronteiras, pela
informação online e pela globalização ou mundialização, o professor não pode se limitar
a ser mero transmissor de um conhecimento acadêmico, ou apenas se voltar para a
transformação do conhecimento comum do aluno em um conhecimento acadêmico. No
atual contexto, faz-se necessário que o professor deixe de atuar como um técnico que
implementa conhecimentos produzidos ou que implementa inovações prescritas, para se
posicionar como um profissional que pensa, elabora e reelabora sua prática, seus
conhecimentos e concebe a educação como um compromisso político, constituído de
valores éticos e morais.
Ensinar é uma atividade complexa que envolve especificidades e formação
profissional além da questão técnica/instrumental. A esse respeito, Nóvoa (1992,

p.23)
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assevera que a “profissionalização deve voltar-se para um processo através do qual os
trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu
poder/autonomia”. Para Nóvoa (1995), é imperativo que os professores adquiram maior
poder político, maior visibilidade social e afirmação social dos seus saberes. Ou seja,
precisam estabelecer processos equilibrados de relacionamento com a comunidade
científica e que sejam construídos lugares de partilha e reflexão coletiva. Nesse sentido,
uma formação docente que entrelace a produção do professor, da profissão docente e da
escola deve ser uma busca constante.
APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA
Segundo Mizukami (2006), o processo de aprender a ensinar e a ser professor é
contínuo, e aprender a ensinar relaciona-se com o entendimento do outro, dos
estudantes, da matéria, da pedagogia, do desenvolvimento do currículo, das estratégias e
técnicas associadas à facilitação da aprendizagem do aluno. Ser professor, portanto,
envolve as características específicas do ensinar.
Os professores lidam, na prática docente, com a base de conhecimento para o
ensino e o processo de raciocínio pedagógico. Os estudos de Shulman (1987) revelam
para que o professor propicie processos de ensinar e de aprender em diferentes áreas de
conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino, ancora-se em uma base do
conhecimento constituída por um corpo de compreensão, conhecimentos, habilidades e
disposições necessárias. Vale destacar que essa base de conhecimento, ainda limitada na
formação inicial, torna-se mais profunda, diversificada e flexível a partir da experiência
profissional refletida e objetivada.
De acordo com Shulman (1987), a base do conhecimento utilizado na docência
se constitui do conhecimento de conteúdo específico referente a conteúdos específicos
da matéria que o professor leciona, conhecimento pedagógico geral correspondente a
conhecimento que transcende uma área específica e o conhecimento pedagógico do
conteúdo. Este último, segundo o autor, é um novo tipo de conhecimento construído
constantemente pelo professor ao ensinar a matéria, enriquecido e melhorado quando se
amalgamam a outros tipos de conhecimentos explicitados na base.
Para compreender a tarefa docente como ato de ensinar, faz-se necessário que o
professor seja considerado profissional assim como ocorre em outras áreas. Para isso, é
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imperativo assegurar aos profissionais docentes domínio da ciência, da técnica e da arte
da profissão que exercem, para que ele seja dotado de competência profissional.
Para dar maior consistência a este estudo, recorri às narrativas como
instrumento de coleta de dados, visando à possibilidade de o professor, ao falar de si,
rememorize fatos que ele considera relevantes. A investigação de como se dá o processo
de ensinar na área técnica dos cursos de tecnologia pesquisados, ancora-se em uma
investigação baseada na perspectiva da abordagem qualitativa, sustentada em Bogdan e
Biklen (1994). Para a escolha dos sujeitos, adotei os seguintes critérios: a) professores
de dedicação exclusiva no IFMT; b) deveriam estar em sala de aula; c) experiência no
magistério e no IFMT numa faixa de 10 a 20 anos.
No recorte proposto neste artigo, destaco os professores P1 e P5, caracterizados
no quadro abaixo, conforme critérios acima apresentados.
Caracterização dos Sujeitos
SUJEITOS

IDADE

FORMAÇÃO
INICAL

PP1

43 anos

Engenheiro
Elétrico

PP5

34 anos

Bacharel em
Ciências da
Computação

PÓS- GRADUAÇÃO
Mestre em Engenharia Elétrica
pela Universidade Federal de
Uberlândia. 2001
Doutor em Computer
Networks and Distributed
Systems - University of Bern.
2005
Atualmente é post doc Purdue University.
Mestre em Ciências da
Computação pela
Universidade Federal de Santa
Catarina. 2003
Doutora em Física aplicada a
medicina e biologia pela USP

TEMPO DE SERVIÇO NO
MAGISTÉRIO NO IFMT

15 anos

13 anos

Fonte: Gerência de Recursos humanos do IFMT. 2009.

A narrativa escrita foi usada na expectativa de que os professores relatassem o
início de sua atividade como professor, as experiências iniciais construídas na sala de
aula com os alunos, a construção do processo de ser professor e como se definem no
curso tecnológico. Segundo Bauer e Gasckell (2004), as narrativas proporcionam
lembrança de acontecimentos que constroem a vida individual e social do ser humano.
Assim, esse tipo de instrumento de pesquisa tem como ideia básica a ressignificação de
acontecimentos importantes de acordo com a perspectiva do informante.
Neste estudo, optei pela observação das ações pedagógicas no ambiente natural
da sala de aula, por entender que esse instrumento possibilita compreender a sala de
aula com um espaço cultural, onde se constituem significados particulares.
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Para compreender como os professores da área técnica lidam com o processo
de ensinar na educação tecnológica, a interpretação dos dados baseou-se na fala e escrita
dos sujeitos investigados e na observação da dinâmica de sala de aula.
Na análise das entrevistas, emergiu o eixo fontes de aprendizagens e
conhecimentos para a constituição da docência. Como a compreensão das fontes de
aprendizagens profissional da docência e os conhecimentos essenciais para a
constituição da docência são elementos relevantes para o entendimento do aprender a
ensinar e o processo de se tornar professor, o acesso às aprendizagens do docente nos
encaminhou para o desafio de buscar o entendimento da atuação do professor na sala de
aula e para além dela.
A partir do entendimento de que o exercício da docência sofre influências
devido à complexidade e a múltiplas situações, os professores, no decorrer de suas
trajetórias profissionais, vão aprendendo, elaborando e reelaborando sua ação de ensinar
e de ser professor, em consonância com os conhecimentos de naturezas diversas e o
contexto onde ocorre essa ação pedagógica. Vale destacar que a reflexão da prática
possibilita aos professores avançarem na atuação em sala de aula com mais autonomia,
à medida que reelaboram conhecimentos, construindo estilos próprios de ensino, enfim,
compreendendo melhor o seu papel dentro de um projeto educativo. No entanto, não se
pode negar que a rotina do trabalho docente, o distanciamento do conhecimento
produzido sobre o ensino, e, por fim, o isolamento do trabalho em sala de aula podem
produzir práticas cristalizadas, calcadas em estereótipos (MELLO, apud MIZUKAMI,
2002, p. 44)
Para Sacristan (1999), certos conhecimentos específicos são importantes para o
desempenho da atividade docente. Segundo ele, é importante compreender que esses
conhecimentos não se resumem ao conhecimento científico. Assim, a perspectiva
intelectual seria sempre insuficiente na fundamentação da prática.
Consubstanciada por esse entendimento sobre a relação conhecimentos e
desempenho da atividade docente, passo, neste espaço, a fazer análise dos dados
construídos em que os sujeitos investigados relatam sobre fontes de aprendizagens e
conhecimentos a que recorrem para a constituição da docência e sua prática pedagógica.
Na entrevista, PP1 relata que a disciplina Redes sem Fio tem como objetivo
informar, trazer para os alunos informações da atualidade sobre tecnologias de
comunicações sem fio. O professor relata que começo a disciplina falando sobre a
história da comunicação sem fio, das principais tecnologias que foram criadas, desde o
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início até hoje, culminando nas comunicações de telefonia sem fio, por exemplo, que
hoje não é só telefone.
Nesse relato, o professor explica que contextualiza a disciplina numa
perspectiva histórica, apontando as mudanças que ocorreram na comunicação sem fio
em decorrência do surgimento de novas tecnologias. No seu relato, PP1 demonstra
compreender a construção de conhecimento da disciplina específica, confirmando a
ideia postulada por Shulman(1987) de a base de conhecimento a que o professor recorre
para atuar em situações de ensino e aprendizagem se fundamenta em diferentes tipos de
conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento de conteúdo específico. Detecta-se
na fala de PP1 que, na organização de suas práticas, ele se apoia no conhecimento de
conteúdo específico.
Sobre o objetivo da disciplina, PP1 diz o objetivo da disciplina é trazer um
panorama para os estudantes do que é, do que são as comunicações sem fio hoje. A
respeito da organização da disciplina, ele relata que sempre segue uma fundamentação
teórica que considera básica, não muda, são coisas, por exemplo, o histórico, quando
começou essas comunicações, quais são as principais tecnologias até então. O
professor diz que complementa o repertório de sua estratégia de ensino com atualidades:
eu sempre peço para eles lerem no mínimo um artigo na área.
Ao preparar as suas aulas, o professor conta que seleciona artigos mais recentes
para ser trabalhado em sala de aula, geralmente em grupo formados por dois alunos.
Como os artigos são, em sua maioria, em inglês, o professor diz que eles [os alunos]
reclamam um pouco (...) dão conta, mas não fica cem por cento, mas eles aprendem.
PP1 narra que, após a leitura dos artigos, os alunos fazem um resumo e os socializam na
turma, por meio de apresentação de slides.
Percebe-se no relato de PP1 que ele demonstra preocupação com aspectos
técnicos da apresentação dos resumos por meio de perguntas e críticas aos slides
elaborados, porém, não se constata, na sua fala, referência à intervenção sobre o
conteúdo específico abordado nessas apresentações. Assim, ele não deixa claro como
exerce sua função pedagógica durante esse processo de ensino e aprendizagem.
No protocolo de observação, consta o registro de que PP1, na aula em que
abordava o conteúdo VHF, perguntou se algum aluno já tinha ouvido falar sobre VHF,
onde estava localizado e como era utilizado. Na entrevista, ele relata que usa essa
estratégia para instigar, para ver o que os alunos já sabem sobre o assunto, para ver se
sai alguma discussão (...) aí eu acho que a pessoa memoriza melhor. PP1 também relata
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que, quando os alunos não sabem, eu peço para eles acessarem a internet e procurar e
às vezes um acha uma definição, outro acha uma definição um pouquinho diferente, um
contesta o outro (...).
Observa-se nesse relato que a prática desenvolvida por PP1 consiste na
tentativa de organizar sua aula tomando por base o conhecimento prévio do aluno. No
meu entendimento, o uso dessa estratégia se deve ao fato de que, nessa turma
observada, havia um aluno formado na área de telecomunicações e inclusive outro que
já trabalhava na área de informática.
Na entrevista, PP1 faz referência a um exemplo de experimento que consiste
em fazer a comunicação usando Bluetooth para transmissão de voz. Ele diz que
normalmente, quando você quer comunicar usando voz, a gente usa a operadora, você
paga para fazer isso, paga uma tarifa. PP1 pondera que os alunos, usando Bluetooth,
fazem um experimento considerado útil numa sala, por exemplo. Numa comunicação
com um colega você pode fazer uma ligação para ele sem precisar pagar nada extra,
porque é uma comunicação próxima.
Como se pode observar, emerge na fala de PP1 uma preocupação em
desenvolver situações práticas. Ele diz que os experimentos são bem práticas, são
simples, bons para a vida profissional dos estudantes. No seu relato, PP1 destaca que,
na educação tecnológica (...), a gente tenta mostrar o aprender fazendo, mostrar como
se faz para eles saberem fazer amanhã ou depois.
Nos relatos de PP1 constata-se a ênfase dada à prática como elemento central
no seu processo de ensinar. Apesar de constatar, durante o período de observação, PP1
procurava relacionar as fundamentações teóricas ao desenvolvimento de situações
práticas, e os exemplos utilizados em sala de aulas reforçavam a ideia do aprender fazer,
priorizando o como fazer.
No relato, PP1 revela que, mesmo diante das dificuldades dos alunos em
compreender a prática, ele não altera seu modo de ensinar. Para ele, a sua função
compreende ensinar o “basicozinho”, voltado para o “como fazer”, e aos alunos
compete “correr atrás”. Essa declaração de PP1 me leva a entender que, nesse
processo, cabe ao aluno aprofundar sobre os conhecimentos teóricos, dessa forma o
professor deixa de exercer sua função docente de tornar ensinável algo a alguém.
Acerca da estratégia de ensino, PP1 fala que o fato de os alunos terem acesso à
internet facilita que ele cobre mais da turma. PP1 considera essa prática interessante,
porque estimula o aluno ir atrás da informação, confrontar com o que você está
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falando. Para PP1, ele [aluno] vê que o que você está falando é realmente coisa bem
atualizada e vê até a importância disso e tento acordá-lo, porque você sabe que a aula
às vezes fica monótona. Então são procedimentos que eu acho interessante.
Sobre o desenvolvimento da prática pedagógica, PP1 fala que eles [os alunos]
têm que fazer, desenvolver alguma atividade usando os conhecimentos que vão
adquirindo e correndo atrás de alguma coisa a mais. Ele afirma que passa o básico e
acho que eles têm que trazer novidade dentro daquilo lá. Ele complementa dizendo que,
em geral, o resultado tem sido bom, eles implementam coisas muito interessantes, às
vezes até eu me surpreendo, às vezes eles têm muita criatividade.
A análise dos dados levantados nos processos de investigação revela que PP1
exerce a docência apoiado na experiência construída ao longo de sua experiência
pessoal e profissional. Os dados apontam ainda que o professor, no desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem, enfatiza o uso da pesquisa como foco para
transmissão de informações atualizadas, a memorização e o aprender fazer fazendo
como processo de aprendizagem.
No período em que realizei esta pesquisa, PP5 havia retornado recentemente à
instituição, após um período de cinco anos afastada para fazer doutorado na área de
Física. Na entrevista, a professora relatou que, para ela, está tudo muito novo ainda,
essas disciplinas técnicas do curso de Web, principalmente porque cada hora você
deixa em aberto para pegar uma coisa do mercado. Evidencia-se no relato da
professora que, ao retornar do doutorado, deparou-se com mudanças significativas no
currículo do Curso Sistema para Internet. Pressupõe-se da fala de PP5 que essas
mudanças, ditadas pelo mercado, afetam diretamente a disciplina que está ministrando,
possibilitando-me entender que o mercado estabelece o que deve ser ensinado na escola.
A respeito da disciplina, PP5 relata que não conhecia nada. Quando eu saí
daqui, em 2004, esses cursos técnicos aí. Eu acho que a única matéria que eu tinha
dado para esses tecnólogos de internet era o HTML que ainda (...) estava no auge (...)
estava todo mundo ainda começando, há seis anos.
Observa-se, no seu relato, que PP5 está em processo de construção do
conhecimento do conteúdo específico. Como assumiu a disciplina recentemente, sente
dificuldade para desenvolver o conhecimento pedagógico do conteúdo, a fim de torná-lo
ensinável.
Em seu relato, PP5 narra que, antes de sair para o doutorado, havia tido pouco
contato com o curso tecnológico. Além disso, para a professora, a disciplina que
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atualmente ministra ainda é novidade na área de informática, por isso ela ainda está em
processo de aprendizagem dos conteúdos a serem trabalhados. Na entrevista, PP5
afirma que aqui na escola a gente tem essa dificuldade enorme no planejamento.
Como a professora se distanciou da área de Informática, ao retornar do
doutorado e assumir a disciplina Técnica de Dados, exigiu que aprendesse os conteúdos
concomitantemente ao processo de ensinar. Depreende-se desse relato que, embora PP5
esteja no processo de construção do conhecimento do conteúdo específico, se vê
obrigada a ensinar a disciplina, segundo ela, por falta de planejamento.
PP5, na sua fala, cita dificuldade enorme no planejamento institucional, mais
especialmente quanto à criação de novos cursos. Entendo que, para a professora, essa
falta de planejamento interfere diretamente na sua atividade profissional. Uma vez que
precisa estudar os conteúdos da disciplina que lhe foi atribuída ao mesmo tempo em que
tem que ensiná-los, PP5 não tem possibilidades de construir antecipadamente o
conhecimento do conteúdo específico que compõe o curso.
Sobre a organização do trabalho com a disciplina, PP5 afirma que estava
fazendo, como aquelas coisas assim... a toque de caixa, vamos dizer assim. Em seu
relato, PP5 afirma que recorre a seu marido que fez doutorado na área de computação
(...) ele teve essa disciplina (...) Eu estava pegando o material, até o livro que eu estou
usando foi livro que ele precisou comprar.
Após três semanas de observação, PP5 assumiu a disciplina Protocolo de Redes
e Internet. Devido à alteração de horário, passei a observar aulas no mesmo curso,
porém na disciplina Protocolo de Redes e Internet. Na entrevista, PP5 revela que no
começo foi um choque. Assim, às vezes é um choque por que você tem que pegar, você
vai para aquela reunião lá e não tem nada planejado e o professor foi embora, não tem
substituto, e você tem que pegar, porque os alunos não podem ficar sem aula (...)
Constata-se nesse relato de PP5 que na dinâmica de atribuição de aulas não se
considera a possibilidade de o docente não ter domínio do conteúdo específico para
trabalhar a disciplina, pois a prioridade foi assegurar que os alunos não ficassem sem
aulas dessa disciplina, independente das circunstâncias em que seriam ministradas.
No seu relato, PP5 revela que se sente desestimulada em função de problemas
referentes à infraestrutura da escola. Segundo ela, a falta de materiais essenciais para o
desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem afeta diretamente o desempenho
das atividades desenvolvidas em sala de aula. PP5, ao afirmar que na escola você mesmo
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tem que se estimular aqui, dar um jeito de você se estimular para ver se consegue
estimular os alunos, revela o quanto os professores sentem-se isolados na instituição.
Acerca do desenvolvimento da disciplina, PP5 relata que discuto com meu
marido (...) acompanhei ele também na USP (...) Vejo os trabalhos dele e mais ou
menos estou jogando num nível um pouco mais baixo, porque lá era pós-graduação.
Estou fazendo assim com os alunos, estou trabalhando dessa forma (...) Eu tenho,
vamos dizer assim, um professor em casa que pode estar me ajudando e eu posso estar
passando para os alunos.
Os dados elaborados nos processos de investigação revelam que PP5 está em
processo de construção do conhecimento do conteúdo específico, em virtude de ter
assumido recentemente as disciplinas já citadas anteriormente. Nesse processo, a
professora recorre ao ambiente familiar, já que o seu esposo também é da área de
informática. Ela alega ainda que problemas de falta de planejamento no âmbito
institucional interferem negativamente na construção do conhecimento do conteúdo
específico a ser utilizado no desempenho da docência e consequentemente ela se vê
obrigada a assumir disciplina mesmo sem ter construído o conhecimento do conteúdo
específico.
A análise dos dados apresentada neste eixo revelou como os professores lidam
com o processo de ensinar na educação profissional tecnológica. No decorrer da
pesquisa, constatei que os professores enfatizam a prática como meio de o aluno
desenvolver conhecimentos necessários para serem aplicados no exercício da profissão.
Ou seja, priorizam uma prática de ensino voltada para o aprender a fazer fazendo.
Percebe-se que, nesse processo, o aluno corre o risco de ficar restrito apenas
reproduzindo conhecimentos já elaborados, algo que parece distanciar-se das
expectativas da educação profissional tecnológica.
A partir dos dados construídos, percebe-se que esses professores têm excessiva
fidelidade a um quadro teórico apoiado na perspectiva tradicional de ensino. Ao agirem
dessa forma, entendo que eles ficam impossibilitados de pensar a formação de seus
alunos de forma mais aberta, de modo a criar condições que propiciem a interação entre
os conhecimentos específicos e as experiências vivenciadas pelos docentes na sua
inserção social enquanto adultos. (GARCIA, 1999).
No processo de construção da aprendizagem do adulto, o professor também
precisa desenvolver-se. Para que esse processo se efetive, é imprescindível a
colaboração entre os pares, a fim de que seja desenvolvida uma prática coerente com o
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contexto onde estão inseridos, objetivando a produção de novos saberes teóricos e
experienciais.
Para Stenhouse (1987), citado em Imbernón (2010), o poder de um professor
isolado é limitado. Mas, sem seus esforços, jamais se poderá conseguir a melhoria das
escolas. Nesse sentido, a colaboração é um processo que pode ajudar o professor
entender a complexidade do trabalho educativo e dar respostas mais assertivas a
situações problemática da prática. Segundo Imbernóm (2010), o trabalho colaborativo
entre os professores é uma tentativa que possibilita o desenvolvimento de habilidades
individuais e grupais, de troca e de diálogo, a fim de se conhecerem, compartilharem e
ampliarem as metas de ensino.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As fontes de aprendizagens profissionais e os conhecimentos essenciais para a
constituição da docência foram elementos relevantes para que eu pudesse acessar as
aprendizagens empreendidas pelos docentes, a fim de entender a atuação do professor
na sala de aula e para além dela. Os dados construídos revelaram que os professores da
educação profissional tecnológica, no processo de ensino e aprendizagem, recorrem ao
uso da técnica de pesquisa como estratégia de formação para que alunos construam o
conhecimento do conteúdo específico a ser utilizado no desenvolvimento da prática. No
meu entendimento, esses professores recorrem a essa estratégia não por ausência do
conhecimento do conteúdo específico, e sim porque eles não tiveram acesso, no
decorrer da sua trajetória profissional, a uma formação que lhes viabilizasse a
construção do conhecimento pedagógico do conteúdo. Outro fator que não pode ser
desprezado é que a pesquisa permeia, via mestrado ou doutorado, a trajetória
profissional desse grupo de professores.
Os dados evidenciam a ênfase que os professores atribuem à prática como meio
de o aluno desenvolver conhecimentos necessários para serem aplicados no exercício da
profissão. No processo de ensino e aprendizagem, os professores priorizam uma prática
de ensino focada no aprender fazer fazendo e, nesse processo, parece que compete ao
aluno reproduzir conhecimentos específicos já elaborados.
O estudo aponta para a necessidade de implantar no IFMT – Campus Octayde
Jorge da Silva política de formação continuada voltada, em especial, para o
desenvolvimento do conhecimento pedagógico, viabilizando, assim, formação crítica,
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reflexiva e emancipadora, para que os professores possam de fato ser sujeitos das
respectivas práticas.
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RESUMO
O trabalho aqui apresentado toma como referência o recorte de uma pesquisa de
mestrado que teve como questão principal: Como os Professores de um Curso
profissionalizante ofertado pelo IFMT, na Educação Profissional Técnica de Nível
Médio Integrada mobilizam seus saberes para atuarem na prática pedagógica?
Para os efeitos pretendidos neste artigo, optou-se por abordar uma das questões que
compõem a pesquisa mencionada, qual seja: Que contextos e experiências formativas
vêm contribuindo para as aprendizagens dos saberes docentes na prática pedagógica
(formação inicial/continuada – experiências e aprendizagens pessoais/profissionais –
cursos – socialização – seminários – congressos e outros)? O referencial teórico ancorase em autores que discutem aprendizagens da docência, formação de professores,
saberes docentes, profissionalidade e narrativas. Buscamos também literaturas que
trataram da compreensão da Educação Profissional, na Educação Profissional Integrada
ao Ensino Médio. Considerando a literatura utilizada, nos apoiamos em vários teóricos,
sendo os internacionais: Tardif (2000-2002-2005), Garcia (1999), Nóvoa (1995-1997),
Huberman (1995), os nacionais: Mizukami et al. (1996), Borges (2003), MonteiroArruda (2003-2004), Cunha (1997), Souza (2006-2008), Gomes (2004), Machado
(2008). A opção teórico-metodológica que orienta a pesquisa encontra-se nas
abordagens qualitativas de investigação e ganha especificação nos pressupostos da
Pesquisa Narrativa (CLANDININ e CONNELLY, 1995; 2011), como método
investigativo. Os dados foram coletados por meio de questionários e narrativas orais e
escritas. Para fins pretendidos neste artigo são apresentadas análises referentes a 02
(dois) professores do IFMT, sujeitos da pesquisa. Ao analisar os dados mediante as
narrativas dos professores apontamos algumas conclusões: os saberes mobilizados na
formação docente não podem ser compreendidos isoladamente, mas em relação aos
demais saberes constituídos ao longo da trajetória profissional, particularmente, em
relação aos saberes da experiência na prática profissional.
Palavras-chave: Saberes docente; Aprendizagens da docência; Pesquisa Narrativa.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O trabalho ora apresentado constitui-se a partir do recorte de uma pesquisa
realizada no IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso”. Trata-se de uma dissertação de
mestrado. A abordagem metodológica se situa no âmbito da pesquisa qualitativa,
ancorada numa aproximação com a perspectiva teórico-metodológico da pesquisa
narrativa (CLANDININ & CONNELLY, 2011), com enfoque nas narrativas como
método de pesquisa.
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A pesquisa aqui relatada esta estruturada nas discussões sobre os saberes da
docência de 2 (dois) professores que atuam na Educação Profissional e Tecnológica
(EPT). Tornou-se necessário refletir sobre esse assunto, para tentar compreender o
processo de formação de professores e como eles ressignificam processos na docência
no IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso.
Considerando o estado da arte por meio de pesquisas, artigos publicados e
estudos versando sobre formação de professores com foco na educação profissional foi
possível afirmar que durante muito tempo a formação de professores esteve mais
voltada aos cursos de capacitação profissional de cunho teórico, em detrimento a outros
aspectos que também são importantes para a formação docente como: os conhecimentos
do professor adquiridos no contexto social e cultural, da experiência e da prática
pedagógica no cotidiano profissional deste professor.
Nessa perspectiva de conceber a formação de professores , os estudos sobre os
saberes docentes vêm ganhando impulso e emergem no campo das pesquisas, na
tentativa de se identificarem os diferentes saberes implícitos na prática docente. Nessa
situação nuclear, tem-se em vista que [...] é preciso investir positivamente nos saberes
de que o professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual
(NÓVOA, 1995, p. 27).
A legitimação desses novos conceitos, entre outros pressupostos, foi
caracterizada pela emergência do movimento de profissionalização do ensino e por suas
consequências relacionadas às questões dos conhecimentos dos professores,
convergindo na busca de um repertório de conhecimentos que valide e garanta a
profissionalização docente, como assevera Raymond e Tardif (2000). Na investigação
de um respaldo científico para compreender e validar as questões aqui postas recorri a
uma ampla pesquisa bibliográfica e leituras sobre saberes docentes e formação
profissional de professores com propósitos de contextualizar a pesquisa.
Nesta trajetória, fiz a opção por uma pesquisa de cunho qualitativo, ancorandome em literaturas sobre aprendizagens da docência, formação de professores, saberes
docentes, profissionalidade e narrativas, como estratégia investigativa. Busquei também
literaturas que possibilitaram compreender a Educação Profissional, no contexto da
prática pedagógica do professor que atua na Educação Profissional Técnica Integrada de
Nível Médio. Na pesquisa, interessei-me por conhecer os saberes que os professores
mobilizam para construírem a sua prática pedagógica no contexto do trabalho, bem
como aquilo que facilita ou dificulta esse processo. Segundo teóricos que discutem essa
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temática, os saberes mobilizados pelos professores resultam de um conjunto de saberes
constituídos e legitimados pelos professores no decorrer de sua trajetória profissional.
Tardif (2002, p. 39) assevera que estes saberes [...]se caracterizam como a síntese de
várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da
instituição escolar, dos outros atores educativos, das universidades, etc..
Na pesquisa em pauta interessei-me por compreender as questões relacionadas
aos saberes docentes mobilizados na docência dos professores no IFMT, bem como
reafirmar minhas concepções e teorias sobre as questões relacionadas a esses saberes,
tomando como referência a minha atuação profissional e os saberes que venho
construindo ao longo da minha trajetória profissional, amalgamados aos meus saberes
pessoais tecidos ao longo da minha carreira no magistério, e também por meio de outras
atividades desenvolvidas como docente e/ou como técnica pedagógica no IFMT.
Sensibilizada pelas questões relacionadas à formação de professores, seus
saberes e práticas pedagógicas, aprofundei em leituras, a fim de construir uma postura
reflexiva acerca das minhas ações como professora e técnica na área de educação
profissional.
Neste movimento pedagógico, reconheço que o cotidiano e as práticas da
Educação Profissional, bem como, os alunos inseridos nesse contexto, apontam
caminhos para possíveis descobertas, instigando a investigação. Frente a esta trajetória
pessoal e profissional, mobilizei meus saberes, assumindo a questão principal desta
pesquisa que é investigar Como os Professores de um Curso profissionalizante
ofertado pelo IFMT, na Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada
mobilizam seus saberes para atuarem na prática pedagógica?
Enfim, todo este processo me conduziu a refletir na condição de pesquisadora e
pedagoga do IFMT, responsável pelo acompanhamento das atividades docentes dos
professores em seu ofício e na complexidade que envolve os saberes da docência,
proporcionando os seguintes questionamentos: Como os professores significam seus
saberes da docência na sua atuação? Quais e como são os saberes mobilizados pelos
professores na prática pedagógica. Que contextos e experiências formativas vêm
contribuindo para as aprendizagens dos saberes docentes na prática pedagógica
(formação inicial/continuada – experiências e aprendizagens pessoais/profissionais –
cursos – socialização – seminários – congressos e outros)?
Na perspectiva de alcançar aos objetivos propostos e à questão central da
pesquisa, dialoguei com teóricos que desenvolvem estudos e pesquisas sobre
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aprendizagens

da

docência,

formação

de

professores,

saberes

docentes,

profissionalidade da docência e narrativas. Ancorei-me também em literaturas que
tratam da compreensão da Educação Profissional, mais precisamente Integrada ao
Ensino Médio. Considerando as literaturas utilizadas, fundamentei-me em vários
teóricos como: Tardif (2000-2002-2005), Nóvoa (1995 – 1997), Marcelo Garcia (1999),
Mizukami et al. (1996), Monteiro-Arruda (2003-2004), Cunha (2003), Souza (20012007). Os teóricos aqui citados e outros apontam novos rumos para aprender a ensinar
na contemporaneidade, com vistas ao futuro, uma vez que vivemos em uma realidade
dinâmica, com exigências inéditas em função do rápido processo de transformações
culturais, econômicas e sociais que culminam e interferem diretamente no contexto
educativo e no processo de saber ser professor.

TECENDO MODOS E SIGNIFICADOS DA CONSTITUIÇÃO
IDENTIDADE PROFISSIONAL: o que narram os professores

DA

Começamos o debate apresentando uma tabela sobre os professores
pesquisados. Considerando as limitações de páginas que este artigo exige-se, optamos
por fazer um recorte dos sujeitos de uma pesquisa maior, apenas 02 (dois) professores
que dos que participaram da pesquisa estarão presentes na análise. Primando pela
individualidade e pelo anonimato dos sujeitos que fizeram parte da pesquisa, foi
adotado um pseudônimo com o significado de “Professor da Educação Profissional
Integrada ao Ensino Médio – PEPIEM”, diferenciado um do outro pelos numerais 5 e 6.
Esta medida foi incorporada ao processo da pesquisa pela necessidade de manter o
anonimato dos sujeitos pesquisados.
Tabela I – Caracterização dos Professores Pesquisados
PROFESSORES
PESQUISADOS
PEPIEM/5
PEPIEM/6

IDADE

SEXO

NATURALIDADE

TEMPO DE
TEMPO DE SERVIÇO NO
MAGISTÉRIO
SERVIÇO NO
NO IFMT
MAGISTÉRIO
38 anos Masculino Cuiabá - MT
10 a 15
10 a 15
56 anos Feminino Poxoréu – MT
20 a 25
10 a 15
Fonte: Dados organizados pelo autor a partir de questionário de caracterização

Avaliando as trajetórias e percursos da docência vividos pelos professores
pesquisados no início das suas carreiras no magistério, valho-me de partes de suas
narrativas e depoimentos para contextualizar as análises nos caminhos percorridos nesta
pesquisa. Com relação à forma como os professores iniciam suas atividades da
docência, é possível afirmar que o processo traz imbricado no seu contexto, a dimensão
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pessoal e a profissional, revelando assim os vários elementos que compõem a
constituição da identidade profissional dos professores pesquisados caracterizando ainda
a trajetória da constituição da sua docência.
Nos relatos que seguem afloram desejos e aspirações dos professores
pesquisados no seu processo inicial de docência que, no meu entendimento se
movimenta em uma rede relacional, fazendo parte deste corpo às questões relacionadas
aos: saberes, valores, condutas, emoções, conflitos, frustrações, reconhecimento,
valorização e desvalorização do professor da/na sua profissão.
Assim, neste contexto, elaboro e reelaboro os pontos principais que os
professores relatam a respeito do que é ser professor. Reportando-se ao início da
construção da docência dos professores pesquisados, como uma opção e as possíveis
mudanças ocorridas desde então nas suas trajetórias de formação e aprendizagens
profissionais, ouvi diferentes percursos e experiências desses professores, conforme
fragmentos das entrevistas abaixo:
“Então, eu comecei trabalhando aqui na antiga Escola Técnica, com um curso (...), foi à
primeira vez que eu comecei a dar aula, quando vim de São Paulo. Formei-me em Ciências da
Computação, ai eu morei por oito meses lá. Ai de lá que vim para cá para trabalhar como
substituto [...] e diante disso, (...) eu entrei como substituto no IFMT, dando aula de informática.
Mas só que na época eu não tinha muita experiência, entendeu, eu tinha acabado de formar e
tinha pouca experiência na área de computação, não tinha muita firmeza para trabalhar como
professor entendeu? Na parte pedagógica, não tinha muita noção. A forma como eu dou aula
hoje em dia eu não tinha no início, hoje eu já tenho bem mais firmeza, já consigo entender mais
as dificuldades dos alunos, no início eu não tinha isso, entendeu? Então para min dar aula era
bem difícil”. (PEPIEM/5 )
“Eu comecei no início da década 70 como professora interina, eu ainda estava fazendo o antigo
ginásio, a 8º série na época. Eu fui convidada para dar aula no grupo escolar em Jaciara.
Comecei como professora interina. [...] comecei numa escola da zona urbana na cidade de
Jaciara”. (PEPIEM/6)

Analisando os relatos dos 02 (dois) professores pesquisados, quando revelam
suas opções pela docência, observamos em PEPIEM/5, pelo seu depoimento que o
início na docência se deu na condição do acaso. Recém-formado e com a necessidade de
se firmar como profissional, o IFMT surgiu na sua vida como uma opção de
concretização e realização na sua carreira profissional. Ao mesmo tempo deixa claro na
sua fala as dificuldades que teve no início da sua atividade docente pelo fato de não
possuir conhecimentos profissionais requeridos para a prática pedagógica em sala de
aula. Ele afirma que esta lacuna se fez presente no início da sua carreira profissional em
decorrência de na época não ter experiência na área do conhecimento da didática.
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Segundo ele, tinha acabado de se formar e não possuía segurança para atuar como
professor faltava-lhe, portanto, noção da parte pedagógica, que para ele dificultava sua
atuação como professor. Ele comenta que hoje, mudou muita a sua forma de ministrar
aulas em comparação com o início da sua profissão como professor. Diz compreender
melhor os alunos e ter adquirido mais segurança nas atividades como professor, assim
ele comenta: “[...] no decorrer desses anos que eu trabalhei aqui no IFMT e em outras
faculdades, fui ficando mais seguro no que fazia em sala de aula”. PEPIEM/5;
PEPIEM/6 teve como sua primeira opção profissional a carreira docente, para
os professores a docência nasceu em suas vidas por diferentes motivos, desencadeada
por diferentes possibilidades e interesses.
Buscando ainda legitimar fatos e atos que trouxeram lembranças aos
professores pesquisados com relação as suas trajetórias e percursos do/no processo da
docência, os relatos escritos produzidos por meio de uma narrativa pessoal de cada um
deles, retrata suas histórias de vida no magistério, alguns com mais história a contar e
outros com poucos fatos, mas também não menos importantes. Eles descrevem alguns
trechos que julgo interessante rememorar e que serão pontos de partidas e chegada à
compreensão da ressignificação da prática pedagógica desses professores na construção
da docência.
A respeito do “Ser Professor”, nas palavras abaixo os professores se
evidenciam, ressignificando sua docência num processo continua de constituição da
identidade profissional.
“Vou tentar em poucas linhas expressar uma trajetória de vida profissional que se mistura, em
grandes pontos, com a trajetória de vida pessoal. A minha vida sempre foi sustentada
(literalmente) pelo magistério. Filha de mãe professora convivi, desde a infância com atividades
ligadas à sala de aula. Cadernos, livros, lápis fizeram parte das minhas brincadeiras de criança e,
numa escola rural multisseriada, aprendi, ainda nos primeiros anos de escola, a boniteza do
magistério na figura da minha mãe, a minha primeira professora. Não tinha como fugir no ofício
de educar[...]”. (PEPIEM/6 )
“O início da minha docência foi um período marcado por sentimentos ambíguos. De um lado,
foi caracterizado por uma etapa de angústias, tensões, e inseguranças, por outro, me senti alegre
frente à situação de possuir e estar a frente de uma turma de alunos e pertencer a um grupo de
profissionais tão importantes nesse país. Como todo início de profissão, esses primeiros anos
foram etapas de profundas mudanças e aprendizagens [...]”. (PEPIEM/5 )

Percebemos que PEPIEM/6 traz em seus relatos escritos uma forte influência da
figura de sua mãe que também foi professora influenciando na sua escolha pelo
caminho da docência. Fica bastante evidente para ela o sentimento de realização que
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tem dentro de si por “ser professora”. Estes indícios são sempre presentes em seus
relatos e também o carinho que tem pelo magistério e a tudo que possa lembrá-lo. Esta
gratidão, ela diz ser graças à oportunidade que teve de conviver com o que ele define
como “a boniteza do magistério”.
Ainda PEPIEM/5 relata de forma escrita o sentimento de orgulho de pertença
que tem por fazer parte de um grupo de profissionais tão importantes (o professor) para
o nosso país. Ele também relata que o percurso inicial da sua docência foi marcado por
um misto de sentimentos, de angústias, inseguranças e alegrias por ser e estar professor
e ao mesmo tempo, por saber se a sua escolha era o que levaria a sua realização
profissional.
Estudos que versam sobre a possibilidade de compreender a história de vida e
carreira profissional de uma pessoa, entendem que, apesar dela ser única e singular,
pode ser visualizado também como uma trajetória com pontos fortes e fracos,
principalmente quando estes são encontrados em outras histórias de vida profissional.
Tais pontos podem servir como um exemplo para futuras gerações de professores. Por
essa razão é que procuro fazer uma conexão com as histórias de vidas pessoal e
profissional dos professores pesquisados. Cabe-nos, entretanto, evidenciar que existe
uma "interpenetração de vida pessoal, profissional” e que "os relatos não são lineares
nem simétricos nos diferentes momentos das trajetórias, mas permitem uma visão,
senão global, pelo menos a mais aproximada possível da trajetória de vida”,
(MIZUKAMI, 1996, p. 89).
Via de regra, as análises dos relatos escritos dos professores por meio das
narrativas pessoais, também vem confirmar o que Mizukami (1996) defende com
relação às trajetórias de vida pessoal e profissional. Ainda na intenção de fundamentar
as percepções acerca das trajetórias de vidas pessoais e profissionais dos professores
que fazem parte desta pesquisa, trago Huberman (1995), quando analisa as tendências
gerais do ciclo da vida dos professores como um processo específico na docência,
dividido em fases, referenciado em diversos estudos empíricos.
As motivações para o ingresso na carreira docente dos professores aqui citados
são várias, porém, a fase de entrada, de contato inicial do professor com a sala de aula, é
um tanto homogênea, nos dois ou três primeiros anos de ensino, fatos estes que se
assemelharam ao ingresso e permanência dos professores que fazem parte desta
pesquisa quando narram e relatam os seus percursos profissionais na carreira do
magistério mais particularmente no IFMT.
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Huberman (1995) assevera que nessa época dois aspectos são essenciais à
profissão: o da “sobrevivência”, denominada de “choque do real” em que o professor
busca a sua singularidade diante da complexidade da ação profissional e busca a
superação para continuar na carreira, e o da “descoberta”, vivida com entusiasmo inicial
na experimentação de ser e relacionar-se numa situação profissional, a exaltação em ter
a sua sala de aula, os seus alunos. Após esse percurso inicial, às vezes impactante, o
professor passa para a segunda fase: a de adesão ou estabilização. Identificar-se com a
profissão, passar a ser professor, significa pertencer a um corpo profissional. É nessa
fase que se percebe o delineamento mais consistente do processo identitário profissional
do docente. A estabilização precede ligeiramente ou acompanha um sentimento de
„competência pedagógica crescente” (ibd.p.40), despertando no professor a busca por
novos saberes e conhecimentos com apoio dos colegas e da instituição. É uma fase
demarcada pela libertação, autonomia pedagógica, segurança e descontração em seu
trabalho docente.
Ainda analisando a fala dos professores pesquisados com relação a sua atuação
docente e o processo de ingresso desses professores na instituição IFMT, ouvi os
seguintes depoimentos:
“[...] no IFMT eu comecei [...] engraçado, eu entrei no IFMT como telefonista em 1992, eu já
havia concluído, terminado o curso de letras e eu em seguida fui convidada para ser professora
substituta na UFMT e aqui eu era telefonista e no ano seguinte que eu havia tomado posse aqui
como telefonista eu tive a oportunidade de fazer um curso de formação continuada na UFMT
[...]. Nesta época também comecei a fazer uma especialização em linguística. [...]. Eu fiquei um
ano na verdade em desvio de função, porque na verdade eu era telefonista, mas a escola
precisava de uma professora e eles me convidaram. Aí em 1994 houve um concurso para
efetivação, eu fiz o concurso e fui aprovada. No começo meus alunos, sempre gostavam que eu
contasse a minha história para eles em como que eu tinha começado aqui no IFMT”.
(PEPIEM/6)
“[...] Entrei no IFMT em 2005, como substituto [...] e ai como professor efetivo eu entrei em
2007, em julho de 2007”. (PEPIEM/5)

Durante as entrevistas, os professores pesquisados descreveram diferentes
percursos e trajetórias como professores no IFMT, onde foi possível observar que cada
um tem uma história pessoal de vida que acaba por se misturar com a sua vida
profissional e a docência surge como um complemento de realização profissional. Neste
sentido descrevo o pensamento de cada professor pesquisado acerca do que representa a
docência na vida deles.
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A constituição do processo da docência do PEPIEM/6 se deu de maneira
bastante peculiar em relação aos demais pesquisados. Ele ingressou na instituição por
meio de um concurso público, porém em um cargo administrativo, na área
administrativa e, através desta posição profissional e por uma circunstância da realidade
da época e ainda por uma condição de necessidade da instituição, foi convidada a ser
professora assumindo assim um desvio de função, ainda que para ela fosse uma
oportunidade de mostrar suas competências e ser reconhecida e vista dentro da
instituição como professora. Seu desejo foi atendido, assumiu então uma sala de aula e
num período próximo teve a oportunidade de realizar um novo concurso no IFMT agora
para a carreira de docente. Ele relata que seus alunos sempre gostam de ouvi-lo falar de
suas experiências e de sua trajetória profissional na Instituição.
O ingresso no IFMT, do PEPIEM/5 se deu como professor substituto e só após
dois anos que prestou concurso e foi efetivado. De acordo com os resultados e análises
desta pesquisa, encontramos semelhanças entre os professores em relação ao percurso
de ingresso destes no IFMT. Primeiro, o fato dos professores terem ingressado por meio
de concurso público.
Os dois professores destacam a importância e a persistência atribuída em
submeter-se a um concurso e o orgulho de terem sido aprovados. Os dados revelam o
interesse motivacional dos professores pesquisados para ingressarem no magistério a
partir das experiências de vida, da valoração positiva atribuída ao “ser professor”, ao
“gostar de estudar” e “gostar de ensinar” (grifos meu). De certa maneira é destacado
pelos professores pesquisados, que ingressar no magistério significou a possibilidade de
realização e sucesso pessoal e profissional.
Portanto, no decorrer da análise dos dados vamos encontrando indícios de que
a docência no início de carreira dos professores no IFMT se fez mediante contextos
semelhantes e ao mesmo tempo diferenciados, acompanhados de diferentes experiências
vividas considerando a realidade de vida pessoal e profissional de cada professor. Neste
sentido, deparamo-nos com uma variedade de motivos que levaram os professores a
escolherem a docência como opção profissional cada um a seu modo e com suas
expectativas diante da profissão escolhida.

REFLEXÕES EM CONSTRUÇÃO
Revelando os dados encontrados a partir das narrativas escritas e orais dos
professores pesquisados, identificamos elementos constituintes das suas identidades
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profissionais docente, onde ficou evidente que o movimento do ir e vir nesta construção
não é algo que pode ser obtido de forma definitiva e acabada, e sim, de maneira
maleável e se constitui ao longo de uma trajetória de (re)construção e/ou
(des)construção permanente, pois a cada espaço e a cada tempo demandam redefinições
na identidade dos professores na instituição IFMT.
Estas concepções estão centradas no núcleo de que podemos chamar de
processo de produção do sujeito, historicamente situado (o professor), ocorrendo em um
determinado contexto social e cultural. Nesta perspectiva de sujeito sociocultural, o
professor vai construindo sua identidade profissional considerando seus inúmeros
referenciais teóricos e experienciais.
Corroborando com Caldeira (2000), e justificando os resultados da pesquisa
ora apresentada quando ele afirma que de um lado, estão à significação social da
profissão docente e as relações com as instituições escolares e de outro, está o
significado que cada professor confere ao seu trabalho docente, o que inclui desde sua
história familiar, sua trajetória escolar e até seus valores, interesses e sentimentos, suas
representações e conhecimentos/saberes, enfim, o sentido que tem em sua vida de “ser
professor”.
No sentido de compreender a constituição da identidade profissional do
professor é indispensável estabelecer um diálogo com a história pessoal de vida passada
e recente, considerar também as mudanças que veem ocorrendo ou poderão ocorrer no
campo da educação e do ensino, pois só se apreende a realidade atual articulando-a com
uma reconstrução teórica.
Relendo as narrativas que se encaminham para a construção da identidade
profissional docente, sob outros olhares, percebemos que esta se constitui na relação
com seus pares, com seus os alunos e família, com a instituição escolar e demais atores.
O contraste nesta relação só é possível quando o professor se depara com o outro e, é
nesta relação pedagógica que tem início, o ensinar e o aprender que são produzidos na
relação entre o aluno e o docente.
Identificamos uma compreensão ampliada dos professores pesquisados como
sujeitos da produção do seu próprio saber, interessados em criar possibilidades para a
construção no processo da sua docência, ressaltando a dimensão peculiar da docência,
aqui caracterizada como o “ato de ensinar”, não numa perspectiva de transmissão de
conhecimentos de forma “mecanicista, tradicional”, mas, sim, de forma criativa,
reflexiva e interativa.
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Completando nossas percepções, os dados levantados mediante as narrativas
dos professores apontaram para algumas conclusões em processo permanente de
reconstruções: os saberes mobilizados na formação docente não podem ser
compreendidos isoladamente, mas em relação aos demais saberes constituídos ao longo
da trajetória profissional, particularmente, em relação aos saberes da experiência na
prática profissional.
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SIGNIFICADOS DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO NOS PERCURSOS
FORMATIVOS: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES-FORMADORES DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Soluções para os problemas postos pelos textos políticos serão localizados e
deveria ser esperado que discernissem determinados fins e situações
confusas. Ball
Edson Gomes Evangelista
IFMT, Campus São Vicente
Edson.evangelista@svc.ifmt.edu.br

RESUMO

Este texto advém de uma dissertação apresentada ao PPGE/UFMT, Grupo de Estudos e
Pesquisas em Políticas e Formação docente, sob a orientação da professora doutora
Filomena Maria de Arruda Monteiro. A mencionada pesquisa foi delineada em torno
das seguintes questões: como se constituem os percursos formativos e identitários dos
formadores de professores de Língua Portuguesa que atuam no CEFAPRO de CuiabáMT? Como os formadores interpretam, nos respectivos percursos de formação, a
política vigente na instituição? Que políticas de formação são evidenciadas a partir da
análise interpretativa de narrativas feitas por estes profissionais acerca dos percursos
delineados por eles? Que concepções concernentes à formação continuada de
professores podem ser inferidas quando considerada a análise mencionada? A pesquisa
ancorou-se metodologicamente na abordagem qualitativa de Pesquisa em Educação,
com aproximações à Pesquisa Narrativa (SOUZA, 2010; PASSEGGI 2010 e
MONTEIRO, 2003). Está ancorada na compreensão de Formação como
Desenvolvimento Profissional que implica as dimensões: pessoal, organizacional e
contextual (GARCÍA, 1999). Foram perscrutadas trajetórias pessoais e profissionais de
formadores de Língua Portuguesa que atuavam no CEFAPRO de Cuiabá. Buscou-se
compreender como são interpretadas (RICOUER, 2011) pelos formadores, nos
respectivos percursos formativos, a política de formação vigente na instituição. Foram
utilizados como instrumentos de coleta de dados: narrativas orais e escritas, casos de
ensino e situação-problema, produzidos por cinco formadores de professores de Língua
Portuguesa do CEFAPRO de Cuiabá, para os efeitos pretendidos neste artigo são
apresentadas análises referentes a quatro formadores. As análises apontam para a
necessidade de se inscrever as políticas de formação de formadores de Língua
Portuguesa que atuam no CEFPRO de Cuiabá em uma ciência da mediação
(FERRAROTTI, 1988; PASSEGGI, 2010) e do acompanhamento (SOUZA, 2010).
Palavras-Chave: Percursos formativos, Pesquisa narrativa, formadores de professores.
CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES
Este artigo resultou de uma dissertação apresentada ao PPGE/UFMT em 2011;
foi delineada com fulcro na Pesquisa Narrativa (SOUZA, 2010; PASSEGGI 2010 e
MONTEIRO, 2003) e está ancorada na compreensão de Formação como
Desenvolvimento Profissional que implica as dimensões: pessoal, organizacional e
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contextual (GARCÍA, 1999). Na pesquisa mencionada buscamos compreender as
trajetórias pessoais e profissionais de formadores de Língua Portuguesa que atuam no
CEFAPRO de Cuiabá, de modo que, foram pesquisados percursos formativos, aspectos
identitários e concepções de política de formação e de formação continuada por meio de
interpretações (RICOUER, 2011), tendo como instrumentos de coleta de dados as
narrativas, casos de ensino e situação-problema, produzidos por cinco formadores de
professores de Língua Portuguesa do CEFAPRO de Cuiabá, os quais foram
denominados no âmbito desta pesquisa pelos pseudônimos: Aurora, Sol, Dia, Mar e
Ocaso. A escolha destes codinomes, resultou de sucessivos ensaios metalingüísticos
voltados à tentativa de construir uma sequencia narrativa sustentada nos pseudônimos
atribuídos aos sujeitos pesquisados. Após laboriosas incursões neste sentido,
elaboramos a partir da organização pautada na coincidência de dois tempos: o tempo
oriundo do movimento de rotação da Terra, do qual advém a passagem do dia e da
noite, e do tempo costumeiramente utilizado para delinear o enredo da narração, uma
sequencia narrativa com ancoragem na ordenação destes nomes fictícios. Tendo
consultado os sujeitos partícipes da pesquisa sobre a concordância em serem, no âmbito
da pesquisa, apresentados pelos pseudônimos mencionados, delineamos desde o modo
como ordenamos a apresentação das narrativas daqueles sujeitos uma sequência que,
fulcrada na passagem do tempo típica na narração, constitui ela própria uma pequena
narrativa, a qual poderia ser metaforizada na história do ser que tendo presenciado a
aurora, contempla o nascer do sol, adentra o dia em um banho de mar e, deleita-se em
contemplá-lo até o por do sol, a chegada do ocaso. Então, a escolha dos nomes fictícios
e o modo, como estes estão organizados, configuraram mais uma narrativa, no escopo
da dissertação de onde advém este texto.
Assim, referendados por interpretações das narrativas elaboradas junto aos
formadores de Língua Portuguesa, pelo conceito de Políticas de Ball (1992) e pela
compreensão da formação como desenvolvimento que engendra concomitantemente as
dimensões pessoais, profissionais e institucional (GARCÍA, 1999), apresentamos aqui
análises referentes a políticas de formação e formação continuada, com vistas a
interpretar os conceitos, inferir os significados e concepções presentes em narrativas dos
mencionados formadores de professores de Língua Portuguesa que atuam e/ou atuavam
no CEFAPRO de Cuiabá, bem como compreender como os mencionados formadores
interpretam, no âmbito dos respectivos percursos formativos a política de formação
vigente na instituição a que venho me referindo.
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QUEM SÃO E O QUE DIZEM OS FORMADORES DO CEFAPRO DE CUIABÁ
SOBRE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE?

Cumpre esclarecer que, neste texto, os termos Formador, Professor-formador
ou Formador de Professores, referem-se ao profissional que tendo sido aprovado em
concurso para provimento do cargo de professores da Educação Básica, promovido pela
Secretaria de Estado de Educação, submete-se a um novo processo seletivo, no qual
tendo sido aprovado, passa a atuar na Formação Continuada de Professores nos
CEFAPROs. Aprovado no Seletivo para atuar no Centro de Formação e atualização dos
Profissionais da Educação -CEFAPRO- o professor se insere em uma instituição
vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Educação, cujo metier precípuo é
auxiliar no planejamento e consecução das políticas de Formação de Professores em
âmbito estadual. Então, passa a ser denominado Professor-formador, e, lotado no
CEFAPRO, assume funções específicas, no mais das vezes, voltadas a demandas de
formação continuada de professores.
Assim, o trabalho do formador de professores no CEFAPRO engendra
conhecimentos que ultrapassam em muito, as especificidades formativas de cada Área
do Conhecimento, configurando uma atuação em demandas variadas, nas quais as
fronteiras entre as disciplinas são transpostas constantemente.
Possivelmente, este fator contribua para que ao disposto explicitamente no
texto político “mediar as necessidades formativas e as políticas oficiais, fortalecendo e
dinamizando a rede de formação” (MATO GROSSO: Secretaria de Estado de
Educação, 2010, p. 22), surjam múltiplas interpretações, discursivamente enunciadas
pelos formadores ao situarem a compreensão da respectiva ação de formação nos
meandros do CEFAPRO de Cuiabá.
Eu vejo a gente assim muito sem uma direção assim, sabe. E, não sei eu to tendo que... refazer,
repensar qual é o meu papel aqui. Assim, meu papel... qual o nosso papel como formadores aqui né,
porque eu não tenho encontrado espaço pra fazer esse trabalho... porque além de... não sei, as escolas
são muito difíceis sabe, infelizmente o que eu imaginava que ia acontecer....que, eu...assim...talvez eu
tenha... não tenha ainda bem delineado o que significa... ser formador. Eu imaginava que eu aqui...
eu ia ter uma atuação muito... assim mais voltada pra essa questão mesmo de estudar, sabe. De
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estudar e de... fazer formações que proporcionasse ao professor essa...esse arcabouço teórico. (Aurora,
Narrativa oral).
Nesse ínterim, a professora-formadora parece interpretar a política de formação
instituída em âmbito estadual e operacionalizada no Centro de formação desde uma
perspectiva bastante pessoal, ao passo em que parece apresentar certa dubiedade no que
tange à concepção de formação continuada de professores vigente no CEFAPRO de
Cuiabá.
Eu não sei... eu não vejo as nossas formações, as vezes... é assim...gerarem frutos produtivos. Eu não
vejo transformação na prática! Eu to há um no e meio aqui, eu não vejo mudanças nos professores.
Eu não consigo ver! Não consigo...sabe é Sala de Professor, é... assim um encadeamento de idéias
desconexas, de temas que muitas vezes, não contemplam absolutamente nada que seria necessário
para mais... renovação de postura do professor, tá. Então, então assim, eu não sei se eu vou saber
responder. Eu não to conseguindo nem responder a sua pergunta porque eu to...sem saber direito, qual
é a nossa concepção, eu... estou um pouco perdida... (Aurora, Narrativa oral).
A dubiedade conceitual de Aurora quando referida a concepção de formação
continuada vigente institucionalmente, contrasta com a firmeza conceptual quando se
trata da concepção pessoal da formadora acerca do tema: “eu compreendo essa
formação como uma renovação de postura mesmo. [...] fazer essa formação é dar esse
sustentáculo ao professor de perceber que a... o quanto, por exemplo, em relação à
gramática, o quanto a gramática ela está ligada, é intrínseca ao texto” (Narrativa oral). A
perspectiva de formação apresenta por Aurora resguarda, ao que parece, proximidades
conceptuais com os trabalhos de Giroux (1997), para o qual

O conhecimento torna-se importante na medida em que ajuda os seres
humanos a compreenderem não apenas as suposições embutidas em
sua forma e conteúdo, mas também os processos através dos quais ele
é produzido, apropriado e transformado dentro de ambientes sociais e
históricos específicos. (GIROUX, 1997, p. 39)

Para Aurora, atrelado a esta perspectiva em que o conhecimento e a mudança
da prática estão imbricados, está o entendimento de que o enfoque metodológico
dado aos conteúdos em âmbito escolar está ultrapassado, necessitando porquanto, em
termos de formação, de uma profunda inovação dos pressupostos pedagógicos que
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sustentam a educação no Brasil. Assim, no entrecho a seguir a formadora discorre sobre
a necessidade da inovação pedagógica
Um debate que instaure o desequilíbrio de velhos alicerces e que possa assegurar uma reflexão
profunda acerca dos valores passadistas em que repousam a educação brasileira, que insiste em
nortear suas ações por idéias ultrapassadas, impedindo, muitas vezes, de forma reacionária, os
avanços propostos pelas esferas educacionais, sob o equívoco discurso de que “as mudanças sempre são
instituídas de forma autoritária”. (Narrativa escrita)

Já Sol, entrelaça a formação continuada com a formação inicial, segundo esta
professora-formadora “a formação continuada volta pra formação” (Narrativa oral).
Para a formadora, a experiência na docência de sala de aula é importante para a atuação
do professor-formador “eu acho que a falta de experiência de alguns formadores como
professor, em sala de aula, pé „mesmo‟ ali no chão interfere muito né” (Narrativa oral).
A óptica de formação perspectivada por Sol permite traçar alguma similitude com os
estudos de García (1999), nos quais ele pontua no âmbito do desenvolvimento
profissional do professor quatro níveis que vão desde a despreocupação/indiferença até
a orientação e assessoria. Assim, ao longo da trajetória de formação o docente para
perfazer os quatro níveis de desenvolvimento implicar-se-ia em projetos de inovação,
assessorados por outros professores, antes de se tornarem formadores, já numa
dimensão mais vasta desta trajetória profissional. Todavia, a discursividade de Sol
parece voltar-se sobremaneira para a dimensão individual da trajetória profissional e,
nisto se distancia dos postulados de Garcia (1999), para quem

Faz sentido falar-se também de trajectórias grupais de formação, na
medida em que correspondem ao trabalho realizado por um grupo de
professores ao longo de um determinado tempo. [...] Deste modo, os
professores em níveis superiores de desenvolvimento profissional
poderiam assessorar grupos de trabalho de outros professores.
(GARCÍA, 1999, p. 209)

Assim, ao enfocar no âmbito da formação continuada de professores a relação
entre o formador e o professor pautada na confiança e na tutoria que primeiro exerceria
em relação ao segundo, tal como expressa no excerto seguinte;

ISSN 2177-336X

7680

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6
é preciso atenção, é preciso que o professor tenha confiança no professor-formador pra que ele...
procure, pra que ele não tenha vergonha, não tenha medo de procurar o professor do CEFAPRO para
orientá-lo. “Eu não sei isso, dá pra você me ensinar isso?” E, não é o que acontece... infelizmente.
Não é o que acontece... Eu pego na mão mesmo e ensino, não sabe vamos aprender eu to aqui pra isso.
Então não vejo nenhum problema em ensinar meu professor a dar aula. Se ele não sabe, se ninguém o
ensinou, vamos ensinar, vamos começar lá de baixo (Narrativa oral)
Sol parece estar sustentada em termos de concepção no que concerne à
formação continuada de professores no paradigma da Racionalidade Prática, pois

O modelo de aprendizagem associado a esta orientação na formação
de professores é a aprendizagem pela experiência e pela observação.
Aprender a ensinar é um processo que se inicia através da observação
dos mestres considerados “bons professores”, durante um período de
tempo prolongado. (GARCÍA, 1999, p. 39)

De modo que, a formadora, ao centrar a necessidade de formação na figura dos
professores que atuam em sala de aula, parece desconsiderar e/ou não incluir em termos
de formação, a necessidade formativa dela própria na condição de formadora de
professores, por vezes, é impossível inferir que ela parece se sustentar em uma
perspectiva na qual a própria não é questionada, como se aprendizagem da docência
fosse uma particularidade dos professores, e, conforme venho enunciando, no âmbito da
formação continuada o formador ao mediar e acompanhar o docente no respectivo
percurso formativo torna-se também ele, um aprendiz, já que toda ação formativa pautase pela interação dialógica, de modo que sejam compartilhados entre aquele que se
forma e o formador, o passo e o pão (PASSEGI, 2006).
Assim, a mencionada formadora parece não circunscrever a própria concepção
de formação continuada no âmbito de um única concepção, posto que ao narrar o modo
como desenvolveria uma formação que objetivasse a implementação das novas
orientações curriculares estaduais, apresenta uma perspectiva centrada na abordagem
tradicional da prática (PEREZ GÓMEZ, 1992), muito embora não negligencie a
interação dialógica com os professores e o debate junto ao equipe do centro de
formação, parece voltar-se para “esta concepção de formação de professores
caracterizada pelo seu tradicionalismo na medida em que favorece um tipo de
aprendizagem passiva”(COHEN e MANION, 1977 apud GARCÍA, 1999, p. 40)
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Bem, em primeiro lugar, independentemente da localidade/ bairro, eu entraria em contato com a
equipe gestora e forneceria o material a ser estudo e pediria que repassasse aos professores para que,
juntos e/ ou individualmente, apreciassem o material antes do encontro no qual faríamos nossas
considerações a respeito do documento.
Quando percebo uma situação que poderá ser de conflito, seja por falta de compreensão do material
em discussão ou por termos opiniões – eu enquanto professora formadora do CEFAPRO de Cuiabá –
adversa, procuro ouvir no primeiro momento e, em seguida peço para apresentem os problemas
encontrados e as possíveis soluções para cada um deles. Só então depois de tudo exposto pelo grupo é
que faria as devidas intervenções, esclarecendo os pontos obscuros apresentados por eles e,
orientando-os a fazerem uma segunda leitura, levando em conta o que havia sido discutido naquele
momento e, proporia novo encontro para retomarmos os temas que geraram as discussões. Por último
abriria para sugestões, as quais traria para a socialização com os demais colegas e equipe gestora do
CEFAPRO. (Narrativa escrita).
entra na parte da formação. Você pode acompanhar os seus colegas professores né. (Narrativa oral)
Para Ocaso, a formação continuada deve ter em conta a especificidade da área
de atuação do professor, sem desconsiderar o espaço onde atua e o aspecto identitário
do ser professor, isto posto em uma perspectiva holística
Nossas formações, na medida do possível deveriam fazer o professor pensar um pouco sobre a sua...eu
sou da área de Linguagem, sobre a sua especificidade. Ter as concepções de Língua Portuguesa claras,
ter claro as concepções de Linguagem, em que concepções ele se insere, como esse professor vê a prática
dele. Sem perder de vista o lugar da sala dele, de ser professor. [...] Se a gente pensa entender o aluno
como um todo, entender o aluno de forma holística, entender o aluno como um ser humano né,
entender o aluno... respeita esse ciclo de formação do aluno né, tem que pensar que esse ciclo de
formação não é só do aluno, tem professores também, tem escola, instituição. (Narrativa oral)
Ao fazerem, nas respectivas narrativas, menção à formação em uma
perspectiva em que os fatores de ordem contextual, institucional e pessoal estão interrelacionados, ao que parece no âmbito de uma política de formação que deveria ser
sistemática e abrangente, Mar e Ocaso, de certa maneira se aproximam em termos
conceptuais do conceito de formação suleador deste trabalho, posto que aqui a formação
é compreendida como desenvolvimento profissional e, este último
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implica não só indivíduos, mas essencialmente grupos: os professores
no coletivo, os formadores dos professores, os responsáveis pelas
instituições formadoras e os responsáveis pelas políticas de formação.
(Monteiro, 2006, p. 67)

Mar parece assumir, em alguns aspectos, o princípio enunciado por Monteiro
(2006), pois ao narrar como procederia em uma situação de formação onde deveria
abordar as Novas Orientações Curriculares implantadas no Estado, enfatizou a
importância de firmar parceria com a equipe gestora, construindo o entendimento sobre
a relevância do tema; buscando sensibilizar os envolvidos e entender o nível de
conhecimento dos docentes sobre o assunto, de modo a integrar na formação aspecto
teórico-práticos e metodológicos. Em uma perspectiva pautada na flexibilidade, na
contextualização e na avaliação, donde parece vicejar contextualmente o grupo.
Em primeiro lugar entraria em contato com a equipe gestora da unidade escolar. É de suma
importância que a gestão da escola seja parceira e entenda a importância da formação e das
orientações curriculares. A partir dessa sensibilização, fazer um diagnóstico sobre quais as reais
necessidades de ações formativas para estes professores. Perceber até onde os professores leram e quais
os caminhos que precisam ser percorridos para o entendimento das orientações curriculares.
Após o diagnóstico, fazer o planejamento levando em consideração os aspectos conceituais e os
aspectos metodológicos, ou seja, teoria e prática (oficinas).
Lembrar sempre que o planejamento tem que ser flexível e indicativo;
Que as disciplinas e as áreas se interrelacionam;
Trabalha-se por resolução de problemas em situações contextualizadas;
Aprende-se por meio da observação atenta, da criação e da condução de projetos;
Pratica-se uma avaliação formadora diante de situações reais. (Narrativa escrita)
Atento às transformações no contexto da atuação e da formação docente, Mar
situa o CEFAPRO como uma instituição vinculada ao processo de mudanças ocorridas
no contexto histórico e social em que são demandas novas políticas para a formação
continuada de professores
Mas, as coisas tão mudando, né, o professor hoje, né, a qualidade do ensino hoje ta muito aquém
daquilo que deveria estar né e, um dos responsáveis por isso é o professor né, é a formação do professor
né, é a profissionalidade desse profissional! Da Educação... Então, e, ele tem percebido isso e neste
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caso é... nesse aspecto, o...o Centro de Formação de Mato Grosso, ele vem trabalhando justamente pra
suprir essa necessidade que o professor tem sentido na...na, lá na sala de aula e, e porque que ele tem
sentido isso né, porque há uma cobrança também da sociedade.(Mar, Narrativa oral)
Por outro lado, Ocaso apresenta uma perspectiva que se afasta sensivelmente
daquela apresentada por Mar no que se refere a política de formação presente na
instituição mencionada e, parece mirar nos meandros da concepção de formação vigente
no CEFAPRO de Cuiabá limitações bastante acentuadas, pois estaria desde a ótica deste
formador voltada para uma perspectiva Tecnicista - Racionalidade Técnica (SHÖN,
1988)
O esforço que a gente tem né...quando a gente pensa formação, quando eu digo a gente, eu digo a
Instituição, pensa formação sempre pensa que o professor venha até o CEFAPRO ou vá até...que o
CEFAPRO vai até o professor e dê um curso e que esse curso possa...o professor possa utilizar esse
curso com o aluno né. Como se fosse bem instrumental mesmo né. Então, o aluno...o professor vem
aqui...o professor-aluno né, vem aqui fazer uma...um curso de...é “O Uso do Computador em Sala de
Aula” ou qualquer coisa assim “Gêneros Textuais” e pega esse exemplo que o professor deu aqui e leva
pros alunos dele. Ou seja, pensa-se no sentido de que o professor estude aqui e ele possa repassar lá
pro aluno dele. Eu não sei se é uma questão de concepção né, mas, é...eu...penso...que esse tipo de
formação não auxilia muito. Auxilia de forma imediata porque o professor vem aqui fazer um curso e
sai com uma aula já pronta né, que o formador montou né. [...] Eu penso que isso é tecnicista.
Tecnicista no sentido de que não provoca um processo reflexivo. O professor não se dobra sobre sua
prática, não começa pensar sua prática. E, isso é muito ruim. (Narrativa oral)
A problematização apresentada por Ocaso, no que se refere ao caráter das
formações desenvolvidas no CEFAPRO de Cuiabá, a que ele denomina Tecnicista “Eu
penso que isso é tecnicista, tecnicista no sentido de que não provoca um processo
reflexivo, o professor não se dobra sobre sua prática, não começa pensar sua prática”,
parece confirmar a necessidade já anunciada de que é preciso repensar a política de
formação continuada vigente nesta instituição, pois a partir do conceito de formação tal
como compreendido neste trabalho desenvolvimento profissional, (GARCIA, 1999) e
do entendimento de que pairam nos meandros educacionais e formativos, políticas
(BALL, 1992), às quais todos os profissionais da educação precisam entender e situar
seu respectivo desenvolvimento profissional e ação educativa, parece infactível a
aceitação de que, no âmbito da formação continuada, seja concebida uma perspectiva
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em que todos os envolvidos não estejam comprometidos com uma reflexão constante,
sistemática e conjuntural acerca do contexto onde atuam.

CONSIDERAÇÕES

As políticas de formação vigente no CEFAPRO de Cuiabá, a julgar pelas
narrativas destes formadores, são interpretadas desde um prisma singular e
multifacetado. Assim, parece possível depreender que ocorre na mencionada instituição
a interpretação destas políticas (BALL, 1992), desde uma perspectiva bastante pessoal,
pautada nas crenças e nos conhecimentos de cada formador. Desta maneira, estes
formadores parecem situar o texto político a partir do modo como este interfere na ação
deles, como formadores. Assim, é possível inferir que não concebem as políticas de
formação continuada em uma perspectiva que engendre diferentes contextos, nos quais
se instaura uma discursividade perene, pautada no devir infindo de idéias,
interpretações, práticas, movimento.
É possível, portanto, dizer que as análises, aqui apresentadas apontam para a
necessidade de que a política de formação continuada vigente no CEFAPRO de Cuiabá
seja ressignificada a partir do desenvolvimento de uma nova concepção de formação
continuada, capaz de açambarcar toda a complexidade que envolve as trajetórias de
formação, a identidade dos formadores, o desenvolvimento profissional e os contextos.
Nos meandros desta nova concepção político-epistemológica de formação é preciso
considerar que aos limites do texto político, soluções precisam ser encontradas e, isto
requer dos formadores de professores o entendimento de como se processam tais
políticas, bem como uma mobilização capaz de aglutinar em torno da concepção de
formação como desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, uma atuação no
sentido de compreender que a formação se estende ao longo da vida e que mescla
aspectos pessoais, coletivos e organizacionais.
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INVESTIGANDO E FORMANDO: TÉCNICAS DE PESQUISA
POTENCIALIZADORAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DOCENTE

O objeto de estudo deste trabalho são as técnicas de pesquisa utilizadas na perspectiva
da investigação-formação docente. Este painel apresenta resultados de pesquisas
realizadas em nível de doutorado nos Programas de Pós-Graduação em Educação das
Universidades Federais do Piauí e de São Carlos (SP) cujos protagonistas foram os
professores do Ensino Fundamental e do Ensino Superior. O objetivo geral deste painel
é analisar o potencial investigativo-formativo de três diferentes técnicas, narrativas
autobiográficas, sessões reflexivas e observação colaborativa, em pesquisas de cunho
colaborativo-narrativo realizadas com professores dos Ensinos Fundamental e Superior.
O primeiro artigo discute as narrativas autobiográficas de professores iniciantes acerca
de suas aprendizagens docentes no curso de Letras-Inglês da UESPI, analisadas à luz
dos princípios teórico-metodológicos de Chené (1988), Josso (2004, 2010), Dominicé
(2008, 2010a, 2010b), entre outros. O segundo artigo discute diálogos estabelecidos em
sessões reflexivas entre professores de uma faculdade privada em Parnaíba-PI, acerca da
unidade teoria-prática, analisados à luz da Abordagem Sócio-Histórica (ASH) e do
Materialismo Histórico Dialético (MHD), de acordo com Afanasiev (1968), Vasquez
(2007), Magalhães (2009, 2011), entre outros. O terceiro artigo discute os dados da
pesquisa realizada com um professor de Matemática do Ensino Fundamental, acerca da
criatividade no ensino da disciplina, obtidos por meio da observação colaborativa e
analisados à luz da ASH e do MHD, de acordo com Ibiapina (2008), Liberali (2010),
Marx e Engels (2002), entre outros. Os resultados obtidos com as pesquisas, realizadas
na cidade de Parnaíba-PI (2012-2014), revelaram que as três diferentes técnicas de
investigação configuram-se como estratégias formativo-investigativas poderosas, não
apenas por oportunizarem aos colaboradores a (re)significação e reconfiguração das
experiências vivenciadas no decorrer dos estudos, mas também por possibilitar-lhes a
assunção do protagonismo de seus processos formativo profissional, reconhecendo-se
como parte integrante e basilar de uma história que não é apenas sua, mas de toda
sociedade.
Palavras-chave: Formação Docente. Técnicas de Pesquisa. Possibilidades Formativas.
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POSSIBILIDADES FORMATIVAS DAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS:
UM ESTUDO COM PROFESSORES INICIANTES DO CURSO DE LETRASINGLÊS DA UESPI

Renata Cristina da Cunha – IFPI, campus Parnaíba

RESUMO
Este artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no curso de Doutorado em
Educação, concluído em janeiro de 2014. Especificamente, o objeto de estudo deste
painel são as possibilidades formativas das narrativas autobiográficas escritas de
professores em início de carreira, motivada pela seguinte questão-norteadora: De que
forma as narrativas escritas produzidas por professores do curso de Letras-Inglês em
início da carreira configuram-se como possibilidades formativas ao dialogarem em
encontros colaborativo-interativos? Para responder a questão-norteadora, o objetivo
deste estudo é analisar de que forma a produção de narrativas escritas autobiográficas
contribuiu para a aprendizagem profissional crítico-reflexiva dos professores do curso
de Letras-Inglês da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), com até três anos de
experiência no Ensino Superior, ou seja, profissionais iniciantes neste nível de ensino.
Para tanto, foi realizada uma pesquisa teórico-metodológica de cunho biográficonarrativo da qual participaram três professores principiantes na docência universitária.
Para a produção das narrativas autobiográficas escritas, foram utilizados os seguintes
materiais biográficos: os memoriais de formação e as cartas pessoais, socializadas em
encontros interativo-colaborativos durante o ano de 2012. Para a análise dos dados, o
diálogo foi estabelecido com autores como Chené (1988), Josso (2004, 2010), Dominicé
(2008, 2010a, 2010b), entre outros.
Os encontros colaborativo-interativos
oportunizaram aos professores, entre outros, o compartilhamento de experiências,
saberes e reflexões, abrindo, além de um novo campo de possibilidades e
problematizações, um novo espaço para a (re)significação de experiências,
(re)elaboração de outras práticas e compreensão da própria prática docente.
Palavras-chave: Narrativas escritas. Diálogos autobiográficos. Possibilidade formativa.

PORQUE INICIAR É PRECISO
Reviver memórias, falando sobre elas, demanda muito zelo e cautela, pois
implica em relembrar e reviver não apenas fatos bons e felizes de nossas vidas, mas
também acontecimentos ruins e tristes. É como reabrir janelas há tempos fechadas, sem
a intenção de realmente abri-las. Se falar sobre nossas lembranças não é tarefa fácil, o
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que dizer sobre registrá-las por escrito? Há quem diga que pode ser ainda pior, pois
escrever é uma habilidade ainda mais elaborada do que falar. Há quem diga que é ainda
melhor, pois permite a elaboração prévia e articulação consciente das narrativas. Seja
qual for, é sempre um desafio produzir memórias, sejam elas de que natureza forem.
Nessa perspectiva, como parte da pesquisa de doutorado (CUNHA, 2014), a
questão-norteadora deste trabalho é: Em que medida a produção de narrativas escritas
autobiográficas contribuiu para a aprendizagem profissional dos professores do curso de
Letras-Inglês da UESPI no início da carreira docente? Para a realização dessa pesquisa
autobiográfica de cunho quantitativo, realizada durante o ano de 2012 com memoriais
de formação, cartas pessoais e conversas interativas, colaboraram três professores de
Língua Inglesa, iniciantes1 na carreira no Ensino Superior na Universidade Estadual do
Piauí (UESPI), campus de Parnaíba (PI), aos quais foram atribuídos os seguintes
pseudônimos: Coelho Branco, Rainha Vermelha e Rainha Branca, em virtude da
proposta da tese sobre Alice no País do Ensino Superior.
Os personagens dessa história são:
O Coelho Branco é natural de Parnaíba – PI, nascido em 1980. Estudou em escolas públicas e
privadas da cidade. Concluído o Ensino Médio, passou a trabalhar no comércio. Em 2004,
decidiu inscrever-se no vestibular para o curso de Letras-Inglês da UESPI. Durante a graduação
foi monitor de quatro disciplinas. Concluída a graduação, fez pós-graduação em Metodologia do
Ensino Superior. Em 2011 ingressou no curso de Letras-Inglês da UESPI como professor
substituto, ministrando disciplinas na área de Literatura, além de orientar alunos em seus
trabalhos de conclusão de curso.
A Rainha Vermelha nasceu em Parnaíba- PI em 1986. Sempre estudou em escolas particulares.
Ao final do 3º ano, foi aprovada no vestibular para Letras-Inglês, iniciando a graduação em
2004. No ano de 2007, um ano antes da conclusão do curso, matriculei-me no curso de
especialização em Língua Inglesa. Em 2011, foi aprovada no processo seletivo como professora
substituta do curso de Letras-Inglês da UESPI, ministrando disciplinas relacionadas à Língua
Inglesa, além de orientar monografias.
A Rainha Branca nasceu em Parnaíba, Piauí, em 1985. Estudou em escolas públicas e privadas.
Em 2004, um ano após a conclusão do Ensino Médio, fui aprovada no curso de Letras Inglês na
UESPI. Ainda no último ano da faculdade, inscreveu-se na especialização em Letras-Inglês. No
ano de 2011, ingressou como professora substituta do curso de Letras-Inglês da UESPI,
ministrando aulas, orientando alunos em monografias e participando de bancas examinadoras de
conclusão de curso e de seleção de professores.

Delineados os perfis dos três colaboradores deste estudo, enfatizo que a minha
opção por esse estudo de cunho qualitativo-autobiográfico, enquanto procedimento
metodológico, enfoca não apenas as narrativas autobiográficas acerca de fatos da vida
1

Apoiando-me em Huberman (1992), considero iniciantes os professores com até três anos de experiência
profissional no magistério.
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pessoal e profissional dos professores iniciantes, mas também a possibilidade da
(re)estruturação de suas experiências formadoras, contribuindo assim com seu processo
de aprendizagem docente.
Os excertos desta seção revelaram as experiências formadoras vivenciadas pelos
colaboradores no período de realização da pesquisa e potencializadas não apenas pelo
engajamento no grupo e produção/socialização das narrativas escritas nas ocasiões dos
encontros interativos, mas também pela oportunidade ímpar de produção individual e
coletiva de novos saberes, sobretudo os autobiográficos, por meio do caminhar para si,
possibilitando assim o (re)conhecimento de si enquanto ser ativo, autônomo e
responsável pela própria aprendizagem e desenvolvimento profissional.

ESCRITAS DE SI: os memoriais de formação e as cartas narrativas

Na perspectiva biográfico-narrativa, escrever sobre si também se configura
como um espaço de aprendizagem e desenvolvimento profissional docente. De acordo
com Souza (2006), produzir narrativas escritas demanda do professor a capacidade de
manusear sua língua materna para escolher e ordenar as palavras de modo que essas
possam expressar da forma mais adequada e aproximada seus modos de pensar, sentir e
agir.
Nas palavras escritas, os professores podem, portanto, vislumbrar o reflexo das
experiências vivenciadas ao longo de sua trajetória formativa, pois para registrar por
escritos essas experiências formadoras eles precisam, além de encontrar as palavras
certas, refletir sobre sua trajetória de vida, repleta de alegrias, certezas e possibilidades,
mas também de tristezas, incertezas e limitações. Com essa intenção, os colaboradores
foram convidados a escrever, além de cartas narrativas, seus memoriais de formação.
Sobre as aprendizagens adquiridas e os sentimentos vivenciados ao produzir
esses instrumentos, o Coelho Branco escreveu e falou:
Chego ao final da escrita destas memórias com uma sensação muito grande de
felicidade. Depois de relembrar tantos fatos que estão guardados na memória, foi
possível perceber minha evolução e felizmente, de forma positiva. O processo de
escrita destas memórias serviu para reviver muitas experiências do passado e
refletir na forma como foram conduzidas e me fizeram pensar na minha atuação,
levantando hipóteses que me fizeram indagar se que poderia ter feito diferente ou
deixado de fazer. [...] Confesso que algumas histórias ficaram de fora, procurei
selecionar as mais marcantes para colocá-las aqui para vocês. Espero que estas
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lembranças possam ajudar ou até mesmo inspirar a quem possa interessar,
principalmente jovens professores em início de carreira, que como eu, almejam
uma educação melhor e mais igualitária para nosso país. (Memorial do Coelho
Branco) [...]. Depois de ler o memorial, Elaine relatou que esta atividade a ajudou
muito a pensar no que já foi, no que é e no que ela quer ser. O memorial ajuda a
eternizar o passado e segundo ela foi maravilhoso escrever. Eu compartilho deste
sentimento com ela e posso afirmar que é muito bom mesmo. Passei alguns meses
para escrever o meu. Fiz devagarzinho, selecionando o que poderia ser interessante
de ser falado e agora chegou o momento de compartilhar com vocês. Vamos lá
então. Espero que tenham gostado de ler sobre minha história e estou pronto para
ouvir suas impressões. (Quinta carta do Coelho Branco) Logo no inicio Renata
chamou atenção para uma parte do que foi lido: “[...] e até mesmo enxergar em
minhas vivências coisas que não havia visto no momento em que vivenciei a
situação” (SOARES, 1991). Esta colocação reflete bem todo o processo da escrita
de nossos memoriais, que nos permite voltar ao passado e até mesmo entender o
porquê de algumas consequências de decisões tomadas e esta reflexão nos ajuda
hoje, quando estamos mais maduros, mas ainda nos deparamos com decisões a
serem tomadas e consequências a serem enfrentadas. (Oitava carta do Coelho
Branco) Agora em relação à carta, o pensamento principal que eu tive foi um
entusiasmo em colocar todas essas experiências no papel porque iam ficar perdidas
no ar, pois a memória da gente não é tão poderosa. (Fala do Coelho Branco no
primeiro encontro).

O fragmento acima confirma que narrar transcende informar, implica, acima de
tudo, em compreender quem somos e como nos tornamos o que somos no presente. A
produção dessas narrativas escritas possibilitou ao colaborador empreender uma viagem
no tempo cujo ponto de partida foram as seguintes questões: Que professor eu fui/era?
Que professor eu sou? Que professor eu serei? As escritas de si, portanto, auxiliaram o
colaborador a ampliar sua capacidade de pensar, avaliar e analisar o que não apenas o
que fez e faz, mas também fazer projeções para o futuro, remetendo-o, na perspectiva de
Souza (2004, p. 75) a uma dimensão de "auto escuta de si mesmo, como se estivesse
contando para si próprio suas experiências e aprendizagens que construiu ao longo da
vida, através do conhecimento de si".
A reflexividade biográfica emergiu como um dispositivo indispensável para o
processo, sem o qual o Coelho Branco não teria sido bem sucedido em sua viagem.
Zeichner (1993) enfatiza que refletir sobre a própria prática não é um processo
espontâneo do professor. Deve ser, além de uma ação intencional, potencializada
também por um (ou mais de um) dispositivo(s) externo(s), como no caso da pesquisa: a
produção de narrativas autobiográficas.
As narrativas indicaram também que o Coelho Branco tinha consciência das
implicações da exposição de suas histórias e memórias escritas, e que, em virtude disso,
optou deliberadamente por expô-las de forma cautelosa e planejada, revelando um
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sentimento de prudência. Lima (2006, p. 128) esclarece que "[...] a prudência está
orientada pelo medo de errar, pela vontade e responsabilidade por acertar”. Os
depoimentos do colaborador revelaram, portanto, a tênue relação entre prudência e
memória, pois ser prudente no campo autobiográfico implica na seleção e até mesmo
censura de das histórias a serem compartilhadas. Revisitar o passado, portanto, ofereceu
subsídios, por meio de experiências prévias, para encaminhar comportamentos e
condutas do colaborador no futuro.
A exemplo da Rainha Branca, o Coelho Branco demonstrou grande interesse e
alegria em socializar seus escritos não apenas com o grupo, mas com outros professores,
interessados em conhecer suas histórias e memórias e também dispostos a aprender com
elas. Com essa intenção, o colaborador demonstrou não apenas valorizar, mas também
querer dar maior visibilidade à sua produção intelectual, atitude bastante louvável e
admirável que deve ser seguida por todos os profissionais da educação vez que,
“infelizmente, ao longo da história, o magistério foi tão desqualificado que, [...] a
grande maioria dos educadores considera que suas experiências não têm importância
suficiente para serem documentadas e se tornarem públicas” (PRADO; FERREIRA;
FERNANDES, 2011, p. 146).
No excerto retirado da oitava carta, o Coelho Branco utilizou a seguinte citação
de Soares (1991, p. 72) “[...] e até mesmo enxergar em minhas vivências, coisas que não
havia visto no momento em que vivenciei a situação”, trazendo para dentro de sua
narrativa uma voz de autoridade2. É possível inferir que o colaborador tenha recorrido a
essa voz externa tanto para legitimar e validar as reflexões que apresentou na sequência
quanto para isentar-se qualquer responsabilidade sobre o que escreveu.
No trecho final da narrativa, o Coelho Branco reportou-se especificamente à
escrita das cartas narrativas, gênero autobiográfico utilizado com a intenção de, durante
a escrita, provocar nos colaboradores momentos de retrospecção e reflexão sobre as
recordações-referências que marcaram sua trajetória formativa, não apenas no que tange
à escrita do memorial e das cartas, mas de todo processo vivenciado no grupo de
pesquisa (CHENÉ, 1988; JOSSO, 2004, 2010; DOMINICÉ, 2008). É possível inferir,
portanto, que escrever as cartas, registrando suas recordações e reflexões por escrito,

2

Termo cunhado por Prado, Ferreira e Fernandes (2011), a partir da categoria “enunciado investido de
autoridade” de Bakhtin (1997).
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possibilitou-lhe não apenas revisitar suas histórias e memórias, mas também
compreender por que foram internalizadas a sua forma de pensar, sentir e agir.
Sobre as possibilidades das narrativas escritas, a Rainha Vermelha escreveu:
E como é possível aprender com as experiências dos outros, é através deste
memorial, dividindo momentos com meus colegas que viso me tornar alguém
melhor e até mesmo enxergar em minhas vivências coisas que não havia visto no
momento em que vivenciei a situação. [...] Escrever estas memórias me fizeram
refletir muito sobre meus saberes docentes e do quanto eu ainda tenho que
melhorar. Sei que este memorial ainda não está encerrado, pois todas as vezes que
eu o olho incluo algo novo, mas ao final dele tenho a completa certeza de que estou
na profissão certa e de que nem uma outra me faria um ser humano tão feliz quanto
eu sou. (Memorial da Rainha Vermelha). Voltando ao memorial da Rainha Branca
me identifiquei com ele por diversas vezes, temos muita coisa parecida. A leitura
dele me fez lembrar coisas minhas para colocar no memorial sem fim, como eu
chamo o meu! [...] Essa minha carta é bem mais curta porque tudo que tinha na
cabeça escrevi no memorial! Eu preciso dizer que exercício maravilhoso foi
escrever este memorial, me fez refletir e pensar, além de que revendo o que
aconteceu pude enxergar pontos que antes não tinha visto. (Quarta carta da Rainha
Vermelha)

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

ISSN 2177-336X

7695

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

alguns amigos que eu me comunicava com cartas com essa, bons tempos aqueles!
(Sexta carta da Rainha Branca). [...] Acho que a gente tem essa questão da troca de
experiências e também essa questão do melhorar, eu acho que aqui nós vamos
melhorando e com a ansiedade a gente vai querendo acrescentar coisas, até porque
quando você vive alguma coisa você sempre quer acrescentar, por exemplo, se eu
ler o memorial de novo eu vou querer acrescentar coisas novas, através daquilo que
a gente já escreveu a gente vai lembrando pequenas coisas e vai tentando melhorar.
(Fala da Rainha Branca no oitavo encontro).

Antes de se dedicar ao processo de escrita, é preciso que o professor-autor seja
estimulado a enveredar-se pelos meandros de suas recordações e lembranças para
depois, deliberadamente narrar suas histórias e memórias. Para a Rainha Branca, a mola
propulsora para a escrita de seu memorial foi a alegria e o contentamento em poder
socializá-lo com os membros do grupo e o desejo latente de compartilhá-lo com outros
professores iniciantes na carreira universitária, corroborando as ideias defendidas por
Goodson (1992) sobre a relevância da voz do professor ser ouvida, especialmente
quando falam do seu trabalho, de que modo que o narrador assuma o protagonismo de
suas memórias e histórias.
As reflexões iniciais acerca das escritas de si da colaboradora alinham-se as
ideias de Souza (2008) quando ressalta que escrever sobre si não é nem uma atividade
mecânica nem técnica; é, além de uma forma de conhecimento de si, um meio de
transformação de si, potencializado pela valorização da subjetividade e das experiências
formadoras. É possível inferir, portanto, que as escritas de si para si mesma
oportunizaram à Rainha Branca escutar a si própria para refletir sobre as suas
recordações-referências antes/durante/depois de registrá-las em seu memorial.
Na sequência de sua narrativa, a colaboradora evidenciou outra interface basilar
das escritas de si: a assunção de papéis duplos e simultâneos, narradora e leitora. Antes
de compartilhar seus escritos com o grupo, ela foi a primeira leitora de suas memórias,
“[...] assum[indo] o papel de analista do já escrito [permitindo-se], por assim dizer, o
controle de qualidade, do ponto de vista do conteúdo da forma. Aquele que escreve tem
de ser, quase ao mesmo tempo, autor, leitor e revisor” (PRADO; SOLIGO, 2007, p. 34).
Tornar-se autora e escritora de suas histórias e memórias demandou uma releitura
cuidadosa do mundo, exigindo da Rainha Branca um compromisso com seu próprio
texto, refinado não apenas durante sua escrita, mas, sobretudo durante sua leitura
seletiva.
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Na sequência da narrativa, a colaboradora ateve-se a um momento específico do
processo formativo-investigativo em que, por razões técnicas, precisou escrever uma de
suas cartas de forma tradicional, ou seja, manuscrita. O depoimento revelou seu
saudosismo do tempo em que a comunicação não era tão fortemente mediada pela
tecnologia eletrônica como hoje em dia, corroborando os estudos de Galvão e Gotlib
(2000) acerca do desuso ou quase extinção desse gênero textual.
Muito embora as cartas sejam sempre redigidas para um destinatário, contribuem
para a formação do remetente porque, a exemplo dos memoriais, escrever demanda do
autor não apenas o registro escrito, mas também ler e pensar sobre o que foi escrito. A
escrita de si demanda, assim, a reflexão do próprio autor, o pensar sobre si mesmo,
revelando-se

como

uma

estratégia

autoformativa,

conforme

destacado

pela

colaboradora.
Alinhando-se à perspectiva de Souto Maior (2001), Cunha (2002), Silva (2002),
entre outros, o depoimento da Rainha Branca confirmou que escrever cartas possibilitou
uma maior aproximação com sua própria história e com as histórias dos demais
membros do grupo, pois fomentou o intercâmbio de informação e aproximou autora e
leitores ao compartilharem suas histórias e memórias, abrindo espaço para a
imaginação, empatia, cumplicidade, alteridade e solidariedade.

PORQUE CONCLUIR É (IM)PRECISO

Escritas de si, escritos autobiográficos, escrita autorreferencial, narrativas
autobiográficas escritas; enfim são múltiplas as expressões que congregam o gênero de
escrita em que o professor-autor escreve sobre si mesmo a fim de potencializar seu
desenvolvimento pessoal e profissional, vez que, por meio da escrita. Nessa perspectiva,
escrever sobre si para si mesmo fomenta o autoconhecimento, potencializando assim o
caminhar para si.
Ao olharem para si e também para o outro quando escreveram suas histórias e
memórias estimulou os colaboradores a refletirem não apenas sobre sua trajetória
formativa, mas também a (re)conhecerem os momentos-charneira que os encaminharam
para novas direções, especialmente na universidade como acadêmicos e depois como
professores iniciantes, evidenciando assim o potencial formativo das narrativas
autobiográficas escritas.
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A socialização dos memoriais de formação e das cartas narrativas nas conversas
interativas promoveu identificação entre os colaboradores, pois muitas das memórias
narradas por cada um deles se aproximavam de situações vivenciadas pelos demais
configurando-se assim como potentes “gatilhos de memória” que, entre outros,
(re)encaminharam tanto os escritos que já haviam sido produzidos até aquela ocasião
quanto os que seriam produzidos a posteriore.
As narrativas escritas compartilhadas no grupo oportunizaram, portanto, o
encontro dos colaboradores para compartilharem experiências, saberes e reflexões,
abrindo, além de um novo campo de possibilidades e problematizações, um novo
espaço para a ressignificação de experiências, reelaboração de outras práticas e
compreensão da própria prática docente. Isso porque, foram estimulados a desenvolver
uma atitude critico-reflexiva, assumindo-se como professores críticos diante da
retrospectiva de sua trajetória de vida e participação no grupo de pesquisa.
Os colaboradores também (re)conheceram a importância de registrar por escrito
suas narrativas autobiográficas eternizando assim suas histórias e memórias tornando-as
leituras privilegiadas não apenas para si mesmos e os demais membros do grupo, mas
também para outros professores iniciantes, porque “a escrita é uma arma poderosa,
senão por outra razão, porque seu destino é a leitura. A escrita documenta. Comunica.
Organiza. Eterniza. Subverte. Faz pensar. A nós mesmos e aos leitores” (SOLIGO;
PRADO, 2007, p. 35).
Em suas narrativas, os colaboradores escreveram também sobre as mudanças
pelas quais passaram ao longo de suas trajetórias ilustrando-as, especialmente com
exemplos sobre o início da docência universitária, reportando-se ao que fizeram e a
como pensavam nesse período e como essas ações e pensamentos foram revisitados e
refletidos no contexto formativo-investigativo da pesquisa.
Ao escreverem sobre si, para si e para o outro, cada colaborador narrou em seus
textos autobiográficos não apenas acontecimentos pessoais, mas também aqueles
relacionados à escolha da docência, à vida acadêmica, e, sobretudo, ao exercício da
docência universitária e à participação do grupo, conforme foram solicitados. Para tanto,
cada professor precisou revisitar, avaliar e (re)organizar suas histórias e memórias,
revelando, assim, seus olhares sobre si mesmos, seus desejos, expectativas e dúvidas,
construídas, desconstruídas e reconstruídas até então.
Em síntese, o corpus analisado corroborou o referencial teórico adotado acerca
das potencialidades formativas das narrativas autobiográficas orais e escritas,
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fomentando novas formas de pensar, sentir e agir dos colaboradores da pesquisa. Os
diálogos autobiográficos tornaram-se formativos quando os professores assumiram o
papel de colaboradores de sua própria formação conscientizando–se não apenas da
necessidade de auto avaliarem-se, mas, sobretudo da necessidade de desenvolverem-se
enquanto pessoa e profissional.
As narrativas autobiográficas configuraram-se, portanto, como estratégias
formativo-investigativas poderosas, não apenas por oportunizarem aos colaboradores da
pesquisa a (re)significação e reconfiguração dos espaços, dos tempos e das experiências
vivenciadas, mas também por possibilitar-lhes reconhecerem-se como parte integrante e
basilar de uma história que não é apenas sua, mas de toda sociedade.
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O VOO COLABORATIVO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: AS
SESSÕES REFLEXIVAS COMO PROCEDIMENTOS FORMATIVOS

Maria Ozita de Araújo Albuquerque

RESUMO
Este artigo tem como objetivo compreender a sessão reflexiva como propiciadora da
reflexão crítica sobre a prática pedagógica que os professores da Educação Superior
realizam no exercício da docência universitária. O estudo é um recorte da Tese de
Doutorado desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade
Federal do Piauí, defendida em 2015. Participaram da pesquisa seis professores, sendo
cinco do curso de Pedagogia e um do curso de Bacharelado em Direito, que atuam na
Educação Superior de uma instituição privada em Parnaíba-PI, realizada durante o ano
de 2013. O referencial teórico metodológico está embasado na Abordagem SócioHistórica e no Materialismo Histórico Dialético. Para o desenvolvimento da
investigação optamos pela pesquisa colaborativa, que trabalha pesquisa e formação.
Está fundamentado em Afanasiev (1968), Candau e Lelis (1995), Bakhtin (2002), Marx
e Engels (2002), Vasquez (2007), Magalhães (2009, 2011) entre outros. Os
procedimentos para produção dos dados foram: observação da aula das partícipes,
observação colaborativa e sessão reflexiva com o apoio da videogravação. Neste artigo
apresentamos um episódio da reflexão interpessoal da prática pedagógica da professora
Renata. O conceito de interação verbal bakhtiniano serviu de base para a análise do
movimento dialógico dos enunciados e enunciações que ocorre na interação verbal das
partícipes. O processo investigativo possibilitou a compreensão de que a reflexão crítica
é dispositivo que possibilita importantes transformações na prática pedagógica dos
professores da Educação Superior. No caso deste estudo, a reflexão crítica realizada nas
sessões reflexivas possibilitou aos partícipes compreenderem com elevado nível de
consciência a prática pedagógica que realizam no exercício da docência.
Palavras-chave: Educação Superior. Sessão reflexiva. Reflexão crítica. Colaboração.

INTRODUÇÃO
Este artigo resulta da pesquisa colaborativa desenvolvida no Programa de Pósgraduação em Educação da Universidade Federal do Piauí em nível de doutorado,
intitulada “UM VOO EMANCIPATÓRIO DE FORMAÇÃO: o processo colaborativo
crítico-reflexivo e a prática pedagógica dos docentes da Educação Superior”, sob a
orientação
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A opção pela pesquisa colaborativa justifica-se por compreendermos que esta
modalidade de investigação, que trabalha com pesquisa e formação, possibilita o
desenvolvimento pessoal e profissional do grupo de professores partícipes da
investigação, assim como possibilita a “[...] compreensão, interpretação e transformação
de processos educativos”. (IBIAPINA; MAGALHÃES, 2009, p. 73).
No contexto desta Pesquisa Colaborativa, os partícipes tiveram oportunidade de
expor suas experiências, analisando, refletindo e colaborando uns com os outros, visto
que esse processo criou oportunidade para refletirmos criticamente com o outro sobre a
prática pedagógica, a fim de torná-la mais crítica e criativa. Ressaltamos que este tipo
de pesquisa valoriza o caráter da participação, mediação e reflexão crítica, no processo
de produção do conhecimento.
A pesquisa colaborativa está voltada para a produção do conhecimento
científico, o que exige rigor metodológico e organizacional; é compreendida por
Ferreira e Ibiapina (2011) como prática que engaja professores na coprodução de
conhecimentos e cria condições para refletirem criticamente sobre a prática pedagógica
a partir de seu próprio agir, possibilitando transformações e o desenvolvimento pessoal
e profissional.
Dessa forma, a referida pesquisa criou condições para que o processo críticoreflexivo dos partícipes envolvidos na investigação ocorresse, pois ensejou a expansão
da compreensão da unidade teoria-prática, por meio de práticas colaborativas, reflexivas
e críticas desenvolvidas no processo de investigação.
Nesse sentido, para promover transformações na ação pedagógica, é necessário
que a prática seja apoiada na reflexão crítica (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2011).
Assim, criamos condições para que os partícipes deste estudo questionassem suas ações,
por meio da utilização dos seguintes instrumentos: observação, observação colaborativa,
sessões reflexivas, tendo como apoio a videogravação, a fim de que tivéssemos
oportunidade de realizar a reflexão crítica da prática pedagógica de forma colaborativa,
possibilitando-nos produzir conhecimento e desenvolvermo-nos profissionalmente. No
presente trabalho estamos apresentando a análise de um episódio da sessão reflexiva da
aula de Renata, uma das partícipes da pesquisa.
Não compreendemos a colaboração desencadeada pela reflexão crítica como
atividade estática, tampouco como ação que acontece de forma harmoniosa. Como
processo dialético, a colaboração envolve o “[...] co-pensar e agir de forma a ouvir e
compreender o outro, mas também [...] questionar com base em argumentos concretos”
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(MAGALHÃES, 2011, p. 18). No caso dos partícipes do presente estudo, os confrontos
contribuíram para que os professores da Educação Superior partilhassem conhecimentos
e experiências, expandindo a compreensão da prática pedagógica que realizam.
No desenvolvimento da Pesquisa Colaborativa, todos os partícipes têm
envolvimento nas atividades, são considerados produtores de conhecimento, pois a
colaboração envolve a participação dinâmica de todos, o que contribui para a produção
do conhecimento e para o desenvolvimento da pesquisa. Ou seja, pesquisadores e
colaboradores negociam crenças e valores e produzem teorias sobre a prática de forma
interativa.
Colaborar é, portanto, processo intencional que requer confiança entre os
participantes do grupo, de forma que todos se sintam à vontade para externar
contribuições e receber críticas sobre elas. Nessa perspectiva, a possibilidade de refletir
junto exige que a colaboração seja fundamentada no princípio que elegemos para
orientar esta pesquisa, definido como a relação entre pesquisa e formação, conforme
propõe Desgagné (1997). Na investigação colaborativa, pesquisa e formação ocorrem de
forma simultânea.
A compreensão simultânea da atividade de pesquisa e de formação dos
professores é um ponto relevante na Pesquisa Colaborativa. Para Ninin (2011, p. 102),
os participantes não são “[...] recipientes para depósitos dos saberes de seus
pesquisadores, mas parceiros responsáveis na apresentação de argumentos, interpretação
e reconstrução dos saberes em discussão”. Nesse sentido, a formação, via pesquisa,
surge como orientação nuclear de formação profissional, em que os professores não são
vistos como executores e reprodutores de teorias e práticas elaboradas por outros, mas
como elaboradores da unidade teoria-prática.
A Pesquisa Colaborativa associada à reflexão crítica possibilitou aos professores
compreenderem suas ações, socializarem informações e reelaborarem conhecimentos
relacionados com a prática, de forma contextualizada. Nesta pesquisa, teoria e prática
foram trabalhadas como unidade, pois entendemos que não existe prática sem teoria e
que a teoria se expressa por meio das práticas, sendo influenciada pela prática. Nesse
processo, a reflexão crítica tem como função fundamental possibilitar a compreensão da
referida unidade.
Assim, é necessário que a prática do professor seja apoiada pela reflexão crítica
do fazer pedagógico, que, segundo Oliveira e Magalhães (2011, p. 68) constitui-se
como processo que inclui o “saber-fazer, o porquê fazer e o como fazer”. É fundamental
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que a reflexão ocorra mediante ações sistematizadas que auxiliem o professor a
modificar a compreensão das ideias construídas socialmente sobre o pensar e fazer
docente.
A pesquisa que desenvolvemos possibilitou aos partícipes refletirem
criticamente sobre a unidade teoria-prática e efetivarem novas interpretações sobre as
teorias que orientam o fazer docente, para expandir conhecimentos teórico-práticos.
Neste contexto, a escolha da pesquisa colaborativa requer opções metodológicas
que valorizem técnicas e procedimentos que possibilitem o aprendizado da participação
colaborativa e uso da linguagem como instrumento dialógico3 de produção de
conhecimento. O estudo está ancorado na abordagem Sócio Histórica, pois ela nos
possibilita compreender que o processo de desenvolvimento histórico, social, cultural e
psicológico do homem ocorre por meio da linguagem.
Para apresentar a análise do episódio da sessão reflexiva coletiva da professora
Renata e discuti-la a luz dos pressupostos teóricos que orientam nosso trabalho
iniciaremos discorreremos sobre um dos procedimentos utilizados na pesquisa, a sessão
reflexiva, explicitando-a. Em seguida apresentamos o processo de análise dos dados
produzidos no desenvolvimento da sessão reflexiva coletiva da aula da partícipe Renata
realizada no dia 12 de abril de 2014 e no final a síntese conclusiva das análises
realizadas.
A seguir, discorremos sobre a sessão reflexiva, um dos procedimentos
metodológicos utilizado no desenvolvimento da pesquisa.

SESSÃO REFLEXIVA: propiciadora de novos voos

A sessão reflexiva é procedimento que tem o objetivo de oportunizar aos
professores analisar e discutir a prática, por meio da reflexão crítica, utilizando como
princípio básico a interação dialógica.
Nesse contexto, as sessões reflexivas contribuem para a formação contínua do
grupo de professores, uma vez que possibilitam a reflexão das práticas e das questões
políticas e sociais que ocorrem fora do espaço universitário e que interferem no
exercício da profissão docente. Vale ressaltar que o processo reflexivo possibilitou aos

3

Na concepção bakhtiniana, o termo dialógico está relacionado a dinâmica que se estabelece entre
diversas vozes sociais e complexa cadeia de responsividade.
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professores repensarem e modificarem seus objetivos, tendo como ponto de partida as
discussões sobre a unidade teoria-prática (IBIAPINA, 2008).
Tendo como base o exposto, utilizamos, neste estudo, a sessão reflexiva, por
considerarmos que a apropriação da reflexão crítica cria condições para explicitarmos a
unidade teoria-prática, no desenvolvimento da prática pedagógica. Nas sessões
reflexivas, os partícipes tiveram oportunidade de refletir sobre a prática pedagógica, a
fim de compreender o quê, como e por quê realizam determinadas ações, bem como
entender as teorias que embasam sua prática.
As sessões reflexivas foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra. No
momento da transcrição, tivemos o cuidado de não deixar que nenhum detalhe da fala
dos partícipes fosse suprimido. Em seguida, devolvemos aos partícipes, para que
fizessem as correções que julgassem necessárias, a fim de que pudéssemos fazer a
redação final. O referido procedimento teve como objetivo propiciar aos professores a
reflexão crítica sobre a prática pedagógica que realizam no exercício da docência, tendo
como eixos norteadores a reflexão intrapessoal e a interpessoal.
A reflexão interpessoal foi realizada com a pesquisadora e cada partícipe em
momentos distintos, possibilitando que os professores refletissem sobre a prática ao
assistirem à filmagem e ao lerem a transcrição da sessão reflexiva. A reflexão
interpessoal sobre a ação pedagógica aconteceu, também, de forma coletiva por meio
das sessões reflexivas. Na oportunidade, cada partícipe colaborou com suas observações
e sugestões para a explicitação da unidade teoria-prática, assim como para a
reconstrução da prática pedagógica. Nessas sessões, foram compartilhados pontos de
vista, interesses comuns e divergentes.
Assim, as sessões reflexivas propiciaram reflexão crítica e colaborativa, em que
os professores envolvidos nas discussões compartilharam significados e negociaram
sentidos da prática pedagógica que realizam. Foram realizadas duas sessões reflexivas
com o objetivo de propiciar aos partícipes, em contexto de colaboração, a condição de
refletirem criticamente de forma sistemática e intencional sobre a prática pedagógica.
Isto porque, quando lançamos a proposta para a realização da sessão reflexiva coletiva,
somente duas professoras volitivamente se colocaram à disposição, para que a filmagem
de sua aula fosse exibida para o grupo.
Neste artigo apresentamos um episódio da reflexão interpessoal da prática
pedagógica da professora Renata.
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Segunda sessão reflexiva: o voo coletivo da aula da partícipe Renata
A sessão reflexiva da aula de Renata foi realizada no dia 12 de abril de 2014,
com início às 15 horas e término às 18 horas e 30 minutos na residência do Afranio com
a presença de todos os seis partícipes. Iniciamos assistindo ao vídeo com o tema “Dicas
de Julie”4 e, após a exibição, abrimos a mensagem apresentada para discussão,
relacionando-a à reflexão da prática pedagógica.
No momento seguinte, assistimos à filmagem da aula da Renata, em seguida, a
partícipe realizou a autorreflexão da prática pedagógica e depois abrimos para discussão
com o grupo. O espaço de reflexividade contribuiu para que a professora refletisse de
forma sistemática e intencional sobre seu agir docente. A professora Renata mostrou-se
aberta às críticas e sugestões dos partícipes, ouvindo-os sempre atentamente.
A seguir, apresentamos o processo de análise dos dados produzidos no
desenvolvimento da sessão reflexiva coletiva da aula da partícipe Renata realizada no
dia 12 de abril de 2014.

DOCENTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: alçando voos mais altos

Neste tópico, refletimos e analisamos a importância da reflexão crítica ser
realizada com o outro. A partir dos princípios da pesquisa colaborativa, entendemos que
os contextos críticos colaborativos não se constituem sem uma relação de confiança
mútua e de respeito ao outro.

Episódio 35
Fátima: – Eu percebi na aula da Renata, às vezes, ela propôs muito a reflexão, só
que ficava muito solitário para o aluno, ele não teve esse espaço para colocar,
mas também não por ela ter fechado as portas, que percebi ali, que esse é um
assunto que sempre a gente acha que não domina, então, muitas vezes, você fica
retraído.
Ozita – Fica retraído.
Fátima – Com medo de se expor né.
Afrânio – Aguardando né o conteúdo.
[...]
Fátima – Se ela tivesse puxado um pouco.
[...]
4

Vídeo retirado do site: https://www.youtube.com/watch?v=4nh1RaIVLcg em 01.04.2013.
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Fátima – Se ela tivesse puxado um pouco mais, mesmo na pouca experiência
deles, ela poderia ter feito essa troca com eles, né, ai então ela disse assim,
porque que não escrevem naquela hora.
Ozita – Não publicam, né.
Fátima – Propor uma reflexão, nós estamos é exercitando isso, como é que nós
estamos fazendo isso, eles poderia ter ressaltado alguma coisa naquele momento,
mas ali ela direcionou muito né, automaticamente ela já tinha.
Ozita: Encaminhou outra coisa.

Na interação dialógica desenvolvida no episódio 35, os partícipes revelam seus
entendimentos sobre a reflexão crítica ser realizada isoladamente. Quando a professora
Fátima, referindo-se à aula de Renata, diz “[...] às vezes ela propôs muito a reflexão,
só que ficava muito solitário para o aluno, ele não teve esse espaço para colocar”,
traz a marca de que a reflexão critica necessita ser coletiva, mas, para que aconteça, é
necessário que sejam criadas condições para o aluno se posicione perante o que está
sendo discutido. Muitas vezes, o aluno não participa da aula com medo de se expor, o
que requer uma prática pedagógica questionadora, a fim de que se sinta motivado a
trocar ideia, experiência com o outro.
A partícipe Fátima cria contexto colaborativo ao expressar o ponto de vista e
desencadear conflitos mediados pela pesquisadora que contribuíram para o grupo, em
especial para Renata expandir a compreensão de que a reflexão crítica deve ser
realizada com o outro, ao enunciar “se ela tivesse puxado um pouco mais, mesmo na
pouca experiência deles, ela deveria ter feito essa troca com eles”. Fátima, ao se
posicionar dizendo que Renata deveria ter dialogado mais com os alunos, provocado
uma reflexão, contribuiu para que a partícipe Renata e o grupo repensassem a prática
que desenvolvem. A propósito dessa visão, Freire (2011, p. 89) afirma “[...] daí que não
deva ser um pensar no isolamento, na torre de marfim, mas na e pela comunicação, em
torno, [...], de uma realidade”.
A interação dos sujeitos se dá por meio da comunicação que se concretiza com a
linguagem. A filmagem possibilitou a análise e discussão entre os partícipes, ao
observarem que, na aula filmada de Renata, o aluno tinha o papel de ouvinte, que
apenas compreendia passivamente o conteúdo exposto pelo professor, não assumindo
posição responsiva (BAKHTIN, 2011, p. 289). Neste tipo de prática, inexiste, na
enunciação, alternância dos falantes, ou seja, as réplicas são mínimas, prevalecendo a
voz do professor. De acordo com o referido autor, “[...] todo enunciado é um elo na
cadeia da comunicação discursiva”, porque todos os enunciado são plenos das palavras
dos outros.
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Na colaboração foi possível elaborar a compreensão de que a prática pedagógica
analisada foi construída com base na racionalidade técnica (PEREZ GÓMES, 1998), em
que o professor é visto como um técnico, que aplica rigorosamente a teoria sem
valorizar a prática. A prática desenvolvida nesta perspectiva é acrítica e a reflexão fica
restrita ao nível técnico.

CONCLUSÃO: rumo a novos voos

Neste artigo, procuramos demonstrar que a sessão reflexiva é procedimento
que propicia aos professores da Educação Superior a reflexão crítica sobre a prática
pedagógica que realizam no exercício da docência, funcionando como suporte para o
desenvolvimento profissional docente.
Por meio das sessões reflexivas apoiadas pela videogravação, criamos espaços
para promover a reflexão crítica colaborativa com os pares, compartilhamos ideias,
expandimos conhecimentos, analisamos práticas individuais e coletivas, possibilitandonos a transformação da prática.
No processo de reflexão crítica, foi possível confrontar, na perspectiva sóciohistórica, a prática pedagógica desenvolvida pelos professores na sala de aula. Nossas
reflexões foram crítica e colaborativa, pois tivemos oportunidade de confrontar e
reconstruir os conhecimentos teóricos e práticos, no processo crítico-reflexivo
desencadeado.
Compreendemos que a reflexão crítica é dispositivo que possibilita importantes
transformações na prática pedagógica dos professores da Educação Superior. Mas, é
importante destacar que não é qualquer reflexão que leva à transformação, pois existem
diferentes níveis de reflexão que permeiam a prática pedagógica dos professores.
Ressaltamos que, ao refletir criticamente, o homem revela a relação entre pensamento e
ação nas situações concretas em que se encontram, o que lhes permite compreender a
relação teoria e prática nos contextos em que se encontram. No caso deste estudo, a
reflexão crítica realizada nas sessões reflexivas possibilitou aos professores da
Educação Superior compreender a unidade teoria-prática ao desenvolver a prática
pedagógica em uma instituição superior de Parnaíba-PI.
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OBSERVAÇÃO COLABORATIVA: COPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
NA COMPREENSÃO DA UNIDADE TEORIA-PRÁTICA NA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Elieide do Nascimento Silva

RESUMO
Este artigo tem como objetivo responder ao seguinte questionamento: Que relações são
estabelecidas entre os fundamentos das práticas de resolução de problemas com as ações
utilizadas pelo professor? A fim de responder esta pergunta, foi estabelecido o seguinte
objetivo geral: Investigar as relações estabelecidas entre os fundamentos das práticas de
resolução de problemas com as ações utilizadas por professor de Matemática do Ensino
Fundamental, protagonista da pesquisa em tela que apresenta discussões que trazem à
tona a unidade teoria-prática na resolução de problemas nesta área de conhecimento. O
estudo é um recorte da Tese de Doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal do Piauí, defendida em 2015. A pesquisa,
realizada ao longo do ano de 2014, adota os princípios do Método Materialismo
Histórico Dialético, da Teoria Sócio-Histórica e da Pesquisa Colaborativa à luz dos
princípios teórico-metodológicos de Afanasiev (1968), Freire (2013), Ibiapina (2008),
Liberali (2010), Marx e Engels (2002), Vázquez (2007), Vigotski (2001, 2007), entre
outros. As narrativas do docente, produzidas em contexto colaborativo durante o ano de
2014, foram analisados de acordo com os fundamentos da Interação Discursiva a partir
dos estudos de Pontecorvo (2005). O estudo evidenciou o potencial da observação
colaborativa como procedimento metodológico utilizado na compreensão da unidade
teoria-prática das práticas de resolução de problemas utilizadas pelo professor do
Ensino Fundamental, nomeado de Phardal, de uma escola pública municipal da cidade
de Parnaíba-PI. Como encaminhamento conclusivo, os resultados obtidos ratificam a
potencialidade da observação colaborativa para a compreensão das teorias que embasam
as práticas utilizadas na resolução de problemas matemáticos, possibilitando o professor
a refletir sobre as práticas fossilizadas, por meio da problematização.

Palavras-chave: Observação colaborativa. Unidade teoria-prática. Resolução de
problemas matemáticos.

INTRODUÇÃO
Este texto traz discussões acerca das escolhas teórico-metodológicas na Pesquisa
colaborativa desenvolvida com um professor de matemática do sexto ano do ensino
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fundamental em Parnaíba-PI, no ano de 20155, cuja tese fundante é de que
problematização possibilita o desenvolvimento de práticas criativas na resolução de
problemas matemáticos. Na investigação, as etapas do planejamento da metodologia, do
registro e das reflexões acerca das informações obtidas foram desenvolvidas levando em
consideração a pré-observação, a observação e a pós-observação, fases que constituem o
movimento da Observação Colaborativa (COELHO, 2012).
No trabalho de doutoramento desenvolvido a observação colaborativa foi
instrumento metodológico que nos possibilitou o esclarecimento da complexidade dos
fatores que envolvem a teoria e a prática na resolução de problemas pelo professor de
Matemática no ensino fundamental, bem como o movimento crítico reflexivo que
tornou os partícipes conscientes de suas escolhas na compreensão, organização,
desenvolvimento e reelaboração da unidade teoria-prática.
Na investigação, a observação colaborativa é desencadeadora do processo
reflexivo que culmina na participação e colaboração dos partícipes, possibilitando a
transformação da teoria e práticas dos professores, assim como dos contextos em que
atuam, aspectos evidenciados, também, nos estudos de Paiva (2002), Ibiapina (2008),
Coelho (2012), entre outros.
Dessa forma, inicialmente discorremos a respeito da Pesquisa Colaborativa
tendo como base os princípios do Materialismo Histórico Dialético e a Abordagem
Sócio-Histórica.

Em

seguida

trataremos

da

Observação

Colaborativa

como

procedimento metodológico propiciador da reflexividade crítica necessária para a
reelaboração do pensar e do agir do professor de matemática.
Apresentaremos, logo após, análises que evidenciam o potencial da Observação
Colaborativa como estratégia propiciadora da compreensão das fundamentações teóricas
que embasam as práticas desenvolvidas na resolução de problemas matemáticos,
levando-nos a refletir acerca da unidade teoria-prática.

PESQUISA COLABORATIVA: movimento que possibilita a unidade entre
pesquisar e formar

5

Pesquisa de doutorado defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal do Piauí intitulada “Movimento de colaboração com um professor de matemática: prática
educativa problematizadora e sua relação com as práticas criativas” sob orientação da Profª. Drª. Ivana
Maria Lopes de Melo Ibiapina.
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Considerando o objeto de estudo da Tese – práticas criativas na resolução de
problemas matemáticos, o Método Materialismo Histórico Dialético e a Abordagem
Sócio-Histórica – utilizamos a Pesquisa Colaborativa para desenvolver a investigação,
haja vista que, nela, tanto a pesquisadora quanto o professor tomam parte do processo
de produção e de desenvolvimento da investigação, tornando-se corresponsáveis.
No Materialismo Histórico Dialético, a materialidade do objeto, seu princípio
orientador, encontra-se na realidade concreta, fruto do permanente movimento de
desenvolvimento e de renovação do novo, a partir de uma realidade existente (MARX;
ENGELS, 2002). Nesse entendimento, as práticas educativas realizadas na resolução de
problemas matemáticos no ensino fundamental foram investigadas tendo como base as
relações sociais estabelecidas dentro e fora da sala de aula.
Tendo como fundamento a Abordagem Sócio-Histórica, compreendemos a
prática educativa, assim como toda e qualquer atividade humana, como atividade que se
forma e se transforma a partir das relações sociais. Portanto, estão estreitamente
relacionadas ao contexto social e às condições materiais apresentadas nesse contexto,
por conseguinte, carregam compreensões fossilizadas formadas nessas relações
(VIGOTSKI, 2007).
Nessa direção, a Pesquisa Colaborativa foi utilizada como instrumental teóricometodológico, pois nos possibilitou criar condições à reflexão crítica da prática de
resolução de problemas matemáticos, relacionando-a à realidade mais ampla, que é o
ensino de Matemática no ensino fundamental. Na visão de Ibiapina e Ferreira (2007, p.
31):
[...] o potencial da investigação colaborativa está justamente em dar conta
não somente da compreensão da realidade macrossocial, mas, sobretudo, em
dar poder aos professores para que eles possam compreender, analisar e
produzir conhecimentos que mudem essa realidade, desvelando as ideologias
existentes nas relações mantidas no contexto escolar.

Diante do pensamento explicitado, na Tese, o professor foi considerado produtor
de conhecimentos sobre a teoria e a prática, capaz de transformar as suas práticas
educativas, o que se deu a partir da compreensão da teoria por meio da prática que
desenvolve e vice-versa. Ao utilizarmos esse tipo de pesquisa, deixamos de investigar
sobre o professor de Matemática, passando a fazer com ele a pesquisa.
Buscamos, portanto, em interação com o professor, a partir da análise das suas
práticas de resolução de problemas matemáticos e de seus enunciados, compreender
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qual teoria apoia o seu agir. Dessa forma, por meio da observação colaborativa,
procedimento proposto pela Pesquisa Colaborativa, foram criadas as condições para que
refletíssemos sobre as questões que envolvem a organização e o desenvolvimento das
práticas de resolução de problemas matemáticos6, bem como sobre a teoria que orienta
essas práticas.
A respeito dessa estratégia colaborativa, discorremos a seguir.

OBSERVAÇÃO COLABORATIVA: o movimento da observação e caracterização
da prática no contexto da pesquisa

Os estudos de Paiva (2002), Guedes (2006), Ibiapina (2008), Coelho (2012) e
Bandeira (2014) apresentam a observação

colaborativa

como

procedimento

metodológico desencadeador de um processo reflexivo que culmina na participação e na
colaboração que possibilitam a transformação da teoria, das práticas, dos professores e
dos contextos.
Na visão de Ibiapina (2008, p. 90), a observação colaborativa “[...] é um
procedimento que faz articulação entre ensino e pesquisa, teoria e prática, bem como
possibilita o pensar com os professores em formação sobre a prática pedagógica no
próprio contexto de aula [...]”. Esse procedimento metodológico, além de valorizar a
participação e a colaboração, possibilita aos partícipes a formação e o desenvolvimento
de prática mais consciente, pois se constitui em momento de reflexão crítica sobre o
nosso fazer.
Este tipo de procedimento propicia contextos para a formação dos partícipes por
meio de reflexões sobre suas práticas, explicitando-se, assim, a unidade teoria-prática. O
processo reflexivo que nele acontece leva o professor a refletir a sua prática por meio da
tomada de consciência das suas ações (BANDEIRA, 2014).
Para que esse processo reflexivo ocorresse, na pré-observação, primeira fase da
observação colaborativa, reunimo-nos e discutimos o roteiro de observação, negociamos
a natureza, os objetivos e as finalidades da observação colaborativa a ser desenvolvida e
que a filmagem seria o suporte para análise. Na observação colaborativa, essa fase
corresponde ao momento de planejamento. Para o intento, tomamos como base ações
6

Na visão de Onuchic e Allevato (2011, p. 82), a resolução de problemas desenvolve “[...] a capacidade
de pensar matematicamente, utilizar diferentes e convenientes estratégias em diferentes problemas,
permitindo aumentar a compreensão dos conteúdos e conceitos matemáticos”.
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reflexivas7 em Smyth (1992), fundamentado em Freire (2005), e propostas por Liberali
(2010). São elas: descrever, informar, confrontar e reconstruir.
Na ação do descrever, o professor relata de maneira contextualizada as
experiências vividas em sala de aula por meio da observação da aula filmada. Essa ação
foi o ponto de partida para as ações seguintes, servindo de base para os questionamentos
desencadeadores pelas discussões e pelo processo reflexivo da análise da prática do
professor.
No informar, os questionamentos desenvolvidos têm como objetivo visualizar o
entendimento que fundamenta teoricamente as ações apresentadas na aula filmada, ou
seja, somos levados a entender que em toda prática desenvolvida existe sempre uma
teoria que a fundamenta.
Ao confrontar, questionamos as ações desenvolvidas por meio de sustentação,
refutação e negociação de posições, tendo como fundamento a prática. Nesse momento,
questionamos como nos tornamos assim, como o tipo de prática que desenvolvemos foise construindo sócio-historicamente, como as relações nos diversos contextos
influenciaram nossas práticas. Nessa ação, há um prenúncio para a possibilidade de
reelaboração, pois o indivíduo começa a compreender quem realmente é e a questionar
se realmente quer ser assim (LIBERALI, 2010).
Desse modo, a partir das três ações anteriores, desencadeia-se a ação
denominada por Liberali (2010) de reconstruir. Denominada na tese que desenvolvemos
de reelaborar, ação que ocorre efetivamente quando o desenvolvimento da consciência
crítica em relação à prática desenvolvida possibilita a transformação. Nessa ação, a
transformação que acontece é informada pela ação realizada, o novo olhar sobre a
prática realizada, a partir da problematização dos questionamentos desencadeados nas
ações da reflexão crítica, proporcionando a reorganização das práticas de resolução de
problemas matemáticos, pois possibilitam, aos partícipes, reflexão crítica de forma
sistemática e intencional sobre as práticas realizadas.
A segunda fase da observação colaborativa, o registro da observação, aconteceu
na escola, ocasião na qual fizemos, também, a filmagem da aula do professor de
matemática. A observação ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2014, na sala do sexto ano
7

Nesta pesquisa, embora cada uma dessas ações reflexivas esteja didaticamente apresentada
separadamente, é importante informar acerca da não hierarquização dessas ações, apesar de cada uma
delas ter organização discursiva própria relacionada aos objetivos aos quais se propõe, ainda assim,
apresentam-se interconectadas formando um todo.
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do ensino fundamental, turno manhã, de uma escola municipal da cidade de Parnaíba,
Piauí. Durante a filmagem da aula, permanecemos em silêncio, atenta e fazendo
anotações. Nessa fase da observação colaborativa, o registro das informações foi feito
conforme roteiro previamente elaborado na fase da pré-observação.
A pós-observação, última fase da observação colaborativa, teve como objetivo
levar o professor a analisar a prática realizada na aula filmada, como forma de reflexão
e de reelaboração das práticas de resolução de problemas matemáticos. Possibilitou,
ainda, por meio das interações que nela aconteceram, a discussão da teoria que
fundamenta essas práticas.
Nessa fase da observação colaborativa, ao retornarmos a aula filmada,
desenvolvemos o movimento de reflexividade que não poderíamos fazer sozinhos,
tendo em vista que é o olhar do outro que nos possibilita entender melhor as
contradições entre aquilo que dizemos e o que fazemos (LIBERALI, 2010).
Esse movimento nos possibilitou entender o que, empírica e teoricamente,
fundamentava a prática usada na resolução de problemas matemáticos, apresentando o
que precisava e poderia ser feito para realizar as mudanças necessárias nas práticas
utilizadas naquela aula.
Destarte, a observação realizada não foi avaliativa, mas participativa,
colaborativa e geradora de oportunidades para a negociação de sentidos sobre a prática
de resolução de problemas e sobre a teoria que orienta este agir. Ao observarmos a aula
do professor, a finalidade foi questioná-la por meio do movimento de reflexividade que
tornasse possível a compreensão acerca da unidade teoria-prática nas práticas de
resolução de problemas matemáticos, foco das análises apresentadas a seguir.

A UNIDADE TEORIA-PRÁTICA NAS PRÁTICAS DE RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Para responder a questão: Que relações são estabelecidas entre os fundamentos
das práticas de resolução de problemas com as ações utilizadas pelo professor?
Apresentamos as discussões que trazem à tona a unidade teoria-prática. Neste tópico
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apresentamos os excertos8 13 e 14 extraídos da terceira e sexta sessão de pósobservação em que discutimos sobre a importância da unidade teoria-prática.
O Excerto 13 foi selecionado da terceira sessão de pós-observação, realizada no
dia 31 de agosto de 2014.
Excerto 13 – Fundamentos freireanos da prática do professor Phardal9
Leda10: Na prática que você desenvolve, qual a importância da teoria e da
prática?
Phardal: A teoria e a prática, elas têm que andar juntas sim, são elos, se ligam
(fortemente, a gente sabe que não dá para trabalhar só com prática ou só com
teoria. [...] a gente está querendo, às vezes, até de forma empírica mesmo, unir
essas coisas. A gente sabe que uma é importante no entendimento da outra.
Leda: A sua prática toma como base uma teoria?
Phardal: Alguns estudiosos, como Paulo Freire, nos dão suporte [...]. O que a
gente vem fazendo está alicerçado nos conhecimentos, nos estudos de Paulo
Freire.
Leda: Em que sentido você coloca Paulo Freire? Como você relaciona isso?
Phardal: Paulo Freire, ele, segundo seus estudos, o aluno quando instigado às
situações, pode levar aquele conhecimento para fora da sala de aula, [...] a
situação real dele, efetivamente, o ensinamento foi produtivo, foi um
ensinamento que teve valia, que teve valor, que teve significado.
Leda: Quando você toma Paulo Freire ou essas fundamentações, você
considera esses elementos importantes na sua prática?
Phardal: O professor tem que ser mesmo aquele indivíduo que discute com o aluno,
[...] Ele está numa posição em que ele pode receber informação e trocar com o
aluno, [...] e dali os conteúdos sendo abordados eles permitam que os alunos
tenham oportunidades de transformarem aquilo ali, transformarem aqueles
conteúdos.
Leda: [...] existe para você alguma diferença quando nós falamos de uma teoria
e quando nós nos inserimos dentro desse processo? Qual a importância disso?
Phardal: Sim, existe sim, porque têm teorias e têm profissionais também que
trabalham com teorias repetitivas, onde ele deposita muitas informações
naqueles alunos [...]. A minha proposta e a minha própria filosofia de trabalho são
um pouco diferentes [...] eu vou esperar daquele aluno que ele consiga tudo
aquilo que eu fiz, mas de maneira mais criativa, onde ele seguiu os caminhos
não propriamente aqueles que eu ensinei.
8

Entendidos como núcleos de enunciações que apresentam conteúdo temático, estilo próprio e
composição organizacional na interação discursiva (BAKHTIN, 2011).
9
Pseudônimo adotado para identificar o professor de matemática. Nome de um inventor nas histórias em
quadrinhos que o identifica e o relaciona com os vídeos que desenvolve na internet (You Tube) e o blog
criado por ele: A arte de aprender brincando.
10
Pseudônimo que escolhemos pelo motivo de ser o apelido adotado pelo nosso pai.
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Phardal, ao ser indagado por Leda acerca da importância da teoria e da prática na
atividade que desenvolve, demonstra que sua compreensão sobre elas é de união e de
ligação, ao responder que: “A teoria e a prática, elas têm que andar juntas sim, são
elos, se ligam fortemente”. Segundo Prado Jr. (2002), ligação seria a simples soma de
partes, diferenciando-se, portanto, de relação, na qual teoria-prática se formam e se
determinam mutuamente.
Dessa forma, entendemos que é a relação entre elas que define a unidade, pois
“A teoria por si só não está em condições de transformar a realidade, coisa que a
distingue da prática.” (AFANASIEV, 1968, p. 182). Essa compreensão não foi
explicitada pelo professor, o que interpretamos como necessidade de expansão, que será
definida ao longo das discussões sobre a unidade teoria-prática.
Considerando que Vázquez (2007), ao denominar a atividade humana teóricoprática de práxis, explicita que na citada unidade há um lado ideal, teórico, e um lado
material, propriamente prático, com a particularidade que só artificialmente, por um
processo de abstração, é possível separar; isolar um do outro e que somente ao
compreender a prática, pelo viés da unidade teoria-prática, é possível revelar os
conhecimentos teóricos e práticos que a caracteriza, Phardal explicita: “A gente sabe
que uma é importante no entendimento da outra.”.
Ao ser indagado por Leda acerca de qual teoria ampara a sua prática, Phardal
respondeu que o trabalho que desenvolve “[...] está alicerçado nos conhecimentos, nos
estudos de Paulo Freire”. Relaciona a prática que desenvolve aos estudos de Paulo
Freire: “[...] segundo seus estudos, o aluno quando instigado a situações, pode levar
aquele conhecimento para fora da sala de aula [...] a situação real dele,
efetivamente, o ensinamento foi produtivo [...] teve significado.”. A afirmação do
professor demonstra o entendimento dos princípios que fundamentam a concepção de
educação destacada por Freire (1996, p. 69), na qual o educador deve desenvolver “[...]
a capacidade de aprender”, não apenas para adaptar-se ao real, mas, sobretudo, para
transformá-lo e nele intervir, recriando-o.
Nessa concepção de educação, de acordo com Freire (2005, p. 79), “o educador
já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o
educando que, ao ser educado, também educa”. Phardal significa a proposta de
educação que desenvolve com base em Freire, ao dizer: “Ele está numa posição em
que ele pode receber informação e trocar com o aluno [...]”. ao fazer referência à
relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem.
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Phardal evidencia que as concepções freireanas fundamentam a sua prática,
quando conclui: “[...] eu vou esperar daquele aluno que ele consiga tudo aquilo que
eu fiz, mas de maneira mais criativa, onde ele seguiu os caminhos não
propriamente aqueles que eu ensinei.”. Uma prática que possibilite o educando
refletir, descobrir-se e conquistar-se como sujeito destinado a ser mais (FREIRE, 2005).
As discussões indicam que houve desenvolvimento na interação. Segundo
Pontecorvo (2005), essa dimensão é identificada quando o interlocutor se contrapõe e
argumenta por meio de exemplos, relacionando e ampliando o tema discutido na
interação. No excerto em foco, houve desenvolvimento, por exemplo, quando os
partícipes relacionam as práticas discutidas com a concepção freireana e quando Phardal
justifica porque sua prática não está fundamentada em “[...] teorias repetitivas”,
evidenciando o desenvolvimento da discussão.
Em continuidade, apresentamos as discussões ocorridas no excerto 14. O excerto
foi extraído da sexta sessão de pós-observação, realizada no dia 4 de outubro de 2014.
Excerto 14 – Relação teoria-prática
Leda: [...] então [...] por trás dessa prática há sempre uma teoria presente.
Phardal: É [..] a gente sabe que, por trás, tem uma teoria bem fundamentada
em vários estudiosos como Vigotski, Piaget, que dão embasamento teórico,
para que nosso material seja fundamentado em pessoas que estudaram e
afirmam, [...] que [...] a estratégia bem aplicada vai surtir efeito.
Leda: [...] a sua prática, ou a de qualquer professor no que se refere à questão da
resolução de problemas, o que você acha que ela pode auxiliar para o ensino e
a aprendizagem?
Phardal: A resolução de problemas, se nós conseguirmos, na hora que o aluno tiver
tentando fazer essas resoluções tirar muito desse abstrato, botar mais no
concreto, no cotidiano, a gente acha que os resultados serão mais satisfatórios.

Leda inicia a discussão ao afirmar: “[...] por trás dessa prática há sempre uma
teoria presente”, ressaltando a importância da teoria para a compreensão da unidade
teoria-prática discutida no Excerto 13. Phardal continua a discussão, ratificando o
posicionamento, ao confirmar: “[...] a gente sabe que, por trás, tem uma teoria bem
fundamentada em vários estudiosos como Vigotski, Piaget, que dão embasamento
teórico para que nosso material seja fundamentado [...]”, destacando a importância
do conhecimento da teoria, para que as estratégias utilizadas com o material sejam bem
aplicadas e venham surtir efeito no processo de ensino e de aprendizagem.
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Na visão de Vázquez (2007, p. 233):
A atividade teórica proporciona um conhecimento indispensável para
transformar a realidade, ou traça fins que antecipam idealmente sua
transformação, mas tanto em um como no outro caso a realidade efetiva
permanece intacta.

Phardal expressa o entendimento de que a teoria proporciona conhecimento
acerca da prática que utiliza na resolução de problemas matemáticos, quando
indagamos: “[...] no que se refere à questão da resolução de problemas, o que você
acha que ela pode auxiliar para o ensino e a aprendizagem?”; ele responde que a
teoria possibilita “[...] tirar muito desse abstrato, botar mais no concreto, no
cotidiano”.
A partir do exposto, observamos que o professor revela o entendimento de que
a resolução de problemas deve sair do abstrato ao concreto no ensino-aprendizagem. Ou
seja, possibilitar ao aluno “[...] resolver situações-problema, sabendo validar estratégias
e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos [...] utilizando conceitos e
procedimentos matemáticos [...]”, permitindo que resolva os problemas e compreendam
o conteúdo matemático (BRASIL, 1998, p. 48).
As enunciações indicam que a discussão manteve o fio condutor; evidenciando,
por exemplo, que o professor aponta a importância do conhecimento da teoria para o
desenvolvimento satisfatório da resolução de problemas matemáticos, destacando que
esse conhecimento possibilita trabalhar a atividade de maneira concreta. Segundo
Pontecorvo (2005), quando há coerência entre os interlocutores, mantendo-se o fio
condutor da discussão, indica que houve desenvolvimento na interação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises dos excertos evidenciam a importância da observação colaborativa
para a compreensão das necessidades de formação do professor, referentes à unidade
teoria-prática na atividade que desenvolve, quando trabalhadas por meio da reflexão
crítica desencadeada nas discussões que ocorreram nas sessões de pós-observação. Esse
movimento possibilitou entender as práticas cristalizadas e, a partir da concepção
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freireana de prática problematizadora, refletir sobre as mudanças necessárias para sua
reelaboração.
Observamos que o professor Phardal apresenta progressivo desenvolvimento no
pensamento sobre a importância da teoria e do processo de reflexividade crítica, para
que a prática educativa se torne consciente e tenha a função de desenvolver a
curiosidade epistemológica do aluno, por meio da problematização.
O artigo revelou o potencial da observação colaborativa como um procedimento
investigativo e formativo, ao contribuir para que o professor, juntamente com a
pesquisadora, desvelasse práticas fossilizadas e como elas interferem nas ações
utilizadas em sala de aula, determinando as práticas de resolução de problemas
matemáticos.
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JOGANDO E APRENDENDO: PRÁTICAS DOCENTES NO CONTEXTO
DA UBIQUIDADE

As atividades lúdicas sempre fizeram parte do cotidiano escolar, especialmente, na
Educação Infantil e séries iniciais do ensino básico. A formação do professor para atuar
nesta faixa escolar contempla diversas abordagens, didáticas e preparo para que o lúdico
seja elemento apoiador e integrador do desenvolvimento de habilidades, competências e
atitudes nos alunos. No entanto, à medida que a escolaridade avança, os métodos,
práticas e didáticas adotadas pelos docentes tendem a não contemplar o trabalho lúdico
e o uso de jogos com tanta intensidade. Diversas causas podem explicar tal
comportamento, destacamos aqui a ausência de bons jogos associados aos conteúdos e a
pouca ênfase da formação docente de professores que atua nas séries finais do ensino
básico e no ensino médio. No contexto contemporâneo, caracterizado pela cibercultura,
os jogos digitais, especialmente aqueles jogados de forma colaborativa usando como
meio a Internet, surgem com força significativa na vida de grande parte dos nossos
alunos. Jogar faz parte da sua cultura e hábitos. Se não bastasse o estabelecimento desta
cultura digital arraigada nesta geração milênio, nos deparamos ainda com um novo
contexto: a ubiquidade da comunicação estabelecida pelos dispositivos moveis (tablets,
smartphones e similares) que nos desfiam e enriquecem de possibilidades para se fazer
Educação. Porém, apesar deste cenário intrigante e aparentemente rico em
oportunidades para se aprender, cabe a reflexão e a discussão relacionada a formação
docente para trabalhar neste contexto, o qual emerge de forma vigorosa e nos impele e
rever de forma crítica e cautelosa nossas práticas e didáticas. Este painel discute
exatamente este cenário e sua implicações na formação docente. Achados, lições
aprendidas e reflexões apoiadas em autores que pesquisam a questão da cibercultura, da
comunicação e da aprendizagem ubíqua são apresentados. Este painel reúne
professores/pesquisadores de um grupo de pesquisa interdisciplinar vinculado a um
tradicional programa de pós-graduação em Educação, de uma instituição superior
privada do Rio Grande do Sul e, que também, atuam na rede escolar como docentes.
Esta duplicidade de atuação enriquece as discussões e faz uma tessitura entre pesquisa e
cotidiano escolar, buscando instigar o leitor e participantes do evento a considerar o
impacto deste cenário relacionadas as nossas práticas e didáticas.
Palavras-Chave: Jogos Educacionais Digitais. Gamificação De Práticas Docente.
Aprendizagem Ubíqua.
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FORMAÇÃO DOCENTE NA CIBERCULTURA: JOGOS E GAMIFICAÇÃO
NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Cristina Martins – Rede La Salle
Mario Augusto Pires Pool – Rede La Salle

Resumo
Motivar estudantes a buscar o conhecimento por meio de desafios educacionais que lhes
permitam fazer associações entre seus hábitos cotidianos e as necessidades inerentes ao
estudo formal tem se estabelecido como um importante objeto de estudo nas pesquisas e
nas discussões acadêmicas. Nas interações formais e informais entre docentes, quer seja
nos espaços escolares, bem como fora deles emergem comentários relacionados a
comportamentos pouco participativos dos estudantes e das dificuldades encontradas
pelos professores em engajá-los, aparentemente, não afeita ao estudo e desinteressada
pelo ambiente sistematizado e formalizado oportunizado pela escola. Logo, os
professores são desafiados a revisitar e ressignificar suas práticas pedagógicas já
consolidadas, para efetivá-las de forma diversa daquela em que foram formados. A
busca do entendimento desse problema nos remete ao cenário contemporâneo da
cibercultura com sua complexidade e dinamicidade, onde entram em cena as
possibilidades que oferecem os jogos digitais como substrato para estudos sobre
dinâmicas e novas metodologias. Assim, buscamos ampliar discussões sobre: que
desafios podem permear o estabelecimento de práticas pedagógicas baseadas em jogos e
em gamificação para a formação docente na cibercultura? Nosso objetivo, ao discutir tal
assunto, foi contribuir no avanço de pesquisas sobre os desafios da formação docente
em tempos de cibercultura. Para isso, são apresentadas narrativas a partir de
experiências dos pesquisadores. O estudo aborda pesquisa qualitativa realizada no grupo
de pesquisa ARGOS (Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação a Distância da
PUCRS). Como possíveis caminhos para delinear os desafios e possibilidades de vencêlos, encontramos na Educação Continuada um importante aliado, no desenvolvimento
de práticas formativas que fomentem a autoeducação do professor, um fator premente, e
no fortalecimento da interface formação inicial versus realidade escolar, que é uma
necessidade urgente.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas, jogos, gamificação.

Introdução

Consideramos que, no contexto sociohistórico-cultural em que nos encontramos,
a cibercultura, a conectividade, a ubiquidade, o acesso, a produção e o
compartilhamento de informações e a velocidade das mudanças ressignificam as
dimensões de espaço e de tempo (LÉVY, 2014). Nesse sentido, Santaella (2013) diz que
―[...] quanto mais informação e conhecimento se tornam disponíveis, aumentam e
variam os passos e oportunidades para a criação de conhecimento‖ (p.14).
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Novos espaços, definidos pela autora como ―espaços multidimensionais‖, não só
físicos, mas também virtuais-digitais proporcionados pela cibercultura, principalmente
pelas redes, podem contribuir no desenvolvimento de práticas pedagógicas criativas e
articuladas a esse cenário atual, em que o digital está fortemente presente no cotidiano
dos estudantes. Nesse emaranhado de espaços multidimensionais, é fortalecida a
―cultura gamer‖ (SANTAELLA, 2013), trazendo implicações para contextos
educacionais, sendo eles formais ou informais. Os games, jogos que dependem de
estruturas digitais, podem ser vistos como ―uma rede complexa que engloba suas
potencialidades de realização, de pesquisa, de aprendizagem etc., bem como todos
aqueles que estão envolvidos nesse processo‖ (SANTAELLA, 2013, p. 220).
Cabe ressaltar que a cultura lúdica coincide com o desenvolvimento social do ser
humano, caracterizado por Huizinga (2012) como, também, homo ludens. A ação lúdica
(brincar, jogar, representar, etc.) é proposta pelo autor como um fator cultural da vida,
uma forma específica de atividade, como função social. Entendemos o jogo como um
produto cultural, e, com a cibercultura, surgem os jogos digitais e com eles desencadeiase a cultura gamer, o que a torna, atualmente, um aspecto fortemente imbricado ao
contexto social. Cabe ressaltar que entendemos que os jogos digitais que apresentam
potencial educacional em sua maioria originam-se dos jogos de mesa denominados RPG
(Role-Playing Game). Estes são narrativas interativas, onde o jogador assume um
personagem, e que possuem regras bem definidas, necessitando, também, de um mestre
da partida, que faz a mediação entre o regramento, os personagens e os personagens
criados e movimentados pelos jogadores.
Compreendem-se, ainda, os jogos digitais como os que utilizam como matéria
prima bits e bytes, segundo a Digital Games Research Association (DIGRA)1. Para essa
associação, é importante definir o termo sem ligá-lo a uma única plataforma de
interação ou de visualização. Essa mesma definição distingue os jogos digitais dos
jogos, ditos, ―analógicos e/ou físicos‖, que utilizam tabuleiros e peças de diferentes
materiais para permitir a interação dos jogadores. Nesse cenário, ―games‖ é posto como
sinônimo de ―jogos digitais‖, trazendo consigo todas as suas características, tais como
postula o professor Jesper Juul (2005), assumindo que esses são conteúdos com função
de entretenimento que usam a tecnologia como substrato e utilizam diferentes meios de
distribuição. O autor propôs seis atributos para caracterizá-los:
1. São baseados em regras.
2. Geram resultados variáveis e quantificáveis.
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3. Atribuem diferentes valores a diferentes resultados.
4. Os jogadores exercem esforços para influenciar seu resultado.
5. Em função disso, os jogadores sentem-se emocionalmente ligados aos
resultados.
6. O jogo pode ser jogado sem que existam consequências na vida real.

Essas características dos jogos digitais originados de RPG, a princípio,
desvinculadas do contexto educativo, podem, no entanto, configurarem-se como suas
importantes aliadas. Nesse sentido, o termo ―gamificação‖ tem sido utilizado para
conceituar a aplicação de elementos de jogos digitais em contextos extragames, ou seja,
configura-se pela utilização de elementos de jogos digitais baseados em RPG em
atividades que, na sua origem, não são jogos (MARTINS; GIRAFFA, 2016).
Dessa maneira, em um cenário que desenha possíveis vínculos entre cibercultura
e educação, a principal questão norteadora deste trabalho pretende ampliar discussões
sobre: que desafios podem permear o estabelecimento de práticas pedagógicas baseadas
em jogos e em gamificação para a formação docente na cibercultura? Com o objetivo de
contribuir no avanço de pesquisas com esse cunho, sobre os desafios da formação
docente em tempos de cibercultura, apresentaremos narrativas a partir de experiências
dos pesquisadores.
Para isso, apoiamo-nos na abordagem de pesquisa qualitativa, realizada por meio
de investigações empíricas emergentes do grupo de pesquisa ARGOS (Grupo de
Pesquisa Interdisciplinar em Educação a Distância da PUCRS), certificado pelo CNPq,
tendo como lócus o estudo de temáticas ligadas à Formação Docente e Tecnologias da
Informação e da Comunicação Digitais (TD). Logo, para melhor compreensão de
práticas com uso de jogos e de gamificação, aprofundaremos tais concepções.

Jogos e gamificação nas práticas pedagógicas: implicações teóricas

Antes de iniciarmos a discussão sobre jogos e gamificação, situaremos a
concepção de prática pedagógica, que é pautada nos estudos de didática como prática
social. Conforme MARTINS (2015), as práticas pedagógicas são as ações que
conduzem o professor, junto aos estudantes, a atuar nos processos de ensino e de
aprendizagem. Entende-se que esses processos são interdependentes, sendo que um não
se sobressai ao outro, ou seja, no momento em que o professor ensina, ele também
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aprende com o estudante, assim como, quando o estudante está aprendendo, está ao
mesmo tempo ensinando o professor. Com isso, inferimos que essa relação entre
estudantes e professores, por meio de processos de ensino e de aprendizagem, expressase nas práticas pedagógicas. Assim, professor é entendido como sujeito mediador,
orientador e problematizador de situações de aprendizagens, planejando ações com
intencionalidade, que refletem e autorrefletem.
Ensinar e aprender são ações balizadas por relações, sentimentos e trocas entre o
professor e o estudante. Conforme Freire (1981), entendemos que não existe docência
sem discência, e, no ato de ensinar, também se aprende. É nessa relação simbiótica que
acontece a construção do conhecimento, imbricada ao contexto sociohistórico,
permeado pelas interações e mediações advindas do outro e do ambiente (VIGOTSKY,
2007).
Ao buscar entender alguns mecanismos desse ato de ensinar e de aprender no
mundo contemporâneo, percebe-se que o estudante tem à disposição a busca de
informações de que necessita para resolver questões do seu dia a dia de forma
autônoma, podendo utilizarem-se de TD que estão ao seu alcance. Assim, muitos
desenvolvem o modus operandis de buscar informação e resolver seus problemas
cotidianos, incorporando ao seu estilo de vida, desenvolvendo saberes procedimentais e
atitudinais diversos e configurando novos caminhos na constituição das juventudes
atuais: eles buscam estar sempre conectados. Essa sensação de liberdade e de autonomia
tem sido um dos elementos transformadores do modo de vida dos estudantes.
Provavelmente, isso também esteja contribuindo para que as aulas, preponderantemente
pautadas em metodologias tradicionais, sejam questionadas, uma vez que a informação
está antecipada.
Cabe salientar que não se faz crítica a métodos, processos ou à organização
tradicional da escola, e nem se busca problematizar a questão numa perspectiva
reducionista e antagônica, colocando professores de um lado e estudantes de outro, na
forma simplificada postulada por Prensky (2001) com a questão dos nativos e dos
imigrantes digitais. Prensky cunhou esses termos, na época em questão, para chamar
atenção de que tínhamos um novo contexto.
Para a maioria dos professores, o ambiente padrão para desenvolver seu
trabalho ainda é a sala de aula tal qual a concebemos: presencial. Incluir novos espaços
e novos formatos para se fazer educação é um desafio que se estabelece desde que a
Internet e seus recursos estruturaram o novo modelo que resultou na cibercultura. Cabe
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ressaltar, ainda, que embora encontrar professores-jogadores não seja tão raro, entendese que essa habilidade (saber procedimental) ainda não contempla a maioria da
população dos novos professores em serviço. Observa-se que nem todos os professores
experienciaram e apropriaram-se das dinâmicas de jogos para traduzi-las em ações
pedagógicas, principalmente quando se trata de uma didática utilizada para o dia a dia.
Segundo Pool e Giraffa (2015), um dos aspectos fundamentais que rege as mudanças
educacionais e estimula as diferentes pesquisas em educação é o fato de se buscar
desenvolver nos estudantes a capacidade de aprender a aprender. A ação de jogar
estimula o estudante a gostar de atividades educacionais criativas que se aproximam da
mecânica dos jogos, principalmente se comparadas aos jogos digitais, produto da
cibercultura.
Sendo assim, destacamos dois temas de interesse e relevância na formação
pedagógica: o primeiro fala sobre planejamento ou planificação, fundamental para o
professor objetivar a sua aula, e o segundo discorre sobre a avaliação do ensino. Nessas
duas abordagens, presentes nos cursos de formação para professores, nota-se a
aproximação das dinâmicas dos jogos digitais a muitas teorias pedagógicas conhecidas.
Um dos modelos teóricos adequado para traçar um paralelo entre temas
distintos, mas com possibilidades de convergência (Jogos digitais e Formação Didática),
encontra-se em Benjamim Bloom (1973), que desenvolveu uma taxonomia muito
importante nos processos de planificação e de avaliação do ensino. O seu legado
educacional mantém uma atualidade e uma singularidade quando comparado à dinâmica
da construção de didáticas baseadas em jogos.
O modelo de Bloom visa a uma aprendizagem pelo avanço e pelo domínio das
competências por um processo passo a passo, tempo a tempo, de acordo com o
desenvolvimento de cada estudante. Na dinâmica dos jogos digitais, o estudante é
representado pela figura do jogador, e o seu desenvolvimento nas etapas da narrativa,
descritas pelos níveis conquistados ao longo do jogo. Por essa perspectiva, a obra deste
autor torna-se um objeto de estudo sério, criterioso e livre de preconceitos ideológicos
ao se associar a mecânica dos jogos digitais.
Bloom (1973) identifica três variáveis independentes que condicionam o sucesso
na aprendizagem: (a) os comportamentos cognitivos de entrada; (b) as características
afetivas de entrada; e (c) a qualidade do ensino ministrado. Da mesma forma,
identificamos nos jogos digitais essas características como sendo: (a) os conhecimentos
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prévios; (b) o relacionamento e afinidades (plataforma digital e outros jogadores); e (c)
a dinâmica de aprendizado passo-a-passo (narrativas advindas dos níveis).
Para os professores contemporâneos, talvez um dos maiores desafios esteja em
compreender o contexto atual e a união de tantos elementos, que caracterizam esta
geração imersa no digital: entretenimento e comunicação apoiando propostas didáticas
diferenciadas, que incluam as competências (saber, saber-fazer, saber-ser, saberconviver), percebidas nesses estudantes e as considerem nas atividades formais
escolares.
Esse é um dos motivos pelos quais os jogos e a gamificação voltam a ser
discutidos fortemente na pauta das possibilidades educacionais, adotando aproximações
relevantes e com potencial pedagógico, dos comportamentos dos estudantes
relacionados aos jogos digitais. Para que isso aconteça, precisamos de professores
devidamente preparados para refletir sobre esse cenário de cibercultura. Afinal, quem
pode criar estratégias, resultando em práticas pedagógicas que contribuam nos
processos de ensino e de aprendizagem é o professor. E ele pode fazer isso sabendo
realizar uma leitura dos seus estudantes, do contexto onde estão inseridos e do tipo de
recursos que têm à disposição. Logo, precisará usar de criatividade para fazê-lo.
A gamificação surge da disseminação da cultura gamer, trazendo, como
mencionado, elementos de jogos digitais para contextos extragames. Ela pode ser
considerada uma readaptação da cultura lúdica às técnicas condicionantes da
cibercultura, um movimento natural imbricado ao desenvolvimento do ser humano por
meio da interação com o lúdico. Na educação, mais especificamente vislumbrando a
constituição de práticas pedagógicas, gamificar não significa criar um jogo de viés
pedagógico ou simplesmente jogar para ensinar – tal definição é compartilhada por
autores como Alves et al. (2014), Santaella (2013) e Schlemmer (2014). O conceito vai
além. É preciso compreender e significar mecânicas e dinâmicas presentes em jogos
digitais, permeando-os em práticas pedagógicas, e isso só se consegue por meio de
vivências anteriores com jogos digitais baseados em RPG.
Aqui encontramos um ponto de intersecção entre jogos digitais baseados em
RPG e gamificação: a última é pensada e planejada a partir dos elementos dos
primeiros. Também, visualizamos a necessidade do fomento à Educação Continuada de
professores em serviço, uma vez que a ressignificação de práticas pedagógicas é um
processo complexo e que também implica o revisitar a cultura escolar, tal como se
consolidou.
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Alves et al. salientam que a prática gamificada ―[...] se constitui na utilização da
mecânica dos games em cenários non games, criando espaços de aprendizagem
mediados pelo desafio, pelo prazer e entretenimento‖ (2014, p.76). Nesse contexto, os
autores consideram que os espaços de aprendizagem se caracterizam por diferentes
cenários escolares e não escolares ―[...] que potencializam o desenvolvimento de
habilidades cognitivas (planejamento, memória, atenção, entre outros), habilidades
sociais (comunicação assertividade, resolução de conflitos interpessoais, entre outros) e
habilidade motoras‖ (2014, p. 76).
Ao abordar as habilidades cognitivas (processos mentais), sociais (relação com
os outros) e motoras (físicas), é feita uma relação com competências humanas
abordadas por Lévy (2014), que estão atreladas ao conceito da inteligência coletiva.
Para o autor, as competências são habilidades desenvolvidas pelo sujeito na interação
com os outros ou com os objetos, o que faz interface com a concepção sociohistórica de
aprendizagem postulada por Vigotsky (2007). Já a inteligência coletiva é ―[...] uma
inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em
tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências‖ (LÉVY, 2014, p.
28). Esta última visa reconhecer habilidades dos sujeitos para que sejam
compartilhadas, enriquecendo-os mutuamente, ou seja, para que utilizem em benefício
da coletividade.
Contrapondo alguns autores que discutem as características da gamificação,
Schlemmer (2014) destaca que para não cairmos em modismos, utilizando apenas
elementos como: rankeamento, pontuação, classificação, etc.; no desenvolvimento da
gamificação em contextos educacionais devemos priorizar a aprendizagem a partir dos
elementos de RPG que se mostram mais complexos e que podem levar a um maior
engajamento e motivação, em atividades pedagógicas.
Considerando tais reflexões, a seguir, apresentaremos experiências e resultados
obtidos pelos autores ao longo de suas trajetórias no campo da formação docente em
tempos de cibercultura.

Discutindo experiências e resultados
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Aproximando alguns entendimentos sobre a dinâmica dos jogos com ações
efetivas que possam desenvolver atividades criativas em sala de aula articuladas ao
contexto da cibercultura, busca-se, nas narrativas de experiências empíricas, que vêm
sendo estudados a partir da abordagem de pesquisa qualitativa (FLICK, 2009) pelo
grupo de pesquisa ARGOS, ampliar discussões no campo educacional, mais
especificamente na área de práticas pedagógicas baseadas em jogos digitais e em
gamificação e suas implicações para a formação docente na cibercultura.
A primeira experiência apresentada desenvolveu estudos sobre práticas
pedagógicas a partir de jogos de RPG (Role-Playing Game) de mesa. O RPG é um jogo
de contar histórias no qual jovens e adultos jogam por horas e narram as atitudes do
personagem que está sob seus cuidados, este tipo de jogo originou grande parte dos
jogos digitais. Já no segundo recorte nos aproximamos de uma empiria no campo da
formação docente na perspectiva da Educação Continuada, pautada em um modelo de
gamificação que se ancorou em elementos de jogos digitais presentes em RPG. Ambos
se inter-relacionam e se complementam e juntos justificam a discussão proposta.
Inicialmente, apresentamos os resultados de uma pesquisa de validação de uma
aplicação educacional denominada ―O Arquipélago de Sallenas‖, com um grupo focal
de 10 estudantes, com idades entre 12 e 15 anos, ao longo de 6 meses. O jogo é um
RPG de mesa, desenvolvido como elemento de testes para auxiliar a dimensionar os
requisitos necessários para um docente poder criar uma atividade de cunho
interdisciplinar que incorre na mecânica de jogos. Foi concebido para pesquisar e
avaliar diferentes possibilidades de refletir e autorefletir sobre desafios educacionais
criativos, a partir de um modelo de atividade lúdica. Além disso, buscou-se estudar
alternativas que pudessem compor opções para o ensinar e o aprender, encontramos na
experiência com os jogos de RPG algumas características do comportamento intuitivo e
autônomo dos estudantes. Conforme Pool e Giraffa (2015), crê-se no potencial desse
jogo como um modelo de inspiração para outras práticas transdisciplinares e vivenciais
que utilizem uma mecânica similar.
A aplicação do experimento foi conduzida por um professor e pedagogo (o
criador do Sallenas), que assumiu o papel de mestre da partida. Para o caráter
educacional dessa aventura, foram adicionados na trama do jogo vários desafios, com
saberes conceituais pertencentes aos Anos Finais do Ensino Fundamental. Durante as
partidas, os estudantes (jogadores) utilizaram os seus dispositivos móveis, como recurso
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de apoio, para pesquisar e encontrar as informações que ajudavam a sustentar os seus
argumentos e a solucionar os problemas.
No experimento com jogo ―O Arquipélago de Sallenas‖ foi fundamental manter
e observar as rotinas da comunicação digital entre os participantes. Na primeira semana
em que o time se constituiu houve a criação de um grupo em um aplicativo de
mensagens instantâneas e um perfil em uma rede social digital, dando uma identidade,
um pertencimento e um canal de comunicação universal para os jogadores e professor.
Em relação ao comportamento inicial desses jogadores, observou-se a iniciativa de
estabelecer a mecânica da comunicação virtual entre o grupo, que emergiu de um
entendimento natural de que o professor também está inserido no uso corriqueiro desta
tecnologia.
Compreende-se que um dos caminhos possíveis para constituição de práticas
pedagógicas na cibercultura está no uso de jogos do tipo RPG, nos quais o trabalho
cooperativo e desafiador estimula um processo contínuo de pesquisa e de busca de
informações para a resolução de problemas, elementos fundamentais para integrar uma
geração de estudantes que convive na ―cibercultura‖ e que reconhece nesta um dos
principais cenários do seu cotidiano. Tal experiência aponta, também, que revisitar os
currículos de formação docente faz-se necessário, mas não apenas com a inclusão de
uma disciplina para ensinar a ―fazer jogos‖, e sim com a proposta de uma formação
transversal que contemple discussões interdisciplinares para uma formação docente
capaz de gerar novas e desafiadoras atividades em sintonia com as necessidades
apontadas pela escola neste contexto de Cibercultura.
A experiência seguinte é um recorte de uma pesquisa qualitativa que se
desenvolveu por meio de um estudo de caso, de caráter exploratório. Os sujeitos de
pesquisa foram 21 professores, de uma instituição de ensino privada, atuantes nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental (Educação Básica). Como instrumentos de coleta de
dados, foram usados: pesquisa bibliográfica, questionário online autoaplicável,
observação participante da aplicação de experimento, observação não participante,
entrevistas semiestruturadas e narrações autobiográficas (diários de pesquisa).
O mote para desenvolvimento desse experimento foi o modelo de elementos de
jogos digitais em atividades gamificadas proposto por Martins e Giraffa (2016). Nessa
proposição, para constituição de práticas pedagógicas gamificadas, destacamos os
seguintes elementos de jogos digitais encontrado em RPG digitais: Missão, Enredo,
Níveis/Desafios,

ISSN 2177-336X

Objetivos

Específicos,

Recursos,

Colaboração,

Help,

Itens,

7732

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

11

Desempenho, XP, Pontuação e Avatar (MARTINS, 2015). Tratamos a gamificação
como uma estratégia que permite o desenvolvimento de práticas pedagógicas, a partir de
elementos típicos de jogos digitais baseados em RPG digital, podendo levar o docente a
autorrefletir sobre sua atuação, bem como ressignificá-la, considerando o contexto
sociocultural.
O experimento de formação continuada foi denominado Ciclo de Formação
Docente e foi organizado em três momentos:
1.

Palestra ―Gamificação na Educação: conceito, limites e possibilidades‖, por
meio da qual buscamos mobilizar saberes teóricos acerca da gamificação
através do enfoque conceitual com os sujeitos de pesquisa.

2.

Oficina gamificada ―Design de práticas pedagógicas incluindo elementos de
jogos digitais em atividades gamificadas‖, onde desenvolvemos práticas,
por

meio

dos

enfoques

procedimental

e

atitudinal,

aprimorando

competências inerentes à complexidade de gamificar – foram desenvolvidas
atividades pedagógicas gamificadas pelos sujeitos de pesquisa.
3.

Seminário integrador ―Partilhando Experiências‖, onde propiciamos uma
troca das experiências vivenciadas ao gamificar uma atividade pedagógica,
por meio da partilha coletiva (oral) de saberes.

A partir da aplicação e análise dos instrumentos de pesquisa citados
anteriormente, emergiram os principais resultados da experiência:
formações continuadas realizadas de maneira colaborativa e coletiva
demonstram ser eficientes; contudo, constituem um fator isolado que
depende de outras variáveis, tais como da abertura do grupo e dos objetivos
da formação.
a gamificação se mostra como uma estratégia pedagógica que leva a um grau
de reflexão acerca das práticas pedagógicas já consolidas.
o hábito de jogar, seja por parte do estudante ou por parte do professor, tem
influência na constituição de práticas pedagógicas, principalmente atividades
gamificadas, para adaptá-las ao contexto de cibercultura.
ações de Educação Continuada de curto prazo são incipientes para levar o
professor à reflexão de suas práticas pedagógicas. Pode até gerar reflexões
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sobre crenças, valores, hábitos e concepções pedagógicas, o que depende da
constituição profissional do professor.
o modelo de elementos de jogos digitais em atividades gamificadas auxilia a
promover a aprendizagem colaborativa, considerando que a competividade é
inerente ao ser humano.
gamificar atividades é uma tarefa complexa, exigindo a mobilização e
articulação de múltiplos saberes docentes, assim como construir,
desconstruir e reconstruir os diversos saberes que envolvem a docência.

Considerações finais

Os desafios que permeiam o estabelecimento de práticas pedagógicas baseadas
em elementos de jogos digitais, seja por jogos RPG ou pela gamificação para a
formação docente na cibercultura, a um olhar raso, podem estar nas fragilidades
decorridas de uma formação inicial desarticulada do contexto social e educacional
contemporâneo. Contudo, indo além de indicar as fragilidades, é necessário discutir e
propor movimentos de fortalecimento do professor em serviço, que já possui uma
formação consolidada, com crenças, representações e certezas constituídas acerca de
suas práticas. Para isso, a Educação Continuada mostra-se como uma forte aliada, desde
que desenvolvida com o intuito de promover a reflexão e autorreflexão desse sujeito da
aprendizagem, buscando a mobilização de saberes de práticas pedagógicas organizadas
por meio de competências (saber, saber-fazer, saber-ser e saber-conviver),
desconstruindo concepções, valores, crenças, hábitos, enfim, um modus operandi por
vezes cristalizado pela formação docente fragmentada, disciplinar, desconexa da prática
(saber-fazer). O que é exigido pela complexidade em tempos de cibercultura.
Como nosso objetivo não era apenas apontar, mas também contribuir para o
avanço dessa discussão sobre os desafios da formação docente em tempos de
cibercultura, apresentamos experiências significativas, pautadas no debate de práticas
pedagógicas baseadas em jogos digitais e na gamificação, que nos mostram alguns
caminhos interessantes para o futuro da formação docente, seja ela inicial ou
continuada. Um deles é o desenvolvimento de práticas formativas que fomentem a
autoeducação do professor, ou seja, estudos e investigações autodidatas/individuais na
perspectiva da aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning). Outra indicação, que
já não é tão nova, mas continua como uma necessidade urgente é a conexão entre
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formação inicial versus realidade escolar, que, por mais discussões que já tenham se
estabelecido, pouco se vê nos currículos do Ensino Superior atualmente.

Referências
ALVES, Lynn Rosalina Gama; MINHO, Marcelle Rose da Silva; DINIZ, Marcelo Vera
Cruz Diniz. Gamificação: diálogos com a educação. In: FADEL, Luciane Maria et al.
(Org.). Gamificação na educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014 [e-book].
BLOOM, Benjamin S. et al. Taxonomia de objetivos educacionais. Porto Alegre:
Editora Globo, 1973.
FLICK, Uwe. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1981.
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. 7. Ed. São Paulo:
Perspectiva, 2012.
JUUL, Jesper. Half-real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds.
London: Oldenburg, 2005.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. 3 ed. 2ª Reimpressão. São Paulo: Editora 34, 2014.
MARTINS, Cristina. Gamificação nas práticas pedagógicas: um desafio para a
formação de professores em tempos de cibercultura. Porto Alegre: Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Rio Grande do Sul - Programa de PósGraduação em Educação, 2015. [Dissertação de Mestrado] Acesso em: 13 fev 2016.
Disponível em: <http://hdl.handle.net/10923/7809>
MARTINS, Cristina; GIRAFFA, Lucia Maria Martins. Design de práticas pedagógicas
incluindo elementos de jogos digitais em atividades gamificadas. Obra Digital: journal
of communication and technology, v. 10, p. 52-67, 2016.
POOL, Mario Augusto Pires; GIRAFFA, Lucia Maria Martins. Jogando e aprendendo
no Arquipélago de Sallenas: construção de práticas pedagógicas baseadas em RPG. In:
XIV SBGAMES 2015 - Simpósio Brasileiro de Games. Teresina: SBGAMES.org, 2015.
v. 1. p. 1077-1084.
PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, v. 9, n. 5,
p. 1-6, 2001.
SANTAELLA, Lucia. Comunicação Ubíqua: Repercussões na cultura e na educação.
São Paulo: Editora Paulus, 2013.
SCHLEMMER, Eliane. Gamificação em espaços de convivência híbridos e
multimodais: design e cognição em discussão. Revista da FAEEBA – Educação e
Contemporaneidade, Salvador, v. 23, n. 42, p. 73-89, jul/dez 2014
VIGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos
processos psicológicos. Org. por Michael Cole et al. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes,
2007.

ISSN 2177-336X

7735

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

14

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS: O
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Resumo
O artigo apresenta algumas reflexões acerca do cenário contemporânea marcado pela
ubiquidade da comunicação a luz do trabalho de Santaella (2013) destacando a questão
premente e desafiadora do uso de dispositivos móveis como elementos apoiadores das
atividades docentes e discentes. A guisa de contribuição para discussão no âmbito da
comunidade reunida por ocasião do encontro destacamos algumas experiências e propostas
pedagógicas para a utilização de dispositivos móveis as quais foram criadas e concebidas, em
consonância com o projeto pedagógico e com os objetivos estratégicos da Instituição. O projeto
apoia-se, entre outros, nos pressupostos da pedagogia relacional (BECKER, 2001), do educar
pela pesquisa (DEMO, 2007) e nos princípios da mediação pedagógica na aula universitária
(FREITAS; LIMA; GRILLO, 2012). Inicialmente, é brevemente apresentado o Projeto
Laboratório de Tecnologias para Aprendizagem em Rede (LabTEAR) e o subprojeto
LabsMóveis, no âmbito do qual se desenvolveu a investigação. Em seguida, são explicitados os
Princípios da Mediação Pedagógica, que foram elaborados coletivamente e orientam as
atividades desenvolvidas no referido projeto. Destacamos os resultados obtidos com estas
propostas pedagógicas na avaliação dos discentes e compartilhamos algumas lições aprendidas
relacionadas aos desafios e possibilidades ofertadas pela comunicação ubíqua no contexto
escolar.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação; dispositivos móveis; docência
universitária.

Introdução

Muitos projetos, incentivos e ações tem sido realizadas na comunidade
brasileira, nestes últimos 30 anos, a fim de estimular o uso de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) no ambiente escolar (Moraes, 1993; De Almeida,
2002). Relembrando o pioneiro projeto EDUCOM (Educação por Computadores)
descrito por (ANDRADE et al., 1992), encontramos uma proposta de trabalho
interdisciplinar voltada para a implantação experimental de centros-piloto, como
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instrumentos relevantes para a informatização da sociedade brasileira, visando à
capacitação nacional e a uma futura política para o setor. Ou seja, falar em TICs na
escola não é algo novo. Já possuímos uma tradição na área de Informatica na Educação.
Temos várias linhas de pesquisa de cunho interdisciplinar em diferentes áreas e
programas de pós-graduação, não necessariamente na Educação. Levamos certo tempo
para investigar os desafios e possibilidades advindas das TICs no ambiente escolar a luz
da verte educacional. Uma breve análise dos anais dos principais eventos da área
demonstra o tímido crescimento da investigação dos temas associados as TICs no
campo da Educação, especialmente na comunidade brasileira. Muitas são as causas
deste movimento tímido em direção as discussões envolvendo TICs. Acredita-se que a
cautela para adoção pedagógica das TICs está relacionada a nossa formação docente,
especialmente nos cursos de graduação, que até os anos 2000 timidamente incorporava
nos currículos as questões relacionadas às TICs na ênfase de reflexões de cunho
pedagógico. No início a questão foi tratada com enfoque instrumental por acreditamos
que a instrumentalização seria o caminho para posterior e, natural, associação entre o
fazer pedagógico e a experenciação com a tecnologia na sociedade, fora do contexto
escolar.
Os problemas enfrentados no ambiente físico e organizacional da escola que luta
por recursos para manutenção, segurança, baixos investimentos e incentivos efetivos à
docência (salários, formação docente continuada e outros) são fatores que também
contribuíram para o retardo na incorporação das tendências tecnológicas que já
permeavam o cotidiano de outras áreas da sociedade. O olhar cauteloso para verificar o
que efetivamente poderia advir da adoção deste tipo de recursos (sistema
computacionais) e, especialmente, compreender o potencial pedagógico de tais recursos
nos levou (Educação) a não incorporar de imediato estas questões nos currículos de
formação de professores. Com a disseminação da cibercultura (Levy, 1999) nos
deparamos com possibilidades e um novo espaço para se fazer educação. Não nos
moldes tradicionais, sem aqui desmerecer ou imputar qualquer inferência negativa ao
fato de haver tradição ou adoção de recursos clássicos na escola (quadro, giz, slides ou
recursos analógicos que amplamente utilizamos). O ciberespaço estabelecido pela rede
Internet e seus serviços nos agrega alternativas para se fazer educação de uma maneira a
qual não havíamos considerado.
Santaella (2013, p.21) destaca que ―a internet é um cérebro digital global que,
graças às plataformas de redes sociais – Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut etc., estas
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que se constituem no mais recente estouro do universo digital –, transmite publicamente
as relações, interesses, intenções, gostos, desejos e afetos dos usuários registrados
nessas plataformas, em processos de acesso e compartilhamento incessantes e velozes. ‖
O ciberespaço nos rodeia, nos envolve e, atualmente, com os dispositivos
moveis (tablets, smartphones e computadores portáteis) não existem mais fronteiras
físicas para o acesso a informação. Cria-se a ubiquidade da comunicação que nos
permite ter o mundo na ponta dos dedos. Santaella (2013, p.22) explica que ― ao leve
toque do seu dedo no celular, em quaisquer circunstâncias, ele pode penetrar no
ciberespaço informacional, assim como pode conversar silenciosamente com alguém ou
com um grupo de pessoas a vinte centímetros ou a continentes de distância. O que lhe
caracteriza é uma prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos
multimídia, sem perder o controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico em
que está situado. ‖
Em SANTAELLA, (2010, p.263-296), a autora destaca que: as tecnologias
moveis estão gestando novas subjetividades em contínua mutação, subjetividades
autoprogramáveis, dotadas de meios para repensar de modo intermitente suas falhas e
competências, seus limites e suas expectativas. Isto porque tecnologias da inteligência
estão se tornando cada vez mais maleáveis e aptas para dar abrigo subjetividades em
construção no contexto de comunidades adaptativas. ‖
Se o computador tipo desktop (aquele que fica em cima da mesa, o clássico),
desconectado da Internet, nos idos anos 80 do século XX suscitava discussões na
academia nada se compara ao advento da Internet que ligou todos as informações de
maneira a criar este espaço de troca coletiva. Já não bastasse todo este desafio nos
deparamos agora com os dispositivos móveis que nos permitem acessar o que
desejamos, onde estivermos e não mais restritos ao espaço físico. Evidente que as
reflexões aqui colocadas intencionalmente desconsideram as questões de inclusão,
fazendo um recorte para realidade onde o cenário da cibercultura se escabece de
maneira ampla. Então, considerando a cibercultura, ubiquidade e os dispositivos moveis
descortina-se mais um cenário de possíveis transformações na forma de ensinar e de
aprender.
O Projeto Laboratório de Tecnologias para Aprendizagem em Rede (LabTEAR),
tem, entre seus objetivos, produzir metodologias que incorporem o uso de TICs para
favorecer a aprendizagem colaborativa, conectando a aula universitária em redes de
conhecimento, e capacitar professores e licenciados (futuros professores) para o uso
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pedagógico dessas tecnologias. Neste artigo destacamos o subprojeto LabsMóveis, que
tem como foco o uso de dispositivos móveis na aula universitária.
O artigo apresenta brevemente o Projeto Laboratório de Tecnologias para
Aprendizagem em Rede (LabTEAR) e o subprojeto LabsMóveis, no âmbito do qual se
desenvolve a presente discussão. Apresentamos os Princípios da Mediação Pedagógica,
que foram elaborados coletivamente e orientam as atividades desenvolvidas no referido
projeto, amplamente discutidas em (GESSINGER; LEITE; MORAES, 2014). A seguir,
são apresentadas as repercussões do LabTEAR e do LabsMóveis, com ênfase na
capacitação docente. Por último, apresentamos algumas ponderações sobre as lições
aprendidas para aqueles que estão considerando projetos semelhantes.

LabTEAR e LabsMóveis: uma breve contextualização
O Projeto LabTEAR é uma proposta institucional para atender a questão do uso
pedagógico das TICS no âmbito da universidade procurando promover um espaço de
discussão, experenciação e diálogo entre a comunidade docente. O Projeto desdobrou-se
em um subprojeto voltado ao uso de tecnologias móveis na aula universitária.
Iniciado em janeiro de 2012, o subprojeto LabsMóveis se realiza a partir da
criação de laboratórios móveis associados a um grupo de estudos que contempla as
áreas da saúde, ciências exatas, humanas e sociais. A implantação do LabsMóveis
ocorreu em três etapas, cada uma contemplando um conjunto de Faculdades da
Universidade e proporcionando a integração entre todas as áreas do conhecimento. A
primeira etapa (de 2012/1 até o final de 2013/1) teve a participação de seis Faculdades –
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia; Educação; Física; Comunicação Social;
Engenharia e Direito – totalizando 14 professores, 66 turmas e 1.861 alunos. Na
segunda etapa (de 2013/1 até o final de 2013/2) foram integradas outras oito Faculdades
– Farmácia; Educação Física e Ciências do Desporto; Administração e Ciências
Econômicas; Química; Letras; Psicologia; Serviço Social e Informática) – totalizando
22 professores, 66 turmas e 3.619 alunos. Na terceira etapa, que iniciou em 2014/1
foram integradas ao LabsMóveis outras oito Faculdades – Medicina; Odontologia;
Biociências; Ciências Aeronáuticas; Matemática; Ciências Humanas e Sociais; Teologia
e Arquitetura e Urbanismo – totalizando 43 professores.
As Faculdades integrantes do subprojeto LabsMóveis indicam professores que
participam de reuniões quinzenais de um grupo de estudos para a criação, a utilização e
a avaliação de procedimentos didáticos com o apoio das TICs. Ainda recebem um rack
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com dispositivos móveis, à sua escolha, que auxiliarão na produção e validação das
metodologias desenvolvidas no âmbito do subprojeto. Os professores definem as
disciplinas e turmas que participam diretamente do subprojeto, entretanto, o uso dos
racks não se restringe a esses docentes, podendo ser utilizado pelos demais colegas da
Faculdade.
Os procedimentos didáticos são criados num processo de criação coletiva e
colaborativa entre o grupo de estudos e o grupo de alunos participantes dessas
disciplinas. Os resultados da utilização dos procedimentos didáticos são analisados pelo
grupo de estudos que participa do LabsMóveis, tendo em vista o aperfeiçoamento e a
continuidade da proposta pedagógica.
Primeiros resultados: Princípios da Mediação Pedagógica na Aula
Universitária
Em seu primeiro ano de trabalho, o grupo de estudos do subprojeto LabsMóveis
elaborou os Princípios da Mediação Pedagógica na Aula Universitária para orientar a
produção de metodologias e o uso pedagógico das TICs na aula universitária.
A publicação de tais princípios (FREITAS; LIMA; GRILLO, 2012) contribuiu
para socializar a produção do grupo com outros educadores/as, bem como para orientar
as atividades de capacitação promovidas. Cada um dos princípios tem um sentido
próprio, mas, conjuntamente eles expressam uma compreensão comum acerca das
possibilidades de vislumbrar e realizar a qualidade na gestão da aula universitária, em
consonância com o projeto pedagógico da Instituição. Os princípios definidos são os
seguintes (FREITAS; LIMA; GRILLO, 2012, p.5-6):
“Presença pedagógica e Aprendizagem: a presença
pedagógica do professor, por meio da escuta e do diálogo,
presencial ou virtualmente, cria situações de interação,
com vistas à mobilização do aluno para a aprendizagem
no contexto da formação integral da pessoa.
Ensino e Pesquisa: o ensino orientado pela pesquisa se
realiza por meio da aprendizagem do questionamento, da
construção de argumentos e da comunicação do
conhecimento, desenvolvendo uma atitude investigativa
de problematização da realidade, em diálogo com os
sujeitos.
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Autonomia e Diálogo: a autonomia, como resultado
esperado da aprendizagem, se constrói por meio do
diálogo entre professor e alunos no processo de
conhecimento em que se exercita a crítica, se incentiva a
curiosidade e se desenvolve a criatividade.
Avaliação e Corresponsabilidade: a avaliação formativa
compreende a tomada de consciência sobre o processo de
aprendizagem,

com

vistas

a

desenvolver

a

corresponsabilidade e a capacidade de auto-organização
para superar as dificuldades encontradas.
Interação e Interatividade: as TICs democratizam o
acesso à informação e proporcionam alternativas de
interação entre os sujeitos, flexibilizando os tempos e os
espaços de ensino e de aprendizagem, favorecendo a
interatividade em redes de conhecimento.
Protagonismo e Comunidades de aprendizagem: o
protagonismo

discente

é

estimulado

pelo

compartilhamento de produções e fortalecido com a
criação de comunidades de aprendizagem em que os
participantes podem interagir em redes de conhecimento.
Interdisciplinaridade e Formação integral: as práticas
multi/interdisciplinares, orientadas pela perspectiva da
humanização, fortalecem a formação integral da pessoa na
dimensão da ética, da responsabilidade e do compromisso
social. ‖

Projeto LabTEAR e Lições aprendidas
Embora o diálogo entre as Tecnologias da Informação e Comunicação e a escola
não seja algo novo, como anteriormente mencionado, entendemos que esse diálogo
ainda é um desafio nos dias atuais, onde temos vivenciado o uso cada vez mais intenso
de recursos tecnológicos, em especial de dispositivos móveis, por parte dos estudantes.
É importante, e até mesmo imprescindível, que utilizemos esses recursos como
potenciais alavancas para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que busquem
contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem. Neste sentido, em (MORAES
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et al. 2013, DIAS; MORAES; LEITE, 2014 e MORAES et al. 2015)
apresentamos o processo de validação da experiência do uso de dispositivos moveis nos
diferentes contextos e áreas do conhecimento.
A experiência de participar deste projeto como membro integrante da equipe de
planejamento e implantação e como professor usuário nos permitiu aprender muito.
Passamos a compartilhar estas lições dividindo-as em três categorias:
Formação docente continuada
O processo de formação docente continuada deve ser um dos objetivos de uma
Universidade preocupada com a qualificação permanente de seus cursos e,
consequentemente, de seu corpo docente. É fundamental que exista um projeto
institucional voltado a atingir esse objetivo. Este projeto deve considerar a necessidade
de suporte aos professores tanto de aspectos pedagógicos quanto administrativos.
Considerando a parte pedagógica, deve-se estabelecer uma equipe multidisciplinar para
coordenar o projeto e organizar os processos de formação. Cabe a essa equipe convidar
professores que estejam engajados com a proposta de formação apresentada. Obrigar
professores a participar de um projeto do qual não se sentem à vontade, ou não
consideram relevante, é uma receita para o insucesso da empreitada.
Em relação a parte administrativa, é necessário que os professores vinculados ao
projeto possuam horas semanais para a realização de suas atividades de formação. As
atividades de formação devem ser entendidas como processos de ensino e de
aprendizagem para os professores e, neste sentido, demandam leituras, releituras,
construções e reconstruções de conhecimentos.
No âmbito do subprojeto LabsMóveis, a equipe coordenadora era composta por
seis professoras: duas da Pedagogia, duas da Computação, uma da Saúde e uma de
Letras. A equipe possuía quatro horas semanais para gerenciar, planejar e executar o
projeto. Os professores convidados para participar do grupo de estudos dispunham de
três horas semanais para a realização das atividades de formação desenvolvidas. Como
mencionado anteriormente, eram realizadas reuniões quinzenais e entre uma reunião e a
próxima os professores sempre estavam envolvidos em algum tipo de atividade, que
variavam desde leituras até pesquisas com estudantes e professores.
As reuniões eram entendidas como espaços de aprendizagem e construção de
conhecimento e não tinham como objetivo tratar de questões administrativas. Nesses
momentos eram realizadas oficinas sobre práticas pedagógicas, oficinas sobre diferentes
aplicativos disponíveis para dispositivos móveis, relatos de experiência, elaboração de
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práticas pedagógicas inovadoras para o uso de dispositivos móveis e vivências com as
práticas pedagógicas elaboradas. Antes de um professor do grupo aplicar uma prática
pedagógica desenvolvida no LabsMóveis com seus alunos em sala de aula, a mesma era
―testada‖ com os professores do grupo de estudos, que além de vivencia-la como
alunos, analisavam a prática realizada e sugeriam aperfeiçoamentos, quando necessário.
As atividades de formação eram executadas tanto pela equipe coordenadora
quanto por professores participantes do grupo de estudos, através de um processo
organizado com base no Educar pela Pesquisa (DEMO, 2007). A dinâmica dessas
formações era construída de maneira colaborativa envolvendo todos os professores.
Tendo como objetivo compartilhar materiais e manter o histórico das atividades
desenvolvidas, o grupo possui uma área Moodle e também um grupo fechado no
Facebook.
O trabalho realizado com o grupo de estudos, além de proporcionar formação
continuada para o uso pedagógico de dispositivos móveis, tinha como objetivo formar
multiplicadores. Neste sentido, foi realizada uma mostra dos trabalhos desenvolvidos
pelo grupo. Nesta mostra, cada professor deveria convidar pelo menos três outros
professores de sua Faculdade para conhecer o projeto e se engajar nas atividades
específicas de cada Faculdade, formando novos grupos de estudo e ampliando, assim, os
processos de formação.

Organização do espaço físico e decisões tecnológicas
Tendo em vista que através do LabsMóveis todas as Faculdades da Universidade
receberiam racks com dispositivos móveis (tablets ou notebooks), foi necessário a
criação de um ambiente que proporcionasse a formação docente continuada necessária
para que o projeto fosse efetivado em sala de aula. A escolha pelo tipo de dispositivo a
ser adquirido foi estabelecida pelos professores de cada Faculdade, considerando suas
particularidades e necessidades em termos de hardware e software.
Pensando em um ambiente diferenciado que possibilitasse a inovação de práticas
pedagógicas apoiadas com o uso de diferentes recursos foi criado o Laboratório de
Tecnologias para Aprendizagem em Rede (LabTEAR). O laboratório conta com oito
possibilidades de layouts flexíveis que permitem a realização de diferentes práticas
pedagógicas, tais como seminários, palestras, trabalhos em pequenos e grandes grupos.
Além disso, é equipado com um rack composto de 15 tablets e 15 notebooks, uma lousa
eletrônica e uma Smart TV, através dos quais podem ser realizadas videoconferências.
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A opção por um rack misto ocorreu devido à necessidade de formação para ambos
recursos, tendo em vista que algumas Faculdades optaram por usar tablets e outras
notebooks. Além de ser utilizado para os processos de formação, o laboratório pode ser
reservado para uso por outros professores que não façam parte do grupo de estudos.
Considerando a necessidade de se ter um acesso estável a Internet no momento
em que os racks fossem utilizados em sala de aula, foi estabelecida uma rede específica
para ser utilizada por esses recursos. Sendo assim, os dispositivos se conectam
automaticamente a rede wireless do projeto. Para tanto, é necessário que se faça um
levantamento dos possíveis locais em que esses equipamentos serão utilizados para se
verificar questões de infraestrutura e providenciar a adequação lógica e elétrica.
Todo o processo de definição, aquisição, instalação e manutenção dos
equipamentos foi realizado em conjunto com a Gerência de Tecnologias de Informação
e Comunicação da Universidade.

Práticas pedagógicas e integração entre docentes
Tardif (2002, p. 128) propõe uma pedagogia que priorize a ―tecnologia da
interação humana, colocando em evidência, ao mesmo tempo, a questão das dimensões
epistemológicas e éticas‖, apoiada necessariamente em uma visão de mundo, de homem
e sociedade. Neste sentido, uma prática pedagógica precisa ter dinâmica própria, que lhe
permita o exercício do pensamento reflexivo e esse tipo de prática pedagógica é que se
buscou construir com o grupo de estudos do LabsMóveis.
Acreditamos que a interação entre professores de diferentes áreas do
conhecimento é muito rica e amplia as possibilidades de conhecer novas formas de
ensinar e de aprender. As práticas pedagógicas foram desenvolvidas pelos professores
participantes do grupo de estudos em um processo de ação-reflexão-ação. Como
mencionado anteriormente, antes de aplicar as práticas em sala de aula, as mesmas eram
vivenciadas pelos professores, que assumiam o papel de estudantes. Logo após, elas
eram analisadas e aperfeiçoadas, para então serem aplicadas com os estudantes. Da
mesma forma, após a aplicação em aula, os professores refletiam sobre a dinâmica
realizada, considerando as observações e retorno dos estudantes; faziam um relato para
o grupo de estudos e novos ajustes eram realizados, caso necessário.
Todas as práticas pedagógicas foram sistematizadas em um formulário que
continha o nome da mesma, os princípios da mediação pedagógica que estavam sendo
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considerados, a duração aproximada, uma descrição detalhada da prática, bem como os
recursos de hardware e software necessários para que a mesma fosse realizada.
Buscamos elaborar práticas pedagógicas que pudessem ser utilizadas por
diferentes áreas do conhecimento, pois entendemos que nessas práticas existe uma
inovação em relação ao aspecto pedagógico que pode ser compartilhada por várias
áreas. Desta maneira, cada professor pode ―rechear‖ a mesma com o conteúdo
específico de sua disciplina.
Acreditamos que as práticas pedagógicas produzidas no âmbito do LabsMóveis
estejam contribuindo para a formação de nossos alunos. Como pode ser observado no
depoimento de um aluno de Física: ―A gente tem mais um meio de consulta que seria o
IPad, a gente pesquisa...muitas pessoas aqui no dia da aula com os IPads pesquisaram
alguma coisa, aí perguntaram para o professor... ou seja, fica uma aula muito mais
dinâmica e o aprendizado se torna muito mais sólido‖.
Outro indicativo disso é a satisfação dos alunos nas disciplinas que participam
do projeto. Essa satisfação é observada através de um dado quantitativo obtido pela
Avaliação de Disciplinas, realizada a cada semestre. Observamos que houve um
aumento no percentual de alunos satisfeitos nas disciplinas envolvidas com o projeto em
relação ao percentual geral da Universidade. Em 2012/2 a média geral da Universidade
foi de 72,4% e nas disciplinas relacionadas ao LabsMóveis foi de 78, 16%; em 2013/1,
a média geral foi de 72,1% e nas disciplinas relacionadas ao LabsMóveis foi de 84,96%;
em 2013/2 a média geral foi de 71,9% e das disciplinas relacionadas ao LabsMóveis foi
de 74,32%. Ainda que esse percentual não possa ser exclusivamente atribuído ao
LabsMóveis, é possível considerar que o mesmo tenha uma importante contribuição
para esse crescimento.
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APLIC@TIVOS COMO RECURSO DIDÁTICO TECNOLÓGICO:
REFLEXÕES PARA A FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE
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Débora Valletta1
Colégio Farroupilha (RS)
Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre as práticas docentes de uma
escola de educação básica que utiliza os tablets como apoio as suas atividades
curriculares. Investigaram-se os aplicativos (Apps) que foram e são utilizados pelos
docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais como recurso didático tecnológico entre
2014 e 2015, e como foram articulados junto aos auxiliares de Tecnologias
Educacionais (TE) em sintonia com os projetos pedagógicos do colégio. Apresentamos,
então, um estudo de caso em que analisamos os Apps que servem como apoio às
atividades educativas. Percebeu-se que o percurso pedagógico e operacional é longo e
difícil, porém promissor. Ao fim do artigo, tecem-se considerações sobre a importância
e os significados do setor de apoio, denominado Tecnologia Educacional, para auxiliar
os professores e as crianças na escola, além de contribuir para a formação continuada in
loco.
Palavras-chave: Formação continuada de professores. Prática docente. Didática.
Tablets. Aprendizagem ubíqua.
1. Introdução
A relação entre a formação do professor e as tecnologias digitais (TD)2 tem
permeado as discussões na área da Educação, principalmente, as [discussões] que se
referem à formação docente, como o desenvolvimento de ―competências e habilidades‖
para a sala de aula do século 21. Para Perrenoud (2000), o domínio dessas competências
tecnológicas vai além de conhecer os aspectos básicos de funcionamento dos artefatos
para utilizá-los em favor das expectativas de aprendizagem. Entretanto, por mais que o
professor utilize as TE do momento, a dimensão pedagógica e a escola como instituição
estão presentes nas discussões e definições das propostas de formação continuada para o
corpo docente. Enquanto formação docente, podem-se articular e equilibrar os saberes
do professor e sua experiência no ambiente do trabalho (Tardiff, 2014).
Se observamos adultos, jovens e crianças ao nosso redor, percebemos que alguns
deles têm mais facilidade e competência para realizar suas atividades, enquanto outros,
embora consigam realizá-las, apresentam algum tipo de dificuldade ou necessidade de
maior esforço (cognitivo e/ou motor). Nesse sentido, as diferenças existentes entre os
professores não são mera casualidade. Há docentes que têm mais facilidade em ―lidar‖
com as tecnologias e outros necessitam de apoio para articular suas ações em sala de
aula e/ou fora dela nas interações com os estudantes/crianças. Para tal, torna-se
necessário propiciar situações de aprendizagem nas capacitações – articulando essas
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situações entre os próprios colegas professores, bem como com as crianças – para que a
escola possa orientar-se e reconhecer as mudanças que envolvem o processo de
construção do conhecimento considerando a aprendizagem ubíqua3.
No trabalho desenvolvido por Valletta (2015), enfatiza-se que as TD
potencializam os espaços não formais de aprendizagem, desencadeando uma forma de
ensinar e aprender diferente, uma vez que o processo de construção do conhecimento
conecta-se a outros ambientes de interação além da sala de aula. Ou seja, as crianças
estão sendo socializadas por meio de experiências vividas e, portanto, interiorizando os
hábitos e comportamentos da sociedade contemporânea.
Isso porque ―[...] jamais a evolução das ciências e das técnicas foi tão rápida,
com tantas consequências diretas sobre a vida cotidiana, [...] é no universo dos saberes e
do savoir-faire que a aceleração é mais acentuada e as configurações mais móveis. ‖
(Lévy, 2011, p. 25). Assim, a formação continuada poderia funcionar como um
processo para acompanhar os movimentos da sociedade contemporânea. Infere-se,
portanto, que a formação continuada em serviço é um construto amplo, ubíquo,
individual, coletivo e de suma importância para engajar as crianças e os jovens na
escola do século 21.
Para além dessas questões, Gardner (1995, p. 15) é enfático quando afirma que
[...] o propósito da escola deveria ser o de desenvolver as inteligências
e ajudar as pessoas a atingirem objetivos de ocupação e passatempo
adequado ao seu espectro particular de inteligências. As pessoas que
são ajudadas a fazer isso, acredito, se sentem mais engajadas e
competentes, e, portanto, mais inclinadas a servirem à sociedade de
uma maneira construtiva.

Portanto, provavelmente o conhecimento da inteligência4 apresenta-se com o
saber de forma coletiva. Nesse sentido, existe uma relação, no processo de
aprendizagem, entre o conjunto de habilidades que uma pessoa desenvolve para atingir
determinada competência, e o conjunto de outras habilidades que foram desenvolvidas
parcialmente – ou ainda o conjunto de habilidades que simplesmente não se conseguiu
atingir, que se referem aos níveis mais elevados de certas competências. Lévy (2011, p.
29) apresenta o termo inteligência coletiva como ―distribuída por toda parte,
incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma
mobilização efetiva das competências‖. Isso porque o ciberespaço propicia a troca, o
compartilhamento de hipertextos, hipermídias, comunicação entre comunidades virtuais
e outras conexões por meio da Internet.
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Para Valletta e Giraffa (2015), o grande desafio em selecionar os Apps sob a luz
do profissional de Design Instrucional (DI) consiste em saber de que forma esse recurso
didático tecnológico pode provocar rupturas na forma como aprendemos e ensinamos
com as TD, podendo favorecer a aprendizagem ubíqua com apoio dos tablets e seus
Apps.
Assim, este artigo tem como objetivo refletir sobre as práticas de uma escola
privada de educação básica que utiliza os tablets como apoio as suas atividades
curriculares. Investigaram-se os Apps que foram e são utilizados pelos docentes da
Educação Infantil e Anos Iniciais como recurso didático tecnológico entre 2014 e 2015,
e como foram articulados junto aos auxiliares de Tecnologias Educacionais (TE) em
sintonia com os projetos pedagógicos do colégio.
Centenas de Apps foram selecionados, testados, utilizados e recategorizados (de
acordo com a demanda do professor) para serem aplicados com as turmas da Educação
Infantil e Anos Iniciais. Porém, muitos desses Apps são sugeridos pela equipe de TE
para que os professores também possam se manter atualizados e conhecer novas
funcionalidades e possibilidades de atividades pedagógicas.
A partir do contexto exposto, apresentaremos as atuais tentativas (2014 a 2015)
de compreender de que maneira os Apps selecionados e avaliados para dispositivos
móveis (tablets) foram e são utilizados nos espaços formais e não formais de
aprendizagem na referida instituição de educação básica.
O texto está estruturado da seguinte forma: primeiramente, apresentamos breve
pesquisa quantitativa e comparativa que trata do número de Apps utilizados na
instituição desde o início da implementação dos laboratórios móveis até o período atual
(2014 - 2015). Em seguida, definimos como a formação de professores foi organizada
no período de 2014 a 2015 para selecionar os Apps para os tablets. Por fim,
comentamos sobre como esses Apps foram utilizados ontem e hoje na escola.
Apresentamos então, um estudo de caso em que analisamos os Apps que servem como
apoio às atividades educativas. Por fim, tecem-se considerações sobre a importância e
significados do setor de apoio denominado de Tecnologia Educacional para auxiliar os
professores e as crianças na escola. Além de contribuir para a formação continuada in
locus.
2.

Dos computadores de mesa aos tablets
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O Colégio é uma instituição de ensino básico privado localizado no município
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um dos aspectos que chamam a atenção, nessa
instituição, expresso no trabalho de Jacques (2011), é a valorização do seu patrimônio
histórico-cultural. Com quase 130 anos de história, mudou sua denominação e sua
localização por algumas vezes5. Atualmente tem como mantenedora a Associação
Beneficente de 1858 (ABE).
Outro aspecto importante dessa escola se refere aos recursos didáticotecnológicos disponibilizados para os estudantes entre o final do século 20 e início do
século 21. Percebe-se que, entre o passado e o presente, a instituição esteve atenta aos
múltiplos olhares frente às mudanças culturais da sociedade no decorrer das últimas três
décadas6. A figura 1 e a figura 2 explicitam as marcas do tempo e comprovam que
nenhuma sociedade permanece sempre da forma como foi constituída inicialmente.
Na década de 90, os desktops eram pesados, grandes e com poucos softwares
categorizados como educativos. Atualmente os computadores, do tipo tablets, são leves,
portáteis e com milhares de Apps que podem ser utilizados como apoio educativo.
Figura 1 – Espaço de Informática nas aulas de Matemática: computadores de mesa (1995)

Fonte: Acervo do memorial.
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Figura 2 - Laboratórios Móveis: tablets e notebooks (2014)

Fonte: Acervo do site.

Percebe-se pela memória

7

ilustrativa das figuras que, aparentemente, um

computador fixo limita as possibilidades de se realizar as atividades educativas nos
espaços escolares. Por outro lado, os tablets potencializam a liberdade8, o interesse e a
criatividade. Para Veen e Vrakking (2009), a tecnologia potencializou mudanças mais
significativas para inovação. Os autores denominam a era atual como ―era criativa‖.

3.

Metodologia da pesquisa
A pesquisa é de natureza exploratória e abordagem qualitativa. Como

instrumentos para a coleta de dados, foram utilizados questionário semiestruturado,
observação participante, observação não participante e arquivos de imagens e textos da
organização das atividades envolvendo os tablets e seus Apps, disponibilizados pelo
setor de TE no ambiente de ensino e aprendizagem Moodle9. Os dados foram analisados
a partir da análise textual discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2011), tendo como
fundamentação teórica: a metodologia para seleção de Apps (Valletta, 2014), que visa a
uma compreensão holística entre os recursos didático-tecnológicos (tablets, Apps e
internet) e os recursos humanos (professores e equipe do setor de Tecnologias
Educacionais); os desdobramentos da orientações didáticas para seleção dos aplicativos
segundo o profissional de DI (Valletta; Giraffa, 2015); os jogos na Educação Infantil
(Kishimoto, 1994); a formação docente (Tardiff, 2014) entre outros.
Participaram da pesquisa cinco profissionais do setor de tecnologias
educacionais que são responsáveis por auxiliar os professores e as crianças na escola.

4. Aplicativos free e aplicativos pagos: uma pesquisa quantitativa e comparativa
(2014 – 2015)
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Para efeitos de análise quantitativa10, foi levantado o número total de Apps free
(gratuitos) e pagos (baixo custo/média de $ 0,99) utilizados na Educação Infantil
(crianças de 3 a 5 anos) e Anos Iniciais (1º ao 4º ano) entre 2014 e 2015. Esses recursos
didático-tecnológicos foram comparados ao total de Apps utilizados pela instituição e,
com isso, foram calculados os percentuais por ano, tendo em vista as diferentes
categorias propostas por Valletta (2014). Essa combinação foi realizada a partir de
relatórios operacionais do setor de Tecnologias Educacionais chegando-se ao resultado
demonstrado na tabela 1.
Tabela 1 - Pesquisa quantitativa e comparativa que trata do número de Apps utilizados na instituição entre
2014 e 2015
Custo do App
2014
2015
Free

657

506

Pago

171

86

Total

828

592

Fonte: A autora (2016).

De acordo com a proporção entre os Apps pagos e gratuitos, houve uma
diminuição de aproximadamente 50% na compra de novos Apps. Isso se deve a alguns
fatores, como: reuso dos Apps adquiridos no ano de 2014; atualização das ferramentas
existentes dentro dos Apps (inserção de novas ferramentas e/ou atualizações,
aumentando as possibilidades pedagógicas do mesmo App); aumento da moeda
americana (já que o pagamento dos Apps é convertido de dólar para real – redução de
aproximadamente 20%); reorganização da sequência didática utilizando o mesmo App
com intencionalidade e turmas diferentes – ou seja, recursos didáticos explorados nos
espaços formais (escola) e não formais (sede campestre, passeios na sede campestre
etc.); compartilhamento de Apps, por parte dos professores com seus pares, reutilizandoos em outras turmas (mesmo nível ou níveis diferentes); entre outros.
Percebe-se, ao analisar os dados quantitativos em dois anos consecutivos, que
cerca de 30% dos Apps foram utilizados em espaços fora da sala de aula. Podemos
observar a otimização de outros espaços da escola quando associamos o aspecto lúdico
da aprendizagem (Kishimoto, 1994) à aprendizagem ubíqua (Santaella, 2010; Valletta,
2015) em atividades gamificadas11.

5. Contextualização da Formação Continuada em Tecnologias Digitais nos Espaços
Escolares
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As capacitações disponibilizadas pela instituição são planejadas de forma a
propiciar aos professores possibilidades para o uso de TD, tomando-se como parâmetro,
as matrizes curriculares da escola. Formá-los desse modo significa dar-lhes a
oportunidade de perceber significado pedagógico nos recursos didático-tecnológicos
como elementos para criar e recriar possibilidades para o uso dos tablets e seus Apps.
Nesse sentido, Tardiff (2014, p. 451) discute esses saberes como respondentes aos
―discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar
categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos
da cultura erudita e de formação para a cultura erudita‖. A intencionalidade do currículo
diante do contexto escolar faz com que o professor organize os planos de ensino
aplicando seu potencial de criatividade para motivar e engajar as crianças a aprenderem.
A formação continuada para o uso de tecnologias digitais (TD) na instituição em
estudo iniciou-se no segundo semestre de 2013 em parceria com o setor de Tecnologia
Educacional. A primeira capacitação para o uso sistemático dos Apps não significou
ruptura imediata nos espaços escolares, não tendo modificado as condições de como a
maioria dos docentes utilizavam os tablets; ou seja, na sala de aula. Entretanto, com a
continuidade das oficinas de formação e do uso dos Apps, os próprios professores
passaram a definir a forma como os jogos12 eram selecionados e avaliados como apoio
às atividades educativas que integram o currículo escolar e desenvolvimento de
habilidades em níveis diferenciados de uso das TD (Valletta, 2015). Além disso, nessa
categoria de seleção, estavam os princípios metodológicos:
Seleção por conteúdo; Seleção do nível de dificuldade intrínseco na
aplicação; Faixa etária do aluno (usuário final da aplicação); Interface
& facilidade de uso; Custo acessível ou inexistente e Objetivos
pedagógicos do professor", por fim, categorizados pela taxonomia de
Bloom Digital. (Valletta, 2014, p. 5-6).

A partir da seleção de Apps ao longo de 2014, surgiram outras mudanças
associadas às práticas pedagógicas dos professores no que concerne ao uso dos tablets e
seus Apps, a aprendizagem ubíqua (Valletta, 2015). Segundo a autora, a ubiquidade
―[...] ofertada/oportunizada pelo acesso a qualquer local e a qualquer hora por
aquele/qualquer sujeito que possui um dispositivo móvel conectado à Internet muda as
concepções tradicionais do que se entende por um espaço de aprendizagem. ‖ (2015, p.
13).
Os professores que realizaram a mediação das atividades, interagindo com os
Apps junto com as crianças e com o apoio dos auxiliares de TE, propiciaram situações
de aprendizagem diferentes das que estamos acostumados a ver na maioria das salas de
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aula. Uma das práticas de inovação desenvolvida pelos professores do 2º ano foi
realizada na Feira das Multiplicações, em 2015, em que se utilizaram recursos didáticos
naturais, pedagógicos, tecnológicos e audiovisuais.
6.

Experiências bem-sucedidas: práticas para e com o uso de Apps
A seleção dos Apps passa por filtros no setor de TE devido aos inúmeros

softwares disponíveis nas lojas Online13, os quais são baixados nos tablets. Na análise
dos Apps utilizados entre os anos de 2014 e 2015, selecionou-se um fragmento do
material coletado, ou seja, dos Apps utilizados em contextos diferentes (Educação
Infantil e Anos Iniciais), para os quais foram consideradas a presença do DI (Valletta;
Giraffa, 2015) e a metodologia para seleção de Apps (Valletta, 2014).
Quadro 1 – Síntese contextualizada de como cada aplicativo foi utilizado e/ou reutilizado
Nome do Jogo

Objetivo

Shape the
Village Lite

Construir cidades virtuais por
meio de formas geométricas.

Desenhe
Conosco

Desenhar ilustrações sobre a
tela do iPad utilizando
ferramentas similares às do
material concreto, tais como:
lápis de cor, crayon, entre
outros recursos.
Comparar a distância entre
Porto Alegre e os países
participantes da Copa do
Mundo.

Google Maps

Aaah! Math
Zombies Free
Lite
Labo Paper
Fish Crafts

ISSN 2177-336X

Calcular as operações básicas
da matemática.
Criar ilustrações em
movimento (peixes) para
aguçar a curiosidade das
crianças em relação aos
animais aquáticos. Auxiliar no

Como e onde foi utilizado
Atividade 1: A professora organizou a turma em
rodinha na sala e dialogou sobre a atividade do dia.
O auxiliar de TE explicou como funcionavam as
ferramentas. As crianças levantaram as mãos para
questionar sobre as possíveis formas geométricas
encontradas no cotidiano e a professora realizou a
mediação com a turma. O auxiliar de TE
disponibilizou um iPad na sala de aula para cada
dupla.
Atividade 2: Na semana seguinte, cada criança
desenhou sua releitura sobre a cidade construída
com o colega para socializar com a turma. O setor
de TE elaborou algumas questões norteadoras para
auxiliar o professor com a intenção de engajar os
alunos no reconhecimento das formas geométricas.
Atividade 1: As crianças foram convidadas a fazer
um tour pelos diversos espaços do colégio
utilizando a ferramenta de Geolocalização do App.
Atividade 2: Na sala de aula, a professora fez um
levantamento prévio de quais eram os países
participantes da Copa do Mundo. Na sequência,
solicitou às crianças que acessassem o App Google
Maps para que pudessem interagir (clique e arraste)
e perceber a distância entre os países (longe e perto).
A professora circulou entre os grupos para desafiálos com os próprios questionamentos das crianças da
turma.
Os estudantes iniciaram as atividades nos corredores
próximos às salas de aula onde há almofadas do tipo
puff.
Atividade 1: As crianças exploraram as diversas
ferramentas do App. Escolheram um tipo de peixe e
customizaram seus trabalhos.
Atividade 2: Jogaram o game Stars – incluído no
App – cujo objetivo é captar estrelinhas para
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desenvolvimento da
coordenação motora fina.

Crazy fórmula

Desenvolver o raciocínio
lógico-matemático.

App Varal de
Letras

Treinar a escrita de palavras.
Ouvir atentamente as palavras
ditadas pela professora para
simular o jogo ―soletrando‖.
Encontrar a escrita correta da
palavra.

App Chatter Pix

Criar personagens e gravar
áudio com a própria voz.
Explorar a criatividade e
imaginação.
Fonte: Elaborado pela autora (2016).

pontuação.
Atividade 3: Observaram e fotografaram os
peixinhos do aquário.
Embora haja diversas ferramentas no App,
ocorreram duas situações: parte de uma das turmas
se cansou do aplicativo, enquanto que os alunos de
outra turma, ministrada por outra professora,
pediram para jogar os demais jogos. Percebeu-se,
nesse caso, que a professora tem competências e
experiência para trabalhar com jogos educativos
(digitais ou não) e consegue facilmente engajar sua
turma no uso deles.
Atividade 1: A professora apresentou como
funcionam as ferramentas do App na sala de aula.
As crianças foram desafiadas a reorganizar os tubos
de laboratório para que as fórmulas especiais
(representadas pelas cores primárias e secundárias)
pudessem fluir
e
chegar
ao
recipiente
correspondente. Usaram o App na versão
free/gratuito.
Atividade 2: As turmas puderam separar as fórmulas
(cores); misturar duas ou mais fórmulas para que
fosse gerada uma nova cor; mudar cores, tornar mais
lento o fluxo das fórmulas, etc.
No que diz respeito a memorizar as cores, as
crianças conseguiram atingir os objetivos, enquanto
que, nas atividades que exigiam raciocínio lógicomatemático, foi necessária uma explicação mais
clara para auxiliar na compreensão do
funcionamento do App. Houve a mediação da
professora para concluir as atividades.
Atividade 1: As crianças foram desafiadas por meio
da gamificação para escrever corretamente a
palavra. Os alunos individualmente escreveram as
palavras ditadas no aplicativo e a professora realizou
a mediação fazendo a intervenção entre os grupos
para a correção.
Atividade 2: Os estudantes encontraram as palavras
certas, através da observação das quatro imagens
exibidas pelo App. É importante salientar que todas
eram distintas umas das outras, embora possuíssem
algo em comum.
As crianças tiraram fotos e desenharam alguns
personagens para gravar o áudio. Algumas turmas
saíram para fotografar a tartaruga e os peixinhos que
existem na escola para fazer suas produções.

Numa primeira fase, mais exploratória (2014) da investigação, considerando, por
exemplo, um dos Apps utilizados em versão gratuita, o Shape the Village Lite, os
auxiliares de TE perceberam que as crianças conseguiram construir as cidades virtuais
por meio das formas geométricas disponibilizadas na ferramenta. Em geral, esse tipo de
jogo tem sido uma das sugestões disponibilizadas pela equipe de TE em projetos que
têm como objetivo conhecer as figuras geométricas. Por outro lado, em 2015,
disponibilizou-se o mesmo jogo, na versão completa (full), o que oportunizou às
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crianças desafios mais complexos – sendo necessário mais de um período14 para
construir os diversos ambientes/cenários propostos pelo App.
Vejamos outro aplicativo da mesma área curricular, Matemática e suas
Tecnologias: o jogo Aaah! Math Zombies, figura 3.
Figura 3 - Informações associadas aos critérios adotados por Valletta (2014).

Fonte: Captura da tela do jogo (2015).

Neste App, verificam-se algumas ferramentas e informações para motivar os
estudantes para aprender jogando. São elas: possibilidade de selecionar as quatro
operações básicas da matemática (parcial ou todas); nível de dificuldade para o usuário
(fácil, médio e difícil); ajuste do volume da música (importante para os estudantes que
não conseguem se concentrar devido ao som) e acumulação de pontuação (duas
modalidades).
No ano de 2015 as crianças foram desafiadas a jogar o mesmo App na I Semana
de Tecnologia Educacional, porém, com as turmas do mesmo nível/série. No âmbito do
acompanhamento da turma, houve maior envolvimento e engajamento entre os
estudantes a partir de diferentes olhares, como: houve flexibilidade de decisão para
indicar um representante de cada turma; alguns revelaram-se com competências
(matemáticas) em nível avançado; parte dos professores ficaram entusiasmados e
sugeriram que para o próximo ano que o espaço fosse maior e prolongar o período de
atividades (tempo) para integrar mais alunos em atividades gamificadas; alunos
contribuíram com o nome de outros Apps para serem utilizados em outras atividades
etc.

7.

Considerações finais
Os aplicativos disponíveis para dispositivos móveis podem auxiliar numa nova

organização da sala de aula devido ao contexto da ubiquidade. Isso porque as crianças e
os jovens podem estar on-line e off-line com seus respectivos artefatos (uso pessoal ou
não pessoal) – visto que há vários recursos didático-tecnológicos que podem ser
explorados a qualquer lugar e a qualquer momento.
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A metodologia para seleção de Apps é uma forma intencional de se promover a
aprendizagem ubíqua, pois propaga experiências e práticas inovadoras de um
determinado grupo de professores e é centrada no compartilhar, durante os encontros de
formação continuada em serviço, propiciados pela instituição de educação básica. Os
Apps são escolhidos na perspectiva de usá-los de forma educativa e, portanto, a maioria
é de uso gratuito, e podem ser explorados em dispositivos móveis (tablets ou
smarthphones) em qualquer espaço; as competências para seleção estão associadas ao
envolvimento que o usuário faz das TD.
Os jogos categorizados como pagos disponibilizam vários recursos, geralmente
com grau de dificuldade mais elevado. Nesse sentido, há necessidade de mais
colaboração entre as crianças e/ou estudantes para atingir os objetivos [do jogo]. Assim,
percebeu-se que a motivação e o engajamento para ajudar os colegas com mais
dificuldades foi importante para auxiliar os professores no desenvolvimento das
habilidades socioemocionais.
Diante disso, as articulações pedagógicas e operacionais entre o setor de TE e o
docente, na organização e seleção dos Apps/jogos, não significa uma redução do
trabalho do professor, mas sim um deslocamento deste, para a melhoria da qualidade
das atividades educativas que permeiam os espaços formais e não formais de
aprendizagem, considerando o contexto da ubiquidade. Dessa maneira, houve um
progresso no compartilhar boas práticas entre os docentes, a oportunidade de se
qualificar o processo de ensino e aprendizagem diante da cibercultura, tendo em vista a
importância de se avançar no âmbito do desenvolvimento profissional do professor.
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Apesar de a sigla TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) ser amplamente usada na área de
Educação, utiliza-se, neste texto, TD (Tecnologias Digitais) no intuito de destacar o recorte adotado no
grupo de pesquisa Argos, da PUCRS, para refletir a especificidade e escopo do tipo de tecnologias de que
estamos falando: aquelas associadas à Internet e seus serviços e acessadas por meio de artefatos digitais
como os tablets. A partir desse ponto, a pesquisa será conduzida utilizando esse conceito para as
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3
Ver discussão em Valletta (2015).
4
Para Lévy (2011, p. 26), a ―inteligência deve ser compreendida aqui como a expressão ‗trabalhar em
comum acordo‘, ou no sentido de ‗entendimento do inimigo‘‖. Entretanto, para Gardner (1995, p. 20), a
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inteligência numa visão tradicional é definida ―operacionalmente como a capacidade de responder a itens
em testes de inteligência‖.
5
Ver discussão em Jacques e Grimaldi (2013).
6
Recorte adotado nesta pesquisa para compreender “lócus” da pesquisa.
7
Ver discussão em Bastos (2003).
8
No sentido de escolher onde, com quem e em que momento interagir com os colegas – necessidade
apenas da mediação do professor.
9
A plataforma virtual Moodle foi utilizada no projeto piloto no 2º semestre de 2015 para organizar a
sequência didática dos projetos pedagógicos que integram o uso dos tablets e seus Apps.
10
A análise quantitativa foi realizada em conjunto com os estagiários de TE, após a finalização do
relatório anual.
11
No sentido de criar situações de aprendizagem para as crianças com propostas pedagógicas que
utilizem, como recurso didático-tecnológico, os Apps, para engajá-las e desenvolver o gosto pelas
atividades que estão sendo propostas pelos professores.
12
Ver discussão em Kishimoto (1994). A autora entende que parte dos Apps são considerados como jogo.
Portanto, neste trabalho, quando nos referimos ao jogo, submete-se a um tipo específico de App que fora
selecionado para o uso educativo para engajar as crianças no processo da aprendizagem.
13
Lojas virtuais que disponibilizam os aplicativos para compra (gratuitos e/ou pagos).
14
Os períodos de aula correspondem a 50 minutos.
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LACUNAS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES:
REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR

A formação de professores tem pautado políticas públicas que visam à melhoria do ensino
e a qualidade da educação. Com base em concepções diversas sobre educação, os cursos de
formação inicial e continuada de professores habilitam os profissionais que atuarão nas
diversas redes de ensino. Ao analisar os espaços, a qualidade e a utilização dos conceitos
trabalhados nos cursos de formação inicial e continuada obtém-se dados relevantes para
refletir sobre a qualidade dos cursos que são oferecidos atualmente e deliberar políticas de
incentivo a formação docente. Os cursos de licenciatura apresentam, aos futuros
professores, as literaturas voltadas para o âmbito pedagógico, capacitando-os no exercício
da profissão docente na educação básica. Já no ensino superior, apesar da ampla discussão
em torno da formação pedagógica, nota-se, por parte da comunidade acadêmica e de
responsáveis pelas políticas educacionais, o tratamento dessa formação como desnecessária
e supérflua. Apesar de os professores de educação básica receberem a formação
pedagógica, muito se questiona sobre a aplicação, utilização e implicações desses
conhecimentos no cotidiano escolar. A forma como ela se dá na prática pode sofrer a
influência de fatores como o repertório docente e o trabalho feito nos espaços colegiados
de formação. Dialogando na interface formação inicial e continuada, o presente painel visa
analisar experiências e vivências de ambas as categorias além de acompanhar como essa
formação influencia nas práticas de educação básica e superior. Reforçamos a necessidade
de reorganização, ampliação e elaboração de políticas públicas educacionais voltadas para
a formação de professores. Destacamos a relevância de profissionais como o coordenador
pedagógico, o professor de licenciatura e de pós-graduação por seu trabalho de
formador/mediador de professores que atuam nos diversos segmentos de ensino.
Palavras-chave: Formação de Professores. Formação Continuada. Ensino Superior
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LACUNAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - OS GÊNEROS DO DISCURSO
E O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
Marina Cristina Villela Santos
Centro Universitário FIEO – UNIFIEO/SP

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é analisar de que maneira os alunos dos cursos de Letras e
Pedagogia das Instituições de Ensino Superior Privadas compreendem o ensino de língua
portuguesa e quais as concepções teóricas que permeiam o trabalho docente dos
professores recém-formados (iniciantes), egressos dessas Instituições, têm acerca do ensino
de língua materna. Ainda, pretende-se identificar em que medida há a consciência dos
alunos graduandos em aplicar a teoria dos gêneros do discurso no ensino de língua materna
em sua atividade docente. A relevância do tema se revela na medida em que a pesquisa
intenciona compreender como esses graduandos fazem a transposição didática do
referencial teórico aprendido na formação inicial para sua formação docente e,
consequentemente, problematizar as metodologias tradicionais de ensino nos cursos de
formação de professores. Propor-se-á também, uma reflexão sobre a teoria dos gêneros do
discurso na perspectiva do letramento e do ensino da língua em uso, a fim de
considerarmos as lacunas existentes no processo de formação de professores. Do ponto de
vista teórico, serão levadas em consideração as discussões acerca dos cursos de formação
de professores e a licenciatura no país; de Bakhtin (2003, 2006) e Maingueneau (2005),
sobre a teoria dos gêneros do discurso; as contribuições de Tardiff (2002) sobre o fazer
docente e os saberes necessários à pratica educacional. Foram utilizados instrumentais
qualitativos de pesquisa na obtenção e coleta de dados, como entrevistas e questionários
semiestruturados para que fosse possível analisar o processo de formação desses
educadores. Almeja-se que o resultado da presente pesquisa possa ser útil instrumento para
a reflexão acerca da prática do Ensino dos professores formadores, impactando desta
maneira na melhoria do ensino público e na reflexão sobre o ensino de língua portuguesa.
Palavras-chave: Ensino. Formação de professores. Gêneros do discurso.

1. INTRODUÇÃO

A questão da qualidade dos cursos de formação de professores para a escola básica
não constitui novidade (CASTRO, 1974; CHAUI, 1978; CANDAU, 1987), especialmente
no que se refere aos cursos de Letras e Pedagogia onde, fundamentalmente, se objetiva
preparar profissionais competentes para o trabalho com alunos no Ensino de Língua
Portuguesa, Ensinos Fundamental e Médio.
Que língua de fato estamos ensinando aos futuros professores, quais concepções,
conceitos e princípios nortearão sua prática docente? Essas e tantas outras fragilidades
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encontradas nos cursos de Letras e Pedagogia, remetem-nos à seguinte reflexão: Quais os
objetivos que, de fato, temos nos cursos de Formação de professores em língua
portuguesa?
Durante sua formação, os alunos devem ser convidados a praticar uma educação
sócio-progressista quando estiverem em sua atuação profissional (MORIN, 2001). Nem
sempre isso acontece. E os resultados da formação no Ensino Superior, neste caso, serão
sentidos na reverberação do trabalho do profissional como professor. Daí a relevância em
se fazer uma análise crítica das metodologias adotadas no Ensino Superior em Letras e
Pedagogia como instrumento para a melhoria na Educação num todo, tendo em vista a
reverberação do Ensino Superior na Educação de base por meio da formação dos
profissionais que a conduzem, no dia a dia.
Será necessário perguntar se eles dominarão, além dos conteúdos específicos, os
saberes sociais fundamentais: saber, saber-fazer e saber ser e conviver. (TARDIFF, 2002).
Será necessário saber se conhecem e utilizam adequadamente as orientações advindas dos
Parâmetros Curriculares Nacionais e das Diretrizes Curriculares Nacionais, e como
conferem significado ao trabalho desenvolvido em suas salas de aula, com seus educandos.
Diante da problemática exposta, acreditamos necessária a discussão sobre qual
ferramenta de trabalho utilizar com esses alunos para que tenham o suporte teórico
necessário para trabalhar a língua portuguesa em sala de aula.
Sabemos que a teoria dos gêneros do discurso pode auxiliar em muito nesse
processo de ensino-aprendizagem dos atuais alunos e na formação da prática docente
desses futuros professores, porque permite perceber qual o contexto em que professores e
alunos estão inseridos, como concebem o processo de ensino-aprendizagem e quais as
etapas percorridas pelos alunos no processo de alfabetização e letramento.

2. OBJETIVOS

Como objetivo geral desta pesquisa, pretende-se analisar como os alunos
compreendem o ensino de língua portuguesa e quais as concepções teóricas e pedagógicas
que os atuais alunos e futuros professores têm acerca do ensino de língua portuguesa.
Também pretende-se identificar em que medida há a consciência dos professores iniciantes
em aplicar a teoria dos gêneros do discurso no ensino de língua materna e as lacunas
existentes no processo de formação de professores em língua materna
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Partindo da necessidade de compreender o processo de formação de professores
em língua materna, o presente trabalho contou com a participação de 162 alunos dos cursos
de Pedagogia e Letras de uma Instituição de Ensino Superior, particular, localizada na
Grande São Paulo; alguns, já professores que atuam na rede pública ou particular em
escolas na mesma cidade ou em cidades próximas.
Do ponto de vista teórico, foram levadas em consideração as discussões acerca dos
cursos de formação de professores e a licenciatura no país; de Bakhtin (2003, 2006) e
Maingueneau (2005), sobre a teoria dos gêneros do discurso; as contribuições de Tardiff
(2002) sobre o fazer docente e os saberes necessários à pratica educacional, sobre práticas
de letramento de Rojo (2010); Soares (2003,1998); Kleiman (1995).
Todos os sujeitos preencheram um Termo de consentimento livre e esclarecido,
antes de sua participação voluntária. Por se tratar de uma pesquisa de caráter qualitativa,
foi utilizado um questionário semiestruturado, Escala tipo Likert, como instrumento de
pesquisa, para que fosse possível analisar o processo de formação desses educadores.

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS
Assim, visamos contemplar o que Bakhtin (2003, 1997) caracteriza por ser o gênero
do discurso. É por meio da definição adequada do gênero que o leitor se insere no contexto
sócio-histórico e cultural em que o discurso foi produzido; devendo perceber, então, a
utilização da língua como um processo com variadas e heterogêneas maneiras de uso.
Segundo o autor, as pessoas, em suas múltiplas atividades, utilizarão a língua e a
partir do interesse, intencionalidade e finalidade de cada atividade, os enunciados se
realizarão de maneiras diversas. Sobre os gêneros do discurso, o autor aponta como sendo
a composição de três elementos: o conteúdo temático, o estilo, e a construção
composicional – que “estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo de comunicação.
Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados.” (BAKHTIN, 2003,
p.262, grifos do autor).
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Logo, devemos considerar o gênero como um meio social de produção, circulação e
recepção do discurso. Ao verificarmos tais condições do enunciado, podemos classificar a
que gênero ele pertence. É pertinente ressaltar ainda, que o gênero, enquanto fenômeno
social, só existe de acordo com uma determinada situação comunicativa e sócio-histórica.
Caso tais condições sejam modificadas, é possível que um mesmo enunciado passe a
pertencer a outro gênero.
Bakhtin (2003, 1997), então, na perspectiva de conceituar os gêneros do discurso
veio preencher uma lacuna no intuito de compreender os enunciados como fenômenos
sociais, resultantes da atividade humana. Um gênero do discurso é parte de um repertório
de formas disponíveis no movimento de linguagem e comunicação de uma sociedade, isto
é, a sociedade é condição sine qua non para sua existência.
A opção por um ou outro gênero do discurso é determinada por um querer dizer
do locutor, levando em consideração: o público a quem se destina o enunciado, os
interlocutores, o recorte desejado ao objeto em análise, a importância do objeto de sentido,
etc. Esse intuito discursivo do locutor estrutura-se e desenvolve-se na forma do gênero
escolhido.
O domínio de um gênero é fator totalmente vinculado à sociedade e disponível em
sua memória linguística, capaz de permitir que o enunciatário preveja quadros de sentidos
e comportamentos nas diferentes situações de comunicação. Conhecer um gênero do
discurso é, pois, reconhecer regras de conduta, seleção lexical e estrutura de composição
utilizadas, ou seja, a competência sócio-comunicativa leva à identificação do que é (ou
não) adequado em cada prática social e permite a construção de sentidos num discurso.
A discussão sobre os gêneros do discurso ficou restrita muitos anos ao campo das
réplicas do diálogo cotidiano, do discurso oral, do dia-a-dia; o que Bakhtin tenta fazer,
então, é não redundar os estudos anteriores, mas sim, transcender as análises orientando-se
no sentido de desenvolver características dos gêneros considerados mais complexos (o
secundário).
Segundo o mesmo autor, ainda, podemos dividir os gêneros do discurso de acordo
com três critérios, em: 1) lugar institucional (o jornal, em que os múltiplos gêneros,
escritos ou orais, poderiam ser: crônicas, reportagens, etc.); 2) estatuto dos parceiros do
discurso (de acordo com o público com que/ a quem se fala); 3) natureza ideológica (qual
o posicionamento do comunicador diante da notícia para com o leitor).
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A noção de gênero, então, engloba todos os tipos de produção de discursos e se
revelam como “rotinas, de comportamentos estereotipados e anônimos que se estabilizam
pouco a pouco, mas que continuam sujeitos a uma variação contínua.” (2005, p.65). Essa
noção, “trata-se, na realidade, de atividades sociais que, por isso mesmo, são submetidas a
um critério de êxito.” (id. ib., p.65). O autor ainda desenvolve a idéia de que todo o gênero
do discurso prevê um contrato cooperativo entre os atores sociais envolvidos: “todo gênero
de discurso exige daqueles que dele participam a aceitação de um certo número de regras
mutuamente conhecidas e as sanções previstas para quem as transgredir.” (id.ib., p.69).
A finalidade de entender o que é gênero do discurso viabiliza, pois, uma forma de
ensino pautada na língua em uso e não somente na gramática normativa. É nesta
perspectiva que acreditamos ser relevante discutirmos o ensino de língua portuguesa, a
partir dos múltiplos usos da língua em situações reais e contextualizadas.
O papel da escola não deve ser simplesmente ensinar a ler e a escrever, mas letrar,
criar condições para que os indivíduos possam exercer a prática de leitura e escrita de
forma mais plena, crítica e autônoma em todas as práticas sociais letradas. Para Bagno &
Rangel (2005), a tarefa mais urgente, nesse momento é promover uma reflexão e uma ação
que sejam capazes de articular tantos as demandas sociais por uma educação linguística de
qualidade quanto às políticas públicas de ensino de língua.
É relevante mencionarmos que a utilização dos gêneros de discurso para avaliar a
formação de professores de língua materna justifica-se também na perspectiva do
letramento, uma vez que são estruturas com “relativa estabilidade”, isto é, devem ser
entendidas como algo passível de alteração, aprimoramento ou expansão, sendo o uso (a
língua em uso) o fator determinante para sua definição.
O saber-fazer docente não se origina nele mesmo, tão-pouco em sua experiência
cotidiana, ele possui uma origem social, isto é, “[...] o saber profissional se dá na
confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros
atores educacionais, das universidades, etc.” (TARDIFF, 2002, p. 19). Assim como os
gêneros do discurso são determinados na ação, no fazer-docente e na sociedade, não
anteriormente a ela.
O fato de grande parte dos professores não vincular a teoria à prática no ensino de
língua portuguesa durante os cursos de formação em letras e pedagogia, certamente,
dificulta o letramento profissional e pode acarretar em equívocos da ação docente no
âmbito escolar e na demanda social de educação, uma vez que ensinar a língua padrão e
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letrar na língua escrita são as funções principais dos professores na escola, para que os
alunos tenham autonomia no processo de ensino e aprendizagem e para que possam
exercer sua cidadania por meio linguagem.
Percebeu-se também, a partir das respostas, que mesmo estando em cursos de
formação de professores, os alunos carecem de formação pedagógica; ratificou-se que
grande parte dos professores continua reproduzindo os modelos de ensino construídos
durante sua formação escolar como aluno e não atualizando os conhecimentos e utilizando
novas ferramentas didáticas que privilegiariam o letramento e a aprendizagem dos alunos.
Espera-se, então, que o resultado da presente pesquisa possa colaborar não apenas
com a literatura acerca do tema, ampliando desta forma as referências bibliográficas de
cunho acadêmico, mas, que ainda, e essencialmente, possa ser útil instrumento para a
reflexão acerca da prática do Ensino dos futuros professores, impactando desta maneira
socialmente, e não apenas academicamente.
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A FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR E OS
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
RESUMO
A formação de professores é um tema bastante explorado, no entanto, quando nos
referimos a professores do Ensino Superior (E.S.), o enfoque é menor. A discussão em
torno da necessidade de formação pedagógica para o professor do E.S. vem sendo
ampliada, mas, apesar disso o que se percebe é que ainda restam parcelas da comunidade
acadêmica e indivíduos responsáveis pelas políticas educacionais nacionais, que entendem
o preparo pedagógico para o exercício da docência em nível superior, como supérfluo e
desnecessário. O principal objetivo dessa pesquisa é investigar a presença de formação
pedagógica e a importância que os docentes do E.S. atribuem a esses conhecimentos para
seu trabalho como docente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou
questionários, entrevistas e análise documental para coleta de dados. Foram coletados 29
questionários e entrevistados 26 docentes do E.S. de uma Instituição pública do estado de
São Paulo. Foi discutida a importância do conhecimento e da formação pedagógica para a
atuação do docente no E.S. Os dados obtidos demonstram que a grande parte dos
participantes carece de formação pedagógica e não demonstra interesse por esses
conhecimentos, acreditando que para atuar como docente basta o conhecimento profundo
do conteúdo. Analisou-se também a importância dos estágios docentes como meio de
proporcionar a reflexão sobre a prática e de possibilitar ao Pós-Graduando vivenciar todas
as etapas do trabalho docente, desde o planejamento, até a execução da aula e a avaliação.
Os resultados obtidos demonstram que, diante da real necessidade de formação de docentes
para o E.S., há urgência em se repensar e reorganizar os cursos de Pós-Graduação, pois
esse é o locus para a formação do docente que irá atuar no E. S..
Palavras-chave: Ensino Superior; Conhecimento pedagógico; Docentes
INTRODUÇÃO
A formação de professores é um tema bastante explorado pelos pesquisadores da
área da educação. Essas pesquisas, no entanto, acabam tendo um enfoque maior na
educação básica; encontramos diversos trabalhos abordando tanto a formação inicial
quanto continuada de professores para os ensinos Fundamental e Médio. No que diz
respeito à formação do professor de Ensino Superior (E.S.), os trabalhos desenvolvidos por
Masetto (2011) e Vasconcellos (2009) demonstram a carência de formação específica para
a atuação docente desses profissionais.
A discussão em torno da necessidade de formação pedagógica para o professor do
E.S. vem sendo ampliada, mas, apesar disso o que se percebe é que ainda restam parcelas
da comunidade acadêmica e indivíduos responsáveis pelas políticas educacionais
nacionais, que entendem o preparo pedagógico para o exercício da docência em nível
superior, como supérfluo e desnecessário (PACHANE, 2003; ZABALZA, 2004;
MASETTO, 20011).
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Diante disso surgem as seguintes questões: os docentes do E. S. têm algum tipo de
formação pedagógica? Esses docentes sentem a necessidade desse tipo de formação para a
sua prática? O objetivo dessa pesquisa é investigar a ocorrência de formação pedagógica
dos docentes do E. S. e a importância que atribuem aos conhecimentos pedagógicos para a
sua prática.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa adota como método a investigação com abordagem qualitativa
e utiliza-se de questionários, análise documental e entrevistas, do tipo depoimento, como
fontes de dados.
Foi enviado e-mail a todos os 130 docentes do Instituto de Química de uma
Instituição de E.S. pública do estado de São Paulo, apresentando o projeto, convidando-os
a responder um questionário e a fornecer uma entrevista. Obtivemos 33 respostas positivas
e os questionários foram enviados por e-mail. Estes eram compostos de questões abertas
sobre sua formação e atuação profissional e o docente tinha total liberdade de expressar sua
opinião. Retornaram 26 questionários respondidos e destes foi possível entrevistar 23
docentes. As entrevistas foram gravadas em áudio e aconteceram no laboratório ou no
escritório do docente na própria Universidade. A entrevista teve como objetivo aprofundar
as respostas obtidas com o questionário. Para manter o sigilo ético da pesquisa, os docentes
são identificados pela letra D seguida de um número, iniciando com D1 e terminando em
D29.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o objetivo de investigar a formação pedagógica dos docentes, foi perguntado
se em algum momento realizaram cursos na área pedagógica. Apenas pouco mais de 19%
afirmam tê-los feito (Tabela 1). É notável o interesse de D1, D8 e D11 pelos
conhecimentos pedagógicos, pois estes cursaram Licenciatura e também outro curso
voltado à arte de ensinar.
Persiste ao longo de várias décadas a existência de docentes do E. S. que não têm
qualquer tipo de formação pedagógica para o exercício da docência (CASTANHO, 2007).
Como ressalta Arroio et al (2008), a maioria dos docentes que atua nas Universidades é
egressa de cursos de Bacharelado, que não preparam para o exercício da docência.
Tabela 1 – Docentes que fizeram cursos na área Pedagógica
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Cursos na área Pedagógica

Docente

Metodologia do Ensino Superior

D1, D8

Curso Normal

D11

Licenciatura

D1, D8, D10, D11, D20

Fonte: a autora.

O fato de a grande maioria dos docentes carecer de formação pedagógica evidencia
a cultura acadêmica, visto que a consciência da responsabilidade pela formação desses
profissionais não perpassa pela formação docente, uma vez que o ingresso nas IES e a
progressão na carreira acadêmica estão alicerçados na titulação e na produção científica,
com ênfase na função de ser pesquisador. Essa cultura está legitimada pela Lei 9394/96
que exige do professor de E. S. apenas formação em nível de Pós-Graduação. Com isso, a
formação pedagógica continua sem espaço no currículo do docente do E. S. (CASTANHO,
2007). Para Bolzan (2008), isso não garante um ensino de qualidade e o conhecimento do
que é ser um professor; além disso, evidencia a desvalorização de uma formação específica
para essa função que está respaldada pelas políticas públicas de E.S. brasileira. Mas,
mesmo para os professores que cursaram Licenciatura não se garante uma formação
pedagógica suficiente para mudar o modelo de ensino construído por eles ao longo de anos
de escolarização (TARDIF, 2012).
Sobre essa questão, chama-se a atenção para a ausência de compreensão de
professores e de Instituições quanto à necessidade de preparação específica para exercer a
docência, pois os docentes, mesmo estando cientes de sua função formativa, não
consideram a necessidade de uma preparação específica para exercê-la (ISAIA,2006),
como se o conhecimento específico desenvolvido ao longo dos anos de formação inicial
e/ou ao longo da carreira e também o exercício profissional bastassem para assegurar um
bom desempenho docente.
Mas, apesar de a Pós-Graduação Stricto sensu ser considerada como importante
marco na preparação de pesquisadores de alto nível e na formação de docentes qualificados
para o E.S., quase não se observa nos cursos de Pós-Graduação, providências que
efetivamente apontem para a formação de docentes qualificados (MASETTO, 2011,
PACHANE, 2004). No entanto, Arroio et al (2008) ressalta que é primordial, em conjunto
ao domínio do conhecimento específico de sua área, que o professor do E.S. também tenha
profunda competência pedagógica, como sendo um requisito de fundamental importância
para trabalhar a formação dos seus alunos. Nessa mesma linha, é essencial que os
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programas de Pós-Graduação ofereçam disciplinas que possibilitem a discussão e a
vivência didática e de metodologias de ensino para o nível superior para que se possa
colocar em prática o que a formação teórica ofereceu (MOREIRA E TOJAL, 2009). A
maioria dos docentes participantes dessa pesquisa é proveniente dos programas de PósGraduação em Química e a seleção desses docentes tem se caracterizado pela
especialização dentro de uma determinada área do saber, para a qual irão desempenhar
suas funções como docentes e pesquisadores, mas, exceto nos programas de Educação, na
maioria dos programas de Pós-Graduação há poucas ações para a formação didáticopedagógica.(QUADROS et al, 2012). O equívoco está no fato de se assumir que os saberes
da pesquisa seriam suficientes para garantir a formação docente e com isso um ensino de
qualidade (RIBEIRO E CUNHA, 2010).
Em nosso estudo, a grande maioria dos entrevistados carece de formação
pedagógica e declara não ter interesse por tal área; alguns dizem não ter tempo para
dedicar-se aos estudos pedagógicos, enquanto outros não acreditam na contribuição desse
conhecimento para o aprimoramento de sua função docente. Para Behrens (2011), a falta
de valorização da docência competente na carreira universitária e a supervalorização da
titulação, da pesquisa e da produção científica é uma realidade vivenciada no E. S..
Tradicionalmente a formação docente se fundamenta num modelo que privilegia o
acúmulo de conhecimentos de uma área específica e de conhecimentos técnicos,
fragmentados e desarticulados, como se fossem o suficiente para a prática docente
eficiente. Vasconcellos (2009) ressalta que esse fato está fundamentado na crença de que
“quem sabe, automaticamente sabe ensinar”. No entanto, para exercer a docência,
independente do nível, faz-se necessário a capacitação própria e específica, que não se
restringe a diplomas de conhecimento específico em uma área do conhecimento, tampouco
ao exercício profissional (MASETTO, 2011). A formação do docente do E. S. é um
processo em construção que requer muito investimento, mas que, em muitos casos,
continua sendo relegada a segundo plano.
Nossos dados revelam que muitos docentes não valorizam a formação pedagógica e
muitas vezes preferem as atividades de pesquisa às de ensino e extensão. Para
Vasconcellos (2009), essa situação predispõe o professor a assumir o perfil de pesquisador
especializado, o que leva muitos a considerar a docência como uma atividade de segunda
categoria.
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De maneira geral, não há uma preocupação com a qualidade do ensino que o docente
oferece aos alunos. Mas, cremos que um bom professor é aquele que além de dominar o
conteúdo também apresenta as competências e habilidades necessárias ao exercício da
docência. Embora não se deva negar o valor da formação proporcionada nos cursos de PósGraduação Stricto sensu, deve-se levar em conta que o fato de ser um pesquisador
competente não é garantia de excelência em desempenho pedagógico, tampouco é
sinônimo de qualidade de docência em nível superior. Os programas de Pós-Graduação
tendem a priorizar a condução das pesquisas, o que acaba por perpetuar, mesmo que de
maneira não intencional, a crença de que para ser professor do E.S. basta ser um bom
pesquisador e ter o domínio do conteúdo (RIVAS e CONTE, 2008).
Analisando os dados, verifica-se também que há docentes (D1, e.g.), que cursaram
a Licenciatura e reconhecem sua importância em sua prática como docente do E. S..
As disciplinas pedagógicas que cursei na Licenciatura despertaram coisas
interessantes. O estágio obrigatório, fiz no Colégio de Aplicação e assistia aulas
que fugiam da forma convencional de dar aulas. Isso para mim foi uma
revelação, pois nunca tinha tido, como aluno, nenhuma experiência parecida com
aquilo que estava ocorrendo lá. (...) Foi a abertura de uma nova perspectiva, me
ajudou muito. (Docente D1)

Esse docente reconhece a importância dos cursos de formação de professores em
sua prática docente no E.S.. Para Zabalza (2004), é preciso reconhecer a necessidade de
ações formativas específicas para a formação dos professores e como para iniciar a carreira
de docente no E.S. não é exigida a Licenciatura e nem outro curso de cunho pedagógico,
muitos profissionais, ingressam na docência superior sem ter tido contato algum, nem na
graduação tampouco na Pós-Graduação com disciplinas que enfoquem teorias
psicopedagógicas. O resultado disso é a presença de docentes no nível superior capacitados
para atuarem nas suas áreas específicas, mas, muitas vezes despreparados para exercer a
atividade docente de forma crítica (BARONEZA e SILAS, 2007).
Cabe ressaltar que não se está aqui defendendo que o docente que irá atuar no E.S.
deva apenas cursar algumas disciplinas pedagógicas para estar preparado. Mesmo
reconhecendo a importante contribuição desses conhecimentos na formação do professor,
acredita-se que só os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas não são
suficientes para uma prática docente reflexiva. Dessa maneira, propõe-se que se deve ir
além, pois a atividade docente requer reflexão constante sobre sua ação; requer preparo que
não se esgota nos cursos de formação, pois o professor é agente de sua prática e para que
tenha uma atuação adequada, é necessário que possua uma sólida formação não só de
conhecimentos específicos, mas também pedagógica, o que certamente irá lhe proporcionar
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maior segurança para desenvolver sua atividade docente (ARROIO et al, 2008). A
formação pedagógica do docente universitário, de acordo com Leitinho (2010), é parte de
seu processo de desenvolvimento profissional para a docência e acredita-se na formação
como um investimento pessoal que visa a construção da identidade do profissional do
docente.
Foi perguntado aos docentes se haviam cursado alguma disciplina pedagógica
durante a graduação, a Pós-Graduação ou ainda se realizaram estágio docente em algum
momento de sua formação. Foi pedido também que relatassem as contribuições dessas
atividades em sua prática docente. As respostas estão sintetizadas na Tabela 2.
Diante dos dados, pode-se verificar que são poucos os docentes de nossa amostra
que possuem algum tipo formação para o exercício da docência. A maioria atua,
provavelmente, da maneira como foi ensinado.
Tabela 2 – Formação pedagógica na Pós-Graduação e/ou realização de estágio ou monitoria docente.

Atividade

Docente
Sim

----------------------

Disciplinas pedagógicas na pós- Não

D1, D2, D3, D4, D5, D6,

graduação

D7, D8, D10, D11, D12,
D13, D14, D15, D16, D17,
D19, D21, D22, D23, D24,
D25, D26
Sim

Atividades de Monitoria e/ou
estágio docente

D2, D4, D6, D7, D8, D12,
D15, D17, D24

Não

D1, D3, D5, D11, D13, D14,
D16, D19, D21, D22, D23,
D25, D26.

Fonte: a autora.

Alguns docentes que não realizaram estágio docente alegam que, no período em
que cursaram a Pós-Graduação, esse tipo de atividade não existia. Na ocasião as atividades
desenvolvidas no decorrer dos cursos de Pós-Graduação vislumbravam apenas a formação
do pesquisador, não havendo a menor menção a respeito da formação do docente para o
E.S.
Aproximadamente 62% dos docentes participantes desse estudo concluíram o
doutorado até o ano de 1996, ano no qual entrou em vigor, no mês de dezembro a Lei
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9.394/96, que vigora até os dias de hoje. Antes disso, vigorava a Lei 5.540/68, a “Lei da
Reforma Universitária”, que em seu artigo 32, alínea b, parágrafo 2o, delibera que “serão
considerados, em caráter preferencial, para o ingresso e a promoção na carreira docente do
magistério superior, os títulos universitários e o teor científico dos trabalhos dos
candidatos” (BRASIL, 1968). Diante do disposto na lei, pode-se notar que a preocupação
maior era que o candidato a docente para o E.S. fosse detentor de títulos e publicações. Em
nenhum momento a lei se refere à formação pedagógica como pré-requisito para exercer a
docência superior. E, diante dos dados que obtivemos nessa pesquisa e da literatura, existe
a convicção de que a avaliação da capacidade do docente não pode estar baseada
exclusivamente na titulação, pois esta pode não ser um indicador de competência docente.
O presente estudo demonstra, através dos depoimentos dos docentes, certa
resistência por parte da maioria em participar de cursos na Faculdade de Educação, pois
não acreditam na contribuição de tais cursos em sua prática e outros ainda afirmam não ter
tempo para tais atividades. Quando um professor se dispõe a frequentar os cursos, algumas
vezes acaba se decepcionando, pois segundo alguns entrevistados, há casos nos quais a
prática do docente não caminha na mesma direção de seu discurso. Tais contradições
causam desânimo e desestimular a frequência nesses cursos. Faz-se necessário colocar em
prática o que se sabe para formarmos professores que além da competência técnica
também tenham a competência pedagógica (PRIMON, 2014).
Há os docentes que atribuem sua insegurança e dificuldades no início de sua
carreira ao fato de não terem realizado estágio. Segundo Arroio et al (2008), quando a
prática docente ocorre sem a devida apropriação dos conhecimentos pedagógicos pode
levar a insegurança em relação ao melhor caminho a seguir em uma determinada aula. A
preocupação com a formação do Pós-Graduando para a docência no E.S. se justifica
simplesmente pelo fato de que não basta apenas a titulação, mas além dela, o grau de
qualificação é essencial para subsidiar a qualidade de qualquer profissão.
No início dos anos de 1999, a CAPES passou a tornar obrigatório o estágio
supervisionado em docência como parte das atividades de seus bolsistas de mestrado e
doutorado e optativo para os demais alunos de Pós-Graduação (QUADROS, et al, 2011;
RIVAS e CONTE, 2008). Na Universidade de São Paulo (USP), assim como em outras
Instituições de Ensino Superior (IES), foi introduzido o Programa de Aperfeiçoamento de
Ensino (PAE) com o objetivo de aprimorar a formação de Pós-Graduandos nas atividades
de docência para o E.S.. Este programa consta de duas etapas: a primeira, denominada
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Preparação Pedagógica, consiste de uma disciplina de Pós-Graduação, com conteúdos
voltados às questões relacionadas ao E.S. ou a um conjunto de conferências com duração
de um semestre e a segunda, denominada Estágio em disciplinas de Graduação, no qual o
Pós-Graduando realiza estágio sob a supervisão de um docente da graduação, participando
de atividades da disciplina e havendo a possibilidade de sugerir e aplicar propostas
didáticas consideradas relevantes, também com duração de um semestre (TEODORO, et
al, 2011). Para Arroio et al (2008), o estágio de docência, exigido para os Pós-Graduandos
com bolsa CAPES, bem como as disciplinas de Metodologia de Ensino Superior e Prática
Pedagógica têm se constituído como alternativas que estão sendo realizadas em algumas
Universidades na tentativa de proporcionar ao Pós-Graduando algum tipo de formação
para a docência em nível superior. Para Zanon, Oliveira e Queiroz (2009), esta representa
uma iniciativa de extrema importância para a formação do docente que irá atuar no E.S. e
sua importância “transcende a obrigatoriedade imposta pela CAPES” (FEITOSA, 2002).
Essas experiências são de fundamental importância para a constituição do docente e
precisam ser valorizadas pelos programas de Pós-Graduação Stricto sensu, como uma
atividade que permite discussões e reflexões sobre o seu fazer profissional. Os
depoimentos dos docentes evidenciam tal contribuição e ainda ressaltam a importância de
terem participado de tais atividades em sua prática docente, pois estas propiciam a “criação
de espaços e experiências variadas capazes de favorecer a continuidade dos processos
formativos dos envolvidos no decorrer de suas trajetórias” (ZANON; OLIVEIRA;
QUERIRÓZ, 2009).
“... Cursei a disciplina do professor X e a de Metodologia do Ensino Superior na
Faculdade de Educação ... gostei muito, essas disciplinas fizeram muita diferença
para mim. Além disso, fiz a monitoria do PAE com o professor X e foi um
tremendo aprendizado! (...) O professor X não dá um curso tradicional; aprendi a
coordenar pequenos e grandes grupos de discussão.(...) Na verdade o professor X
foi minha escola!”

Os relatos desses docentes evidenciam que os estágios realizados na Pós-Graduação
contribuem para a aproximação com as atividades de ensino e para a constituição do futuro
docente, pois “o Pós-Graduando pode realizar a interação entre o conhecimento específico
e o pedagógico, construindo a identidade “profissional do futuro professor” (ARROIO et
al, 2008). Um grupo de pesquisadores coordenou um trabalho no qual quatro pósgraduandos, sob a orientação de um docente, desenvolveram um curso voltado aos alunos
do Bacharelado em Química. Ao final do curso os autores avaliam os benefícios trazidos
por tal prática e destacam que a participação dos Pós-Graduandos em todas as etapas do
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curso, desde sua concepção até a avaliação, foi um importante diferencial quando
comparado a outras atividades desenvolvidas nos estágios em docência, pois em alguns
casos os estudantes apenas acompanham os docentes em suas aulas ou auxiliam no preparo
de material didático (ARROIO et al, 2008). Assim como os docentes participantes do
presente estudo, os Pós-graduandos da referida pesquisa, segundo Arroio et al (2008),
avaliam a experiência como “extremamente valiosa para a formação docente”. Teodoro et
al (2011) afirma que o fato de submeter os alunos de Pós-Graduação a Programas e
Aperfeiçoamento de Ensino, conhecidos como estágios PAE, seguramente favorecem a
formação docente. Estágio não é sinônimo de observação de aula, tampouco de mão-deobra para o preparo de material didático ou de aulas práticas. O estágio deve proporcionar
ao Pós-Graduando a oportunidade de participar de todas as etapas do trabalho docente,
para que este possa sentir as dificuldades, discutir com o docente orientador e juntos
buscarem soluções para as dificuldades que surgem no cotidiano do trabalho docente. Não
basta oferecer instrumentos metodológicos aos alunos de Pós-Graduação com a ilusão de
que serão suficientes para garantir uma boa prática docente; é necessário proporcionar
momentos de reflexão, pois é importante que o Pós-Graduando reflita sobre os fins e os
valores que envolvem a docência para que possa atuar na profissão de maneira plena
(ARROIO et al, 2008). A importância das atividades relacionadas à docência para alunos
de Pós-Graduação, segundo Arroio et al (2008), reside na oportunidade de vivenciar e
refletir sobre essa experiência, pois novas maneiras de trabalhar estão intimamente
relacionadas ao espírito crítico-reflexivo. O estágio também possibilita “interações de
troca, compartilhamento de saberes, reelaboração e ressignificação do conhecimento entre
os pares e um profissional sênior na docência” (ARROIO, 2009).
Dessa maneira seria possível romper com as concepções impostas e cultivadas por
um sistema que ressalta o modelo comportamentalista tradicional, pois vivenciar a prática
docente é uma atividade muito mais rica do que apenas assistir aulas.
Com relação ao conhecimento pedagógico dos docentes, a grande maioria não
realizou nenhum curso relacionado à área pedagógica, pois esses docentes manifestam sua
crença de que basta o conhecimento profundo do conteúdo para uma atuação docente
competente. Eles partem do pressuposto de que quem sabe, automaticamente sabe ensinar.
Cabe ressaltar que a desvalorização de uma formação específica para desempenhar a
atividade docente está respaldada pela legislação brasileira que simplesmente se “cala”
diante da questão. Além disso, parte dos docentes acredita ser totalmente desnecessária
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essa formação, mas a literatura ressalta que os saberes da pesquisa não bastam para
garantir a formação do docente e, consequentemente, uma prática que proporcione um
ensino de qualidade. Os docentes manifestam em seus depoimentos o desinteresse por
atuarem na docência. Apesar disso, mais da metade dos participantes deste estudo têm
vasta experiência (mais de 20 anos) em docência no E.S..
Os docentes também asseguram que não têm tempo para se dedicar à literatura
pedagógica e parte deles também declara não acreditar na contribuição desse tipo de
conhecimento para o aprimoramento de sua prática docente. Essa crença evidencia que
esses docentes apresentam uma formação fundamentada no modelo de acumulação do
conhecimento técnico, fragmentado e desarticulado, pois foram formados em uma época
na qual esse era o perfil desejado ao profissional do E.S..
Os docentes que realizaram os estágios asseguram que estes se constituem em
importante experiência para a atuação docente, pois contribuem para a aproximação do
Pós-Graduando com as atividades de ensino e proporcionam momentos de reflexão que são
fundamentais para a formação docente. Os estágios docentes representam uma tentativa de
proporcionar algum tipo de formação para esse estudante que, em breve, irá adentrar o
mercado de trabalho, assumindo uma sala de aula como docente. Diante do que foi exposto
por autores que desenvolveram pesquisa a esse respeito, dentre eles Primon (2014) e
Arroio et al (2008) e com os depoimentos dos entrevistados nesta pesquisa, acredita-se que
os estágios podem ser considerados como a primeira iniciativa para uma mudança na
concepção da formação de docentes do E.S..
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há um curso específico para a formação dos docentes de nível superior. Essa é
a única profissão para a qual não é necessária formação específica para ser exercida.
Ocupam essa profissão os profissionais que passaram por cursos de Pós-Graduação cujo
objetivo principal é a formação de pesquisadores de alto padrão, com a docência ficando
em segundo plano. Foi verificado que parte dos docentes não manifesta interesse pelos
conhecimentos pedagógicos; estes alegam não ter tempo suficiente para dedicar-se à
literatura de cunho pedagógico e desacreditam em sua contribuição para o exercício da
docência. Apesar disso, esses docentes preparam suas aulas e buscam, de alguma forma,
superar suas dificuldades.
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Os cursos de Pós-Graduação poderiam contribuir para a mudança nesse cenário. Se
for levado em conta que esse é, em tese, o locus da formação do professor do E.S., deveria
haver ações voltadas a essa formação. Sabe-se que um rol de disciplinas pedagógicas não é
o bastante para que o Pós-Graduando passe a valorizar sua futura atuação docente. É
necessário que, ao longo do curso, esse Pós-Graduando possa vivenciar atividades de
ensino sob a supervisão de um docente e que tenha a oportunidade de problematizar,
refletir e pesquisar sobre a atividade profissional em docência. Iniciativas atuais de estágio
em docência estão se constituindo em importantes oportunidades na tentativa de
proporcionar a formação docente necessária ao exercício profissional. Os resultados
obtidos nesta pesquisa demonstram a urgência em se repensar e reorganizar a PósGraduação diante da real necessidade da formação do docente para o E. S..
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A HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO COMO ESPAÇO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA

Patricia Nascimento Marques
Universidade Presbiteriana Mackenzie
RESUMO
A formação continuada nos espaços colegiados visa aprimorar a competência docente, os
estudos e a reflexão coletiva em prol da melhoria da prática docente e da afinação do grupo
com a proposta pedagógica da unidade. A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
foi uma conquista da categoria docente, que reivindicou esse espaço dentro da jornada do
professor de forma colegiada, remunerada e coletiva, atestando a necessidade de
transformar a concepção docente de elemento passivo a agente transformador, reflexivo e
produtor de teorias educacionais. A presente pesquisa visou acompanhar as HTPCs de uma
escola pública estadual da cidade de São Paulo, analisar os encontros realizados e
comparar as observações e análises à caracterização desse espaço, de acordo com o
comunicado do Conselho Executivo de Normas-Padrão (CENP). As observações foram
guiadas por um roteiro de observação e os registros foram feitos em um caderno de campo.
Após a coleta dos dados, os mesmos foram analisados com base na literatura que tange a
temática da formação continuada e da utilização de espaços colegiados para a formação de
professores em serviço. O trabalho com os dados coletados mostrou discrepâncias entre o
que acontece nas reuniões em vista do que é previsto que aconteça, com base no
documento da CENP. Assim, o presente estudo abordou a necessidade de espaços
colegiados para a formação continuada de professores buscando a emancipação e reflexão
coletiva do corpo docente em prol da construção de conhecimento. Esses espaços devem
contar com a mediação dos coordenadores pedagógicos, que assumem papel de formadores
auxiliando o trabalho coletivo e reflexivo da equipe escolar.
Palavras-chave: formação continuada, reflexão, HTPC

INTRODUÇÃO
Estágios obrigatórios da formação inicial de professores realçam muitas
discrepâncias entre o que se estuda nas universidades e o que se acompanha nas práticas
em uma unidade de ensino. Na prática, nota-se situações imprevisíveis que resultam do
trabalho com outros sujeitos e suas singularidades. A ocorrência dessas situações não está
prevista nas teorias da educação e essa teoria não relata como agir nesses casos
isoladamente. Muitas vezes, esse se torna o principal argumento para justificar a
negligência da teoria na práxis.
O método pode condicionar os resultados obtidos em sala de aula e esse fato
culminou na centralidade do método e de como os conteúdos se realizam na prática como
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eixo das questões educacionais (SACRISTÁN e GOMÉZ, 2000). Essa didática revelou um
caráter tecnicista para a educação trazendo consigo uma concepção sobre o profissional
docente como elemento passivo do sistema educacional, sendo responsável por reproduzir
e consumir métodos elaborados por outros profissionais que estão fora da rotina escolar.
Além da questão metodológica, outro eixo central das discussões pedagógicas
refere-se ao incremento da competência docente como pré-requisito para melhorar a
qualidade da educação. A preocupação com a competência (ou incompetência) docente,
particularmente “competência técnica”, recebeu novo impulso em 1982, quando a obra
“Magistério de 1º Grau: da competência técnica ao compromisso político”, da autora
Guiomar Namo de Mello, foi publicada (SOUZA, 2006). Esse trabalho, e tantos outros
relacionados à mesma temática, contribuíram para a divulgação de uma visão negativa da
profissão docente. Essa visão homogênea sobre o professor e sua prática considerava-os
tecnicamente incompetentes e politicamente descompromissados. Assim surgiu o
argumento da incompetência (SOUZA, 2006).
Com a publicação do trabalho de Guiomar Namo de Mello em 1982, tal argumento
foi levado adiante por meio dos discursos acadêmicos e das políticas educacionais. Em
2004, essa obra estava em sua 12ª. reimpressão, indicando a ampla disseminação das ideias
presentes nesse trabalho (SOUZA, 2006).
O argumento da incompetência transformou a formação continuada em algo
economicamente lucrativo. Pensando que esse tipo de formação surge para sanar as
deficiências da formação inicial, geralmente baseadas em modelos de racionalidade
técnica, “muitas pessoas e instituições ganham muito dinheiro com vendas de kits
educacionais –rotulados como „construtivistas‟ ou o que estiver mais em moda no
momento” (ZEICHNER e DINIZ-PEREIRA, 2005, p. 67).
A dinâmica da escola é composta por diversidade (cultural, econômica, étnica, etc.),
situações de conflito e incertezas que desafiam as soluções técnicas cedidas em cursos
embasados no conceito de racionalidade técnica. Essas situações fizeram com que
pesquisadores da área da educação concluíssem que docência é diferente de um conjunto
de competências técnicas sem sentido personalizado (ALARCÃO, 1996). Esse conceito
rompe a aceitação do ensino como exclusivo e fundamentalmente rotineiro, estático e
estereotipado, o que nos remete ao uso de teorias para articular o vínculo existente entre
aprendizagem, cultura, ensino e desenvolvimento (COLL e SOLÉ, 2006). Porém, verificase um abismo que separa a teoria da prática, sendo a primeira elaborada por pesquisadores
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acadêmicos que estão desvinculados do cotidiano da sala de aula, enquanto a segunda é
dominada por uma preocupação imediatista e pragmática que busca soluções para os
problemas que se impõem na prática.
Considerando a formação um “fazer permanente que se refaz constantemente na
prática” (ALARCÃO, 1996, p. 84), ressalta-se a importância da formação continuada nesse
processo. Christov (2006) afirma que a realidade muda e o saber que construímos sobre ela
precisa ser revisto e ampliado sempre. Para isso, o profissional deve manter-se atualizado,
dialogando com a teoria através da exploração de espaços de formação continuada. Muitos
autores (ZEICHNER, 2008; FUSARI, 1992; SCHÖN, 2000) argumentam sobre a prática
reflexiva como estratégia para superar o conceito mecânico de racionalidade técnica e
incremento da competência docente.
Programas de formação continuada que trabalham com modelos de racionalidade
técnica banalizam o conceito de reflexão usando-o como “slogan” para descrever tudo que
acontece no ensino, garantindo a adesão dos professores e, consequentemente, a venda do
produto e o lucro de quem o produz (ZEICHNER, 2008).
Fusari (1992) acredita que as respostas aos problemas não serão encontradas em
textos, mas sim na reflexão coletiva que une a experiência dos professores e o estudo
visando a busca por alternativas para lidar com as questões da prática. Sobre o estudo,
Fusari (1992) indica a improdutividade da leitura desorganizada de artigos ressaltando que
os docentes devem ser apresentados a leituras contextualizadas aos problemas por eles
enfrentados.
Com a pressão da categoria docente, o governo reconheceu que o trabalho do
professor está além de sua presença na sala de aula. Uma conquista dessa luta foi a
instituição de uma política que fomentasse a discussão pedagógica no Estatuto do
Magistério em 1985, a HTP (hora de trabalho pedagógico). Posteriormente, surge no
Projeto Ciclo Básico a HTPC (hora de trabalho pedagógico coletivo) destacando a
importância do caráter coletivo e da troca de experiência. A partir do Projeto Escola
Padrão em 1990, a HTPC foi ampliada para os docentes de todas as séries, mas apenas para
os participantes desse projeto. Em 1996 essa proposta foi estendida a todos os professores
da rede e hoje em dia é obrigatória, com duração que pode variar de duas a três horas
semanais, de acordo com a carga horária do professor (SALGADO, 2000).
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A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), segundo comunicado oficial do
Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) - s/n, de 29 de janeiro de 2008,
caracteriza-se fundamentalmente como espaço de:
Formação continuada dos educadores, propulsor de momentos privilegiados de
estudos, discussão e reflexão das propostas curriculares e melhoria da prática
docente;
Trabalho coletivo de caráter estritamente pedagógico, destinado à discussão,
acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola e do desempenho
escolar do aluno.
A presente pesquisa visou acompanhar as HTPCs de uma escola pública estadual da
cidade de São Paulo, analisar os encontros realizados e comparar as observações e análises
à caracterização desse espaço, de acordo com o comunicado do CENP.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo configura-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa. Segundo
Lüdke e André (1986), nesse tipo de abordagem, dados predominantemente descritivos são
analisados a partir de um processo frequentemente indutivo. Para as autoras, a obtenção
desses dados pode se processar, dentre outras possibilidades, pela observação direta do
espaço social estudado.
Durante um semestre, foram observadas as reuniões noturnas de HTPC de uma
escola da Rede Estadual de Ensino situada na Vila Brasilândia, bairro periférico da cidade
de São Paulo. A observação das reuniões foi feita com base no seguinte roteiro:

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO
- Qual o tempo de duração dos encontros?
- Em qual espaço físico da unidade escolar ocorrem os encontros?
- Quais categorias participam da HTPC?
- Quem coordena a HTPC?
- Como se dá a definição da pauta da HTPC?
- Quais assuntos são discutidos nos encontros?

As observações foram registradas em um Caderno de Campo e, posteriormente,
analisadas com base na literatura e na definição do CENP sobre a caracterização da HTPC.
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RESULTADO E DISCUSSÃO
A escola apresentava quatro HTPCs por semana (duas no período matutino e duas
no período noturno). Foram acompanhados os encontros noturnos durante um semestre.
Cada encontro tinha duração média de 60 minutos, considerados os atrasos para início e o
término antecipado. A coordenadora pedagógica organizava a sala de vídeo para a
realização da HTPC colocando uma mesa no centro da sala e algumas cadeiras ao redor,
formando um círculo. Alguns professores sentavam-se fora do círculo e outros ocupam a
mesa central para apoiar o material e realizar anotações no diário de classe.
A HTPC era composta por professores e coordenadores. Como há duas reuniões
por turno e dois coordenadores pedagógicos na unidade, cada um responsabilizava-se pela
HTPC de um turno. O grupo de professores da unidade também se dividia nos dois
horários oferecidos de acordo com a sua jornada de trabalho e visando contemplar o
acúmulo de cargos, uma vez que muitos trabalhavam em duas redes de ensino.
Alguns encontros contaram com a presença de convidados. Foram dois encontros
observados desse modo: um com professor sindicalista da APEOESP e outro com a
secretária da unidade.
Não há divulgação prévia das pautas ou temas abordados nos encontros, pois a
coordenadora apresenta o tema no início da HTPC.
O encontro com a secretária da unidade foi o momento de maior participação
docente. Os professores questionaram os índices de evasão e desistência dos alunos, o
processo de evolução funcional e os cursos validados para essa evolução.
Antes do início de uma das reuniões, em conversa informal com um grupo de
professores, ao questionar sobre a função das reuniões, esses alegaram que a HTPC tem
uso mais operacional do que didático. Afirmaram, também, que não há trabalho com textos
ou qualquer recurso material que culmine discussões coletivas. Uma professora mencionou
a reprodução, repetidas vezes, de um vídeo do Globo Repórter cujo tema era a violência
nas escolas públicas da Zona Leste de São Paulo. Fora de contexto e sem o debate do
grupo, o vídeo foi reproduzido três vezes no mesmo ano.
Tendo em vista que docência é diferente de um conjunto de habilidades e técnicas
sem sentido personalizado (ALARCÃO, 1996), os professores deveriam ser estimulados a
refletirem o seu conhecimento-na-ação que, de acordo com Schön (2000), é construído na
prática. Porém, os encontros foram na contramão dessa concepção de formação continuada
e, inclusive, no que diz a própria definição do CENP.
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A repetição do vídeo com a reportagem do Globo Repórter pode demonstrar, além
da falta de contexto do uso desse material, o baixo repertório e a falta de planejamento por
parte da coordenação pedagógica na mediação da HTPC.
Observou-se um abismo entre teoria e prática, uma vez que não há incentivo por
parte do coordenador pedagógico em estimular a leitura crítica e reflexiva de produções
acadêmicas. Negar a teoria no trabalho docente é aceitar que o ensino é uma prática
rotineira e estática. Sem a teoria, não há integração entre aprendizagem, cultura, ensino, etc
(COLL e SOLÉ, 2006). Além disso, ao negar a teoria, nega-se também a possibilidade de
construção de conhecimento, portanto facilita a manipulação da massa (CHRISTOV,
2006), um fator relevante para quem atua na formação básica de crianças, jovens e adultos.
Segundo Freire (2002), a distância entre teoria e prática reforça a ideia de que os
professores são ativistas e os pesquisadores são responsáveis pela idealização de teorias,
negando assim a concepção de profissional crítico reflexivo defendida por Zeichner
(2008).
A HTPC que contou com a presença da secretária da escola pautou-se, entre outras
questões, na formação continuada. Os professores questionaram sobre a validade dos
cursos e tratavam, a todo momento, de „pontos‟ ao referirem-se sobre a evolução na
carreira. Alguns professores questionaram a qualidade dos cursos alegando que não
consideravam justo um curso presencial longo e de qualidade não ser aceito para a
evolução, enquanto alguns cursos a distância e de qualidade duvidosa eram prontamente
validados. A validação e pontuação dos cursos incentiva o professor a buscar a formação
continuada como forma de ascensão da carreira. A procura por cursos validados pelo
CENP – garantidamente aceitos no processo de evolução funcional – demonstra que o
docente busca formações pontuais e não trata a sua formação como um processo contínuo
(OLIVEIRA, 2006).
O uso da HTPC como espaço para o docente arrumar o diário de classe ou para que
a reunião do conselho seja realizada é incentivado pelo coordenador pedagógico. Essa
observação nos remete a falta de planejamento desse profissional e, até mesmo, o
desconhecimento de como o CENP define que deve ser o uso desse espaço. Segundo
Oliveira (2006), apesar de tratar-se de um espaço colegiado de formação conquistado pela
categoria docente, a HTPC passa por um processo de perda de significado para os
membros da escola.
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O caráter coletivo da HTPC se perde no cotidiano escolar devido a rotina dos
professores que acumulam cargo e acabam acomodando o horário da reunião da maneira
que convém. Ou seja, alguns professores que trabalham no período da manhã realizam a
HTPC no período da noite, o que rompe o encontro de todos que atuam no mesmo período
na HTPC, dificultando o acompanhamento pedagógico do coordenador com o grupo
fragmentado.
Segundo Salgado (2000), não basta estar junto para garantir um trabalho coletivo. É
necessário que haja interação de todos os participantes para enfrentar as dificuldades e
superar as divergências. Em outras palavras, a individualidade deve ser superada através da
reflexão coletiva. Alguns professores alegaram que são sempre os mesmos que participam
oralmente das discussões da HTPC relatando a falta de mediação por parte da coordenação
pedagógica nos momentos de formação,
Pensando na HTPC como ela ocorre no cotidiano escolar, esse espaço deixa de ser
privilegiado para formar o profissional crítico e reflexivo capaz de construir conhecimento
e tornar-se ativo nas decisões políticas. Porém, mesmo a definição do CENP não traz a
importância da formação continuada defendida por Zeichner (2008) como meio de se
atingir mudanças no sistema em prol de uma sociedade mais justa para todos. O
documento do CENP demonstra a preocupação institucional da HTPC, ou seja, o espaço
deve ser usado para a reflexão do currículo e da proposta político-pedagógica daquela
instituição não havendo encaminhamento para uma abordagem mais teórico-crítica da
formação.
O insucesso das políticas de formação continuada muitas vezes se deve ao fato de
se imporem “de cima pra baixo” ignorando o conhecimento daqueles que atuam de fato na
prática. Segundo Zeichner e Diniz-Pereira (2005), dar voz aos educadores não é o
suficiente para garantir a melhoria de seu próprio trabalho. Esses autores acreditam no
investimento em projetos de pesquisa-ação para uma valorização do trabalho de
investigação docente objetivando a transformação social. Para isso, deve-se apoiar os
profissionais que atuam na educação a se envolverem com investigações que promovam a
construção de teorias educacionais.
Infelizmente, o que se visualiza na prática é a glorificação acrítica do profissional
reflexivo e da pesquisa-ação. Assume-se que o conhecimento desenvolvido por meio da
pesquisa-ação e da reflexão é muito importante. Porém, deve-se questionar a qualidade e a
natureza dessa pesquisa, já que muitos educadores podem se pautar em suas pesquisas para
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justificar práticas que não visam a transformação social, ou seja, que sustentam a
manutenção do sistema vigente (ZEICHNER e DINIZ-PEREIRA, 2005).
A HTPC deve ter seu significado inicial resgatado e a conquista do espaço deve ser
respeitada. Para se atingir o auge dessas reuniões, coordenadores pedagógicos devem
trabalhar de forma coletiva com o corpo docente e esses docentes, por sua vez, se
apoiariam na abertura intelectual (PECHLIYE; TRIVELATO, 2005), para assumirem a
limitação do próprio saber. Incentivando o trabalho coletivo, os docentes estariam aptos a
refletirem sobre as teorias e as práticas fomentando a construção do conhecimento e
assumindo uma postura de profissional crítico e reflexivo agente do sistema educacional, e
não um elemento passivo que reproduz investigações construídas fora da rotina escolar
(ZEICHNER, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cursos de formação de professores, cuja concepção de educação baseia-se em
modelos de racionalidade técnica, promovem a centralidade no método de trabalho,
tratando a educação de forma estática e pragmática. O argumento da incompetência
incentivou o desenvolvimento de políticas voltadas para a formação de professores numa
perspectiva de melhoria do ensino através do incremento da competência docente.
A HTPC foi uma conquista da categoria docente que inseriu a formação continuada
na jornada de trabalho do professor de forma colegiada e remunerada. Esse espaço de
formação tem sofrido com a perda de significado e descaracterização de sua proposta
inicial. Por tratar-se de um espaço privilegiado para o desenvolvimento do professor
pesquisador, a HTPC deve contar com a mediação do coordenador pedagógico para
promover o resgate da coletividade na construção de conhecimentos na prática através da
pesquisa-ação.
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LEI 13.006/14: ANTECEDENTES HISTÓRICOS E POLÍTICOS,
POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO E TRANSCRIAÇÕES DO CINEMA NA
ESCOLA

Este painel tem por intenção trazer reflexões provenientes de pesquisas e de práticas
acerca de Lei 13.006, de junho de 2014. Esta, por sua vez trata da exibição de filmes
prioritariamente nacionais nas escolas de Educação Básica brasileiras. Assim,
pretendemos aqui, abordar três aspectos importantes da Lei. No primeiro trabalho, nos
atentaremos aos aspectos mais históricos e políticos da mesma, atentando para os
distintos discursos e as diferentes vozes que entraram em debate, desde sua primeira
versão como Projeto de Lei nº 185/2008. A proposta do segundo trabalho é pensar a
respeito de quais seriam as prioridades postas em cena quando se coloca a
obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais na escola. O interesse está em fomentar
o acesso, ampliar discursos, experiências, ou, explorar um nicho de mercado? De quais
recursos estamos falando? Existem equipamentos suficientes para que essa lei se
sustente? Como ela será inserida no currículo? Em qual horário? Assim, para
compreender as questões em jogo, serão apresentados alguns dos pontos de vista de
realizadores, produtores e educadores a respeito dos possíveis impactos, entraves e
aberturas referentes ao uso obrigatório do cinema nacional nas escolas brasileiras. O
terceiro trabalho analisa que transcriações o cinema produz na escola. Transcriar é
traduzir criando algo novo, mas que guarda algo do original. Desta forma, abordaremos
como o cinema provocou transcriações na própria concepção da Lei e como pode
provocar nele mesmo, ao adentrar o terreno da escola; de como transcria a didática
do/com o cinema; as transcriações que o professor fará na sua atuação, passando de um
mestre embrutecedor a um mestre emancipador; no aluno, como sujeito que age e reage
nas experimentações com o cinema e as transcriações nos modos de existir que são
convocados a se fazer presentes e a reivindicar o acesso ao cinema, considerando suas
diferenças.
Palavras-chave: Lei 13.006. Cinema na Escola. Políticas Públicas.
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LEI 13.006/2014: ASPECTOS HISTÓRICO-POLÍTICOS DO TRABALHO COM
O CINEMA EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Regina Ferreira Barrai

Resumo:
Este artigo apresenta alguns aspectos das discussões que antecederam a aprovação da
Lei 13.006/2014, assim como analisa e problematiza algumas de suas perspectivas de
trabalho com o cinema nas escolas públicas brasileiras de Educação Básica, a partir de
sua aprovação. A Lei 13.006, sancionada em 26 de junho de 2014, pela presidente
Dilma Rousseff, possui o propósito de tornar obrigatória a exibição de filmes nacionais
como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica das escolas
de educação básica por, no mínimo 2 (duas) horas mensais. Esta Lei representa um
marco histórico para o diálogo direto e para contribuições efetivas na construção de
possibilidades e propostas de acesso ao cinema brasileiro em um país com dimensão
continental. Considera-se um avanço conquistado para o fortalecimento da cultura e da
educação nacional. Entretanto, faz-se necessário a produção e o compartilhamento de
conhecimento traduzido em reflexões que problematizem a Lei, com a apresentação de
propostas para que o governo e a sociedade possam definir políticas públicas a partir de
sua regulamentação. A necessidade de se incluir a participação direta dos profissionais
da Educação nas discussões sobre produção e distribuição do cinema e do audiovisual
no país; além de promover o estreitamento do vínculo entre as políticas de incentivo à
produção de cinema e as políticas de distribuição dessa produção nas escolas públicas,
com a integração das tecnologias assistivas, como audiodescrição e legendagem em
português e LIBRAS, são algumas das ações importantes para fazer crescer e
multiplicar o trabalho com o cinema nas escolas, pois têm como propósito a
qualificação da experiência estético-política da relação entre cinema e educação;
apostam na formação dos professores para lidar com o cinema; acreditam na ampliação
da infraestrutura tecnológica da rede pública de ensino e desenvolvem projetos numa
perspectiva educativa voltada para a arte e para a cidadania.
Palavras-chave: Cinema na escola; Projeto de Lei 7.507/10; Lei 13.006/14;

Lei 13.006/2014: aspectos históricos e políticos do trabalho com o cinema em
escolas de Educação Básica

Aproximar as pessoas da arte cinematográfica, de sua linguagem e de seus
valores é um trabalho que demanda pesquisa, prática e política pública. Por acreditar
que a arte é parte fundamental do processo educacional e o acesso e a fruição de bens e
serviços culturais é direito de todos os cidadãos, o Senador Cristovam Buarque propôs,
em 2008, o PL 185, que, posteriormente, passou a ser conhecido como PL 7.507/2010.
A Lei 13.006, sancionada em 26 de junho de 2014, pela presidente Dilma Rousseff,
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possui o propósito de tornar obrigatória a exibição de filmes nacionais como
componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica das escolas de
educação básica por, no mínimo 2 (duas) horas mensais. A Lei 9.394/1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passa a vigorar com o acréscimo
do § 8º ao art. 26, incorporando a prescrição da Lei 13.006/2014.
De acordo com Fresquet e Migliorin (2015), o Projeto de Lei do Senador
Cristovam Buarque percorreu uma longa estrada, com muitas resistências que foram
desaparecendo à medida que os debates se intensificavam.
Um dos debates foi se a exibição de filmes deveria fazer parte do
currículo complementar integrado à proposta pedagógica da escola ou
como conteúdo programático da disciplina Arte, em que a exibição de
filmes nacionais seria apenas um indicativo e não uma obrigatoriedade
(FRESQUET e MIGLIORIN, 2015, p. 5).

Em junho de 2012, educadores, cineastas, produtores, arquivistas e
conservadores, integrantes da Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e
Audiovisual (Rede Kino), presentes na 7ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (CINEOP)
reafirmaram o compromisso com a Educação, entendendo-a como um direito inerente à
pessoa humana. Também enfatizaram haver necessidade de articulação entre a educação
e a criação cinematográfica, por meio de práticas que ampliem as possibilidades para
que crianças, jovens e adultos tenham novas experiências com o cinema e com o acesso
à diversidade da produção nacional.
Neste evento, manifestaram apoio ao PL e consideraram que, uma vez
sancionada a lei, sua regulamentação deveria estar articulada com as políticas públicas
de incentivo à produção audiovisual. Para que este objetivo possa se concretizar,
elaboraram algumas propostas: garantia de acesso às obras sem ônus para as escolas
públicas, nos casos em que o Estado conste como produtor; inscrição na Lei de Autorais
(LDA) do não pagamento destes direitos em obras protegidas, quando os fins de
exibição forem educativos; garantia da adequada condição para exibição de filmes em
todas as escolas; incentivo aos projetos que articulem o cinema nacional com as escolas
e que auxiliem os professores no trabalho com o cinema; introdução paulatina do
cinema latino-americano nas escolas, fora do tempo previsto para a exibição do cinema
nacional. Ao final, enfatizaram a urgência do estabelecimento de diálogos entre o MinC
e o MEC para promoção de ações colaborativas em educação, cinema e audiovisual no
país, tendo em consideração a iminente aprovação da referida lei.
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No marco da 7ª CINEOP e do IV Fórum da Rede Kino foi exibida uma
entrevistaii com o Senador Cristovam Buarque a respeito da proposta do PL 7.507/2010.
Foram selecionados para análise alguns trechos desta entrevista que apontam questões
que merecem ser refletidas e problematizadas, por caracterizarem as ideias que
embasaram a formulação da Lei 13.006/2014.
A justificativa para o PL 7.507/2010 apresentada pelo senador, na época de sua
proposta, confere um lugar especial à indústria cinematográfica nacional. Ele afirma que
a única forma de dar liberdade à indústria cinematográfica é criar uma massa de
cinéfilos que invadam nossos cinemas, dando uma economia de escala à manutenção
da indústria cinematográfica.iii A aprovação da Lei 13.006/2014 possibilitou maior
visibilidade e incentivo à produção cinematográfica nacional, com a ampliação do
número de espectadores em todo o território nacional e fundamentalmente que sejam
pensados e efetivados modos de acesso a esse cinema produzido na maior parte das
vezes com recursos da União. Entretanto, é aconselhável não ceder a um discurso que
tem a justificativa da necessidade de formação de consumidores para o cinema
brasileiro. A proposição do trabalho com o cinema e a educação na escola, hoje, não
pode servir como argumento para a garantia de espectadores nas salas de cinema,
amanhã. O espaço da escola, em relação ao cinema, precisa ser concebido como o lugar
onde crianças e adolescentes se encontrem com as primeiras experiências do cinema,
com a intensidade do assistir e do fazer, com uma possível construção de pontos de
vista e de sensibilização para tudo o que está dado a ver e a ouvir.
Segundo o senador, os jovens que não têm acesso às obras cinematográficas
ficam privados de um dos objetivos fundamentais da educação: o desenvolvimento do
senso crítico. Existem inúmeros fatores que não apenas dificultam ou impedem o acesso
e a fruição do cinema, como também ignoram o expressivo número de estudantes que
nunca tiveram a oportunidade de assistir a um filme ou de estar em uma sala de cinema.
Ter acesso às obras cinematográficas, assisti-las, conhecê-las, viver o prazer da fruição
e expor-se às emoções imprevisíveis possibilita ir além do desenvolvimento do senso
crítico, abrindo horizontes nunca imaginados e possibilitando inúmeros aprendizados.
A abordagem pedagógica presente na justificativa do PL 7.507/2010, dada pelo
senador indica que
a arte deve ser parte fundamental do processo educacional nas
escolas. A ausência de arte na escola, além de reduzir a
formação dos alunos, impede que eles, na vida adulta, sejam
usuários dos bens e serviços culturais; tira deles um dos
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objetivos da educação, que é o deslumbramento com as coisas
belas. O cinema é a arte que mais facilidade apresenta para ser
levada aos alunos nas escolas. O Brasil precisa de sala de
cinema como meio para atender o gosto dos brasileiros pela arte
e ao mesmo tempo precisa usar o cinema na escola como
instrumento de formação deste gosto (BUARQUE, 2012).

É legítima a defesa feita pelo senador em relação à presença da arte na escola
como parte fundamental do processo educativo e da formação cultural dos alunos. O
argumento da facilidade de apresentação do cinema nas escolas encontra respaldo na
revolução tecnológica dos últimos anos, que proporcionou o acesso aos vários meios
digitais, favorecendo a multiplicação e a distribuição de uma obra cinematográfica, com
qualidade de som e imagem, barateando o seu custo e abrangendo espaços e públicos
diferentes. Cabe ressaltar que o senador não define quais os filmes, nem os critérios de
como serão escolhidos e não faz referência a quem custeará sua aquisição, infraestrutura
e dispositivos para a execução da referida Lei.
Todavia é necessário que haja maior investimento em dispositivos de
infraestrutura para a exibição e o trabalho com filmes nas escolas como, por exemplo,
ambiente adequado para exibição dos filmes (escuridão e qualidade de imagem e som);
acervo de produções cinematográficas diversificadas para a organização de uma
filmoteca; ou simplesmente de uma plataforma de filmes nacionais cuidadosamente
selecionados para a educação básica. Além de garantir condições de exibição também
seria interessante a disponibilidade de câmeras digitais e fotográficas, de equipamentos
para edição de som e imagem, dentre outros recursos que envolvam o desenvolvimento
das atividades de estudo e de criação. Embora o governo, por meio de editais, venha
destinando recursos para as escolas fazerem investimento no setor cinematográfico, ele
ainda não formulou uma proposta para a formação de professores e de outros
profissionais ligados à educação que valorizam e desejam trabalhar com a sétima arte na
escola.
Bergala (2008) assinala que o objetivo de se trabalhar com o cinema, no
contexto educativo, não é possibilitar que crianças, jovens e adultos entrem em contato
com “coisas belas”. Migliorin e Fresquet (2015), afirmam que considerar o cinema
como sinônimo de coisas belas e intrinsecamente boas é matá-lo, fossilizá-lo, destituí-lo
de sua verdadeira vocação. Para Comolli (2008), o cinema coloca o espectador na
fronteira entre o crer e o duvidar, convidando-o a “crer sem deixar de duvidar” naquilo
que vê (p. 6), ou seja, assumindo uma dimensão propriamente pedagógica das imagens.
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O trabalho que une o cinema à educação, considerando as dimensões política, ética e
estética, procura buscar novas formas de pensar e tensionar o gesto dócil de acreditar e
criar com a postura crítica e questionadora da dúvida. É desta tensão que o gesto
criativo e o conhecimento se nutrem e se produzem. Os filmes oportunizam a ampliação
do conhecimento de mundo, de espaços, tempos, modos de viver, concepções de
mundo, pontos de vista a cada assistência de um filme, vinculando-se assim de forma
direta ou indireta aos currículos escolares.
O senador discorreu a respeito dos motivos que ensejaram a elaboração do
projeto de lei, a seguir reproduzidos e analisados.
A escola é uma coisa hoje muito chata. Nós temos que levar alegria, diversão e
isso é a cultura que leva. Cultura é simples. Ensino à maneira tradicional, sem cultura,
fica chato e as crianças não aguentam mais. A criança de hoje está muito mais para o
audiovisual do que para “ao vivo”. Ela gosta da tela. Ela cresceu, nasceu vendo as
coisas na tela. Então, a “tela” é atraente. Lamentavelmente a escola brasileira não tem
ainda lousas inteligentes em todas as salas, não tem computador... Então vamos
colocar cinema.
Esta opinião do senador é questionável, pois a escola não é um lugar chato, ela é
e continua a ser um lugar vivo, de encontros, de socialização, de relações, de
diversidades culturais, de conflitos e de transformações, que favorece o conhecimento
de si, do outro e do mundo. As tecnologias da informação e da comunicação precisam
fazer parte da escola e estar disponíveis aos estudantes e professores, embora nem todos
estejam preparados para trabalhar com elas. Novas relações e linguagens desafiam os
profissionais da educação a pensar na vocação multicultural da escola, no sentido de
promover o diálogo entre as diferentes gerações e os diversos padrões culturais nela
presentes.
Para o senador cultura é fundamental. A compreensão de que educação, cultura
e arte constituem os pilares fundamentais para a formação humana, demonstra o
reconhecimento de que a arte tem o poder de transformar, de desestabilizar e de
humanizar. Ela tem um alcance simbólico e uma potência de revelação, trazendo em si
características de imprevisibilidade e de permanência. A cultura tem assumido “cada
vez mais relevo, tanto na estrutura e na organização da sociedade, como na constituição
de novos atores sociais” (MOREIRA, 2002, p.16). A centralidade da cultura pode ser
atribuída ao caráter plural das sociedades e pela assimetria nas relações de poder.
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Os filmes nacionais, geralmente, são excluídos da exibição nas escolas por
desconhecimento ou por preconceito; no entanto, se houvesse esta exibição, haveria
uma oportunidade de aproximação dos estudantes da produção nacional. Propõe-se que
a exibição não fique restrita aos filmes nacionais, pois isto poderia ser um empecilho
para o acesso à imensa gama de filmes estrangeiros capazes de ampliar as oportunidades
de interação com outras culturas e linguagens.
Ao eleger o cinema, dentre as diversas formas de arte, o senador destaca que é
uma linguagem mais próxima do público jovem acostumado às novas tecnologias.
Segundo ele, o cinema é a arte que oferece melhores condições para se atingir um
público maior com um custo menor, especialmente num país com uma extensão
territorial como a do Brasil. A presença do artista na escola, em contato direto com os
estudantes, contribui para novas descobertas, compartilhamentos de experiências e
aprendizados. Segundo Bergala (2008), o papel da escola é organizar o encontro com as
obras, sendo a sala de cinema o melhor lugar para que isso ocorra.
Indagado a respeito de como seria o modus operandi do cinema na escola, sua
obrigatoriedade, os recursos e os procedimentos necessários para um efetivo trabalho
com a educação, o senador afirmou: Por mim seriam mais de duas horas, mas para ser
mais de duas horas teria que ser no horário integral [...]. Agora o modus operandi eu
confesso que não sei direito. Sabendo que tem que fazer isso e havendo certa simpatia
de parte dos professores, a escola encontrará o caminho. [...] O MEC já deveria estar
comprando audiovisuais além dos livros. Com este argumento, tem-se a impressão de
que o cinema é uma arte boa e completa em si. Será que esta lei vai garantir a exibição
dos filmes de produção nacional nas escolas do país? Quais critérios serão utilizados
para essa seleção? A quem caberá defini-los? Quem irá propor as atividades com o
cinema na escola? Qual a formação que o professor precisa ter para trabalhar com o
cinema e ser capaz de operacionalizar as exibições? De que forma isto se processará?
São muitas as questões que se apresentam diante da Lei 13.006/2014. De acordo
com Migliorin e Fresquet (2015), a escola pública está submetida a um esvaziamento de
sentido, encontrando-se sua eficiência, a quantidade de sua oferta e a competência
profissional de seus professores sob suspeição. Em alguma medida, estes profissionais
ainda são tratados como operadores de um sistema que prevê desde o planejamento das
aulas, a escolha dos materiais didáticos até a avaliação da aprendizagem.
A capacidade de conhecer é ilimitada, o que favorece o encontro e a necessidade
do outro para compartilhar saberes, desejos e incertezas. Migliorin e Fresquet (2015)
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apostam na necessidade e na importância da presença do cinema na escola pautados em
três crenças: 1ª) a dimensão política e estética do cinema, ou seja, acreditar no cinema e
na sua possibilidade de intensificar as invenções de mundo; 2ª) apostar no cinema na
escola como espaço em que o risco dessas invenções de tempo e espaço é possível e
desejável, com toda a perturbação que isso possa significar; 3ª) considerar que as
crianças e os jovens são a condição necessária para que exista a relação cinema/escola.
A presença do cinema na escola não só promove o movimento das pessoas no espaço,
como também interfere nos processos de construção pessoal e coletiva.
Em 2013, realizou-se a 8ª CINEOP e o V Fórum da Rede Kino com o objetivo de
promover o diálogo e a troca de experiências dos cineastas, preservadores do cinema
nacional e educadores. O evento, em que foram apresentados diferentes projetos e
ações, congregou participantes do Chile, Argentina, Equador, Colômbia e Brasil. A
mesa cujo tema era O Estado brasileiro, o audiovisual e a educação em tempos de
compartilhamento teve a participação do Secretário Binho Marques, da Secretaria de
Articulação com Sistemas de Ensino (SASE), do MEC e do Secretário João Batista
Silva da Secretaria do Audiovisual (SAv), do MinC.
O Secretário da SAv confirmou a parceria com a Associação Brasileira de
Preservação Audiovisual (ABPA), visando uma atuação conjunta destes órgãos na
construção de políticas públicas para a preservação audiovisual no país, traçando uma
agenda de trabalho para desenvolver ações concretas voltadas para a salvaguarda dos
acervos audiovisuais brasileiros, para a valorização dos profissionais de preservação
audiovisual e para a implementação de um Plano Nacional de Preservação Audiovisual.
Informou o aceite da criação de linhas específicas de incentivo à produção audiovisual
para crianças, com avaliação da qualidade do que seria produzido para este público.
O Secretário Binho Marques1 disse que a escola é ineficiente, mas
imprescindível. Para ele, ainda hoje, a escola é considerada única detentora e
transmissora do conhecimento, preservando as características da escola do século XIX.
Em sua análise, indicou três fatores que apontam um novo lugar para a escola: a
cultura digital, que vem criando uma escola sem muros, na qual o estudante é produtor
de conhecimento e a linguagem audiovisual assume importância; a existência de outros

1

Os textos destacados em itálico correspondem às falas da entrevista concedida por este secretário, em
Brasília, em 14/08/2013.
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ambientes educativos fora da escola, que não precisam estar articulados; e a função de
mediador do professor do século XXI.
Neste contexto complexo, estão sendo desenvolvidos projetos-piloto no Brasil e
a intenção do MEC é transformar esses projetos em política pública. Marques enfatizou
que o Governo Federal vem investindo recursos na Educação, que passa pela melhoria
salarial dos professores e por uma mudança de cultura na e da escola.
Segundo o secretário, a escola não é mais o único meio de levar informação,
tendo em vista o grande desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, com
a inclusão da mídia digital e das redes sociais. As possibilidades de trabalho com o
audiovisual incluem outras possibilidades além do cinema. Ele elogia a iniciativa do
senador, mas questiona o fato do PL 7.507/2010 focar somente o cinema, limitar o
número de horas para exibição e restringir a obrigatoriedade de exibição aos filmes
nacionais. Para o secretário, se há o desejo de promover alterações na escola e de
torná-la mais flexível e dinâmica, ela precisa escapar de qualquer forma de imposição.
O MEC pensa em uma escola sem muros, que dialogue com a sociedade,
exercendo com eficácia seu papel especial de conduzir ao diálogo os diversos
ambientes de conhecimento. Entre os projetos aprovados pelo MEC, muitos estão
relacionados à produção de audiovisual na escola, à criação de cineclubes, à exibição
de filmes, entre outros. Segundo Duarte (2014), os projetos nas áreas de cinema e de
educação só se consolidam quando estão efetivamente integrados aos interesses da
comunidade à qual se vinculam. Atingir este grau de integração entre a escola e a
comunidade demanda tempo e continuidade. O MEC tem trabalhado também com a
melhoria do espaço físico das escolas, com a formação do professor do século XXI, no
intuito de estabelecer uma correlação entre o currículo, a formação do professor e as
estratégias de avaliação, de modo que o professor esteja melhor preparado para o
exercício de sua função. O secretário enfatizou a necessidade dos Ministérios
desenvolverem um trabalho integrado, com permanente diálogo, para que se possa
atingir tais objetivos.
A cada ano, a Rede Kino elabora uma carta no marco do Fórum que vem
acontecendo desde 2010 dentro da Mostra de Cinema de Ouro Preto/MG. Nas cartas se
aponta para a urgência de políticas públicas de audiovisual para crianças e
adolescentes. Nelas, afirma-se a compreensão da educação como um direito e a
necessidade de se fazer a articulação entre a educação e a criação cinematográfica,
entre a educação e as demais linguagens audiovisuais por meio de práticas que venham
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ampliar as possibilidades de acesso à produção audiovisual do Brasil e da América
Latina.
As conclusões desse evento foram: a necessidade de se incluir a participação
direta dos profissionais da Educação nas discussões sobre produção e distribuição do
cinema e do audiovisual no país; a necessidade de estreitamento do vínculo entre as
políticas de incentivo à produção de cinema e as políticas de distribuição dessa
produção nas escolas públicas, com a integração das tecnologias assistivas, como
audiodescrição e legendagem em português e LIBRAS. Em 2014, o evento deu
continuidade à proposta e aconteceu às vésperas da sanção da lei.
Então como possibilitar que a experiência com o cinema na escola não parta do
princípio que o cinema é bom em si mesmo? Talvez, que ele seja vivenciado como um
gesto político e possa ocupar na escola o lugar do contraponto, ao propor experiências
estéticas e subjetivas, novas possibilidades de existência, novas formas de “cognição
híbrida” e coletiva (CANCLINI, 2013), que permita uma aprendizagem viva.
Com a vigência desta lei é fundamental que os professores busquem a
participação efetiva das Universidades nas escolas públicas, de modo que estas
instituições possam oferecer sua contribuição para que a lei seja cumprida em todos os
espaços escolares.
As universidades públicas têm dado contribuição significativa a
esse campo, com a implementação, nas escolas, de projetos que
promovem o (re)conhecimento do cinema como arte e como
expressão cultural. Entre as iniciativas nessa área, cabe destacar
o
CINEAD/UFRJ,
o
Programa
de
Alfabetização
Audiovisual/UFRGS e o Cineclube Janela Indiscreta/UESB,
que se configuram como ações consistentes, e potencialmente
de mais longo prazo, na esfera pública, voltadas para a
consolidação da relação entre Cinema e Educação (DUARTE,
2014, p. 42).

Essas ações são muito importantes para fazer crescer e multiplicar o trabalho
com o cinema nas escolas, pois têm como propósito a qualificação da experiência
estético-política da relação entre cinema e educação; apostam na formação dos
professores para lidar com o cinema; acreditam na ampliação da infraestrutura
tecnológica da rede pública de ensino e desenvolvem projetos numa perspectiva
educativa voltada para a arte e para a cidadania.
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A ESCOLA, O CINEMA E A LEI 13.006/14: COMO CONSTRUIR NOVOS
TERRITÓRIOS
Autor: Bruno Teixeira Paesiv

Resumo
Este trabalho visa refletir sobre as possibilidades de aplicação da lei audiovisual (lei
13.006/14) destinada à educação básica. Desde sua primeira versão (como projeto de lei
nº 185 em 2008) à sua sanção no ano de 2014, o projeto mobilizou alguns setores
interessados no tema, movimentando debates entre distribuidores, cineastas, professores
e especialistas da área de cinema e educação a respeito das formas de realização da lei.
Tendo em vista as implicações que as políticas públicas colocam às diversas instituições
envolvidas na educação, a proposta deste artigo é pensar a respeito de quais seriam as
prioridades postas em cena quando se coloca a obrigatoriedade da exibição de filmes
nacionais na escola. O interesse está em fomentar o acesso, ampliar discursos,
experiências, ou, explorar um nicho de mercado? Este artigo apresenta um breve
histórico, no que se refere à implementação da lei, e a estrutura implicada para a
realização dessa legislação. De quais recursos estamos falando? Existem equipamentos
suficientes para que essa lei se sustente? Como ela será inserida no currículo escolar?
Qual horário de exibição? Assim, para compreender as questões em jogo, este artigo
apresenta alguns dos pontos de vista de realizadores, produtores e educadores a respeito
dos possíveis impactos, entraves e aberturas referentes ao uso obrigatório do cinema
nacional nas escolas brasileiras. Ao final, são colocadas algumas reflexões acerca das
potências e cuidados que são necessários para que, além do acesso ao cinema nacional,
o contato com o cinema possa oferecer uma experiência de construção de zonas de
discussão. Espaços possíveis, onde as palavras e ideias possam circular longe de
verdades predefinidas, visões estereotipadas e reprodutoras de desigualdades. Uma
busca em educar o olhar, no sentido de criar uma relação com o outro, transitar entre
fronteiras e territórios, ampliando e valorizando subjetividades e invenções de mundo.
Palavras-chave: educação/cinema, Lei 13.006/14, impactos educacionais.

Apresentação
Esta apresentação visa mostrar algumas das reflexões despertadas pela homologação da
alteração do texto da LDB 9.394/96, via Lei 13.006/14. Elas foram provocadas ao entrar
em contato com pontos de vista que aprovam, e outros que apresentam ressalvas, à
imposição de aplicação da lei conforme exposta em seu texto. Alguns desses pontos
serão apresentados e problematizados ao longo deste texto.
Interessa refletir sobre como o cinema é pensado dentro dessa proposição. Existe uma
“imagem” (expectativas ou previsões metodológicas de utilização do cinema em âmbito
escolar) do que se espera? Entendemos que, antes de sua total implementação legal, é

ISSN 2177-336X

7802

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

13

urgente estabelecer alguns pontos de diálogo com professores, consultores, secretários
de educação e demais instituições responsáveis a respeito dessa (re)entrada do cinema
como conteúdo disciplinar na escola.
A lei inclui um novo parágrafo ao artigo 26 da LDBv, onde se determina que a exibição
de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, e este
deverá ser integrado à proposta pedagógica da escola. A exibição é obrigatória,
constando de, no mínimo, duas horas mensais. Essas poucas linhas já bastam para que a
alteração da legislação coloque um grande desafio para programas de educação (tanto
na parte curricular quanto orçamentária e estrutural) para sua viabilidade. Para se
adequar, as escolas terão que, além de repensar seus currículos, horários e perfis
docentes para cumprir com essa demanda, lutar por recursos para formação de espaços e
equipamentos básicos para a exibição dos filmes.

O histórico da lei
O projeto de lei foi elaborado pelo senador Cristovam Buarque ainda em 2008 como
uma estratégia de defesa da maior presença da cultura e das artes no currículo escolar.
Segundo declaração do senador, “a ausência de arte na escola reduz a formação dos
alunos e impede que sejam usuários de bens e serviços culturais na vida adulta, o que
acaba por privar os jovens de um dos principais objetivos da educação, que é „o
deslumbramento com as coisas belas‟” vi. Em outro momento, o senador defende que “a
única forma de dar liberdade à indústria cinematográfica é criar uma massa de cinéfilos
(..) dando uma economia de escala (...) e isso só acontecerá quando se criar uma geração
com gosto pelo cinema, e o único caminho é a escola”.vii
O senador aponta, em outro momento de sua fala, que a escola se tornou algo “muito
chato. Uma das lutas de todos nós seria levar alegria, diversão, e isso seria uma missão
da cultura”. Tal pensamento surge como algo temerário, ao desconsiderar uma das
principais funções da escola, que seria a democratização e construção do conhecimento,
e colocar em destaque uma visão um tanto quanto caricata da escola pública, como o
lugar aonde as crianças vão para “passar o tempo”.
Outra implicação, quando pensamos a respeito das regulações que surgem em uma
esfera superior e adentram o universo da escola de maneira vertical, seria o risco de
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partir do princípio de que o cinema é bom em si, bastando oferecer e garantir o acesso.
Nesse sentido, veremos qualquer filme? Teremos uma comissão de seleção dos filmes?
Como será composta a comissão que selecionará esses filmes? Como contribuiremos
para que os filmes sejam discutidos, pensados e experimentados estética e
discursivamente? Seria possível fugir do formato que hoje controla as instituições e
organizações responsáveis pela produção, distribuição comercial dos filmes?
Para Fresquet e Migliorin (2015), é importante que a lei seja regulada, de maneira a não
favorecer as mesmas estéticas e poderes econômicos que dominam um mercado
restritivo, fechado à diversidade e à diferença. Não impor às escolas filmes que não
interessam aos estudantes ou aos professores. É importante destacar que o cinema não é
o lugar apenas das coisas belas, mas também do feio, do insuportável, do
estranhamento, do perturbador. “Se essa equivalência entre o cinema e as coisas belas
se mantém, estamos fossilizando e destruindo a potência disruptiva e inventiva dessa
arte” (FRESQUET E MIGLIORIN, 2015, p. 12)
Apesar de mostrar preocupação com o ensino de arte e do cinema dentro das escolas, as
falas do senador não são claras no que diz respeito à verdadeira importância de se
pensar a vivência estética por meio da imagem, nem de uma experiência crítica do olhar
sobre o cinema na escola. Na verdade, seus argumentos acabam por enfatizar certas
características econômicas, ao entender que o aluno precisa ser “formado”, em direção a
um potencial consumidor de produtos culturais.
A preocupação surge quando se pensa sobre políticas públicas voltadas para educação e
quais propósitos (políticos, ideológicos, econômicos) as envolvem. Tal questionamento
é justificado quando se retoma algumas das proposições, projetos, medidas e outros
instrumentos de cunho legal que buscam “inserir” um conteúdo/conhecimento de forma
verticalizada dentro do espaço escolar, sem o devido debate entre as partes. Sobre a
relação entre políticas educacionais e autonomia de projetos pedagógicos e professores,
o estudioso do currículo Stephen Ball aponta que:
[...] políticas colocam problemas para seus sujeitos, problemas
que precisam ser resolvidos no contexto. Soluções para os
problemas postos pelos textos políticos são localizados, e
deveria ser esperado que discernissem determinados fins e
situações confusas. Respostas que precisam, na verdade, ser
“criativas”. As políticas normalmente não dizem o que fazer;
elas criam circunstâncias nas quais o espectro de opções
disponíveis sobre o que fazer é reduzido ou modificado, ou, em
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que metas particulares ou efeitos são estabelecidos. Uma
resposta ainda precisa ser construída no contexto, contraposta
ou balanceada por outras expectativas, o que envolve algum
tipo de ação social criativa. (BALL, 2011, pp.45-46)

Entretanto, as discussões com contextos escolares raramente são estabelecidas antes das
leis serem sancionadas. Relacionando o texto da lei e as declarações do senador à
citação de Ball, temos um exemplo de como as coisas operam dentro do campo das
políticas educacionais. A questão de se obrigar a presença do cinema brasileiro na
escola acaba por desconsiderar qualquer tipo de preparação para que tal conhecimento
possa ser debatido de maneira adequada. Essa postura impositiva incorre no risco da
perpetuação de uma reprodução enviesada do cinema, comumente usada na escola.
Assim, antes de homologar uma lei de tamanho escopo não seria mais interessante
apresentar propostas claras acerca das implicações metodológicas de tal alteração?
Afinal, como problematizar o cinema dentro da escola? Estaria esta política de acesso
comprometida em auxiliar na construção de um olhar crítico/reflexivo de meninos e
meninas que se encontram massificados por filmes da indústria cultural tradicional?
Poderíamos pensar que o contato com “um outro” cinema nacional é possível, na
medida em que possibilita o encontro com narrativas e estéticas que articulem questões
da diversidade de culturas e manifestações estético-narrativas nacionais? Ou a proposta
apenas visa aumentar os ganhos da indústria cinematográfica nacional, apostando no
espaço da escola como “novo” filão de mercado?
Ainda sobre o cinema na escola. Como essa proposta contribui para uma diversificação
e ampliação de projetos que procuram dialogar educação e cinema enquanto linguagem
criativa? Que estímulos poderiam ser provocados nos alunos ao estabelecerem um
contato mais próximo com os elementos da gramática da imagem, quem sabe,
desdobrando a proposta em mais projetos de produção de filmes nas escolas?
Voltaremos a essas questões ao final deste artigo. Antes, precisamos compreender
algumas das vozes que perpassam esse território que aproxima cinema e educação.

Sobre apreensões, críticas, reflexões: alguns interlocutores
A escola sempre foi um campo de combate e resistências, quando se pensa na aplicação
de políticas públicas que não foram construídas em sintonia com as discussões e anseios
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apontados por docentes e demais profissionais da área. Aqui vale uma ressalva. Não
estamos aqui a dizer que, trabalhar com cinema dentro do espaço escolar não seja
importante. Pelo contrário, afinal, não são poucos os projetos de cinema dentro das
escolas em todo o Brasil. Basta citar algumas das parcerias desenvolvidas entre
universidades e escolas, como os projetos das Faculdades de Educação da UFRJ com o
Cinead, de coordenação da professora Adriana Fresquet; a UFMG, a professora Inês
Teixeira e o “grupo Mutum”; a PUC-Rio, com a professora Rosália Duarte e o Grupem,
a UFF com Cezar Migliorin e o “laboratório Kumã”, apenas para citar algumas das
pessoas que constituem os nós deste grande rizoma que se debruça sobre as
aproximações e potencializações expressivas do cinema na educação.
O que é problematizado neste momento diz respeito à maneira como políticas
educacionais e leis adentram o espaço escolar provocando uma normatização vertical.
As leis são postas de cima para baixo, o que fragiliza algumas das autonomias
garantidas aos projetos pedagógicos de escolas na condução e construção de seus
currículos. Uma nova demanda que surge “apenas” como outra obrigação, e não vem
atrelada a alternativas que possam potencializar tais ações.
A respeito da questão, a diretora do Sindicato de professores de São Paulo Sílvia
Barbaraviii vê com certa descrença a nova lei. Para ela, o currículo escolar não pode ser
visto como um simples repositório de todo tipo de demanda, nem deve ser considerado
como a tábua de salvação para todas as mazelas do país. Ela destaca que, ao impor uma
carga específica e periódica de exibição de filmes nacionais dentro dos projetos
pedagógicos das escolas (tanto particulares quanto das públicas) acaba-se por colocar
um conflito frente à autonomia de tais projetos. Nesse sentido, a lei inverte a lógica
posta. Ela subordina o projeto pedagógico a um interesse específico – a exibição de
filmes nacionais.
Em sua fala, a professora alerta para o comprometimento da qualidade do ensino que o
inchaço de requisitos e demandas impõe à escola. Tais demandas não são estranhas
quando se pensa sobre como a disciplina de arte é vista (e ocupada) nos currículos e
projetos pedagógicos. Um exemplo anterior foi a lei 11.769/08 ix, que altera a LDB, e
oficializa o ensino de música na educação básicax.
Além da questão referente à organização dos tempos da escola para se adequar às novas
demandas, o problema da formação também deve ser pontuado. Qual a preocupação
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com a capacitação dos professores para o trabalho criativo e autônomo frente às novas
demandas? Que espécie de recursos, técnicos e financeiros, serão disponibilizados para
a operacionalização da lei?
Para o coordenador de núcleo de Edocomunicação nas ondas do rádio da secretaria
municipal de Educação de São Paulo, Carlos Aberto Mendes de Limaxi, a lei não pode
ser pensada de forma vertical. É preciso discutir o cinema na escola junto aos
educadores em processos formativos (tanto na graduação quanto nos cursos de
capacitação), onde o diálogo deve ser o indutor de todo processo. “No diálogo irão
emergir diversas possibilidades onde o cinema poderá apoiar a aprendizagem” (LIMA,
2015). Porém, não foi feita uma ampla discussão com os membros da escola a respeito
da lei. Entre a proposta de lei apresentada em 2008, como projeto de lei no senado
federal pelo senador Cristovam Buarque, e, a sanção da alteração da LDB em 2014,
pouco foi noticiado. Buscando nos portais legislativosxii, não foi possível encontrar
nenhuma espécie de chamamento, ou audiência pública acerca do assunto.
Sobre o risco de se colocar mais uma prerrogativa curricular sem se repensar as rotinas
da escola, e o impacto da massificação do uso esvaziado de sentido do cinema nacional
neste espaço, a professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Mônica
Fantin ressalta que o cinema não deve ser usado apenas como instrumento ou recurso
pedagógico. O cinema deve ser visto como objeto da cultura, valorizando a apreciação,
mas também a crítica e reflexão. Uma possibilidade de “alfabetização audiovisual”
dentro das escolas. Mas isso implica em cuidados referentes ao perfil de professor que
se deseja para trabalhar com os elementos do cinema.
Porém, antes mesmo de se adentrar os recursos didáticos de tal medida, é preciso dar
um passo atrás para se pensar a quem mais a lei beneficia. Existe o risco de tal proposta
esconder interesses específicos e econômicos? A preocupação é válida quando vemos
que, algumas argumentações em defesa da lei apontam para elementos específicos
como: “mercado”, “aumentar a produção nacional”, “formar um novo público
consumidor”, “estimular produtoras e distribuidoras”, “escoar a produção” dentre outros
pontos. Para o cineasta Claudio Assisxiii,
O maior gargalo do cinema brasileiro é a distribuição.
Fabricamos, fazemos filmes, mas eles não chegam às salas,
ficamos a ver navios. Nas escolas vamos ter a possibilidade de
contribuir culturalmente para a formação social, a possibilidade
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de educar a criança para um olhar sobre a realidade brasileira,
sobre o cinema brasileiro. O Brasil precisa de formação de
plateia (ASSIS, 2014)

Outro defensor da lei de veiculação do cinema nacional na escola é o vice-presidente da
Associação Paulista dos Cineastas, Sérgio Rosizenblitxiv. Ele destaca que já existem
grupos de trabalho discutindo formas de escoar melhor a produção, e que um diálogo
mais próximo com as escolas seria de grande importância, já que a lei abre um
“mercado” de cerca de 190 mil escolas em todo o país. "As escolas são essenciais. Vão
multiplicar os espaços de exibição”, diz Rosizenblit.
Então temos um impasse. De um lado, existem críticas de pessoas ligadas à educação
que questionam a maneira como foi tramitada a lei, sem a devida consulta, mas também
temos inúmeros docentes que vêm a lei como positiva, uma possibilidade de aprimorar
um currículo criativo. Do outro, temos especialistas vinculados a setores dos meios de
produção que entendem que a valorização e a inserção da produção do cinema nacional
dentro das escolas é fundamental para a formação de um novo público. Neste sentido,
cabem alguns pontos de reflexão/provocação, que dividimos em dois eixos.
O primeiro diz respeito a aspectos concretos e objetivos do produto “cinema”: Que tipo
de filme será exibido? Quem serão os responsáveis pela curadoria desses filmes? De
onde virão os recursos para equipar as escolas (tanto tecnicamente quanto em questão
de acervo fílmico)?
Uma segunda reflexão implica em pensar os aspectos subjetivos e ideológicos referentes
à formação do acervo temático, e, capacitação crítica do olhar dos profissionais
(professores, cineclubistas parceiros e demais colaboradores). Haverá uma produção
específica voltada para a escola? Que “mundo” esses filmes desejam? Existe alguma
demanda interpretativo-crítica do espectador? Ele reforça ou problematiza questões?
Tais questionamentos estruturais são fundamentais. Como aplicar uma lei de tamanho
escopo? O cenário estrutural para a implementação não é tão animador. No censo
escolar de 2013, mais de 40 mil escolas não contavam com televisão para a exibição de
filmes. 48 mil escolas não tinham aparelho de DVD. Apenas 33% possuíam
retroprojetores. Isso no universo de mais de 190 mil escolas. O contexto do
investimento estrutural é apenas um dos problemas quando se pensa sobre “qual
abrangência de acesso” da lei.
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Para Alessio Costa Limaxv, vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), a completa implementação da lei será um desafio
devido à imensidão do país e a sua diversidade (econômica e cultural). O acesso
necessita da aceleração de recursos para adequação de espaços escolares para a
exibição, e aquisição de filmes.

O que podemos esperar? Quais as possibilidades do cinema na escola?
Para pensar sobre as potencialidades pedagógicas, quais seriam as possibilidades de
uma relação mais próxima entre cinema e educação? Que olhares, trilhas, potências
podem amplificar as práticas e relações entre professores e alunos?
Para Cezar Migliorin (2010), se o cinema deve ensinar alguma coisa (o que não é
necessariamente uma verdade), mas se, para adentrar o espaço da escola, ele tenha que
assumir algum tipo de compromisso, ele deve ser o de explorar a ignorância sobre o
mundo, o ponto onde criação e pensamento se conectam.
É no âmago de sua ignorância que as imagens nos demandam,
não necessariamente como eu ou você, mas como parte de uma
humanidade pensante. Essa parece ser uma potência fundadora
do cinema. Convocar os espectadores a participarem de uma
ação que se faz na modulação do que há – sem moldes ou
código, por mais que estes insistam em nos atravessar – e que é
transformadora do real, com o real, mas antes, uma
transformação sem fim. O cinema é um relacionar-se com o
mundo que mais interroga, vê e ouve do que explica. Trata-se
de um posicionamento propriamente estético da ordem da
ocupação dos espaços, dos tempos, dos ritmos, dos recortes, das
conexões e rupturas. No limite do que é espaço e do que é
vazio, do que é fala e do que é grito, do que é sonho ou
realidade, do que é este mundo e do que já é outro. Instalar-se
nessas indiscernibilidades é o que o cinema pode e arrisca.
(MIGLIORIN, 2010, p.106)

O cinema tem o potencial de ousar, experimentar, provocar encontros crítico-criativos
com a realidade por meio das imagens do cinema... construir essa relação, ou como diria
Giorgio Agamben (2008), experimentar um salto no experimentum linguae, onde buscase um arriscar-se em uma dimensão perfeitamente vazia na qual não se encontra diante
de si nada senão a pura exterioridade da língua (no nosso caso, da imagem) e a
“necessidade” de vivenciar a experiência.
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Sobre o experienciar na escola, Adriana Fresquet (2013) nos lembra que, a implicação
pedagógica do cinema está relacionada com a imaginação. Ela é convertida em
condição básica para ampliar o conhecimento da realidade, por ser capaz de imaginar o
que não tem visto e de se basear nos relatos, imagens ou descrições da experiência
alheia.
Para Amâncio et. al (2015), a valorização do cinema como “bem cultural” também pode
nos ajudar a encontrar um caminho para essa prática que se deseja no ambiente escolar e
proporcionar para os alunos outra relação com as imagens e sons do cinema como valor
cultural. Uma maneira de potencializar o cinema como um construtor/destruidor de
certezas. Ele possibilita nos colocar na fronteira entre o crer e o duvidar. Esta seria,
segundo Comolli (2008), a dimensão propriamente pedagógica das imagens.
As crianças têm o poder de dessacralizar os bens impostos pelo mundo adulto, subverter
o significado de um objeto de culto, transformar o sagrado em brinquedo (Benjamin,
2005). Os professores também podem, a partir da experiência do cinema, revisar seus
valores e [pré]conceitos, desaprendendo posturas pouco flexíveis de ver e de estar no
mundo.
Ainda para Fresquet e Migliorin (2015), o cinema é conhecimento e invenção de
mundo. Projetar filmes na escola pode significar a possibilidade de alargar o
conhecimento de si e do mundo, particularmente se introduzimos o cinema a partir da
pedagogia da criação. Isto é, se podemos ver os filmes, imaginando como eles foram
feitos, situando-nos nas emoções da criação e imaginando outras, próprias.
O cinema é o trabalho no real, suas imagens são em si alguma coisa, elas agem no real,
mas não se bastam por completo. A imagem está ligada ao mundo, ela “sofre” o mundo
(sendo afetada pelo real). Mas ela também constrói outro mundo possível, um mundo de
criação, que abre portas, um processo de transformação contínua que potencializa
inventividades, discursos, comunidades.
Apostamos em qualquer forma de ensino que não pressuponha
um saber pronto, mas combinações frescas. O cinema não faz
apenas coisas criativas, mas se engaja na criação de formas de
vida. É dessa criação que a comunidade escolar participa com o
cinema. Ela possibilita imprimir algumas dúvidas ao que vemos
e nos autoriza a fazer leituras criativas do que nos é dado a ver,
sem mais, pensando criticamente nas possiblidades de alterar o
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mundo para além da crítica ideológica ou do modo passivo de
perceber. (FRESQUET E MIGLIORIN, 2015, p.17)

Para Leite e Christofoletti (2015), de alguma forma os filmes criam zonas de discussão,
espaços possíveis onde as palavras podem circular longe de verdades pré-definidas,
dadas; o que circula, o que faz girar são palavras, campos de sentidos, percepções e
modos de afetação.

Empurrar? Adaptar? Ou construir?
Nesta breve apresentação buscamos aproximar algumas reflexões motivadas por
provocações e incômodos gerados pela nova legislação do audiovisual, partindo de
algumas de suas defesas e críticas. São movimentos ainda muito simplórios, mas que
construíram mais dúvidas que respostas. Em meio à novidade que uma lei de tão breve
tamanho, mas de grande escopo proporciona, me interessou interrogar sobre quais
cuidados e aberturas tal medida oferecem para a escola. O diálogo com alguns dos
pensadores da área do cinema e educação possibilita compreender que ainda existem
desafios a serem superados, porém, uma experiência significativa em cinema e
educação é (e já se comprova) possível.
Porém, uma simples prerrogativa legal não implica em acesso imediato. Na verdade,
quando se pensa nas políticas públicas de acesso a bens culturais para a educação é
preciso analisar com bastante cuidado que interesses encontram-se imbricados em tais
ações.
No campo pedagógico, o perigo é que se “empurre qualquer coisa”, na direção de
cumprir com a exigência legal. Ou seja, que o cinema continue entrando pela porta de
trás das disciplinas, como mero suporte didático, sem uma maior preocupação em
construir articulações e aproximações mínimas com os elementos característicos da
linguagem cinematográfica. O cinema na escola pode abandonar o lócus de mero
auxilio, para ser uma experiência que desvia, afeta, altera processos de individuação.
Por isso, é fundamental que, antes de se pensar o acesso, pensar sobre que condições
(estruturais, laborais, sociais, culturais e econômicas) são indispensáveis para o trabalho
do professor. A importância de trazer o universo do cinema, além do simples contato
com filmes e produtos acabados, envolve, também, aproximar professores e alunos no
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diálogo com os setores criativos do cinema (cineastas, roteiristas, especialistas).
Construir uma relação de pertencimento, e compartilhar percepções visuais. A escola é
o lugar privilegiado para fomentar esse acesso, esse encontro com o cinema brasileiro
para além da mediação/instrumentalização.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm (acesso em 29 de abril de
2015)
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A proposta desta apresentação não é explorar todos os elementos e eventuais problemas que
encontramos no ensino de arte (e de suas diferentes linguagens) dentro da escola. Utilizamos deste breve
exemplo do caso do ensino de música, alicerçado em alguns depoimentos (e observação) de professores
que a utilizam de forma esvaziada dentro da sala de aula. Seria leviandade de minha parte generalizar
todos os professores de música que se encontram dentro do espaço escolar, e que constroem uma
pedagogia crítico-colaborativa junto de seus alunos. Porém, o meu interesse ao citar tal exemplo diz
respeito ao impacto prejudicial quando políticas educacionais são aprovadas sem a devida análise,
experimentação, ou, falta de maior debate junto àqueles aqueles que já utilizam das propostas a serem
legalizadas dentro da sala de aula. Assim como o cinema na escola, a música também demanda por
investimentos e formação específicos e, o que vemos, são adaptações empobrecidas de esquemas
didáticos que não contribuem para um aprendizado significativo.

1

fonte: http://www.telabr.com.br/noticias/2015/04/08/cinema-nacional-obrigatorio-nas-escolas-a-lei-no13-006-e-o-cinema-nacional-em-sala-de-aula-antes-durante-e-depois/ (acesso 27 de abril de 2015)
1

Foram consultados os portais do Senado (www.senado.gov.br) e o site de busca “google”. Porém, ao se
procurar por “PLS 185/2008”, “chamada pública” + “PLS 185”; “audiência pública” + “Cristovam
Buarque”, não foi encontrada nenhuma fonte de informação que pudesse indicar algum tipo de
informação que direcionasse para qualquer tipo de chamada pública, ou roda de conversa do legislativo
onde o assunto fosse debatido com entes vinculados à educação e professores.
1
fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-07/nova-lei-pretende-levar-o-cinemabrasileiro-para-todas-as-escolas (acesso 27 de abril de 2015)
1

Idem.

1

fonte: http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2014/07/lei-federal-exige-que-escolas-exibam-cotaminima-de-filmes-brasileiros-8393.html (acesso em 27 de abril de 2015)
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O QUE O CINEMA TRANSCRIA NA ESCOLA?
Glauber Resende Dominguesxvi
Resumo:
Este texto é parte de uma pesquisa que busca, em parte, perceber que transcriações o
cinema produz na escola a partir da Lei 13.006/14, que dispõe sobre a exibição de
filmes na escola por duas horas no mês. Transcriar é o ato de traduzir algo e criar algo
novo, de criativo de quem o traduziu, mas que guarda algo de si. Com vistas a pensar a
que elementos o cinema pode, promover transcriações, elaborei alguns elementos com
os quais ele pode, em alguma medida, produzir mudanças. O primeiro deles tem a ver
com as discussões políticas de inserção desta arte na escola que antecederam à sanção
da Lei. O segundo, tem a ver com a própria definição do que é cinema, que, a meu ver,
se transmuta, ou é transcriada ao adentrar o terreno da escola. Já o terceiro elemento diz
respeito à didática, ou seja, ao modo com o qual tradicionalmente os professores se
relacionam com o produto fílmico na escola. Nesta nova configuração do cinema com a
Lei, parece ficar claro que se faz necessário enredar uma didática-artista (CORAZZA,
2013) do cinema na escola. Em decorrência desta transcriação, o quarto elemento tem a
ver com as transcriações que o professor fará na sua atuação, passando de um mestre
embrutecedor a um mestre emancipador (RANCIÈRE, 2010). Outro elemento passível
de transcriações com o cinema na escola é o aluno, que transcria-se um aluno que age e
reage nas experimentações com o cinema na escola. Por ser a escola o espaço da
diferença, é com o cinema que outros modos de existir são convocados a se fazer
presentes e a reivindicar o acesso ao cinema, considerando suas diferenças, sejam elas
surdez ou cegueira.
Palavras-chave: Lei 13.006; cinema na escola; transcriação.
1. Os antecedentes que o fizeram chegar na escola
Dia 26 de junho de 2014. Data marcante para o cinema. Data marcante para a
educação. Uma assinatura sanciona uma Lei que tem potencial de mexer com ambos.
Trata-se da Lei 13.006/14, que acrescenta o inciso 8º ao artigo 26 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Fruto de enredos vários, com ecos de diferentes vozes, algumas
delas re/a/cuadas quando mais próximo da sanção. A Lei, por fim foi aprovada e
promulgada.
O texto da Lei diz que “A exibição de filmes de produção nacional constituirá
componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo
a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.”xvii Certo, temos
agora um dispositivo legal que garante a exibição de filmes na escola. Ao pensar sobre a
potência desta lei, pergunto-me sobre o quanto ela pode servir de porta de entrada para
que o cinema na escola ocupe um lugar outro, que ele, ao ser levado para as salas de
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aula, salas dos professores, corredores, refeitórios, etc. etc. etc. confabule para que
sejam criadas fabulações com ele. Reduzir o cinema a uma exibição mensal enjaulada é
limitar a potência dele como arte.
Nesta perspectiva, penso que o cinema pode muito mais do que a domesticação
que lhe foi feita no texto da Lei. Assim sendo, cabe pensar que se o cinema sai da sala e
vai para a escola, existe uma possibilidade de tradução criativa. Criativa porque a
atividade de tradução o transforma de alguma forma. Desta forma, o cinema transcriou
o modo com o qual os antecedentes da Lei foram pensados e articulados, com vistas não
reforçar, a princípio, um caráter utilitarista e inestético que é dado a ele,
tradicionalmente. Acredito que o cinema transcria a si próprio quando entra na escola e
também: o modo de se relacionar com ele, o professor, o aluno, os modos de existir.
Transcriação, na visão de Corazza (2015) é o ato de traduzir algo, de
desterritorializar algo e criar para ele um novo território, no qual ele guarda muito de si,
mas carrega algo de novo, de criativo de quem o traduziu (criativamente). Assim, a
transcriação é uma
tradução que adota uma concepção de linguagem não instrumental;
não fundada na transitividade da função referencial; nem centrada na
comunicação, e sim, na nomeação; numa explícita posição de
autorreferencialidade, derivada da função poética. (op. Cit., p. 112)

Será que uma Lei pode tornar-se potência para pensar transcriações do cinema,
estando este agora no espaço da escola? Transcria o modo de cotejá-lo e na atividade de
trazê-lo como conhecimento, mas potencializando um conhecimento outro e um modo
outro de se relacionar com este? Transcria o professor e seu estatuto do saber, sua
arrogância e prepotência que a sua figura de poder lhe dão? Transcria o aluno,
reterritorializando-o no chão da escola? Transcria modos de existir, quando interroga à
sociedade dita “normal”, que outros sujeitos eclodem, explodem, encenam, quando o
cinema invade a escola? Enfim, muitas perguntas que demandam respostas que não
estão prontas e que a presença de uma Lei pode, em alguma medida, ajudar a construir
caminhos.
2. A si próprio
Príncipe do cinema iraniano, Abbas Kiarostami (2004) é um cineasta que opera
no cinema pelas vias tortuosas, que o desterritorializa, dando ao cinema de uma
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conceituação que permita traduções para diferentes espaços. Marginal como é, para ele
é mais fácil conceituar cinema pelo que este não é:
Não gosto quando [o cinema] se limita a contar uma história ou
quando se torna um substituto da literatura. Não aceito que subestime
ou exalte o espectador. Não quero estimular a consciência do
espectador nem criar nele sentimentos de culpa. No mínimo, creio que
se deveriam narrar os fatos de modo que ele não seja levado a sentirse culpado. Se considerarmos que o cinema tem o dever de contar
histórias, parece-me que o romance faz isso melhor (p. 181-182).

Contar uma história. Será o que o cinema tem vocação por fazer? Historicamente
percebemos que não necessariamente. Uma geringonça, dentre tantas outras (COSTA,
2006), que mostrava imagens numa parede branca, sem pretensões maiores, de contar
coisa alguma. Uma concepção mais tradicional de cinema se contentaria em dizer que
ele conta uma história e que, cabe ao espectador, ao sentar diante da tela, apenas recebela e por ela ser tocado de forma passiva. Trabalhar na perspectiva de o cinema é, como
algo que está acabado, pronto e que só conta e que cabe ao espectador ver e receber a
história contada, mutila a ideia de que o cinema está, ou seja, a de que o filme, como
materialização do fenômeno cinema, possibilita a criação de outros enredos a partir da
história contada.
Kiarostami (2004) nos é muito próximo quando aposta numa leitura de que o
cinema – e o filme – nos convoca a sermos partícipes de sua existência, permitindo que
ele se mantenha vivo a partir das extensões que ele cria em nós. Tanto que, quando
contamos um filme para alguém, o fazemos à nossa maneira, traduzindo-o para o outro
com nosso modo de re-criar o que vimos e ouvimos. Acredito ser esta a potência do
cinema e de o cinema se fazer outro na escola.
Um cinema se transcria na escola quando eleva ao máximo sua potência de se
manter cinema, mas de se tornar outra coisa quando é traduzido criativamente para
outro espaço – a sala de aula, o refeitório, a sala de leitura – que não é o seu de origem –
a sala escura. Assim, quando o cinema entra na escola, mesmo no bojo de uma Lei que
talvez o limitaria, operamos numa fricção viva e potente, pois “tomamos as heranças
[no caso, o cinema] como tradição viva, que dão o que pensar, e assumimos a
concomitante responsabilidade de traduzi-las como não mortuárias” (CORAZZA, 2015,
p. 113).
O cinema passa a ser uma arte tornada matéria viva, que é pensada e movida
(BERGSON, 2006) nas relações que mantêm com ele os sujeitos que o significam.
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Assim, a intuição, mesmo penosa, na perspectiva bergsoniana, passa a ter um papel
preponderante nas transcriações que o cinema passa a ter na escola. Digo isto pelo fato
de que, como o cinema passa a ser encarado como uma bomba atômica que produz uma
onda de choque (BERGALA, 2008) incalculável, a intuição pode ser um método para
que seja capaz de dar conta dessa maleabilidade que o cinema passa a ter quando habita
a escola.
Assim, transcriamos o cinema e ele se transcria: em primeiro lugar porque ele se
desterritorializa e habita não mais a sala escura, mas várias outras salas: a de aula, a dos
professores, o refeitório; em segundo lugar porque, pelo fato de ele estar transcriado
num outro lugar, ele pode se tornar ou ser tornado outra coisa por conta dos sujeitos que
com ele operam: alunos, professores e tantos outros sujeitos que transcriarão outras
concepções de cinema possíveis baseadas numa lógica grupal, e não numa lógica da
solidão, como é na sala de cinema; em terceiro lugar, pelo modo de se relacionar com
ele, operando mais pela intuição do que pela simples recorrência a clichês.
A Lei incita o cinema também a (re)pensar seus modos de produção, haja vista
os outros territórios que ele vai habitar, como as escolas e creches. (Re)pensar os modos
de produção envolvem não apenas nos conteúdos dos filmes ou nas formas de contar
suas histórias. Envolvem também a etapa que diz respeito à distribuição dos filmes, que
pelo fato de os espaços de exibição serem escolas, as políticas públicas que dão conta
deste aspecto devem ser repensadas de forma a favorecer tanto os realizadores, os
distribuidores e os órgãos que pagarão pela distribuição dos referidos filmes.
3. A didática do/com o cinema
O cinema está presente na escola já há bastante tempo. No Brasil, temos notícia
que durante o século XX diversas iniciativas de introdução do cinema na escola.
Concomitantes, mas ao mesmo tempo resultado do Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova (FRANCO, 2011), publicações importantes na época (SERRANO &
VENANCIO FILHO, 1930; ALMEIDA, 1931) testemunham o valor que foi dado à
entrada do cinema na escola naquela época. Como resultado deste movimento, a
presença do cineasta Humberto Mauro no Instituto Nacional de Cinema Educativo
(INCE) foi preponderante para certo estabelecimento do cinema na educação brasileira.
Nesta instituição Mauro criou diversos filmes para a escola brasileira com a intenção de
“educar para civilizar” (RANGEL, 2010, p. 39). Fica claro que, no empreendimento
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idealizado por Mauro, havia uma forte tendência totalizante utilizando o cinema como
mote. Desta forma, em seu projeto civilizatório constava “produzir um vasto repertório
cinematográfico que incidia sobre as relações do homem com a natureza” (RANGEL,
2010, p. 57). Mauro deixou o INCE em 1967 após se aposentar. Depois disto a
instituição reduziu bastante sua produção até à sua extinção nos anos 80.
É necessário sinalizar que eu gerundiei e sublinhei um verbo logo acima.
Utilizar. Esta era a palavra de ordem. O cinema era utilizado com vistas a atender um
projeto maior, de massacrar as subjetividades e quaisquer manifestações da diferença à
época. Desta forma, este modus operandi de o cinema operar na escola brasileira se fez
presente na época e habita o ideário didático com esta linguagem até hoje. Assim, o
cinema na escola sempre foi pensado na escola de forma didatizada. Por mais que esta
palavra esteja em desuso, citá-la ainda é algo um tanto quanto comum no que diz
respeito ao cinema na escola. Isto porque a maioria das perspectivas mais tradicionais
da escola com esta arte dá conta de fazer do cinema um mero instrumento, de fazê-lo
ponte entre um aluno e um determinado conhecimento. Desta forma, diria eu que a
didática, pelo menos nestes moldes, engessa a fricção conteúdo x forma no cinema, que
é a fricção mais rica a qualquer obra de arte.
Os professores precisam restituir – pela didática – outras possibilidades ao
cinema, ou dito de outra forma, precisam criar uma didática-artista do cinema ou ainda,
transcriar uma didática que (não) dê conta do fenômeno cinematográfico na escola.
Uma didática que dá conta do fenômeno cinematográfico na escola seria aquela que se
reconhece como impotente, se considerarmos a lógica de controle e de previsibilidade
dos atos didáticos. E precisamos transcriar uma didática-artista que não dê conta do
fenômeno cinematográfico puindo os modos canônicos de se operar didaticamente para
com este objeto de ensino.
Desta forma, necessitamos, com a Lei 13.006/14 enredar uma didática-artista
(CORAZZA, 2013) do cinema, que promova transcriações potentes, abertas ao
inesperado, traduzindo o cinema considerando a estrangeiridade (BERGALA, 2008) do
modo de operar com ele. Traduzir criativamente, provocando infidelidades ao objeto
cinema, profanando e esgarçando sua existência até à última consequência,
“considerando é da natureza da tradução ser infiel ao original, (...) que toda didática
criada não pode ser menos do que resultado de alguma artistagem (...)” (CORAZZA,
2013, p. 190). Assim, uma didática-artista do cinema é aquela que provoca o cinema e
que se provoca ao provocar modos de se lidar com este objeto.
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4. O professor
Seguindo as pegadas da chamada “lógica explicadora”, vale a pena chamar a
atenção para o fato de que quem detém – supostamente – o controle da situação do ato
de aprender é o professor, pois ele, “que [é] o explicador [e] é o único juiz dessa
questão” (RANCIÈRE, 2010, p. 21). Assim, ele também guarda um estatuto do saber
que considera que inteligência é acúmulo de conhecimento e que é algo que ele tem e o
aluno não. Isto porque, para estes pedagogos/professores há um “mito pedagógico (...)
que divide o mundo em dois. (...) Há (...) uma inteligência inferior e uma superior” (op.
Cit., p. 24), sendo esta a dos professores e aquela a dos pobres dos alunos, uma a
inteligência do mestre, a outra a do ignorante. Nesta lógica, o professor educa de forma
embrutecedora.
O professor que opera numa lógica que abole esta suposta distância entre tais
inteligências é o que trabalha na lógica da emancipação (RANCIÈRE, 2010, 2012).
Nesta lógica, a igualdade das inteligências é afirmada e “não significa igual valor de
todas as manifestações da inteligência, mas igualdade em si da inteligência em todas as
suas manifestações” (RANCIÈRE, 2012, p. 14). Esta formulação radical estremece a
relação convencional que é dada à do professor com o aluno. Nesta perspectiva, parece
ficar claro que, mais que dizer que existem sujeitos iguais, há sujeitos em relação
(MIGLIORIN, 2015). Há aqui uma aposta na violenta potência da noção de
comunidade, que é elevada ao máximo.
Com ela questiona-se “se o cinema na escola pode ser atravessado pelo desejo
que rompe uma causalidade e uma linha reta do mestre ao estudante, esse princípio de
igualdade demandaria o desaparecimento do mestre” (MIGLIORIN, 2015, p. 71). O
lugar do mestre seria o de experimentar com o aluno o ato de tornar a experiência com o
cinema ser arriscada para ambos, principalmente pelo fato de ele ser um saber que
ambos ignoram. Dito de outra forma, o cinema na escola, pela via do risco, é um ritual
no qual ambos não dominam as regras que “definem os gestos, os comportamentos, as
circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso”
(FOUCAULT, 2012, p. 37) cinematográfico.
Nesta perspectiva, há uma via de mão dupla, na qual o professor se expõe,
reconhecendo e afirmando em todo o tempo sua ignorância e torna-se o agente que vai
operar na lógica de que “tentar emancipar o aluno como espectador ou como sujeito
social resulta no desafio de deixa-lo diante da responsabilidade de pensar, sentir, correr
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riscos, criar e se expor” (RESENDE, 2013, p. 95). Neste terreno movediço e inconstante
o cinema aparece como um tsunami de desterritorialização (DELEUZE & GUATTARI,
2012) do saber do professor e de seu modo de acolher a diferença em suas instâncias
mais diversas. O cinema como um saber que, nem aluno, nem professor, dominam pode
proporcionar experimentações que tornem o “educar como obra de arte, (...) com
potência criadora, apta a reverter ordens e representações” (CORAZZA, 2006, p. 18).
A letra da Lei não é clara quanto ao fato de que quem será o sujeito que exibirá
os filmes para os alunos. Ela precisa de uma regulamentação para que este aspecto se
esclareça. Mas seria tão que o professor (de qualquer disciplina) assumisse esta
exibição, porque ele correria os riscos com os alunos na relação com esta arte, criando
assim desterritorializações. Mas como toda desterritorialização não é conecta de uma
reterrotorialização (DELEUZE & GUATTARI, 2012), que esta seja a de transcriar um
professor-artista, que se abre para desvios, desrotas, marginalidades.
5. O aluno
Uma sala de aula. O professor num tablado, à frente de uma turma, com um
grupo grande de alunos sentados à sua frente, quietos, em silêncio, prestando atenção a
qualquer movimento dele. Situação ideal para uma sala de aula. Para quem? Será que
também para estes indivíduos que, embrutecidos (RANCIÈRE, 2010), sentados,
calados, melhor, silenciados, tendo que receber tudo o que o professor fala?
Nesta lógica de funcionamento de uma sala de aula, um aluno é aquele
considerado ignorante que precisa apre(e)nder do professor aquilo que ele não sabe. Isto
porque, segundo se pensa, os alunos têm “espíritos ainda incapazes de distinguir o
essencial do acessório” (RANCIÈRE, 2010, p. 19), precisando assim da figura de um
adulto consciencioso de que precisa “elevá-los gradativamente à sua própria ciência”
(op. Cit., p. 19). Deste modo, para que tal modo de o aluno se comportar em sala de aula
se efetive, necessário é que seus corpos fiquem parados, anestesiados para apenas
receber tudo o que o professor vai falar, operando “sobre o corpo de modo imediato”
(FOUCAULT, 1989, p. 28), docilizando o aluno e seus corpos.
Na contemporaneidade, o acesso às tecnologias borrou um pouco as formas de
silenciamento dadas/produzidas pela educação. É possível afirmar isto pelo fato de que,
quando se trata de ligar um aparelho eletrônico, zapear um filme, mexer numa câmera,
gravar com ela, como fazer edição das imagens gravadas, os alunos estão à frente de
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seus professores, muitas vezes. Os aprendizados que os alunos têm sobre como lidar
com a imagem em movimento, acontecem, na maioria das vezes, fora da escola. Estes,
por sua vez, friccionam as fronteiras entre o agente silenciador – o professor – e o
sujeito silenciado – o aluno.
A Lei abre um espaço para que o aluno recrie suas possiblidades de habitar o
território escolar nas atividades de exibição – e produção, criação –, criando assim
outros territórios existenciais para sua atuação. Isto porque o cinema na escola “opera
imediatamente a transmutação de todos em espectadores. Diante da tela acontece uma
horizontalização de nossa condição, até na posturas dos corpos, professor e alunos não
estão mais contrapostos em dois lados” (FRESQUET & MIGLIORIN, 2015, p. 15),
ambos estão atravessando juntos os riscos do enigma dado pela tela.
Nesta nova relação entre professor, alunos e o cinema, transcria-se um aluno que
age e reage nas experimentações com o cinema na escola. Nesta configuração não é
mais “o professor é quem „dá‟ os problemas, cabendo ao aluno a tarefa de descobrirlhes a solução” (DELEUZE, 1999, p. 9), é antes um exercício de “liberdade, [que] está
em um poder de decisão, de constituição dos próprios problemas” (op. Cit., p. 9). Desta
forma, o aluno passa a desempenhar não mais um papel passivo, antes, por meio de sua
intuição, ele cria os problemas e as questões que o filme lhe traz, inventando, enredando
e transcriando respostas – ou não.
6. Os modos de existir
O modo como vivemos e habitamos o mundo é fruto de uma tradição que há
anos habita o imaginário e o ideário das sociedades desde a antiguidade. Porém, “é
possível afirmar que o Iluminismo é o apogeu do projeto da tradição filosófica (...)
quando aposta na razão chega ao seu ponto mais alto” (HEUSER, 2008, p. 61). Graças a
este modo de perceber a existência, entrevendo uma moral universal, aplicável a todas
as culturas e povos é que o processo de se tornar ser humano em sociedade rumou os
caminhos da Razão Universal. Nela, a educação “equipara os indivíduos com as
habilidades, as atitudes e os atributos necessários para se tornarem cidadãos úteis e bons
trabalhadores” (op. Cit., p. 61). Segundo este entendimento, todo indivíduo precisava
atender a uma lógica que primava pela univocidade de comportamento, de modos de
aprender e de modos de ser. Qualquer pessoa que fugisse à esta lógica, estava fora da
norma.

ISSN 2177-336X

7821

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

32

A lógica da norma não aconteceu de modo fortuito e se constituiu a partir de
discursos e/ou práticas de dominação e poder. “Normal vem de normalis, norma, regra.
Normal também (...) é (...) o que se encontra na maior parte dos casos de uma espécie
ou o que constitui a média numa característica mensurável” (MISKOLCI, 2003, p. 110).
Nesta direção, observa-se que a norma opera num movimento de igualar sujeitos que
são maioria, no que diz respeito a esta lógica do “como deve ser”, marginalizando
qualquer sujeito que se desvie destas, evitando assim um – ou vários – desvios sociais.
A escola, como instituição que sofre o ideário do Iluminismo até hoje
(SANTOS, 2013), carrega consigo em seus modelos do ensinar e do aprender ainda
muito de um modo universalizante de o que é ser – ou se tornar – humano. Data desta
época o apagamento quase que total de um caráter mais humanista de educação. Tanto é
que, na escola de hoje, ainda é tabu pensar a educação da diferença, de forma que
atualmente, a escola tem um “compromisso filosófico – também político com as
minorias – (...) e ideológico com a alteridade, com os excluídos do discurso moderno,
aqueles a quem as tentativas de universalização de um modelo (...)” (HEUSER, 2008, p.
64) tentou cercear e tolher. Por minorias leia-se também cegos, surdos, e quaisquer
outras diferenças que a escola, na contemporaneidade, convoque para que se mostre. A
existência é muito múltipla para continuar a ser encarada como una. Se a escola é, de
certo modo, o espaço de celebração da diferença, é porque, em alguma medida, a
sociedade assim também é, apesar da relação de forças que existem por partes de
iniciativas mais conservadoras com vistas a manter uma homogeneidade nos modos de
se existir.
O cinema, como arte que provoca rupturas, tem por vocação provocar as forças
repressoras da diferença. Nas telas, por inúmeras vezes somos tocados pelas injustiças
que vemos, mas também pela potência que é dada aos diversos modos de habitar o
mundo e de conviver com a diferença. Na educação, o cinema tem por vocação, mostrar
que “como na vida, nada é igual, tudo se banha em sua diferença” (CORAZZA, 2006, p.
18). Cabe à ele então fazer política, no sentido de ser um instrumento que medeia as
relações dos sujeitos que constituem a escola com suas imagens e com sua potência de
produção da diferença. Neste sentido, o cinema emancipa a diferença na medida em que
se torna uma “possibilidade de criação na educação e, consequentemente, de uma
aproximação sensível com a diferença” (MIGLIORIN, 2015, p. 70. Sensível num duplo
sentido: no de perceber que essa aproximação crie sensações nos corpos dos indivíduos;
e no de que elas sejam sensivelmente percebidas, ou seja, que apareçam, de fato.
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Com a Lei 13.006/14, se abre uma celebração da diferença no que diz respeito à
como o cinema se prepara para contemplá-la, para fazê-la ser vista na escola. Porém,
ainda há muito a ser feito para que, de fato, e não apenas de direito, pois para que o
acesso seja mais democratizado, é preciso lembrar que “hoje ainda são escassos os
filmes nacionais que oferecem tecnologias como closed caption ou audiodescrição, que
permitam ampliar o acesso a esses filmes por parte de cidadãos surdos ou de baixa
audição e cegos ou de baixa visão” (FRESQUET & MIGLIORIN, 2015, p. 9). Como
uma espécie de suprimento desta falta, a possibilidade de os alunos, nas suas mais
variadas manifestações da diferença, podem produzir filmes na escola para que todos os
alunos, professores e demais integrantes da comunidade escolar vejam a diferença
estampada na tela e como estes alunos podem ser transcriadores de outros modos de
existir na escola, no mundo.
7. Inconclusões
Sim, o cinema na escola transcria inconclusões. O cinema, assim como o ser
humano, não é concluso. Nunca é, ele sempre está, ou se é, é estando, num eterno
estado de devir (DELEUZE & GUATTARI, 2012). A Lei 13.006/14 traz riscos, quanto
a isto não há dúvida. Porém, o cinema, como arte da travessia, é arriscado (FRESQUET
& MIGLIORIN, 2015). É arriscado porque ele tensiona a dúvida e a crença, o
verdadeiro e o falso, o mundo que está e o mundo por vir.
Porém, além de trazer riscos, a Lei pode transcriar a escola, o currículo, o modo
de nos relacionarmos com esse objeto chamado cinema. Da inquietação do ver as
imagens e escutar os sons dos filmes se potencializa “o gesto de acreditar e criar com a
postura crítica e questionadora da dúvida” (FRESQUET & MIGLIORIN, 2015). Desta
tensão, que, ao mesmo tempo em que é estética, porque se faz nos modos como
sentimos e sofremos as imagens; e é política, porque se constrói nas nossas relações dos
modos como sentimos em partilha com os modos dos outros, é que o cinema pode
muito na escola.
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MÉTODO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES EM
ADMINISTRAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM
EXPERIENCIAL DOCENTE

O painel apresenta um conjunto de pesquisas realizadas para analisar os impactos da
especialização como aprendizagens integrativas docentes na constituição de uma
profissionalidade docente e melhorias do ensino em Administração. A graduação em
Administração é o curso com maior oferta relativa no ensino superior brasileiro.
Presente em todo o território nacional, nos sistemas público e privado, caracterizando-se
pela grande heterogeneidade, pluralidade e diversidade. Nessa perspectiva a ação
formativa proposta estruturada num modelo alicerçado no dialogo entre Educação e
Administração considerando as especificidades da docência e a construção de saberes
docentes em seus aspectos subjetivos e objetivos, desde a aquisição de
instrumentalização à integração de conhecimentos. A primeira pesquisa, “ O que
pensam algumas universidades sobre o perfil de seus egressos do curso de
Administração: Formamos executivos ou executores?” apresenta um panorâmica
histórico do perfil desejado ao egresso em Administração confrontando ao perfil dos
administradores formados por quatro graduações da cidade de São Paulo. Os
coordenadores dos cursos levantaram os desafios da formação frente às demandas do
mercado, bem como o dilema de formar executivos ou executores. O ideal e o real
foram confrontados por meio do diálogo com Bresser Pereira (1968) e as diretrizes
curriculares para cursos de Administração, o conhecimento resultante contribuirá para
melhorias em futuras aplicações da especialização com indicadores de avaliação no
nível de diagnóstico. A segunda pesquisa “A contribuição do mentoring para a
formação docente”, apresenta a vivencia e os impactos do processo de mentoring
docente para a formação do futuro docente, considerando a visão do mentorado.
Metodologicamente desenvolveu-se um estudo empírico, delineado pela observação e
reflexão crítica sobre o processo de mentoring em dialogo com a revisão bibliográfica
evidenciou sua pertinencia como ação formativa. A última pesquisa é uma síntese da
avaliação dos impactos da especialização para aquisição de saberes, especialização de
conhecimentos e integração de praticas docentes, avançando para melhorias da
formação e para o ensino em Administração. A pesquisa propôs-se a elaborar uma
metodologia de avaliação nos níveis Diagnóstico, Reações, Aprendizagens,
Transferências e Abrangências analisadas sob os indicadores da aprendizagem
experiencial de Kolb (1984) nas dimensões de aquisição, especialização e integração.
Palavras-chave: Formação de Professores. Docência no Ensino Superior. Saberes
Docentes.
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O QUE PENSAM ALGUMAS UNIVERSIDADES SOBRE O PERFIL DE SEUS
EGRESSOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO: FORMAMOS EXECUTIVOS
OU EXECUTORES?

Lucas Teixeira Costa
owlucas@gmail.com
Universidade de São Paulo
Camila Olivieri Igari
camilaigari@uol.com.br
Universidade de São Paulo
1. Introdução
Considerando o cenário econômico pelo qual passa o Brasil é possível compreender a
posição estratégica ocupada pelo Administrador na contribuição com a evolução e o
desenvolvimento da nossa sociedade.
Amatucci (2000, p. 130) menciona que “os atributos nacionais do perfil do egresso
saem dos problemas e desafios, planejamento, objetivos, e metas nacionais de longo
prazo” e complementa afirmando que o “Brasil tem problemas e desafios de ordem
econômica, social, do Estado, e ambientais, todos inter-relacionados”.
O autor considera como desafios para o Brasil, fatores como: O desafio econômico, da
capacidade de inserirmos nossa economia no cenário mundial; A preservação do meio
ambiente, de forma a garantir um crescimento econômico suportado de maneira
sustentável; As questões sociais, no sentido de que sejam minimizadas as
desigualdades; Uma reforma no Estado que permita colocá-lo ao serviço da sociedade.
Ora, nestes termos pode-se afirmar que saber o perfil dos Administradores é uma tarefa
indispensável, com foco em atender tais desafios.
Muitas universidades e faculdades estão empenhadas em formar um Administrador com
perfil adequado para o enfrentamento daqueles desafios propostos por Amatucci. A
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo,
se dedica a formar um Administrador que consiga ser um bom líder, capaz de lidar com
pessoas, negociando e comunicando e também apto a tomar decisões, tendo uma visão
sistêmica e global da situação que administra.
A Pontifícia Universidade Católica considera que o Administrador precisa ter o domínio
dos conceitos e práticas atuais ligados à Administração financeira, marketing, pessoas,
serviços e produção, estratégia e tecnologia da informação, em distintos modelos
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organizacionais.
Isto posto, temos que observar o perfil dos egressos dos cursos de Administração, para
que estejamos confiantes que estes serão capazes de promover as transformações tão
necessárias ao nosso contexto político e socioeconômico.
Esse artigo tem por objetivo iniciar um diálogo que identifique o perfil de
Administrador que as universidades do nosso tempo estão empenhadas em formar.

2. Entendendo o Perfil do Administrador
No princípio da história da Administração, as atividades de comandar e de se
responsabilizar pelo trabalho de outras pessoas estavam diretamente ligados ao conceito
de administrar. Contudo, Drucker (2000, p. 7) sinalizou que desde aquele início já era
possível identificar um grupo de Administradores que estavam diretamente responsáveis
por trabalhos específicos. Segundo Castro (1981, p. 58), um modelo de ensino faz-se
presente nas escolas americanas desde a criação da Wharton School, em 1881.
O ensino de Administração no Brasil iniciou sua atividade na década de 40. Naquela
ocasião a Administração era apenas uma disciplina das Ciências Econômicas e
Contábeis. Em 1952, lembra Castro (1981, p. 58), surgiu o primeiro currículo
especializado em Administração na Escola Brasileira de Administração de Empresas de
São Paulo – EAESP, ligada à Fundação Getúlio Vargas. A partir daí o currículo deste
curso tornou-se uma referência para os cursos que foram surgindo no país.
O crescimento dos cursos de Administração impressiona. Segundo dados do Censo da
Educação Superior – INEP/MEC, (2011), o curso de Bacharelado em Administração
agrega o maior número de alunos matriculados no ensino superior. Este censo apontou
que 858.899 alunos estavam matriculados no curso de Administração, representando
13% dos alunos matriculados em Instituições de Ensino Superior brasileiras (CFA,
2011).
Este crescimento acelerado, tem gerado muita preocupação entre os estudiosos da
matéria. No ano de 1968, Pereira previu que “o ensino de Administração de empresas
no Brasil está ameaçado de transformar-se em fábrica de diplomas universitários para
medíocres”. Concluindo que “mais do que isso, o ensino de Administração de empresas
no Brasil está ameaçado de tornar-se um ensino em média de baixo nível para alunos
em média de baixo nível” (PEREIRA, 1968, p. 3). Treze anos mais tarde, Castro insistiu
no mesmo discurso de Pereira e afirmou que “tipicamente, o curso de administração é
fraco” (CASTRO, 1981, p. 59).
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Em análise mais atual, Saraiva (2011, p. 44) apontou que “a maioria dos profissionais
formados em Administração se encontra longe da formação reflexiva” e fez outras
considerações como observar que a formação recebida os tornava “executores,
operadores condicionados a perceber apenas o disfuncional” (SARAIVA, 2011, p.44).
Partindo desta preocupação com a qualidade dos Administradores lançados no mercado
de trabalho, este artigo pretende explorar o que pensam algumas universidades sobre o
perfil de seus egressos do curso de Administração considerando as especificidades de
cada uma das instituições.
A mola propulsora para o desenvolvimento dessa pesquisa foi o ensaio de Bresser
Pereira (1968) no I Seminário sobre o ensino de Administração de empresas no Brasil.
Segundo Pereira, se, de maneira geral, o crescimento no número de estudantes vinha
sendo extraordinariamente grande, o aumento do número de estudantes de
Administração de empresas vinha sendo muito maior.
Hoje, mais de 40 anos depois, emerge o interesse em verificar a hipótese que as
universidades

brasileiras,

supostamente,

se

preocupam

apenas

em

formar

Administradores técnicos e executores, não direcionando seu foco para líderes e
executivos. Contudo, é necessário identificar qual o perfil de Administrador que as
universidades estão realmente interessadas em desenvolver.
Para Franco (1998), no ensino universitário, há por hábito concentrar-se nas questões de
ordem técnica e prática e uma universidade deve extrapolar as fronteiras do elemento
material. Sua função deve ser desenvolver hábitos, costumes, atitudes centradas no
compromisso e responsabilidade social. Significa que “é fundamental formar cidadãos
capazes de atuar na sociedade, de conhecer seus direitos e deveres de compreender o
que se passa no mundo” (FRANCO, 1998).
Portanto, não é suficiente que a academia simplesmente reproduza o conhecimento.
Pantizer (apud ARBIGAUS, 1996, p. 34) pontua que existe um papel social
indispensável que é o de desenvolver novos conhecimentos e aperfeiçoar a técnica
existente, contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade.
No entanto, para Pantizer (KANITZ, 1994, p. 31) não parece que os cursos de
Administração estejam cumprindo este papel de formar pessoas diferenciadas, “os
cursos de Administração tendem a preparar bons executivos para a realidade das
grandes organizações, mas ainda não conseguem formar pessoas competentes para criar
novas empresas”.
Guerra (2001, p. 62) aponta uma possível maneira de modificar este cenário, bastando
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para isso que os representantes do universo do trabalho participem na direção dos
órgãos que dirigem as instituições de ensino superior, que sejam feitas revisões
curriculares que garantam maior aproximação entre as práticas adotadas no trabalho e o
desenvolvimento de habilidades empresariais associadas a um senso de iniciativa.
Consolida-se a necessidade de compreender qual o perfil de Administrador que algumas
universidades desejam construir e oferecer à sociedade.
A lei de Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração,
(BRASIL, 2004), regulamentada pela resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2004,
posteriormente retificada pela resolução CNE/CES n.º 4, de 13 de julho de 2005,
apresenta em seu artigo 3º o perfil desejado para os egressos de Administração,
destacando que sejam formados com “Capacitação e aptidão para compreender as
questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento,
observados níveis graduais do processo de tomada de decisão” (BRASIL, 2004).
Em seguida, em seu artigo 4º, apresenta as competências e habilidades necessária à
formação profissional do Administrador e em seu artigo 5º, apresenta os campos
interligados de formação que as Instituições de Ensino Superior devem abordar em seus
projetos pedagógicos, garantindo a inter-relação com a realidade nacional e
internacional.
Ora, se o perfil do Administrador deve ser formado pelo seu aprendizado, sua
informação, mas também por suas atitudes e competências emerge a questão: O que
pensam algumas universidades sobre o perfil de seus egressos do curso de
Administração? Estariam estas interessadas em formar e entregar para a sociedade
executivos, orquestradores das operações e das mudanças necessárias ao universo
corporativo ou executores, técnicos ou tecnicistas capazes de operar e suportar as
mudanças organizacionais?
Observando a pesquisa Perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho do
Administrador elaborada sob a supervisão do Conselho Federal de Administração
(2011), identifica-se que entre os Administradores que se graduaram até 1969, a função
mais frequente é a de Presidente/Proprietário/Empresário com 31%. Em seguida, está a
função de Diretoria, com 29%. Somadas, as duas apresentam 60% dos pesquisados.
Auxiliares e Analistas, não foram encontrados, assim totalizando 0%. Contudo entre os
Administradores formados entre 2006 e 2011, o cargo de presidente representa apenas
5% e o de Diretoria 6%. Analistas e auxiliares somados, representam 26%.
Observa-se também, que os Administradores formados até o ano de 1969 representam
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apenas 0,43% (quarenta e três centésimos por cento) da pesquisa e que os formados a
partir do ano de 2006 representam 42% (quarenta e dois por cento). Em outras palavras,
os Administradores atuais, representam um número 98 (noventa e oito) vezes maior.
Com uma análise mais criteriosa pode-se notar, no entanto, que a posição de Gerente é a
mais frequente, considerados todos os períodos desde 1970.
Ora, superficialmente poder-se-ia afirmar que os cursos de Administração, estão se
distanciando da formação de profissionais que atendam posições funcionais mais
estratégicas e de direção e se ocupando em formar profissionais com características
mais operacionais e de execução, uma prova disso é a visível inversão nos papéis
ocupados pelos egressos ao longo do tempo. Tal consideração apenas corrobora com a
questão já levantada, sustentando a dúvida em relação ao tipo de profissional que as
universidades estão interessadas em formar e assim, permite distribuir o trabalho em
seus objetivos.
Considerando a questão: “O que pensam algumas universidades sobre o perfil de seus
egressos do curso de Administração?”. O objetivo geral da pesquisa é identificar qual é
o perfil do egresso da graduação em Administração na visão dos coordenadores de
curso de Administração.

3. Percurso Metodológico
Na busca de responder a questão apresentada: “O que pensam algumas universidades
sobre o perfil de seus egressos do curso de Administração?” realizou-se uma revisão
bibliográfica que apresentou lacunas em relação ao tema apresentado. Estudou-se sobre
o perfil dos formandos em Administração no Brasil da constituição da graduação em
Administração à atualidade. O artigo de Bresser Pereira (1968) foi fundamental para
despertar alguns escopos e a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Administração (2004), bem como a pesquisa Perfil, formação, atuação e oportunidades
de trabalho do Administrador (2011) elaborada pelo Conselho federal de
Administração, foram decisivos para iluminar a discussão que se delineou
posteriormente.
Decidiu-se então pela elaboração de entrevistas com quatro coordenadores de curso de
Administração na Região Metropolitana de São Paulo, sendo atendidas as cidades de
São Paulo e Santana de Parnaíba.
O roteiro estruturado da entrevista era composto por nove perguntas, respondendo aos
seguintes objetivos específicos:
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Identificar se os coordenadores de curso possuem uma visão clara do perfil que
pretendem formar;
Relacionar o perfil apresentado pelos coordenadores com as diretrizes do MEC;
Relacionar o perfil apresentado pelos coordenadores com para os egressos com
sua visão do perfil desejado pelo mercado.
Identificar pistas que validem a hipótese que as universidades brasileiras estão
interessadas em formar executores em vez de executivos.
As entrevistas foram previamente agendadas com os coordenadores das graduações em
Administração. Foram presenciais em local previamente combinado, sendo, em todos os
casos, a própria instituição de ensino onde estes exercem suas atividades de
coordenação, com duração média de 60 minutos.
A entrevista, conforme autorização, foi gravada em sua totalidade e transcrita pelo
pesquisador, para que as informações pudessem ser organizadas. Os dados foram
estruturados e tabulados de maneira a que fossem encontradas suas relações ou
repulsões.
Analisou-se os dados a luz de Bresser Pereira, das Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Administração e da pesquisa Perfil, formação, atuação e
oportunidades de trabalho do Administrador.
As instituições foram cuidadosamente escolhidas de acordo com características
relevantes aos objetivos da pesquisa, desta forma, foram selecionadas quatro
instituições:
Faculdades Oswaldo Cruz;
Pontifícia Universidade Católica – PUC;
Universidade de São Paulo – USP; e
Universidade Paulista – UNIP.
As instituições Faculdades Oswaldo Cruz e Pontifícia Universidade Católica – PUC,
foram escolhidas justamente por serem parceiras do projeto Método Integrado para
Formação e Capacitação de Docentes (Projeto Pró-Administração), que, com recursos
da CAPES, financia este trabalho. A Universidade Paulista UNIP foi escolhida pelo
enorme contingente de alunos que lança anualmente no mercado de trabalho,
representando grande parcela dos egressos de Administração que são objeto indireto
deste estudo. Por sua vez, a Universidade de São Paulo foi escolhida não somente por
ser uma referência indiscutível no ensino de Administração, uma vez que sua história se
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confunde, inclusive, com a história do ensino de Administração no Brasil, mas também
por ser a entidade organizadora do projeto Método Integrado para Formação e
Capacitação de Docentes (Projeto Pró-Administração).

4. Discussões
Da organização, cruzamentos dos dados e diálogo com os autores foi uma possível uma
discussão nas seguintes perspectivas:

4.1. Na primeira instituição o perfil do egresso que desejam formar é de um indivíduo
que possui familiaridade com questões práticas, relacionamento amigável com
tecnologia, visão de mercado para poder se enquadrar, visão específica e visão
generalista. Adicionalmente estes egressos devem possuir competências na área de RH,
conhecimento de processos, em custos, na área financeira e em marketing.
4.2. Na segunda instituição o perfil de Administrador que se deseja formar contempla
conhecimento genérico (todas as áreas, visão macro), que seja destemido e capaz de
entender as dificuldades dos mercados, empreendedor, gestor de pessoas e tenha visão
das oportunidades do mercado e visão sustentável do mundo. Além disso, estes egressos
devem possuir como competências individuais, habilidade para apresentar e expor suas
ideias, ler e expor relatórios gerenciais e fazer networking. Inclusive devem possuir
autoconhecimento, capacidade de autopromoção, ética e serem gestores de pessoas.
4.3. Na terceira instituição o entrevistado apresentou que seus egressos deveriam
possuir sensibilidade social, visão crítica, visão humanista e crítica social e, além disso,
serem generalistas e capazes de fazer perguntas questionadoras. Complementarmente a
este perfil, esses Administradores deveriam apresentar competências para analisar e
resolver problemas, dominar conteúdos, mobilizar para gerar um serviço ou resultado de
qualidade e trabalhar em grupo bem como competências de decisão, organização e
planejamento (saber planejar).
4.4. Na quarta instituição o perfil composto por seus egressos engloba análise crítica,
responsabilidade social, impacto, empreendedor, gestor (que orquestra técnicos),
humanista, não técnico, visão global e visão sistêmica. A este perfil, devem ser
adicionadas competências de comunicação interpessoal, de fazer uma análise de
impacto, de gerir pessoas e projetos, de inovação, de pensar em diferentes cenários, de
raciocínio lógico e de tomar decisões.
4.5. Por meio da caracterização tornou-se possível analisar congruências e divergências
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nas trajetórias das graduações e suas intenções de formação. Os entrevistados “1” e “2”
concordaram com Bresser (1968): Podemos afirmar que o baixo nível dos alunos de
Administração ainda é uma dificuldade enfrentada pelo curso de Administração. “1” e
“3” mencionaram como dificuldade a concorrência do mercado, destacando o excesso
de oferta de cursos de Administração, corroborando com o tema do crescimento
explosivo dos cursos. Adicionalmente, “1” indica que esta concorrência implica na
manutenção da qualidade e “3” aponta que isto implica na gestão da carreira do
professor. Embora três entrevistados (“2”, “3” e “4”) tenham feito referência aos
professores, um mencionando a habilidade do professor em lidar com a baixa
capacitação do aluno, outro tratando da carreira do professor e o último citando
inovações metodológicas e aulas mais dinâmicas, nenhum coordenador de curso
entrevistado mencionou a qualificação e capacitação dos professores como uma
dificuldade atual. Resta saber se o treinamento dos professores é uma dificuldade
superada ou desconsiderada pelos coordenadores entrevistados.
No tocante ao perfil do Administrador, todos os coordenadores entrevistados
concordaram que o Administrador precisa ter uma visão generalista. Três entrevistados
(“2”, “3” e “4”) apontaram que a sensibilidade social e uma visão humanista são um
ponto convergente para o Administrador moderno. “4” foi enfático em determinar um
perfil não técnico e prioritariamente de direção. “1” apresenta um perfil mais técnico de
Administrador, apontando no perfil as questões práticas. No entanto, nenhum perfil
apresentado pelos entrevistados, está plenamente alinhado com a lei de diretrizes
curriculares. Elementos importantes como flexibilidade, adaptabilidade e compreensão
de questões científicas e técnicas foram desconsiderados.
Da mesma forma, no momento de se descrever as competências do Administrador,
houve claramente uma confusão em relação ao perfil. Nenhum conjunto de
competências apresentado pelos entrevistados, está plenamente alinhado com a lei de
diretrizes curriculares. Elementos importantes como realização de consultorias,
transferir conhecimento e adaptabilidade foram desconsiderados pelos entrevistados.
Aparentemente “1” se apoiou nas possíveis áreas de atuação do Administrador e se
afastou das competências, de tal forma que não apresentou nenhuma que esteja em
consonância com a lei de diretrizes.
A fala dos entrevistados evidenciou que não existe um alinhamento entre o perfil que as
universidades desejam formar e o perfil que os entrevistados consideram que o mercado
procura, haja vista que com exceção dos itens Análise, apontado pelo “4” e Visão
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generalista, apontado pelo “1”, nenhum outro se faz recorrente nos discursos de
formação.

5. Considerações
Para iniciar as considerações é prudente elevar o olhar para questão norteadora: “O que
pensam algumas universidades sobre o perfil de seus egressos do curso de
Administração?”. Neste momento já é possível afirmar que as universidades
pesquisadas pensam que precisam formar um contingente de Administradores aptos a
ocupar a maior parcela das posições disponíveis no mercado de trabalho.
Mais profundamente, havia um desconforto em considerar que as universidades de
Administração não estavam cumprindo sua função de formar os “homens de negócio”
tão necessários ao desenvolvimento das organizações, da sociedade e até mesmo do
país. Contudo, utilizando parte da resposta de um dos entrevistados: “Homens de
negócios se formam na faculdade?”, “Chamo a atenção para que a gente não tenha no
curso de Administração uma ilusão de que nós vamos formar ou líderes de negócios ou
gerentes ou diretores ou executivos. Eu diria que uma parcela grande vai ser operador
do serviço”. Isto significa dizer duas coisas: A primeira, que o contingente de cargos e
funções de média e baixa complexidade é absolutamente superior ao volume de
posições executivas. A segunda, que não é a universidade que vai determinar se o
indivíduo será ou não um homem de negócio, mas sim seu desenvolvimento pessoal e a
consequência das suas decisões.
Continuando, a análise das entrevistas apontou que os coordenadores de curso não
possuem uma visão muito clara do perfil que pretendem formar. Não foi possível
identificar claramente se, na visão deles, os alunos estão sendo formados para atender os
requisitos da legislação, para atender o mercado de trabalho, ou ainda para quebrar o
paradigma da formação de Administradores apoiados no passado, por novos
Administradores interessados em antecipar o futuro. No entanto foi possível confirmar
que as universidades estão, sim, interessadas em formar o Administrador generalista
que, inicialmente, irá ocupar o papel de executor, sem, necessariamente, excluir das
possibilidades do Administrador, a chance de assumir papeis de executivo,
considerando que esta condição não é atribuição exclusiva da universidade, mas
colaborativa com o desenvolvimento pessoal do Administrador após o término da
graduação e durante toda a sua trajetória profissional.
Por fim, na linha das propostas de Bresser Pereira, ainda em 1968, fase inicial da
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consolidação dos cursos de Administração, é assustador perceber que, embora Bresser
tenha falado que a qualidade e a qualificação do professor eram características
importantes e relevantes para o sucesso dos cursos de Administração, nenhum dos
coordenadores entrevistados mencionou o treinamento como dificuldade. Estariam os
professores de Administração da atualidade plenamente treinados e capacitados para os
temas do curso ou teriam os entrevistados negligenciado este tema? Considerando uma
das respostas que aponta a dificuldade em se implantar aulas mais dinâmicas e
envolventes, fica quase evidente a necessidade em se investir na formação do professor
e a sugestão de uma pesquisa aprofundada sobre este tema, para que se tenha uma
dimensão da necessidade de capacitação dos professores, uma vez que esta temática não
fez parte do escopo deste trabalho.
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“A CONTRIBUIÇÃO DO MENTORING PARA A FORMAÇÃO DOCENTE”

Viviane Aparecida Henrique Viana – FEA/USP

1. Introdução
O ensino superior no Brasil foi marcado, nos últimos anos, pelo aumento no número
de matrículas, cursos e instituições de ensino superior. A expansão do Ensino Superior
no Brasil deve-se ao crescimento das instituições privadas, ao crescimento na demanda
por cursos de graduação no ensino a distância (EAD), além das exigências do mercado
de trabalho por profissionais cada vez mais qualificados. Cabe ressaltar que a expansão
do ensino superior é uma constante, não exclusivamente das exigências do mercado de
trabalho, mas resultante também da mobilidade social e ampliação das políticas
educacionais, conforme aponta Magalhães; Oliveira e Duarte (2010).
O crescimento e a expansão dos cursos superiores ampliaram a necessidade por
docentes de diferentes áreas do conhecimento. Masetto (2012) aponta que a grande
maioria das instituições de ensino superior (IES) privadas buscam docentes de sucesso
em suas atividades profissionais no mercado, reforçando uma estrutura organizacional
que preferência o domínio de conhecimento e de experiências profissionais para atuar
na docência universitária.
No entanto, novas dimensões profissionais se fazem necessárias no atual cenário: a
era do conhecimento, prevista por Tofller (1995) na designação de sua terceira onda,
apresenta o natural impacto das tecnologias de informação e comunicação sobre a
produção e socialização do conhecimento. Almeida e Placco (2013) reforçam a
complexidade da profissão docente na atualidade que está se consolidando no
desenvolvimento profissional, envolvendo formação inicial e continuada, um
movimento de profissionalização que corresponde ao processo de transformação do
indivíduo em profissional, com habilidade para assumir funções profissionais
complexas e variadas.

1.1. A docência no ensino superior

A demanda por docentes capazes de formar competências, ou seja, desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes que permitam “[...] a adaptação e a permanência
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no mercado de trabalho, como também a formação de cidadãos críticos e reflexivos”,
conforme explicitado pelo MEC (BRASIL, 1998, p.138), requer direcionamento
específico na formação profissional do docente. Perrenoud (1999) acrescenta que a
evolução do sistema educacional em direção a uma pedagogia que privilegia a formação
de competências enfrenta dificuldades, pois ela exige importantes transformações nos
programas, didáticas, práticas de avaliação, funcionamento das classes e dos
estabelecimentos, no ofício de professor e de aluno. O autor também argumenta que a
“revolução das competências” só acontecerá se os futuros docentes experimentarem-na
pessoalmente, durante a sua formação profissional.
A atuação do professor compreende, segundo pesquisas de Tardif (2000), os saberes
temporais: decorrentes da vida escolar e do início da experiência profissional, onde se
fortalece o saber viver e a competência na escola; os saberes plurais e heterogêneos: que
provêm da cultura pessoal, do conhecimento acadêmico, do conhecimento ligado ao
trabalho e do relacionamento com os pares; e dos saberes personalizados e situados:
constitutivos da pessoa do professor e situados, pois respondem a contextos específicos.
Shulman (1986), propõe um modelo referente aos saberes docentes ao concluir que
todo professor possui uma base de conhecimento que ocorre da junção do conhecimento
do conteúdo: específico da matéria; do conhecimento pedagógico: relacionado as
teorias de ensino e aprendizagem; e de sua capacidade de atuação eficaz na
transformação do conhecimento, também chamada de conhecimento pedagógico do
conteúdo. Para Canário (1996), o professor precisar ser um analista simbólico:
apresentar visão sistêmica do processo ensino-aprendizagem; ser um artesão: reinventar
as práticas didáticas de acordo com o contexto e público; ser um profissional da relação:
sua atuação requer estar face-a-face com o aluno; e ser um construtor de sentido: tornar
o aluno capaz de construir sua própria visão de mundo.

1.2. Competências docentes
Etimologicamente o termo competência vem do latim e significa: o que vai com; o
que é adaptado a; implica dizer que a competência coexiste na ação do indivíduo em
resposta a determinada situação, ocorrendo de maneira funcional e contextualizada. Le
Boterf (2003) apresenta a competência em 3 eixos que se cruzam, formados pela
pessoa, por sua formação educacional e por sua experiência profissional. O autor
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complementa o termo competência como um saber agir responsável e que é
reconhecido pelos outros.
Vários autores escrevem sobre competências para a docência, no entanto buscou-se
neste estudo relacionar algumas que são complementares às existentes, de maneira que
poderão se revelar fundamentais para exercer com profissionalismo a atividade docente.
As competências da docência universitária apresentadas por Masetto (2012) são:
Competência na área do conhecimento: apresenta o conhecimento básico; a
experiência profissional; a atualização do conhecimento; e o domínio do conteúdo
especifico por meio de pesquisas;
Competência na área pedagógica: apresenta o saber sobre os conceitos norteadores
do processo ensino-aprendizagem; domínio da concepção e gestão de currículos, e
integração de disciplinas; compreensão da relação professor-aluno e aluno-aluno;
aptidão para uso da tecnologia educacional; e formação em processo avaliativo;
Competência na esfera política: apresenta o professor como um cidadão e político,
um profissional que possui clareza de sua função social, compromissado com seu
tempo, sua civilização e comunidade.

No contexto de ensino-aprendizagem, Perrenoud (1999) cita as dez principais
competências dos professores para ensinar. No entanto, busca-se conceituar as
competências mais relevantes para o objetivo da pesquisa:
Organizar e provocar situações de aprendizagem: diz respeito ao conhecimento do
conteúdo, atuação a partir dos obstáculos na aprendizagem; planejamento das
sequências didáticas; envolvimento dos alunos em atividade de pesquisa e projetos.
Administrar a evolução da aprendizagem: refere-se a gestão de situações-problema
alinhadas com o nível e possibilidades do aluno; visão sistêmica dos objetivos de
ensino; estabelecimento de laços com teorias subjacentes; observação e avaliação
dos alunos em situações de aprendizagem;
Conceber e desenvolver dispositivos de diferenciação: consiste no administrar a
heterogeneidade do público; e no desenvolver a cooperação entre alunos.
Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho: refere-se a estimular o
desejo do aprendizado; instituir um conselho representativo e negociar com este as
regras; e oferecer atividades opcionais de formação.
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Utilizar novas tecnologias: consiste em fazer uso de ferramentas multimídias de
ensino; comunicar-se à distância por meio da tecnologia.

Com relação à carreira docente, pode-se apontar diferentes fases de formação, com
características e problemáticas próprias, o que nos leva a considerar que futuros
professores, professores no início de sua trajetória profissional e docentes mais
experientes apresentam competências profissionais distintas, em função da experiência
adquirida.

1.3. Mentoring
O mentoring consiste no relacionamento entre um profissional no início de sua
carreira que recebe o nome de mentorado, e um profissional mais experiente,
identificado como mentor, o qual atua como um treinador do mentorado, conforme
afirmam Kram e Isabella (1985). Para Bernhoeft (2014) o mentorado é o personagem
principal do processo de mentoring, cabendo a ele determinar o ritmo, o conteúdo e os
resultados do processo. Já o mentor é o profissional que oferece seu tempo, seus
pensamentos e energia com o objetivo de doar para as gerações futuras o conhecimento
e a experiência que acumulou.
Para Bernhoeft (2014) a troca de experiências e de visões da realidade é a maneira
mais eficaz para proporcionar e acelerar o progresso e tornar realidade as aspirações das
pessoas, independentemente da idade que possuam. O mentor é o indivíduo que
apresenta visão moderna, proativa e transformadora, estabelecendo uma relação de mão
dupla com o mentorado. Enquanto o orienta nas questões que terão influência decisiva
em sua carreira, também absorve as novas tendências, as inquietudes e as informações
dos jovens profissionais. A autora complementa que o mentoring é um intercâmbio de
experiências e seu processo deve ocorrer de forma organizada, objetiva e mensurável. O
processo consiste em encontros periódicos entre mentor e mentorado, que permitem a
canalização de experiências e conhecimentos para o ganho coletivo numa relação
igualitária, democrática e ética. Kram (1983 apud Silva, 2010), afirma que é possível
desenvolver o processo de mentoring em quatro fases distintas:
Iniciação: construção da relação, aproximação e identificação entre as partes.
Cultivo: busca-se expandir as competências e temas a serem trabalhados.
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Separação: finaliza-se a fase do cultivo, reunindo o conhecimento adquirido e
inicia-se a independência do mentorado em relação ao mentor.
Redefinição: o mentorado possui autonomia para caminhar sozinho. Nesta fase,
mentor e mentorado passam a ter uma relação mais igualitária e há o
reconhecimento das mútuas capacidades e do que um tem a oferecer ao outro.

Para Bernhoeft (2014) os encontros periódicos do mentoring devem manter um
caderno de registros, com anotações sobre o que foi discutido ou apontamento de temas
para futuros encontros. A prática evita que a troca de experiências se perca com o passar
do tempo, além de permitir visualizar o progresso do mentoring.

2. Objetivo
Considerando o crescimento no ensino superior brasileiro e a consequente pressão
sobre a formação docente, em função da demanda por profissionais capazes de formar
jovens preparados para o mercado de trabalho, o objetivo deste estudo é evidenciar a
contribuição do mentoring na formação docente, a partir da visão do mentorado, autora
pesquisadora do presente artigo.

3. Procedimentos metodológicos
Este estudo caracteriza-se metodologicamente por uma pesquisa de empírica,
qualitativa e descritiva, delineada por observação, onde o pesquisador assume o papel
de observador e faz o contato direto para a coleta de dados no local em que acontecem
os fenômenos, conforme explica Barros e Lehfeld (2007).
O mentoring será realizado entre a autora-pesquisadora deste estudo, profissional
que busca o ingresso na carreira docente, assumindo o papel de mentorado, e um
professor mestre que leciona em IES privada, no Curso Superior de Administração, o
qual assume o papel de mentor. Vale ressaltar que a seleção do mentor considerou uma
maior proximidade com as possibilidades profissionais futuras do mentorado.
Inicialmente, fez-se necessário a revisão bibliográfica que apresentou uma síntese
sobre o ofício da docência, a formação profissional do professor, saberes e
competências que se constroem e se fortalecem na atuação docente, além de buscar
referências sobre o mentoring e suas estratégias. Posteriormente, instituiu-se um
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planejamento das etapas do mentoring, entre mentor e mentorado, com a finalidade de
estruturar o processo em 3 (três) encontros, sendo:
Encontro 1: entrevista com o mentor desenvolvida com perguntas abertas que
consideraram as motivações e expectativas da inicialização docente, os desafios e
fatos relevantes na construção da carreira docente, além de identificar os resultados
esperados com o mentoring docente.
Encontro 2: acompanhamento in loco da atuação do mentor na primeira aula da
disciplina ministrada, com foco na observação de comportamentos que possibilitem
a percepção dos saberes e competências docentes apresentados.
Encontro 3: acompanhamento in loco da atuação do mentor para observação das
técnicas de avaliação dos discentes a partir do conteúdo ministrado, bem como
impressões sobre a evolução na relação professor-aluno.

Após os três encontros, realizou-se uma quarta e última etapa que consiste na
análise dos dados coletados. Buscou-se estabelecer a relação com a teoria e a coleta de
dados durante o mentoring, identificando os pontos de convergência entre ambos.
Finalmente, as reflexões sobre o processo foram sistematizadas para as considerações
finais desta pesquisa.

4. Resultados obtidos

Encontro 1: entrevista com o mentor
6.

Quais as inspirações e motivações que levaram o mentor à docência?
Filho de mãe educadora e pai engenheiro, convivendo um avô que era professor

universitário, o mentor teve na influência familiar suas primeiras inspirações para atuar
na docência. Porém, no período da escolha profissional, não apresentou interesse pela
pedagogia. Este período foi marcado pela incerteza sobre sua carreira profissional,
optando assim pela graduação em Administração. Durante a graduação, teve a
oportunidade de participar da Empresa Júnior da IES. Esta experiência proporcionou o
contato com alunos de turmas mais jovens, onde o mentor passava informações de
disciplinas que ele, como aluno do 4º ano, já havia estudado. Praticar a transmissão do
conhecimento adquirido aos alunos iniciantes, resultou no desejo do mentor em atuar
como professor na grade curricular do curso de administração. Ingressou no mercado
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financeiro, por meio do estágio, apenas no último ano da graduação. Porém, por falta de
adaptabilidade, saiu da organização antes de se formar. Na busca por um emprego
efetivo, resolveu emendar um curso de MBA em Marketing. A especialização latu
sensu possibilitou a troca de experiências com profissionais atuantes no mercado, sendo
indicado para trabalhar no planejamento financeiro de uma rede bancária. Se manteve
na empresa, até conseguir uma oportunidade profissional na área de marketing em outra
instituição. Dois anos após terminar o MBA, decidiu voltar a estudar, buscando o
Mestrado para iniciar sua carreira docente. Considerava ter condições para ministrar a
disciplina de marketing, pois profissionalmente estava adquirindo experiência, mas se
sentia despreparado em relação ao domínio do conteúdo. Encontrou no mestrado a
oportunidade de aprofundar o conhecimento, bem como a titulação necessária para
credenciá-lo na carreira docente.
7.
8.

Como foi seu ingresso na carreira docente?
Depois de terminar o mestrado, o mentor demonstrava ansiedade por iniciar a
carreira docente aos seus colegas e professores. Foi indicado para ocupar uma vaga de
professor na disciplina de “Marketing de Serviços”, do curso de especialização
oferecido pela própria IES de seu mestrado. Após a entrevista com o coordenador do
curso, se dedicou na preparação da aula para assegurar seu primeiro contato com a sala
de aula. Aos 29 anos de idade conquistou sua primeira experiência profissional docente.
A primeira aula foi descrita como uma situação de tensão, provocada pela
diferença de idade entre o mentor e os alunos, o que não o impediu de ganhar confiança
no transcorrer da aula. Reforça a importância do equipamento multimídia para o
professor iniciante e sugere a preparação de uma aula extensa, nas primeiras aulas a
serem lecionadas. Provocou a participação dos alunos em sala de aula, mas também
obteve contribuições espontâneas da turma. Relatou também que iniciar a carreira
docente na pós-graduação facilitou relação aluno-professor, em função da maturidade
dos alunos. Considera sua experiência inicial docente preparação fundamental para
lecionar em cursos de graduação.

Quais foram os desafios e as gratificações da sua carreira docente?
O mentor apontou que a relação professor-aluno é extremamente transformadora,
exemplificando a evolução no conhecimento dos discentes e a valorização de seu ofício
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pelos alunos. Uma das grandes dificuldades encontradas na carreira, foi a adaptação do
planejamento de suas aulas com o sistema de matrículas bimestrais na disciplina que
lecionava. Admite o aluno ideal como aquele que participa, que sabe ouvir e discutir o
conteúdo em sala de aula, além de valorizar o discente que se sensibiliza com os
estímulos “extraclasse. Aponta o planejamento da disciplina como fator fundamental
para o sucesso na carreira docente. Considera os controles de avaliação prioritários para
a organização do professor, bem como assume buscar a melhoria contínua na oratória,
na postura em sala de aula e na forma de exposição do conteúdo.

9.

Quais suas expectativas sobre o processo de mentoring?
O mentor espera poder contribuir na formação profissional do mentorado e em sua

busca pelo ingresso na docência. Espera-se que mentorado possa reconhecer que a IES é
um ambiente complexo e que pode ser compreendido. Pretende-se demonstrar o quão
gratificante é sua profissão docente e estimular a continuidade na busca pelo ofício de
ser professor. Para o mentor, o processo deve permitir a replicação do que se faz de
positivo no exercício da docência e servir de inspiração para a melhoraria dos pontos
negativos a partir da observação do mentorado.

10. Encontro 2 – Atuação em sala de aula do mentor
O segundo encontro do mentoring foi realizado na primeira aula da disciplina de
“Administração de Marketing”, lecionada pelo mentor. A aula iniciou com uma breve
apresentação do professor, seguindo pela apresentação do calendário da disciplina,
descrição do formato de avaliação e composição da nota semestral.
Após a apresentação dos tópicos formais da IES, percebe-se o mentor com mais
segurança para iniciar o conteúdo da disciplina. Dividindo a aula em 2 períodos, sendo
o primeiro de apresentação da teoria e o segundo de atividade prática, a turma foi
convidada a participar da construção conjunta sobre o conceito geral de Marketing.
Houve a contribuição espontânea dos alunos e, quando esta não ocorria, o mentor
convidava aleatoriamente alguns discentes para responder perguntas simples, diretas e
objetivas. Em toda participação dos alunos, o mentor considerava pertinente a
identificação do discente. O tema da disciplina foi abordado de forma dinâmica e
exemplificado com fatos da atualidade. Na segunda etapa da aula, os alunos
desenvolveram uma atividade em grupo sobre o conteúdo discutido na primeira etapa,
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onde cada grupo selecionou a empresa empregadora de um de seus componentes para
objeto do estudo. A atividade para a próxima aula foi disponibilizada em três canais de
tecnologia: e-mail, portal da IES e a plataforma moodle, esta última desenvolvida pelo
próprio professor. A tarefa propôs a leitura de um texto seminal e sua relação com um
artigo na internet sobre um assunto atual e presente nas mídias sociais para o período.
No final da aula, mentor e mentorado trocam as impressões sobre a experiência do
segundo encontro e reforçam as observações destacadas acima.
11. Encontro 3 – Aplicação de avaliação em sala de aula
O terceiro encontro ocorre na data de aplicação da avaliação semestral da
disciplina. Novamente, o professor mentor informa a divisão da aula em 2 períodos,
sendo o primeiro utilizado para a revisão dos conteúdos e o segundo período para a
aplicação da avaliação. A revisão do conteúdo foi desenvolvida por capítulos, seguindo
a ordem dos assuntos abordados em sala de aula. Percebe-se que os alunos recordam-se
dos exemplos utilizados e complementam a revisão do professor. Ainda, nota-se que o
professor apresenta um domínio maior sobre a experiência profissional dos discentes.
Durante o intervalo da aula, mentor e mentorado trocam experiências sobre a
evolução dos alunos na disciplina. Um dos pontos analisados foi o aumento na
utilização da plataforma moodle, ferramenta de apoio para a realização de atividades
extras não obrigatórias. Também foram apontadas as estratégias utilizadas pelo mentor
para a garantia do bom relacionamento com o aluno, reforçou um diálogo próximo com
o representante de sala e um canal aberto de comunicação com os discentes. O mentor
aponta que a relação de confiança é a base para fortalecer a relação professor-aluno.
Segundo o mentor, a primeira avaliação da disciplina é desenvolvida com um grau
de dificuldade maior, compreendendo questões dissertativas e alternativas, com
exemplos da atualidade e muitos gráficos. O mentor apresenta que sua proposta de
avaliação busca atender aos modelos de avaliação do Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (ENADE). Durante a aplicação da prova, observa-se que o mentor auxilia
alguns alunos com dúvidas na interpretação de enunciados dos exercícios, bem como
busca orientar o melhor caminho para a resolução de uma questão. O mentor aponta que
o auxílio neste momento é viabilizado, em maior número, aos alunos mais
participativos no desenvolvimento do conteúdo da disciplina.
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12. Etapa 4 – Reflexões sobre o processo de Mentoring
A análise dos dados coletados, ou seja, a reflexão sobre os registros dos 3
encontros realizados entre mentor e mentorado, consiste na quarta e última etapa do
processo de mentoring realizado nesta pesquisa.
O primeiro encontro permite ao mentorado conhecer as possíveis motivações que
levaram o mentor ao ofício da docência. Identificar e reconhecer características da vida
pessoal, escolar e profissional do mentor foi extremamente significativo para o
mentorado. Neste encontro, fica claro a percepção dos saberes temporais e plurais de
Tardiff (2000), em especial, da influência de sua vivência na fase escolar ao descrever
as atividades na Empresa Júnior, bem como a experiência profissional na área de
marketing para assegurar seu ingresso na docência. A preocupação do mentor em
dominar o conhecimento específico da matéria na busca pelo título de mestre,
estabelece uma conexão ao modelo previsto por Shulman (1986), reforçando o
“conhecimento do conteúdo” para a atuação docente. Pode-se considerar também que
os medos e anseios apresentados pelo mentor em sua primeira aula, assumem o
importante papel do professor ser um profissional da relação, assim como aponta
Canário (1998) ao afirmar que a atuação docente requer estar face-a-face com o aluno,
exigindo a dimensão cultural e humana. Este saber é reforçado quando o mentor relata a
importância do início da carreira ter ocorrido em cursos de especialização, em função
da facilidade no relacionamento com os alunos.
O segundo encontro é prioritário ao permitir a participação do mentorado no
início das aulas de uma das disciplinas do mentor. Neste encontro, percebe-se o
conhecimento sobre o perfil da turma, pois o mentor divide a aula em duas etapas,
sabendo que muitos alunos não retornam para a sala de aula após o intervalo. A
estratégia adotada diminuiu os prejuízos no processo ensino aprendizagem, o que pode
corresponder ao professor artesão proposto por Canário (2000) na medida em que
mentor reconfigura as práticas de acordo com o público, se relaciona com o
“conhecimento pedagógico do conteúdo” de Shuman (1986) ao identificar as
dificuldades dos alunos, bem como admite a competência que concebe e desenvolve
dispositivos de diferenciação, previsto por Perrenoud (1999).
A construção coletiva de um conceito da disciplina de forma espontânea pelos
alunos ou provocada pelo mentor, representa a competência “organizar e provocar
situações de aprendizagem” de Perrenoud (1999). Observa-se que a atividade em grupo
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proposta para a primeira aula com a turma, embora simples, expõe os “ruídos” na
assimilação do conteúdo e ainda dá informações para o mentor sobre o ambiente
profissional de seus alunos, tal estratégia permite associar a competência “administrar a
evolução da aprendizagem” de Perrenoud (1999). Verifica-se que a tarefa de casa foi
disponibilizada em vários canais de comunicação com o aluno, incluindo a plataforma
moodle. A prática sustenta a competência “utilizar novas tecnologias” de Perrenoud
(1999) e a competência na área pedagógica identificada por Masetto (2012), pois
demonstra aptidão do mentor para o uso de tecnologia educacional.
No terceiro encontro é possível perceber o professor como um construtor de sentido,
conforme aponta Canário (1998), pois a revisão da literatura para a prova contou com
grande participação dos alunos, envolvidos com exemplos práticos resgatados em sua
vivência profissional. O cuidado no desenvolvimento da avaliação, onde o mentor
considera fatos da atualidade e correspondência ao ENADE, demonstra a competência
na área pedagógica, descrita por Masetto (2012), onde apresenta integração de
disciplinas e formação nos processos avaliativos requeridos.
As reflexões sobre os 3 encontros resultam na finalização do mentoring, processo que
permitiu ao mentorado reconhecer muitos dos elementos de estudo, sustentando sua
busca pelo ingresso na docência e servindo de “âncora” para sua atuação em situações
profissionais semelhantes ao ofício de ser professor.
13.
5. Considerações finais
Apoiado sobre o argumento de Perrenoud (1999) de que a “revolução das
competências” só acontecerá se os futuros docentes experimentarem-na pessoalmente,
durante a sua formação profissional, o mentoring docente foi realizado pela autora
pesquisadora deste estudo, identificada como mentorado, e por um professor mestre que
leciona no curso superior de Administração.
A percepção dos saberes e competências docentes identificados na entrevista realizada,
nas práticas observadas e nas discussões com o mentor, assumiram importante papel de
referência profissional para a carreira docente do mentorado.
Ao concluir o mentoring, é possível afirmar que o mentorado sente-se mais
preparado para a experiência de seu primeiro contato como docente no ensino superior,
bem como admite possuir repertório para desenvolver competências que, embora
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limitadas pela abrangência do estudo, serão norteadoras para sua atuação profissional,
apoiadas na reflexão do ofício de ser professor no ensino superior.
Pretende-se com este estudo estimular outras pesquisas que aprofundem a
discussão acerca da contribuição do mentoring na formação de professores do ensino
superior. Ainda, entende-se que esta pesquisa não esgota todas as possibilidades de
estudo e sugere-se a continuidade do projeto em outros programas de mentoria docente.
14.
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FRAMEWORK DE AVALIAÇÃO DE UMA FORMAÇÃO DOCENTE EM
ADMINISTRAÇÃO: NOVAS PERSPECTIVAS PARA MELHORIAS

Camila Olivieri Igari

Pensar a formação de docente em Administração implica atenção às suas
especificidades como graduação com mais alunos matriculados, oferecido múltiplas e
diversificadas instituições, fácil acesso pelo baixo custo operacional e concorrência,
grande evasão e formação generalista. A proposta do modelo de especialização em
dialogo com a área de Educação é contribuir para uma formação integrativa docente
considerando as especificidades da docência e a construção de saberes docentes em seus
aspectos subjetivos e objetivos, com especialização de conhecimentos e aquisição de
instrumentalização. A formação foi realizada de Maio de 2013 a Dezembro de 2014, na
modalidade semipresencial e estruturada em sete módulos interdependentes. Foram 23
formandos, 16 deles docentes com experiência de 1 a 10 anos demandando diferentes
aprendizados. O objetivo desse artigo é apresentar as melhorias sugeridas para uma
nova aplicação da especialização. Tais sugestões foram captadas na aplicação do
Framework de ação formativa de docentes em Administração como metodologia
pesquisa quantitativa e qualitativa, em cinco níveis - Prólogo, Reações, Aprendizagens,
Transferências e Abrangência - inspirados na Avaliação Responsiva de Stake (1975) e
Avaliação em Níveis de Imbérnon (2011) sob o olhar da Teoria da Aprendizagem
Experiencial de Kolb (1984). Sugere-se para a eficácia da formação costumizações às
demandas instituições, bem como às expectativas e experiência individuais dos docentes
conforme o ciclo de vida docente de Huberman (2000). Os formandos vislumbrando
uma formação acadêmica desejam que o espaço de formação se transforme em um
observatório sobre a docência em Administração como recurso de reflexão e construção
de boas práticas docentes.
Palavras-chave: formação de docentes em Administração, aprendizagem integrativa
docente, avaliação de ação formativa e experiência docente.

Introdução

1. O Método Integrado de Formação Continuada de Docentes em Administração

O Método Integrado de Formação Continuada de Docentes em Administração é
uma especialização estruturada em um modelo de formação que aproxima as
complexidades da aprendizagem (afetiva, perceptual, conceitual e comportamental),
como uma metodologia que contempla o aprimoramento de aspectos objetivos e
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subjetivos da docência. Sua finalidade é contribuir para construção da docência em
Administração dentro de uma nova configuração estrutural, visando atender as múltiplas
demandas dos docentes perpassando a aquisição de ferramentas docentes, pela
especialização de conhecimentos e integração da docência como identidade profissional.
O modelo proposto apresenta uma estrutura que abriga as especificidades da
docência em Administração e sua instrumentalização, bem como aborda os conceitos
gerais que permeiam o processo de ensino-aprendizagem. A formação é composta de
uma parte prática, com aplicação dos conceitos trabalhados no espaço de formação e o
mentoring docente. Para atender a estrutura foi necessário um trabalho conjunto entre
formadores das áreas de Educação e Administração, com objetivo de contemplar uma
formação sistemática, com intersecções entre as duas áreas por meio de conhecimentos
pedagógicos,

conhecimentos

sobre

o

processo

de

ensino-aprendizagem

e

desenvolvimento de habilidades de comunicação em aula. Desenvolvida por parcerias
interinstitucionais e interáreas, a especialização foi aplicada na modalidade
semipresencial, utilizando-se de ambiente virtual desenvolvido com base no moodle.
Realizada entre 04 de Maio de 2013 a 01 de Dezembro de 2014 com a participação de
23 formandos em formação de 360 horas.
A formação proposta tem como finalidade o desenvolvimento de competências
didáticas em interrelação com especificidades da docência em Administração,
considerando os fundamentos da Educação, as demandas da docência na área, o
mercado de trabalho e condições de trabalho docente, tendo em vista aprendizagens que
contribuirão para a constituição de uma profissionalidade docente sob três aspectos:
Conceitos de Métodos de Aprendizagem; Técnicas de Comunicação e Apresentação;
Gestão Docente (condições de trabalho docente e gestão da carreira).
Visando abrangência da aplicação da metodologia em diferentes instituições de
ensino, para pós-graduandos e docentes na área de Administração ou correlatas, optouse por desenvolver a especialização em módulos. Cada um dos módulos é importante na
formação de docentes, possibilitando uma visão mais ampla do processo (integração do
professor como um todo) e permitindo desenvolver oportunidades de processos de
ensino-aprendizagem mais eficazes. Os sete módulos foram definidos da seguinte
forma: Módulo I – Ser Professor no Ensino Superior; Módulo II – Didática no Ensino
Superior; Módulo III – Tecnologia Educacional; Módulo IV – Saúde Ocupacional do
Professor; Módulo V – Técnicas de Comunicação; Módulo VI – Métodos de Pesquisa;
Módulo VII – Desenvolvendo Projeto de Pesquisa. Apresentados no mapa conceitual
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especificando . A figura apresenta o mapa conceitual elaborado para a compreensão do
método de formação proposto:
FIGURA 1 . Mapa Conceitual para a Formação desenvolvida

Fonte: Modelo construído em 2012.

Pré-curso para a apresentação das ferramentas do curso.
Módulo I – Ser Professor no Ensino Superior: módulo introdutório que apresenta a
docência no Ensino Superior, preparando-os para uma atuação crítico-reflexiva,
considerando as demandas sociais da contemporaneidade, as relações das universidades
com o contexto social mais amplo e as relações do professor na universidade e da
universidade. Considerando também as exigências atuais da docência universitária,
validando a formação docente como um processo permanente, e que, para torná-lo
eficaz, é forçoso ressignificar a atuação docente formadores de futuros profissionais;
analisar a atuação docente não só na aula, mas em suas articulações com pares e a
instituição, considerando que a formação identitária se constitui, nas situações de
trabalho.
Módulo II – Didática e Conhecimento Pedagógico: tem como finalidade desenvolver os
conceitos relacionados ao campo da Educação: Ensino, Aprendizagem, Didática,
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Planejamento, Metodologias de Ensino, Avaliação, Gestão da Sala de Aula, de modo
que possam, mais acuradamente, realizar suas atividades didático-pedagógicas, em sala
de aula, atendendo as necessidades de formação de seus alunos, futuros profissionais da
área de Administração.1
Modulo III – Tecnologia Educacional: o módulo busca aprofundar os conhecimentos
necessários para pesquisar, selecionar e justificar o uso das tecnologias de aprendizagem
no processo de desenvolvimento de um ambiente de ensino em Administração. Com a
utilização das teorias, dos modelos de design instrucional e ambientes de aprendizagem
será possível avaliar as soluções para ambientes educacionais, bem como para os
problemas organizacionais relacionados ao processo de aprendizagem.
Modulo IV – Saúde Ocupacional do Professor: o módulo oferece subsídios para
promoção da saúde dos trabalhadores professores, em particular, através do
conhecimento: do histórico da saúde ocupacional, dos principais riscos ocupacionais,
dos principais agravos à saúde decorrentes da submissão do trabalhador aos riscos
ocupacionais e de algumas estratégias para minimização dos efeitos causados por estes
riscos. Integra também conceitos sobre a saúde física, emocional e espiritual como
forma de busca da qualidade de vida.
Modulo V – Técnicas de Comunicação: o objetivo é desenvolver a comunicação como
um todo, aproveitando suas potencialidades, utilizando todos os recursos e técnicas para
o aprimoramento de sua atuação, bem como criar no indivíduo o esquema corporal
vocal.
Modulo VI - Métodos de Pesquisa: o módulo oferece subsídios teóricos e práticos para
a construção do projeto de pesquisa visando à elaboração do artigo, bem como o lugar
da pesquisa no processo de construção do conhecimento.
Modulo VII – Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa : este módulo complementa os
subsídios teóricos e práticos para a elaboração do artigo de conclusão de curso,
preconizado pela metodologia científica.
O conjunto dos módulos tem como finalidade propiciar uma aprendizagem
docente integrativa, como propõe a Teoria da Aprendizagem Experiencial (Kolb, 1984).
Na dimensão da integração, as complexidades dessas aprendizagens promovidas pela
especialização convergem para um ponto mais elevado no cone de aprendizagem
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proposto por Kolb e expandem-se em conexões com outras aprendizagens em diferentes
áreas da vida do aprendiz.
Uma aprendizagem integrativa é marcada pela auto-realização e pela
individuação, alcançando níveis mais elevados de integração do conhecimento, criando
diferentes conexões e abrindo possibilidades. Considerando, também, a abrangência das
possibilidades de aplicação da especialização foi elaborado um Framework de
Avaliação de Ação Formativa em Níveis. Ampliando o escopo da elaboração do
framework para sua implementação e validação com o objetivo analisar a efetividade da
metodologia de avaliação e suas melhorias para futuras aplicações para outras
formações foi sua aplicação para a ação formativa Método Integrado de Formação
Continuada de docentes em Administração. como campo para implementação
atendendo as demandas de sua Fase de Avaliação:
❖ Efetividade do ensino – conforme descrito, realizou-se inicialmente um diagnóstico
e avaliação do docente (ou futuro docente) antes do início do curso. Ao final da
utilização do curso, o aluno será submetido às mesmas avaliações realizadas
anteriormente, buscando-se analisar quais foram os primeiro resultados da aplicação
do modelo. Assim, a fase de avaliação será projetada de forma que se permita obter
dados suficientes para se proceder em uma comparação do tipo antes e depois.
❖ Avaliação do ambiente desenvolvido – buscar-se-á avaliação a satisfação dos
usuários em relação ao ambiente desenvolvido.
A principal finalidade da avaliação é contribuir com sugestões de melhorias para
que a especialização seja realmente efetiva para a construção da profissionalidade
docente com impactos para a formação do futuro administrador.
Fernandes (2013, p. 14) compreende o avaliar como um conjunto de decisões
sobre objetivos e prioridades avaliativas, alicerçado na cooperação, compartilhamento
de canais para informação e recursos disponíveis, bem como com uso de instrumentos
adequados às especificidades das ações formativas. Confrontando a finalidade da
formação, a expectativa dos formandos e a efetividade da ação formativa para o
desenvolvimento de competências docentes a cada nível atingido, bem como identificar
os impactos dos aprendizados na promoção de mudanças. Nessa perspectiva foi
elaborado o framework de ação formativa como uma metodologia de avaliação formal
que, segundo Fernandes (2013, p.16) deve refletir e integrar uma diversidade de aspetos
informais e intuitivos para que se torne um instrumento efetivo não apenas para
melhorias de futuras como também para mensurar o impacto para aprendizagem
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docente e de seus alunos ao longo do processo.

2. Procedimentos metodológicos: Framework de Ação Formativa Docente
O Framework de Avaliação de Ação Formativa Docente é uma metodologia de
avaliação sistêmica que contempla uma complexidade de indicadores de avaliação, de
instrumentos e de momentos de aplicação durante o processo de formação. Constitui-se
com base em pesquisa descritiva e qualitativa na amostra por conveniência, com
diferentes procedimentos para cada nível de avaliação proposto.
A metodologia em níveis de avaliação é inspirada nos modelos de Avaliação
Responsiva de Stake (1975) e na Metodologia de Avaliação de Ações Formativas para
docentes em quatro níveis de Imbernón (2011) uma adaptação do modelo de avaliação
para formação em organizações de Kirkpatrick & Kirkpatrick (2007). Dessa junção
nasce uma proposta de avaliação que contempla os indicadores do modelo countnance
considerando antecedentes, interações e resultados aos quatro níveis de avaliação:
reação, aprendizagens, conduta e resultado.
Constitui-se, assim, uma avaliação em cinco níveis, o primeiro deles sob a visão
de Stake (1975) enfatizando a importância de contextualizar a estrutura, as necessidades
e motivações dos formandos, bem com o ambiente que será aplicada a formação. É um
nível de diagnóstico nomeado de Prólogo, no qual se dá a análise da relação ideal e real
da formação, atendendo os seguintes objetivos:
1. Permitir um panorama da especialização: objetivos, conteúdos, metodologias
de ensino, programa, aplicação, limites e possibilidades.
2. Desvelar os desejos e expectativas em relação a docência, a visão da docência
e sua visão docente, a formação e a perspectiva de carreira, utilizando dois instrumentos
complementares: Questionário de Motivações e Expectativas e Questionário Pensando a
docência em Administração.
O primeiro deles aplicado no processo seletivo estruturado nos seguintes
indicadores: escolha da docência como profissão e carreira, motivos que os levaram a
procurar a especialização, ingresso na docência e experiência docente, momento em que
se eles encontram em sua vida profissional (incluindo a docência) e compromissos com
seu desenvolvimento profissional.

O objetivo era levantar as expectativas e as

motivações quanto à escolha da docência como profissão e da especialização proposta
como recurso de desenvolvimento profissional, bem como a perspectiva de
desenvolvimento de uma carreira docente.
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O segundo questionário foi aplicado aos 24 formandos selecionados, atendando à
desistência de um deles. O objetivo era desvelar a visão dos formandos em relação a
docência em Administração com olhar para o desenvolvimento de sua carreira docente.
É importante ressaltar que três vagas foram destinadas aos docentes da
faculdade conveniada, esses formandos e o coordenador da graduação foram juízes na
avaliação para os níveis de aprendizagem, transferência e abrangência.
O segundo nível de Avaliação da Reação, segundo Imbernón (2011) busca
avaliar a satisfação mensurando a relevância dos conteúdos desenvolvidos para sua
aprendizagem docente, a qualidade dos formadores, das aulas e dos materiais didáticos,
o ambiente nas relações interpessoais com os formadores e pares, o apoio
administrativo, o tempo e ambiente para a aprendizagem. O foco está nas possibilidades
de melhorias objetivas na estrutura do curso para futuras aplicações, implicando no
trabalho coletivo de formadores e avaliadores, ou seja, a ideia é incentivar o diálogo
formador-formando para uma compreensão das suas necessidades e desejos confluindo
em uma aprendizagem efetiva. Para a avaliação nesse nível foi aplicado o Questionário
de Avaliação do Módulo e dos Docentes, uma adaptação do modelo aplicado pela
instituição formadora. Todos os formandos avaliaram os módulos com espaço para
sugestões de melhorias contemplando: escolha do conteúdos, importância dos
conteúdos para formação docente, grau de expectativa em relação ao módulo, preparo
dos encontros presenciais, postura do docente, conhecimento do docente, feedback
oferecidos aos alunos, capacidade do docente em despertar interesse nos encontros
presenciais e possibilidade de uma aplicação do módulo exclusivamente online.
Os questionários foram analisados com uso da ferramenta SPSS - Statistical
Package for the Social Sciences (IBM SPSS), proporcionando aplicação analítica e
estatística que transformam os dados em informações importantes pelo cruzamentos de
variáveis.
O terceiro nível na avaliação tem como finalidade identificar as Aprendizagens
com olhar para conhecimentos relativos a conceitos, procedimentos, atitudes, valores e
normas como aquisições da ação formativa. A partir desse nível a avaliação se torna
qualitativa com grupo de três formandos docentes da instituição conveniada.
O quarto nível de avaliação da Transferência mensura a aplicação das
aprendizagens e a consolidação dos conhecimentos adquiridos no desenvolvimento de
competências docentes. Confrontando as competências que o docente julga ter
adquirido e as aplicadas. Os reconhecimentos e os apoios são desvelados. Há um
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caminhar da dimensão aquisição de competências para dimensão da especialização com
a aplicação das novas competências docentes.
Os níveis de Avaliação da Aprendizagem e Transferência foram avaliados por
meio de entrevistas reflexivas realizadas individualmente aos três formandos docentes,
após cada um dos módulos em um intervalo de dois meses após seu término. O objetivo
era que o docente identificasse as aprendizagens aplicadas, atendendo aos seguintes
indicadores:
-

apresentação do módulo e checagem se o módulo atendeu a seus objetivos;

-

identificar os seus aprendizados durante o módulo;

-

estabelecer uma relação entre o aprendizado e a aplicabilidade em sala de aula;

-

identificar a relação entre esse aprendizado e a aprendizagem dos seus alunos;

-

pontuar a importância do módulo para a sua formação docente;

-

identificar os apoios institucionais a aplicação das aprendizagens;

-

analisar a gestão do módulo pelo docente (conteúdos selecionados, preparação
da aula, feedback aos alunos e postura do docente em aula);

-

identificar as lacunas deixadas pelo módulo;

-

avaliar a possibilidade de aplicação do módulo exclusivamente online;

-

considerar se suas expectativas em relação às aprendizagens do módulo foram
atendidas;

-

oferecer sugestão de melhorias para o módulo.
O quinto nível de avaliação da Abrangência tem como objetivo analisar o

impacto da ação formativa para a melhoria do ensino por meio da integração e aplicação
das competências adquiridas e especializadas. Por se tratar de uma especialização que
abriga docente de diferentes instituições de ensino, utilizou-se a entrevista com o
coordenador da graduação conveniada para que sejam analisadas as mudanças
identificadas no desempenho desses professores e os impactos em aula após a ação
formativa.
Como fechamento para a avaliar as aprendizagens e transferências foram realizados
três grupos focais com cinco formandos cada, com duração de 90 minutos. O roteiro foi
inspirado em diferentes questões que compõe cada um dos níveis de avaliação,
considerando as aprendizagens, as implementações e os apoios que os formandos
receberam para aplicar os novos conhecimentos docentes .
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Por fim, a avaliação no nível de Abrangência corresponde a entrevista com o
coordenador da graduação na qual os três formandos são docentes. A estrutura da
entrevista atende aos seguintes objetivos:
1.identificar os impactos da formação para a melhoria da atuação dos formandos em
aula;
2.identificar se houve melhoria no aprendizados dos alunos;
3. levantar as demandas da instituição para a formação de docentes.
A entrevista foi realizada no início do ano letivo de 2015, seis meses após o
termino dos módulos referentes a formação docente.
As entrevistas e os focus groups foram realizadas pelo recursos da análise de
conteúdos.

3. Análise da Especialização sob o olhar do Framework de Ação Formativa

A avaliação da especialização no nível de Prólogo foi copilada no artigo sobre
as bases teóricas e desenvolvimento da formação com a finalidade de apresentar os
objetivos da especialização e sua estruturação nos módulos.
A experiência de promover um dialogo entre áreas e interinstituições pensando
na abrangência cultural, geográfica e temporal resultou em múltiplos desafios
relacionados à linguagem entre as áreas, potencializando a fragmentação do processo. O
isolamento dos módulos foi reconhecidos pelos formadores e formandos como algo que
distanciou a especialização de sua finalidade de promover aprendizagens integrativas
para o desenvolvimento de uma carreira docente.
A proximidade dos perfil dos formandos na distribuição por gêneros (12 homens
e 11 mulheres), na formação em Administração e a idade na faixa de 35 a 45 anos teve
seu contraponto nas diferenças evidenciadas nas expectativas e nas experiências na
docência. Considerando que 16 formandos eram docentes, desses seis iniciantes, quatro
mais experientes com até oito anos de docência, os demais tem quatro anos emergiram
diferentes demandas e questões docentes.
As expectativas gerais em relação a docência foram muito positivas com olhar
para a contribuição no desenvolvimento da sociedade e dos profissionais da
Administração. Entre os iniciantes predominou um desejo pela carreira docente como
profissão principal. Ao longo da formação, a experiência de estar entre mestres,
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docentes e colegas trouxe novas expectativas em relação a formação acadêmica com
mestrado ou doutorado.
Ao confrontar expectativas e trajetórias, os formandos docentes reafirmaram a
necessidade de desenvolver conhecimentos pedagógicos como um entrelaçar entre
conhecimento profissional e os saberes docentes. Sentir-se preparado foi considerada a
autorização para o ingresso na docência, reconhecendo que a sensação de despreparo é
uma constante mesmo entre os mais experientes.
Os formandos, docentes ou não, escolheram o Método Integrado de Formação
Continuada de Docentes em Administração pensando na efetividade de suas
contribuições para sua arte e seu estilo de ensinar (Didática) e instrumentalização em
aula por meio das metodologias de ensino (Conhecimento Pedagógico) alicerçado
principalmente na experiência dos docentes

atendendo às demandas de recursos de

ensino e profissionalização docente.
O framework validou as grandes expectativas em relação à contribuição do
módulo Ser professor no ensino superior para a atuação em aula e os aprendizados
efetivos que se potencializaram na forma de competências modeladas. Os formandos
elencaram muitas aprendizagens relacionadas as posturas docentes como a presença em
aula, o relacionamento com os alunos, o olhar para os alunos, o desejo de conhecer suas
potencialidades e suas defasagens e valorizar as experiências dos alunos, como aspectos
delinadores para a constituição da ética do professor.
Alguns formandos sensibilizados pela dica de conhecer os alunos e pela própria
experiência de serem olhados (e reconhecidos) pelas docentes apropriaram-se da
estratégia com a finalidade de aproximar os conteúdos de uma aprendizagem realmente
efetiva. O impacto dessa atitude curiosa foi o mesmo que viveram no módulo de
sentirem-se acolhidos e valorizados em suas trajetórias. A experiência de mentoring
para os formandos mentores e mentorados com a construção de saberes associados aos
aprendizados no módulo, foi avaliada como diferencial não apenas da formação mas
para a docência que deseja praticar.
Ao longo da avaliação os formandos pontuaram as ressalvas em relação aos
feedbacks das atividades online, que deixaram lacunas também nos encontros
presenciais.
Embora um dos objetivos do módulo era apresentar a docência em Administração
para os formandos faltou um olhar para as suas especificidades, principalmente às
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condições de trabalho. A experiência dos formandos foi essencial para apresentar a
realidade da docência na área e promover as trocas.
Considerando as diferenças de experiências docentes, algumas discussões
exigiam um grau maior de sensibilidade, com reflexões mais profundas e olhar da
prática, não eram acompanhadas pelos formandos não docentes. Evidenciou-se a
necessidade de equacionar as discussões, principalmente por parte das docentes que
em muitos momentos permitiram que os encontros se tornassem um espaço de
autoajuda, fugindo da finalidade de troca de boas práticas docentes.
Os formandos concluíram que é importante o módulo ser mantido no formato
semipresencial com ajustes nas tarefas e feedbacks online. Consideraram a possibilidade
de formatos diferenciados conforme a fase da carreira docente. Sugeriu-se, ainda,
espaços de trocas entre os docentes experientes e os mais jovens como o mentoring
docente focado nas questões docentes.
Junto com Ser professor no ensino superior, o módulo Didática e Conhecimento
Pedagógico com aprendizado de técnicas e discussões sobre docência foi muito
privilegiado nas expectativas dos formandos. Considerados como complementares não
apenas por ter sido ministrado pelas mesmas docentes mas como uma aplicação das
reflexões apresentadas, bem como o interesse em aprender planejamento de aulas e
ferramentas para transformar a aula mais atraente.
Os modelos docentes e as dicas para prática docentes foram aprendizados
aplicados imediatamente em aula com efeitos para uma aprendizagem efetiva dos
alunos. Sinalizaram que os aprendizados desse módulo são contínuos, sugerindo-se a
criação de grupos de trocas para praticas docentes nas instituições com um olhar
especifico para sua realidade ou fora da instituição como campo de pesquisa.
Ponderou-se a possibilidade da aplicação exclusivamente online, principalmente
os recursos de planejamento. As técnicas de ensino, como debate e painéis, deveriam ter
um espaço de experimentação presencial. Talvez no modelo de uma oficina docente ou
uma supervisão docente seriam propostas para criar espaços de trocas e pesquisas.
Considera-se a possibilidade de um diálogo efetivo entre os módulos de Didática
e Conhecimento Pedagógico e Tecnologias Educacionais ampliando a aplicação dos
recursos metodológicos, como um potencial não explorado na especialização que seria
um diferencial para abrangência dos aprendizados.
O módulo Tecnologias Educacionais foi considerado muito atraente pelas novas
possibilidades de recursos em aula numa perspectiva de estabelecer uma linguagem que
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aproximem docentes e seus alunos, bem como a própria vivencia do módulo como
espaço de aprendizado na pratica. Viver a experiência trouxe muitas questões aos
formandos: Como lidar com os diferentes níveis de conhecimentos tecnológicos entre os
alunos? Quais os limites do ensino online? Como ter apoio da instituição para
implementar os novos recursos educacionais?
As defasagens de conhecimentos apresentadas pelos formandos com impactos
negativos para a desenvolvimento das tarefas em grupo e a proposta do módulo em criar
disciplinas e cursos online que pudessem ser aplicados no universo da Administração.
Surgiu-se uma proposta de aplicar um teste de conhecimento prévio sobre tecnologias
educacionais como resultado a elaboração de material especifico para reduzir tais
defasagens.
Algumas aprendizagens estavam distantes da realidade dos docentes,
potencializando desinteresse e frustração. Outras que dependiam de recursos
tecnológicos mais simples foram aplicadas imediatamente, como abertura de um canal
moodle de suporte de conteúdos aos alunos. O resultado positivo foi determinante para
o apoio de seu coordenador na elaboração de um curso de extensão em modalidade
semipresencial, bem como uma pesquisa sobre as resistências dos alunos ao ensino
online. Os resultados foram apresentados no artigo de conclusão da especialização.
Os limites do uso das ferramentas online estão relacionados ao manejo e
encadeamento das aprendizagens. A participação de convidados potencializou a
desintegração pela falta de sinergia entre os saberes propostos denotando conflitos em
relação ao que transmitir aos alunos, o que atrapalhou o ritmo da aprendizagem.
As aprendizagens aplicadas resultaram na adoção do ambiente online para os
trabalho extraclasse, ilustração, construção coletiva, comunicação e otimização de
materiais e feedbacks. Os fatores impeditivos para implementação das aprendizagens
foram a falta de tempo dos docentes e de estrutura nas instituições. Limitações que
sobrepõem os interesses.
Os formandos pontuaram a necessidade de separar o que deveriam ser apoios das
instituição e responsabilidades dos docentes na utilização da tecnologia na
aprendizagem. Mais uma vez questionaram-se sobre o desejo de inovar e as
possibilidades oferecidas para implementar novos recursos. Questionaram que inovar
agora é um ponto de avaliação, uma obrigação, sem apoio e reconhecimento. As
cobranças sobrepõe os apoios. Sinalizaram que os alunos também esperam e cobram as
inovações que integrem a sua realidade de Whatsup e redes sociais como espaços de
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aprendizagem.
O módulo Técnicas de Comunicação despertou muito interesse dos formandos
principalmente pela possibilidade de reavivar às técnicas desenvolvidas em ambiente
organizacional com olhar especifico para a docência em Administração. A maior parte
dos formandos imaginavam uma adaptação para o cotidiano em aula, diferenciando-se
dos modelos de palestras e treinamentos.
Por ser um modulo mais técnico permitiu uma aplicação imediata das
aprendizagens. As mudanças reconhecidas foram na qualidade da voz, no cuidado com
a voz e no uso dos recursos de modulação da voz para chamar atenção dos alunos. Os
formandos elogiaram o caráter prático dos encontros e a postura da docente ao manejar
os contratempos relacionados a estrutura de apoio como inspirações para mudanças.
Apontaram como melhorias os feedbacks mais específicos para atividades
gravadas com a construção de indicadores da comunicação eficiente para docentes.
A saúde ocupacional do docente foi considerado um tema pouco atraente na
escolha da formação. Talvez por serem formandos jovens e jovens na docência, esses
estavam focados nas descobertas de desafios e de alegrias docentes.
Sugeriu-se uma nova roupagem ao módulo para ser mais atraente com foco na
docência em Administração.
Os formandos ressaltaram que a aprendizagem do módulo foi o olhar para si
com foco em sua saúde física e as condições de trabalho docente (ou não) numa
perspectiva de carreira em longo prazo.
Para os formandos é essencial um planejamento institucional e profissional para
minimizar riscos ocupacionais nos diferentes momentos da carreira docente.
Declararam-se mobilizados pelo tema contudo não sentem-se confiantes para
compartilhar as aprendizagens com sua instituição e colegas. É um conhecimento que
será aplicado em suas próprias docência.
Quanto as mobilizações dos conteúdos, além de uma autoanálise alguns
mestrando sentiram-se instigado em conhecer mais pesquisas sobre o tema nos aspectos
psíquicos – estresse e burnout.
Para novas aplicações exclusivamente online em carga horária reduzida, há uma
sugestão de focar nos riscos ocupacionais no ensino superior, com modelos de pesquisas
relacionados a seus fatores a ser replicados nas instituições.
Os módulos de Metodologia de pesquisa I e II foram considerados atraentes
entre aqueles que buscam uma formação acadêmica. Para os iniciantes não docentes foi
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o primeiro espaço de encontro com a pesquisa. Cursar uma formação docente com olhar
metodológico rigoroso representou um diferencial para o currículo, bem como na
construção de modelo de excelência.
Para nova aplicação exclusivamente online é importante que o módulo seja
concomitante a formação com foco em pesquisa. Sugere-se seminários sobre formação
de docentes no qual os formandos possam discutir os artigos.
O olhar do coordenador sobre a abrangência da especialização ficou restrito aos
impactos das aprendizagens nas avaliações das pesquisas institucionais. Elogiou, mais
uma vez, a atuação dos três docentes indicados para formação pelos conhecimentos dos
conteúdos, atenção dedicada a docência, o olhar diferenciado focado na aprendizagem
dos alunos e a habilidade no relacionamento interpessoal. As avaliações evidenciaram
outras atitudes docentes tais como disponibilidade de esclarecer dúvidas fora do
ambiente em aula com novos canais de comunicação, aulas mais dinâmicas e
conhecimento sobre os alunos (trajetórias). Tais atitudes foram associadas e
consideradas impactos das aprendizagens nos módulos relacionados à docência.
Considerou que são aprendizagens de aplicação imediata e rapidamente reconhecidas
pelos alunos.
Na possibilidade da ação formativa ser adaptada às demandas da instituição o
coordenador aproveitaria a oportunidade para estreitar o dialogo com a instituição
referência enfatizando os impactos pela oportunidade de conhecer uma realidade
acadêmica, participando efetivamente das pesquisas relacionadas às condições de
trabalho docente e aprendizagens dos conteúdos, bem como desenvolver o mentoring
docente no aprendizado dos formandos iniciantes.

5. Considerações
A finalidade da especialização de integrar conhecimentos específicos da
docência em Administração e da área da Educação foi atendido parcialmente. Algumas
lacunas apareceram na distância entre o ideal de formação

docente e o real das

condições do trabalho. O que sinaliza a importância da ação formativa considerar o
contexto da aplicação. A oportunidade de uma ação contextualizada, específica para
uma instituição reduziria o hiato.
Considerando, ainda, a ideia de customização da ação como meio para torná-la
frente as diferentes demandas docentes, uma vez que os iniciantes buscam ferramentas
e dicas para sua prática. Os experientes desejam ampliar ao olhar para profissionalidade
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e carreira docente. Ambos buscam modelos eficientes de docência. Abre-se a
possibilidade do desdobramento dos módulos conforme a demanda de aquisição e a
especialização com questões mais identitárias do docente.
Durante a avaliação, os formandos reforçaram a importância desse olhar
diferenciado considerando a necessidade de uma formação que abrigue o ciclo de vida
do professor como propõe Huberman (2000, p.347). Sete formandos docentes estavam
no momento de entrada na carreira com 1 a 3 anos de experiência docente. Suas
expectativas em relação a formação e a carreira os direcionavam a captação de recursos
e competências docentes. Seus comportamentos e suas posturas demonstravam a
ansiedade e o desejo de aproveitar o espaço para as trocas com os docentes e colegas
mais experientes. Suas aprendizagens foram atreladas aos modelos e técnicas, com
aplicação imediata. Emerge a necessidade de uma formação prática que abriga o
mentoring docente para duvidas e trocas com docentes experientes.
Entre os quatro formandos docentes com quatro a seis anos de experiência
docente em no momento de estabilização na carreira docente a possibilidade de
ingressar numa especialização numa universidade de referência pode ser considerado o
primeiro degrau para iniciar uma carreira acadêmica. Uma realidade antes distante pelas
condições de trabalho e acessos, abre-se como uma nova expectativa despertada pelo
contato com a instituição formadora e modelos acadêmicos. A abrangência da
especialização foi proporcionar um novo olhar para a pesquisa como mote acadêmico e
diferencial em aula. Ao longo da especialização alguns formandos delinearam seus
artigos a pesquisas. Na avaliação os formando sugerem a obrigatoriedade dos artigos de
conclusão ser uma pesquisa que poderia ter desdobramentos acadêmicos com diálogos
com grupos de pesquisas nas universidades formadoras.
Os três formandos com experiência docente superior à seis anos, vivendo um
momento de diversificação e questionamento, evidenciaram a importância da formação
como fonte de modelação docente. As aprendizagens foram sinalizadas como para além
dos recursos e competências docentes, essas proporcionaram um delineamento da
própria docência em longo prazo. A busca pela especialização foi marcada pela
integração dos saberes docentes em contraponto da aquisição de conhecimentos
docentes. Para eles foi uma oportunidade de rever suas práticas e delinear os novos
passos em suas carreiras. No dialogo com os iniciantes adotaram posturas de mentores.
Lembrando, que em alguns momentos as trocas de experiências entre os
iniciantes e os experientes foram fontes de aprendizado em diferentes perspectivas, os
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novatos esperavam dicas, modelos, subsídios teóricos e práticos, bem como networking.
Os experientes reavaliaram as pertinências de suas práticas.
É importante salientar que o docente mais experiente exerce a docência há dez
anos vivendo um momento reavaliar os investimentos na profissão em longo prazo.
Sente-se seguro quanto a organização e condução das aulas, bem como nos seus
direcionamentos de carreira como professor no ensino profissional. Ainda questiona-se
a sair da zona de confronto. A especialização contribuiu para um olhar mais sensível
para os anseios e limites de seus alunos atuando numa etapa intermediaria de formação
profissional .
Frente ao cenário dessa experiência, para futuras aplicações será preciso
estruturar um mentoring entre pares formandos, o que implicaria não apenas em trocas
de práticas como também no exercício de avaliação mútua formativa.
Pensando na proposta integrativa de formação para a docência em
Administração é necessário promover um diálogo com a elaboração de um observatório
virtual da docência na área sob prisma da Didática, saberes docentes, comunicação,
expressividade e saúde ocupacional. Os módulos mais generalistas relacionados a
comunicação e saúde docente deveriam trazer questões relacionadas especificamente à
docência no ensino superior (em Administração).
Aplicar o framework proposto como uma metodologia sistêmica de avaliação
permitiu confrontar a finalidade da ação formativa, sua estrutura, sua implementação,
seus ensinos, suas aprendizagens e seus impactos como um sistema formativo,
integrando diferentes elementos que compõe a docência na área, bem como promover o
dialogo com a Educação. Avaliar esse sistema de módulos interdependentes com elos
(conexões) que abolem sobreposições do conhecimento permitiu analisar sua
importância como um modelo próximo de um ideal de formação para a docência ainda
distante à realidade do ensino na área. Valida-se a questão fim da especialização que
realimenta o desejo de formar: Como podemos atender as múltiplas demandas de
saberes docentes considerando as diversas expectativas em relação à carreira docente e
as especificidades da área?
Os formandos concluíram que a especialização vivida é apenas mais um passo
para suas formações e identidade docente com novas perspectivas e escolhas.
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MODELOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA: CONTRIBUIÇÕES PARA A
PRÁTICA DOCENTE?

Modelos de formação continuada: contribuições para a prática docente? Resumo No
universo de estudos sobre Formação de Professores verifica-se uma crescente dedicação
e intensidade de estudos envolvendo tanto aspectos relativos à formação, quanto à
prática docente. A formação continuada de professores em serviço vem sendo discutida
há vários anos, no Brasil e no exterior, sobretudo focalizando as políticas publicas e
seus desdobramentos como, por exemplo, em modelos, cursos, enfim, experiências que
podem (ou não) contribuir para o desenvolvimento profissional docente, aprimorando
saberes com melhorias para a didática e para as práticas escolares. À luz dos autores
Marcelo Garcia, Alda Marin, Giovanni, entre outros, os trabalhos cercam questões
conceituais e importantes discussões a respeito do processo de formação continuada dos
professores em exercício e possíveis impactos na profissão. Neste sentido, este painel
compreende três pesquisas de natureza qualitativa, que abordaram: uma investigação
sobre cursos de formação continuada de professores do ensino fundamental I,
focalizando a alfabetização, na perspectiva dos agentes gestores das ações de formação
da Diretoria de Ensino Sul 2 da cidade de São Paulo; a descrição e análise de um
programa de formação continuada e em serviço, o caso da Escola Municipal de Ensino
Fundamental “José Áureo Monjardim”, em Vitória–ES; a identificação das formas de
atuação docente nos modelos de formação continuada no contexto argentino e brasileiro
no que diz respeito às políticas, intencionalidades, desenvolvimento e impactos no
trabalho docente. Acredita-se que o conhecimento produzido e aqui apresentado seja um
alerta para a importância de um olhar atento a essas questões, além da necessidade
novos estudos que ampliem as evidencias deste importante momento da carreira
docente. A discussão está aberta! Palavras-chave: modelos de formação continuada;
politicas de formação continuada; professores em serviço.

Palavras-Chave: Modelos de Formação Continuada, Políticas de Formação Continua,
Professores em Serviço
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA CONCEPÇÃO DOS
AGENTES GESTORES DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO DA DIRETORIA DE
ENSINO SUL 2 – SÃO PAULO
Wellynton Rodrigues da Silva – SEE/PUC/SP

RESUMO
O objetivo deste texto é relatar investigação sobre os cursos de formação continuada de
professores do ensino fundamental I, em especial os cursos com enfoque na
alfabetização, na perspectiva dos agentes gestores das ações de formação da Diretoria
de Ensino Sul 2 da cidade de São Paulo. Buscou-se identificar, descrever e analisar
ações e concepções dos agentes formadores, responsáveis pelos processos de tomada de
decisões, planejamento, divulgação, implementação e consecução dos cursos, além do
recrutamento e seleção dos professores alvos dos cursos. Trata-se de pesquisa de
natureza qualitativa, realizada por meio de análise de documentos e legislação;
entrevistas com os profissionais gestores das ações formativas e observação do
ambiente e rotina de trabalho desses profissionais. Norteia à pesquisa a hipótese de que
esses profissionais têm pouca autonomia para decidir sobre o processo de formação dos
professores. As relações que estabelecem com as escolas e professores são marcadas por
concepções tradicionais (às vezes ultrapassadas) de formação continuada de professores.
As decisões são tomadas considerando-se, sobretudo, a aplicação das disposições legais,
tomando características de formalização burocrática, centralismo e uniformidade de
orientações para culturas escolares e docentes distintas. Apoios teóricos à pesquisa:
Marin, Candau, Mizukami e Giovanni (para definição de formação continuada), Tardif
(compreensão da constituição dos saberes de base para a profissão docente), Barroso
(por sua concepção de formação centrada na escola) e Viñao Frago (por sua análise da
distância entre a cultura escolar administrativa dos gestores e supervisores da educação
e a cultura dos profesores, que implicam em modos específicos de ver a escola e tudo
que se refere a ela).

Palavras-chaves: Formação continuada de professor; Alfabetização; Agentes gestores do
processo de formação.

Introdução

Nestes anos em que estou a serviço do magistério paulista sempre tive
uma inquietação muito grande relacionada com a formação continuada dos professores
da rede, e após assumir cargo de diretor de escola em julho de 2008, tenho percebido
uma real necessidade de formação continuada por parte dos professores da rede
estadual. Afirmo isso, baseado em minha percepção como professor. Sinto essa
ansiedade no meu cotidiano e na minha vivência com os colegas. Essa ansiedade é
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provocada pela necessidade do educador ter ferramentas que o ajudem em sua rotina
diária, para dar conta das cobranças que se impõem à função docente a cada dia.
Entretanto, a descontinuidade nas políticas, os cursos e currículos oferecidos, não
parecem atender às reais necessidades dos professores, gerando certa desconfiança e
descrença tanto em relação às reais intenções da Secretaria de Educação, quanto em
relação à efetiva eficiência dos cursos em ajudar os docentes a lidar com suas
inseguranças. Resumindo, os cursos tornam-se pouco atrativos para motivar os
docentes.
O que os professores esperam é que os cursos de formação continuada possam,
de certo modo, atender as suas necessidades no dia a dia, de profissionalizar-se, de lidar
com os alunos, da gestão da sala de aula, possibilitar oportunidades de lidar com as
novas ferramentas tecnológicas e demais exigências que se apresentam na atualidade,
além é claro, de certificá-los para possíveis evoluções funcionais na carreira docente.
No que se refere ao Estado de São Paulo são várias as propostas políticas que
surgem como resposta, na interpretação da Secretaria de Educação, à ansiedade dos
professores em se instrumentalizar e através disto resolver os problemas da educação no
Estado.
Todavia, observei que os cursos são elaborados, apresentados e, muitas vezes,
nem chegam a ser colocados em prática. Quando o são, não conseguem atender às reais
necessidades dos professores. Na realidade, a maioria dos cursos nem podem ser
classificados como cursos de formação continuada, analisados de acordo com a
literatura existente. São oficinas e orientações técnicas que funcionam com carga
horária mínima e conteúdos desarticulados. Na estrutura administrativa da Secretaria da
Educação existem as instâncias intermediárias denominadas Diretorias de Ensino. Essas
diretorias são órgãos administrativos onde ficam o dirigente regional, seus assessores,
agentes técnicos administrativos, supervisores de ensino e os professores responsáveis
pelas oficinas pedagógicas – o PCOP (Professor Coordenador de Oficina Pedagógica).
Penso que esses agentes, talvez, só reproduzam os pacotes dos cursos enviados pelos
órgãos centrais: em âmbito federal, os projetos e cursos do MEC (Ministério de
Educação) e, no âmbito da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, os cursos
oferecidos através da CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da SEESP) e, recentemente, pela EFAP (Escola de Formação de Professores) que agregou a
CENP.
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A Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo tem oferecido
cursos de formação continuada que são, alguns deles, produzidos na e pela própria
Diretoria, e outros, a maioria, reproduzidos dentro das Diretorias de Ensino, originários
de outras instâncias como: Ministério da Educação, Universidades e outros Institutos.
Muitas vezes esses cursos começam, mas são interrompidos sem nenhuma explicação,
demonstrando o descaso oficial com o professor. Outras vezes os cursos são
prejudicados pelas condições precárias em que trabalham os agentes formadores na
Diretoria de Ensino, que também são professores e, muitas vezes, têm jornada dupla,
acumuladas em dois ou mais sistemas de ensino.
No âmbito das Diretorias de Ensino, vários são os cursos oferecidos, porém, há
pouco conhecimento sobre eles. Existem pouquíssimos trabalhos sobre a atuação das
Diretorias de Ensino, gestão dos cursos concebidos pela Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo ou recebidos de outras instancias. É esse, justamente, o objeto da
pesquisa aqui relatada: a formação continuada dos professores do ensino fundamental I,
com ênfase na alfabetização, na perspectiva dos agentes gestores das ações de formação,
no âmbito da Diretoria Sul 2 da cidade de São Paulo. São as práticas e concepções
desses agentes que se espera revelar.

Referencial Teórico

São apoios teóricos para realização desta pesquisa, além de autoras como: Marin
(1995 e 1996), Candau (1996) e Giovanni (2003) – que permitiram conceituar formação
continuada, também autores como: Barroso (1997) e Tardif (2002) – que explicitam as
relações entre formação e situações de trabalho, bem como Viñao Frago (2000 e 1996)
que traz para as reflexões deste trabalho os conceitos de cultura escolar e cultura dos
gestores.

Conceituando formação continuada

Muitos são os estudos enfatizando a importância da formação continuada dos
professores. Balzan (2007, p. 99), por exemplo, em artigo no qual analisa o papel da
pesquisa na formação em serviço dos professores, encontra evidencias da função social
da investigação e seu retorno em relação à qualidade do trabalho dos professores.
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Já Candau (2007, 140), em estudo específico em que focaliza a problemática da
formação continuada de professores, seus modelos e as diferentes perspectivas a ela
relacionadas, esclarece que a maioria das iniciativas voltadas à formação continuada de
professores não toma a escola como lócus de atuação sobre o professor, ao contrário,
segue uma concepção clássica de intervenção, segundo a qual o professor busca se
atualizar em cursos fora do espaço escolar. São cursos de extensão, aperfeiçoamento,
pós-graduação, entre outros. Geralmente, alguns são feitos em universidades e outros,
nas diretorias ensino, estes últimos oferecidos pela secretaria de educação.
Tal posicionamento acerca dos termos e concepções sobre formação em serviço
estão em consonância com o trabalho elaborado por Marin (1995, p. 19) que aponta para
a
(...) multiplicidade de significados e a possibilidade de que, num

processo educativo continuado, possamos utilizar mais de um termo e
sua concepção, dependendo das circunstâncias e das necessidades.

A autora faz uma análise crítica sobre o uso indiscriminado e muitas vezes
inadequado dos vários termos utilizados para conceituar a formação em serviço dos
professores, alertando que tais usos incorrem em descaracterizar a verdadeira intenção
dessa formação. No seu estudo aponta os seguintes termos: reciclagem, treinamento,
aperfeiçoamento, capacitação, educação permanente, formação continuada e educação
continuada.
Marin coloca o grupo de termos educação permanente, formação continuada e
educação continuada como formado por termos similares e que, apesar de apresentarem
algumas nuanças, não são contraditórios, ao contrário, se completam.

A

educação

permanente, segundo a autora, “ (...) é a educação como processo prolongado para toda
a vida, em contínuo desenvolvimento”. Já formação continuada é o termo muito usado
pelos pesquisadores brasileiros, e educação continuada é o termo mais completo por
englobar e incorporar os demais além de vislumbrar todos os momentos de formação
dos professores.
Nessa mesma linha de reflexão destacam-se também as contribuições de
Giovanni (2003) e Giovanni & Monteiro (2000) – importantes para definição das
condições a partir das quais programas e ações de formação continuada podem se tornar
bem sucedidos.
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Giovanni (2003) traz elementos para conceituar “formação continuada de
professores no ambiente escolar”. Trata-se, segundo a autora, de “(...) reconhecer que
aprendizagens profissionais não são um resultado necessário da situação de trabalho e
do exercício da profissão” (p.213). Para que elas ocorram, “... alguns elementos e
condições essenciais, sistemática e intencionalmente buscados, precisam estar
presentes...”.

Saberes docentes e formação continuada

É interessante iniciar retomando, por meio dos estudos de Tardif (2000), a
definição de saberes docentes. Para esse autor, o saber docente está relacionado ao
tempo e a fatores referentes à experiência profissional. O professor constrói seu saber
com o passar do tempo, isso significa que um professor que acabou de entrar no
magistério, talvez possua saberes diferentes dos professores que já estão lecionando há
anos e que ambos possuam saberes diferentes dos professores que já estão em vias de se
aposentar. A construção desses saberes acumula-se diariamente com a prática. Logo, os
saberes dos professores relacionam-se com o saber-fazer que o professor obtêm com o
passar do tempo no enriquecimento de sua prática e com o saber-ser, que se refere à
aglutinação de valores e postura que o diferencia de outros profissionais. O trabalho
docente cria uma identidade que se incorpora ao indivíduo e o modifica, essa identidade
ganha corpo com o passar do tempo em que o indivíduo efetivamente exerce a função
de docente.
Barroso (1997) é outro autor, cujos estudos apontam para a importância da
formação contínua, em especial, a formação continuada que toma como eixo central a
escola e o exercício da profissão docente.
Por sua concepção de formação continuada de professores como formação
centrada na escola, isto é, formação que toma como princípio a afirmação da autonomia
do professor e do significado do ambiente escolar para as aprendizagens do professor
sobre a profissão.
A formação centrada na escola tem como premissa a afirmação de que o
ambiente escolar tem significado central para as aprendizagens do professor sobre a
profissão. Trata-se, segundo Barroso (1997), de uma formação focada no lugar em que
emergem as necessidades de superação das dificuldades e dos problemas da profissão.
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Relações entre as instâncias de decisão e as escolas e professores

Finalmente, outro autor que constituiu leitura básica para esta pesquisa foi Viñao
Frago (2000).
Viñao Frago analisa as funções diretivas das instituições, dos agentes e
instâncias que são responsáveis pela gestão de processos de reformas e intervenções
sobre a educação, que eles vêem, às vezes, como mudança geral na educação e que, na
realidade, segundo o autor, são aspectos que só contribuem para desestabilizar o
trabalho do professor e outros profissionais que atuam na escola, criando um clima
instável e desestimulador. Analisa também o que ele chama de “culturas escolares”,
sendo a “cultura escolar” diferente da “cultura dos gestores e reformadores”, havendo
oposições que se estabelecem nas relações entre o polo escolar e os reformadores da
educação com suas políticas macroestruturais sempre emergenciais que via de regra
desconsideram a “cultura escolar” e a “cultura dos professores”, dessa forma, fadada ao
insucesso.

Procedimentos Metodológicos
O universo da pesquisa, que foi demarcado em função do objeto a ser estudado –
cursos de formação continuada para professores do Ensino Fundamental I – e do acesso
do pesquisador à Oficina pedagógica, será a Diretoria de Ensino Sul 2 e seus agentes
formadores de professores, lotados neste órgão da Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo – que concordaram em participar da pesquisa e estão diretamente ligados à
gestão dos cursos voltados para a atividade essencial que caracteriza o trabalho do
professor do ensino fundamental I: a alfabetização. Já a amostra está dimensionada
seguindo critérios que foram definidos dentro da Diretoria de Ensino Sul 2, com a
seleção de agentes que tenham ligação com o processo de formação de professores do
Ensino Fundamenta I, trabalhando diretamente na elaboração, planejamento e execução
dos cursos com ênfase no processo de alfabetização. Para nortear a coletados dados,
foram construídos e testados os seguintes instrumentos: roteiro para análise de
documentos, roteiro para entrevistas com os agentes gestores dos cursos de formação
continuada para professores do ensino fundamental I da DE Sul 2 e roteiro para
observação do ambiente e rotina de trabalho dos agentes gestores a serem entrevistados.
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Os testes dos roteiros incluíram: a) Exame e avaliação dos instrumentos por 02
pesquisadores experientes na área; b) Entrevistas-testes com profissionais não
constantes da amostra (para verificação da adequação e compreensão das perguntas,
bem como treinamento do próprio pesquisador em situação de entrevista); c) Análiseteste de um documento similar aos que serão alvos da pesquisa; d) Realização de um
período de observação para teste do roteiro. Já a coleta dos dados incluiu análise
documental dos documentos orientadores do trabalho dos agentes gestores dos cursos de
formação continuada alvos deste estudo na DE Sul 2, com localização, leitura e registro
das informações dos documentos nos próprios Roteiros. Até o momento foi analisada a
legislação específica. Foram realizadas entrevistas com esses profissionais gestores
(agendamento, realização, gravação em áudio e transcrição das entrevistas conforme
procedimentos previstos nesse tipo de metodologia) e observação do ambiente e rotina
de trabalho desses profissionais.

Vale destacar aqui que os procedimentos para coleta, organização e análise dos
dados foram norteados, pela leitura dos seguintes autores: Bogdan e Biklen (1994),
Triviños (1987), Selltiz e outros (1965), Zago e outros (2003) e Giovanni (1998 e
1999).

Em termos de conclusão... Alguns resultados
Analisando os documentos percebe-se a política sempre emergencial – da qual
se refere Frago (2000) – e instantânea da Secretaria da Educação para atacar os
problemas relacionados ao ensino. Às vezes, normatizando um mesmo assunto, pode-se
elaborar e implantar várias Leis, Decretos e Resoluções, em períodos curtos de tempo, e
isso dificulta tanto o trabalho dos agentes formadores, quanto o dos professores que são
o público alvo desses agentes, pois não há uma continuidade nas ações, prejudicando a
consolidação das ações e da rotina do fazer. Isso tem sido rotina na Secretaria de
Educação: todo começo de ano é um novo recomeçar, mas com a incerteza pairando
sobre todos os docentes de como vai ficar a sua vida funcional e sua rotina no chão da
escola. Questões como a intensificação, burocratização, controle e fragmentação do seu
trabalho, gera uma grande instabilidade no meio docente, tanto os professores efetivos
quanto os que trabalham com contrato precário – os classificados em categorias como
“O”, “L”, “V”, “F”, etc. – de maneira geral, inclusive gestores de escola, funcionários
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de escolas e também todos os funcionários da Diretoria de Ensino. Todavia, a situação é
muito mais crítica para os professores “temporários” que devido a provas de seleção,
incerteza quanto à atribuição de aulas – se vão ou não conseguir aulas – cria um caráter,
muitas vezes, desesperador para os vários professores da rede estadual de ensino do
estado de São Paulo.
A presente pesquisa permitiu identificar quem são os agentes responsáveis pelo
processo de formação continuada no âmbito da Diretoria de Ensino Sul 2, em São
Paulo, Capital, contatar que estes agentes têm formação em nível de Pós-Graduação
Lato Sensu, que as mesmas são professoras da rede estadual, efetivas em seus cargos.
Também foi possível detectar que elas têm consciência de seu trabalho e que sabem das
suas limitações para gerir o processo de formação dos professores sob sua tutoria. Uma
delas tem concepção tradicional de educação, mas é totalmente aberta às mudanças e
incentiva à prática de novas iniciativas e métodos para melhorar o ensino. Por questões
éticas e profissionais, evitaram fazer grandes críticas ao programa de formação
continuada, mas em suas palavras fica claro que apesar de elogiarem as ações, dizem
que o modelo de formação poderia ser outro, e elas poderiam ter mais liberdade e
autonomia para decidir sobre o que oferecer aos professores, já que elas estão muito
mais próximas do professor, ou deveriam está, pois nas entrevistas, ficou claro que a
distância entre a Diretoria de Ensino e as escolas, prejudica muito o trabalho dos
PCOPs das oficinas pedagógicas em acompanhar e orientar as ações nas escolas, assim
como esta mesma distância gera elemento dificultador no deslocamento dos professores
até a diretoria para fazer os cursos, e saliente-se que, segundo as agentes de formação, é
muito difícil convocar e dá efetivo exercício aos professores em horário de aula, e fora
do horário de trabalho do professor, eles não querem devido acumulo com outras redes
de ensino e outros fatores como falta de certificação, por exemplo. Dessa forma, não
dando conta do que recomenda Barroso (1997), em tomar a escola como lócus de
formação. As agentes formadoras conhecem os problemas e a realidade das escolas,
pois são professoras, e durante as entrevistas se colocaram sempre como professora,
mas se percebe que não conseguem se posicionar plenamente diante dos seus
superiores como um professor, pois a cobrança e o formação da função de PCOP, exige
que ele se afaste do chão da escola e tome um posicionamento de fiscalizador,
controlador das ações dos professores, sendo alguns, confundidos com supervisores de
ensino, o que cria uma certa rejeição na relação com os professores.
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Com relação aos documentos oficiais que regulam o trabalho desses
profissionais pude constatar que existem várias Resoluções que tratam do assunto, via
de regra, de mudar as nomenclaturas da função do agente formador: Monitor, ATP,
PCOP, mas as atribuições são as mesmas: reproduzir os pacotes de cursos produzidos
pela Secretaria de Educação, e mesmo os que eles criam, precisam ser aprovados pela
Secretaria. Ultimamente, eles tem desempenhado um papel muito importante no
controle da implementação do Currículo Oficial Paulista, e em especial, o do Ensino
Fundamental I – alfabetização – onde criam tabelas, mapas de sondagem, tudo para
garantir que o trabalho de reprodução do currículo seja garantido nas escolas. Na
oficina pedagógica a ação de formação mais importante apontado pelas entrevistadas,
está diretamente ligada à alfabetização e funciona como um grande projeto que é o
Programa Ler e Escrever.
Uma questão importante apurada nos documentos e nas entrevistas foi a
constatação de que esses agentes tem uma autonomia relativa com relação ao processo
de formação continuada dos professores. Constatei que apesar de terem liberdade para
criar determinado curso, o mesmo só se concretiza oficialmente, após aprovação da
Secretaria de Educação e assinatura da Dirigente Regional de Ensino, homologando o
curso em questão. Também ficou claro, que com relação aos cursos produzidos pela
Secretaria de Ensino e enviados para serem reproduzidos pelos agentes, que estes não
podem ser mudado o currículo (conteúdo), e em muitos casos também não se pode
mudar o dia, nem horário, pois a Secretaria contrata formadores externos para dá
formação em determinado dia e horário e os agentes não têm autonomia para mudar
basicamente nada na organização desses cursos, é o caso do Programa Ler e Escrever
que é um pacote fechado, e que apesar de terem bom relacionamento com a formadora
e os órgãos centrais, isso não garante que terão suas reivindicações atendidas.
Outro fator importante é o fato de que apesar de contarem com uma estrutura
bem localizada e com um acervo material e humano relativamente bom, se
compararmos as condições da maioria das escolas jurisdicionada nessa diretoria, está
instância intermediária – diretoria de ensino – tem um forte apelo administrativo de
regulação do trabalho e reprodução e reforço das ações produzidas e introduzidas
através da legislação da política educacional do Governo de São Paulo. Esse espaço
que deveria ser um espaço de socialização entre os docentes da rede, tornou-se também
um espaço regulador, de pouca produção e muita cobrança. As ações pedagógicas
produzidas na diretoria têm pouco impacto na melhoria do ensino público, apesar das
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entrevistadas acreditarem que as ações do Programa Ler e Escrever tem dado bons
resultados, esses resultados estão diretamente ligados ao controle da reprodução do
currículo, não é uma formação geral onde o professor possa ampliar sua visão e mudar
sua concepção de ensino, todavia, o apelo é para que sejam controladas todas as ações
dos professores, e com isso, os resultados sejam alcançados e demonstrados através da
avaliação estadual SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado
de São Paulo), o que foi repudiado pelas entrevistadas, que dizem que os cursos de
formação continuada dos professores não deveriam está atrelados a nenhum índice de
desenvolvimento, ou prova, e que o trabalho dos professores não deveria ser medido
através dos alunos, não dá forma como está sendo feito pela Secretaria de Educação de
São Paulo, que está gerando uma pressão muito grande em todos os setores do ensino, e
que quando os índices não são atingidos, gera uma frustração muito grande em todos,
inclusive neles, e que fica difícil motivar, desmotivado. O que fica comprovado é que
as concepções de curso de formação continuada de professores que a Secretaria tem e
que são oferecidos pela diretoria de ensino são equivocadas, e aproximam-se do que
Marin (2003) chama de “treinamento”. Os professores são treinados para treinar os
alunos com o objetivo de obter bons resultados nas avaliações do ensino público, e com
isso garantir uma boa imagem do Governo Estadual frente aos órgãos nacionais e
internacionais que avaliação o desenvolvimento da educação pública.
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POLITICAS E INTENCIONALIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO
CONTEXTO ARGENTINO EM DIÁLOGO COM O BRASIL

Elaine G. M. Furlan
Universidade Federal de São Carlos
Eixo Temático 2: Didática, profissão docente e políticas
públicas
Subeixo 3 – Políticas públicas, formação continuada/desenvolvimento
profissional docente

Resumo
Esta pesquisa, como projeto de pós-doutorado e parte de um estudo mais amplo no
âmbito de um Projeto Temático, busca estudar experiências e concepções desenvolvidas
em alguns países da América Latina, priorizando aspectos da formação continuada de
professores em exercício no que tange o contexto da Argentina e tentativas de diálogo
com aspectos brasileiros no que diz respeito às politicas educacionais de formação,
intencionalidades, desenvolvimento e formato dos cursos nos últimos anos. Para isso foi
necessário abordar a participação e a percepção de agentes envolvidos neste processo,
focalizando os impactos no trabalho do professor a partir da relação com as experiências
educativas e os saberes envolvidos. Com apoio, principalmente, de Marin (1995) e
Birgin (2012) que discutem conceitualmente o uso do termo formação continuada no
Brasil e na Argentina, respectivamente, este estudo procurou discutir aspectos da
formação docente desde as reformas políticas que desencadearam processos
significativos para a formação e o exercício docente a partir de 1990. A coleta dos
dados, realizada entre 2012 e 2013, incluiu um mapeamento inicial e um estudo do
contexto argentino abordando questões sociais, culturais, políticas e históricas, além de
duas visitas ao país, percorrendo províncias e cidades, conversando com agentes que
vivenciaram este processo no país. A tentativa de diálogo com o contexto da formação
continuada no Brasil, não teve como pretensão aprofundar os vários modelos existentes
e difundidos pelo país, mas sim, explorar elementos para reflexões a partir de
desdobramentos internos e regionais em cada país e que, apesar de estarem pautados nas
mesmas bases educacionais, promovendo reformas pautadas em discursos oficiais de
mudanças significativas, destacam-se especificidades locais como, por exemplo, o
objetivo da formação continuada em cada país e o impacto no trabalho docente.

Palavras chave: educação continuada; América Latina; professores em
serviço

Introdução
De modo geral, na América Latina, várias reformas se expressaram durante a
década de 1990 com a instalação de um conjunto de dispositivos estatais com o
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propósito de regular e promover a autonomia e melhorias das escolas e de reconfigurar
os sistemas educativos. Neste contexto foram impostos alguns aspectos, dentre os quais
Krawczyk e Vieira (2008) destacam: “a reformulação do papel do Estado na provisão de
bens e serviços sociais, a substituição do controle do Estado pela incorporação da
iniciativa privada e individual na gestão pública, reservando-se ao Estado as funções de
coordenação e regulamentação” (p. 15 e 16). Assim, a organização e gestão do sistema
educacional e consequentemente das escolas e da formação docente foram questões
privilegiadas nas reformas que ocorreram nos países latino-americanos.
Nesta perspectiva vários estudos, entre eles, Shiroma, Moraes e Evangelista
(2011); De Tommasi, Warde e Haddad (1996); Oliveira, Pini e Feldfeber (2011)
caminharam no sentido de verificar quais as especificidades dos desenvolvimentos
nacionais ou possíveis semelhanças nos contextos de organização e inserção
educacional, com um olhar atento para alguns países da América Latina.
A pesquisa tratada aqui foi realizada neste âmbito possibilitando reflexões que
desencadearam processos em países vizinhos. Assim, este trabalho refere-se aos estudos
realizados entre 2012 e 2013, no conjunto de uma pesquisa desenvolvida como projeto
de pós-doutorado com interesse em estudar experiências e concepções desenvolvidas
em alguns países da América Latina, especificando aqui, aspectos do contexto da
Argentina e tentativas de diálogo com aspectos brasileiros, no que diz respeito às
politicas educacionais de formação, intencionalidades, desenvolvimento e formato dos
cursos nos últimos anos, abordando a participação e a percepção de agentes envolvidos
neste processo e os impactos no trabalho do professor, considerando a relação com as
experiências educativas e os saberes envolvidos.

Alguns apoios na discussão da formação continuada
O estudo de Marin e Furlan (2013) destaca que pensar a educação continuada
como foco de estudos para compreensão da educação implica em várias considerações
preliminares. Há aspectos relativos à origem de tais preocupações e seu incremento
desde meados dos anos de 1960; há diferentes concepções e desdobramentos delas nas
ações

propostas

ou

efetivadas;

há

aspectos

jurídico-formais;

há

variadas

implementações conforme a esfera de atuação dos sujeitos; há diferentes influências de
ações políticas em âmbitos macro e também micro dos países e de fora dele. Nesse
sentido, as autoras exploram a perspectiva comparada de análise voltada para os
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discursos sobre esse âmbito da educação continuada na formação geral de professores,
abrangendo conceitos e discussões importantes tanto na Argentina como no Brasil.
Uma referência importante, utilizada também pelas autoras, é o trabalho de
Birgin (2012) na compilação de um debate localizando três grandes períodos relativos
aos diferentes discursos sobre a educação continuada, com o interesse em explorar
momentos de surgimento e uso dos termos mais frequentes e com um olhar sobre a
institucionalização da formação docente em exercício na Argentina, considerando suas
particularidades na região e distinguindo cada período.
O primeiro período (1950 até meados de 1980) abrange os instrumentos legais
que regulam o uso do termo aperfeiçoamento nos estatutos docentes, observando-se
linhas políticas e graus de institucionalização ainda tênues. O segundo momento
(iniciado em meados de 1980) pode ser vinculado aos ciclos de reformas educativas da
época, em que capacitação é o termo de maior uso, destacando que atualização também
manifesta um crescimento relativamente notável, ambos fazendo referência à formação
inicial como insuficiente ou incapaz de formar para as novas exigências educacionais.
Por último, a década de 1990 retrata um momento de transição em relação à
nomenclatura, englobando alguns termos utilizados desde a década de 1980, incluindo
novos e reforçados na década seguinte. Entretanto, Marin e Furlan (2013) destacam a
preocupação de Birgin (2012) quando alertam que os mesmos termos podem adquirir
significados diferentes em outros tempos.
Além desses termos, entende-se a necessidade de esclarecer o significado do
termo “em serviço”, no contexto argentino que é denominado para qualquer ação que
seja executada no horário de trabalho dos professores, seja no ambiente de trabalho, ou
não, mas que não somam pontos (puntaje) para a classificação dos docentes. É algo
semelhante ao que acontece no Brasil por meio das ações das Secretarias de Educação,
com temáticas variadas, porém com uma diferença significativa: na Argentina a maioria
dos cursos é na modalidade presencial, dentro das escolas, no horário de trabalho e
envolvendo todos os atores necessários, com direito a substitutos para suas atividades.
Por outro lado, a formação “fora de serviço” (realizada em horários alternativos ao
trabalho) é considerada como uma iniciativa pessoal em busca de aperfeiçoamento
profissional e tem objetivos diversos, porém o principal deles também é a obtenção de
pontos para melhorar a classificação em busca de se tornarem efetivos, trocar/escolher a
escola que querem trabalhar ou para ascensão de cargo, ou seja, para direção da escola.
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No Brasil, o trabalho de Marin (1995) é referência importante para discutir
conceitualmente a formação continuada. A autora aborda o aperfeiçoamento no sentido
de corrigir “defeitos”, adquirindo maior grau de instrução, sendo possível deixar alguns
saberes fora de foco, possibilitando a aquisição de outros, de forma que as ações e
pensamentos indesejáveis, inúteis ou pouco interessantes possam ser substituídos por
outros mais relevantes, coerentes e necessários. Capacitação é expresso por ações no
sentido de obter patamares mais elevados de profissionalidade, ou seja, tornar capaz ou
habilitar por um lado e, por outro lado, o sentido de convencimento ou persuasão,
promovendo inculcação de ideias, processos e atitudes como verdades a serem
simplesmente aceitas. E o termo reciclagem é destacado pela autora, como muito
presente e aparecendo como significado de “atualização pedagógica”, sobretudo na
década de 1980, tanto nos discursos cotidianos e da imprensa, como qualificador de
ações de órgãos públicos e privados, envolvendo profissionais de várias áreas, incluindo
a de educação.

Os caminhos da pesquisa
O primeiro passo foi um estudo acerca do contexto dos modelos de formação em
serviço na América Latina (BELLO, 2008) destacando alguns países com potencial para
estudo, entre eles a Argentina. Na sequencia, a pesquisa se desdobrou em dois
momentos: uma primeira visita ao país, possibilitando um mapeamento acerca de
estudos, lugares e pessoas que poderiam contribuir para os objetivos deste trabalho, com
a ideia de mapear acervos, escolas, institutos de formação e universidades além de
localizar sujeitos para compor o processo de entrevistas com agentes que vivenciaram o
processo de formação continuada, desde a década de 1990, seja como formador,
professor-aluno de cursos, pesquisadores ou estudiosos do tema de modo que pudessem
contribuir para o entendimento do contexto político, social e histórico, focalizando a
trajetória das políticas públicas voltadas para a formação continuada de professores e a
relação com o trabalho docente. Em um segundo momento ocorreu o retorno à
Argentina, após um período de discussões e reflexões com outros pesquisadores
brasileiros e estudiosos dessa temática, possibilitando ampliar questões que,
inicialmente, pareciam simples, certas e determinadas considerando o contexto das
políticas desenvolvidas na América Latina. Nesse sentido, foi possível percorrer
algumas províncias e cidades, conhecendo e vivenciando a realidade local das
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comunidades, dos professores e dos espaços de formação que permitiram um mergulho
mais profundo neste estudo.
Algumas considerações, previamente anunciadas na primeira visita ao país,
foram o ponto de partida durante as entrevistas com os sujeitos da pesquisa; assim,
inicialmente foi solicitada, aos entrevistados, uma reflexão focalizando as
intencionalidades, os modelos, o formato e desenvolvimento das ações de formação
continuada no país, de modo a explorar aspectos do trabalho docente nos cursos de
formação realizados nos últimos anos na Argentina. Na sequência, as seguintes questões
nortearam as entrevistas, em um processo dialogado com os sujeitos, explorando seus
relatos a partir de experiências vivenciadas:
1. A formação continuada na Argentina não teve como foco a titulação dos professores
primários em serviço. A maior parte desse público já tinha formação superior e
participava dos cursos como forma de capacitação docente, termos utilizado nos
documentos consultados. Diante disso, qual a intencionalidade da formação continuada?
2. Grande parte das ações de formação de professores em serviço na Argentina foi
organizada e financiada pelo Ministério de Cultura e Educação da nação por meio da
Rede Federal de Formação Docente Contínua (RFFDC), na década de 1990. Como
ocorreu o desenvolvimento desse processo e o formato dos cursos?
3. Há uma grande quantidade e diversidade de instituições que oferecem formação
continuada na Argentina. Explore um pouco as questões que envolvem o trabalho
docente neste contexto.
As entrevistas, assim como, o mapeamento inicial resultaram em muitas
informações sobre o processo de formação continuada, que neste estudo, serão
exploradas a partir do contexto e desenvolvimento desse processo, além das
expectativas e impactos no trabalho dos professores.

O contexto e impactos da formação continuada para as práticas docentes
A reforma educacional que ocorreu na Argentina na década de 1990 foi
concomitante às mudanças no âmbito econômico e político que radicalizaram a
implantação de medidas neoliberais. Foram priorizadas as decisões de transferência de
responsabilidades da gestão dos serviços educativos às províncias e, ao mesmo tempo, a
suposição de um consenso em torno de um novo modelo para o sistema educativo por
meio de uma normativa e da progressiva recuperação do estado nacional como promotor
da educação nacional.
A respeito disso, Braslavsky (1998) relata que o Conselho Federal de Cultura e
Educação estabeleceu uma metodologia, para elaboração dos conteúdos básicos comuns
(CBC), pautada em consultas a especialistas a respeito de necessidades educativas e
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conteúdos provenientes de uma série de disciplinas. O problema que se instaurou,
segundo a autora, foi que apresentaram ofertas muito amplas, com dispositivos
curriculares pouco viáveis e sem atenção a questões importantes, tais como, tempo de
desenvolvimento , perfil dos docentes e recursos didáticos, concordando com Tiramonti
(1997) na discussão acerca do mecanismo de “processamento” por parte de seus agentes
causando nas províncias uma simples “aceitação” sem realizarem as necessárias
mediações. Neste sentido, acordar a metodologia de trabalho entre estado federal e
províncias foi um passo importante e nesse processo de transformação educativa estava
incluída a formação continuada dos professores argentinos.
Com a sanção da Lei Federal de Educação (ARGENTINA, 1993) foi
estabelecida a necessidade de se criar uma estrutura de capacitação e aperfeiçoamento
para todos os docentes argentinos. A maior parte das ações foi organizada por meio da
Rede Federal de Formação Docente Contínua (RFFDC), assegurando a circulação de
informações de modo a concretizar as políticas acordadas, oferecendo um marco
organizacional em relação a um plano federal de formação continuada e que foi
organizada a partir de um cenário heterogêneo de instituições e agentes, geralmente
vinculados com aspectos da capacitação nas décadas anteriores, supondo um esforço
amplo para envolver cerca de 650.000 docentes em serviço em todos os níveis da
educação; a ideia central era a de criar critérios comuns para a renovação dos conteúdos
curriculares, considerado esse um processo imprescindível e urgente para a
transformação educativa proposta.
A modalidade dos cursos oferecidos poderia ser presencial, semipresencial ou a
distancia, porém a grande maioria aconteceu de forma presencial, segundo Serra (2004),
e a política promovida em âmbito nacional não modificou algumas questões que
estavam na base das limitações do sistema: o dispositivo de capacitação, o curso e a
dinâmica que atribui aos docente e nesse campo, os docentes ocuparam (e ainda
ocupam) um lugar subordinado, pois a apropriação do capital cultural institucionalizado
e representado pela certificação dos cursos que outorgam pontuação é um meio para
melhorar a posição na carreira docente, incluindo o acesso a outros cargos e a
possibilidade de sair da sala de aula. Foram crescentes as críticas de analistas, agentes
sindicais e demais envolvidos reconhecendo este modelo de formação, precarizando
profundamente o trabalho docente, não trazia contribuições para a prática dos
professores nas escolas. Este estudo evidenciou que a maioria dos sujeitos considerou
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que suas necessidades não eram atendidas neste modelo de formação, principalmente no
que tange aspectos em sala de aula.
Em 1995 foi criado o Programa Nacional de Gestão da Capacitação Docente
(PNGCD), que assumiu a maior parte da gestão da Rede, cuidando da organização dos
circuitos de capacitação. Nos anos seguintes, entre 1996 e 1998 foram implantados 256
cursos de atualização disciplinar para atender cerca de 23.000 formadores por meio do
Programa Nacional de Atualização Acadêmica para Professores de Professorados
(Argentina, 2010) atingindo, assim, a formação dos formadores.
No início dos anos 2000 a RFFDC foi perdendo força política, colocando fim a
um plano global “transparente” de distribuição, segundo opinião de alguns agentes
entrevistados e envolvidos neste processo. Além disso, estava claro para os analistas
que o problema da escola não se esgotava e não se resolvia apenas com o olhar para os
conteúdos e a capacitação dos professores para essa perspectiva. Encaminhava-se,
portanto, a discussão a respeito do desenvolvimento profissional.
Em 2003 o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia iniciou uma revisão da
política de formação de professores à luz de novos critérios: visualização da formação
docente como um processo contínuo, tentando aproximar a formação inicial e a
formação em serviço; necessidades práticas dos docentes em aula como foco principal
dos programas de formação em serviço; formação sistemática e apoiada por um tempo;
programas específicos centrados nos problemas de ensino em condições adversas;
diversificação das instituições e articulação dos sistemas institucionais de formação
docente contínua; articulação das políticas de desenvolvimento profissional com a
carreira docente; aproveitamento das tecnologias de informação e comunicação (TICs).
A tentativa é a de recuperar a escola como espaço de aprendizagem e revalorizar sua
função como instituição integradora, de grande potencial de vínculos e laços sociais e
para construtora da cidadania; o discurso oficial é o de que a prática deixa de ser um
campo de implantação e passa a ser uma fonte de saber, no qual os professores geram
um conhecimento específico sobre o ensino, portanto, diversas ações pedagógicas e
socioeducativas estão sendo colocadas na direção de que os “maestros” possam ensinar
e todas as crianças possam aprender.
Em 2006 é sancionada a Lei da Educação Nacional nº 26.20/2006 em
substituição a Lei Federal de Educação (1993). Começaram a ser incluídos aspectos de
capacitação mais relacionados com a função docente e não somente com os conteúdos
curriculares que eles deveriam dominar, além de questões sociais que se destacavam no
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ambiente escolar e um conjunto de temas voltados para o “mundo contemporâneo”, com
a convicção de que, se não se tem certa formação ou representação para as questões
postas na sociedade vigente, não é possível entender o que se passa nas famílias e na
comunidade em que os alunos estão inseridos. Para reforçar essa ideia, o Instituto
Nacional de Formação Docente (INFD) tem, entre suas funções atuais, a de planejar as
políticas de formação inicial, continuada e de desenvolvimento profissional. (Coria e
Menghini, 2010).
A respeito das intencionalidades, percebe-se a forte discussão e disparidade em
relação à autonomia de cada lugar, mediante sua força política e econômica para resistir
ou aderir a uma política de estado. Isso refletiu diretamente na formação dos
professores, seja no preparo para a profissão ou em relação à capacitação dos docentes
em serviço. A questão da autonomia provincial é muito forte na Argentina; dependendo
do contexto histórico, político, social e, principalmente econômico, cada província
pode-se resistir ou aderir às ações políticas federais.
Durante os últimos anos, a formação continuada na Argentina teve uma
abrangência no cenário educacional, podendo ser definida como tudo o que vem depois
da formação inicial e oferecida por várias instituições públicas ou privadas, incluindo
Institutos de Formação Docente, escolas de capacitação, sindicatos, editoras,
proporcionando uma diversidade de temáticas, em horários, tempos, metodologias e
grupos variados, sob o credenciamento do governo, mas sob o financiamento dos
próprios professores que necessitam dos pontos e da melhor classificação para o
ingresso, a estabilidade ou a ascensão no sistema educacional. Cada jurisdição cria
comissões avaliadoras para credenciamento das instituições que pretendem oferecer
capacitação e há, periodicamente, convocatórias estabelecendo critérios acordados por
meio de discussões políticas.
De todo modo, é importante destacar que a formação continuada na
Argentina não teve (e ainda não tem) como principal objetivo a
titulação dos professores em serviço. Isso responde uma questão
importante a respeito da diferença em relação a alguns modelos
brasileiros denominados de formação continuada como, por exemplo,
o PEC (Programa de Educação Continuada) – Formação Universitária,
no município e estado de São Paulo, que visou titular professores em
serviço por meio de programas de capacitação, para atender às
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exigências da atual legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96 (BRASIL, 1996).

Foi possível apreender que houve uma grande sensação de instabilidade e
necessidade de buscar cursos de capacitação, porém com objetivos diferentes: no
Brasil, a necessidade de atender uma exigência legal e adquirir o título superior para o
exercício da docência; na Argentina, embora os professores já tivessem formação em
nível superior, necessitavam se adequar às novas realidades e mudanças a partir da
reforma do sistema educacional, que estavam pautadas em acordos (promovidos pelo
Ministério de Cultura e Educação) de aspectos básicos a serem colocados em prática,
por toda nação abordando, principalmente: a caracterização dos ciclos e níveis de
estrutura de ensino, os objetivos e conteúdos básicos comuns (CBC) dos currículos
desses distintos níveis e ciclos.
A respeito do desenvolvimento e formato dos cursos um aspecto importante é a
permanência do enfoque não universitário para a formação continuada e em serviço na
Argentina; outro aspecto que diferencia dos modelos brasileiros, que privilegia o
ambiente universitário para ações de formação continuada.
Segundo Cépeda (1997) a oferta de programas de capacitação docente na
Argentina se multiplicou significativamente, envolvendo instituições públicas e
privadas na convocação permanente de professores para cursos, seminários e talleres,
sob grande diversidade de temas, obtendo massiva resposta. A autora propõe algumas
reflexões a partir da relação entre os múltiplos esforços de capacitação e seus limitados
resultados e entende como necessário o conhecimento sobre a prática como eixo
articulador da formação docente. Isso porque os professores, em geral, esperam
soluções concretas para problemas cotidianos vivenciados nas escolas e salas de aula,
vindas de fora, ou seja, de “especialistas” que indiquem como proceder em tais
situações; em geral, a motivação docente em capacitar-se está pautada em três principais
interesses: compensar carências profissionais; inovações; acesso a cargos diretivos. No
entanto, o critério para cada situação está pautado na necessidade de cada professor e no
momento da carreira docente, ou seja, nada o obriga a capacitar-se (fora de serviço) se
ele entendesse que sua situação é estável ou confortável. Por outro lado, em relação à
capacitação em serviço, mesmo obrigados a participar (como em alguns casos
brasileiros), o aproveitamento está relacionado à sua percepção de possível
aplicabilidade e aproximação da realidade e prática escolar, assim como à experiência e
conhecimento profundo do formador a respeito do assunto a ser tratado.
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Neste sentido, Pitman (2012) levanta uma discussão pertinente a respeito das
funções da formação continuada, ou seja: para quem é a capacitação, para o docente ou
para o sistema? A autora faz referência a duas principais funções: a primeira, vinculada
ao aperfeiçoamento docente, orientada a possibilidade do docente apropriar-se de novos
saberes que acompanham seu crescimento profissional; assim, a formação continuada
requer estruturas institucionais permanentes, autônomas e com vínculos contínuos com
os agentes de produção dos saberes pedagógicos. A segunda função, vinculada à própria
ideia de capacitação, refere-se à necessidade de formar os agentes educativos em
diferentes saberes relacionados a intervenção do sistema, toda vez que certo estado de
coisas quer ser alterado, modificado, renovado; esta é a típica formação que se promove
quando se conduzem diferentes políticas educativas.
São questões que podem ser refletidas em qualquer contexto regional e que
devem permear as intencionalidades para a formação continuada de professores.

Algumas considerações
Embora esta pesquisa tenha proporcionado grande entendimento a respeito dos
desdobramentos da formação continuada no contexto argentino entende-se a
necessidade de ampliar os estudos no sentido de um aprofundamento das análises, assim
como, eventualmente ampliar a discussão com outros países da América Latina, como o
caso brasileiro. É importante destacar que nos últimos anos, os países dessa região
sofreram pressões dos organismos mundiais que têm priorizado a formação dos
professores que já estão em serviço por meio de vários programas, entre eles, os de
educação a distancia, considerados, no Brasil, uma urgente necessidade dado o número
de professores com formação insuficiente e as dimensões continentais. Tais
modalidades são defendidas com o aparato dos princípios neoliberais pelas
possibilidades de ampliação numérica com baixo custo, e vem sendo utilizadas em larga
escala com vários modelos de formação de professores, entre eles, os destinados para os
docentes em serviço, como é caso do Programa de Educação Continuada (PEC –
Universitário), difundido no Brasil no final da década de 1990, entrando nos anos 2000.
No caso argentino, o desafio de concretizar uma mudança profunda determinou
uma série de estratégias para garantir resultados efetivos, mas com pouco impacto nas
práticas cotidianas escolares. Os modelos e ações foram pouco compreendidos pela
sociedade e criticados pelas organizações sindicais e de docentes, assim como, pelos
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professores que priorizaram questões justas aos processos de mudanças e
transformações.
Neste sentido, a partir de algumas considerações, previamente anunciadas no
primeiro contato com o país, buscou-se ampliar estas questões, assim como, o
entendimento a respeito do impacto no trabalho docente, foco principal deste estudo,
como tentativa de discutir as políticas, as intencionalidade e o desenvolvimento de
ações que podem (ou não) apoiar a prática docente, dentro e fora da sala de aula.
Dessa forma, é possível considerar alguns aspectos importantes que a pesquisa
suscitou como, por exemplo, os principais objetivos para a formação continuada,
destacando na Argentina a adequação do trabalho docente às novas demandas
institucionais, geralmente vinculadas à implementação de reformas curriculares de
níveis de ensino e conteúdos.
Emerge, também a discussão dos objetivos da formação continuada fora e em
serviço. No Brasil, há pouco incentivo para o aperfeiçoamento e capacitação fora de
serviço, ou seja, a maioria dos cursos, nos quais os professores participam, está voltada
para ações políticas impostas e, portanto, obrigatórias, ou muito incentivadas, para os
professores das redes de ensino. No entanto, apesar das mesmas bases neoliberais, o
mercado da capacitação e formação docente que se constitui no Brasil foi diferente em
relação ao da Argentina, principalmente pela necessidade de titular os professores
atuantes nas redes de ensino brasileiras aproveitando, portanto, para adequar a formação
dos professores, também em relação a essa questão posta na atual legislação. Por outro
lado, verifica-se uma similaridade em relação à classificação dos docentes na rede
pública estadual, embora o principal critério não seja a formação continuada e sim o
tempo de exercício docente e provas/avaliações anuais e classificatórias.
As ações para a educação continuada, no contexto argentino, foram exploradas
na diversidade em relação às modalidades, formas de atuação, carga horária, temáticas,
enfim da própria capacitação que vai muito além da RFFDC, que foi apenas uma
tentativa de centralização por parte do governo federal. No entanto, os desdobramentos
mostraram-se muito intensos em cada região e em formatos muito diversos, dependendo
de várias questões políticas, econômicas, culturais e históricas. Assim, cada província,
por meio de sua autonomia, decide, como e quando são implantadas tais ações.
Esta é uma questão que também difere, em alguns aspectos, do contexto
brasileiro, principalmente em relação à dimensão política e sindical, com constantes
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lutas e embates, na tentativa de manter a autonomia provincial e as conquistas históricas
em relação, por exemplo, à estabilidade na carreira e ao estatuto docente.
Enfim, são muitas as questões a respeito da formação docente e, em especial da
continuada e em serviço, que ainda precisam ser ampliadas com estudos posteriores.
Esta pesquisa, no entanto, não teve a pretensão de esgotar o assunto, mas muito pelo
contrário, teve como objetivo uma imersão no contexto social, político, econômico e
educacional da Argentina nos últimos anos, procurando entender o caminho
educacional, a formação e o impacto no trabalho dos professores, para posteriores
cotejamentos com a situação de outros países da América latina.
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FORMAÇÃO COLABORATIVA DE PROFESSORES EM SERVIÇO: UMA
POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA

Neusely Fernandes Silva-Speakes
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

RESUMO: Esta apresentação é introdução à pesquisa em andamento, em nível de
Doutorado no Programa de Estudos Pós-graduados em Educação, História, Política,
Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) que objetiva
descrever e analisar um programa de formação contínua em serviço, o caso da Escola
Municipal de Ensino Fundamental “José Áureo Monjardim”, em Vitória–ES. Por ser
um programa pioneiro no estado e de reconhecido sucesso. Objetiva também conhecer
os limites e as possibilidades da sua realização e influência na organização das relações
sociais dentro da escola. Analisando este programa do JAM a pesquisa busca detectar,
descrever e analisar as condições para a criação de uma proposta de formação na escola,
bem como as características que a marcam como uma atividade colegiada. Trata-se de
uma pesquisa primordialmente de caráter empírico com a contribuição de depoimentos
e entrevistas. E também analisa alguns documentos, leis e estatutos que regem a
educação tanto nacional quanto local, A pesquisa abrange o período de atribulação da
escola em 1996 até 2000, quando aconteceu uma mudança de governo municipal de
Vitória – ES, instaurando-se uma nova política para a educação do município. A
pesquisa busca com apoio de conceitos veiculados por Keneth Zeichner, Andy
Hargreaves, Marcelo Garcia, juntamente com outros autores que contribuíram para
análises relativas à organização escolar e formação de professores. Mediante aos dados
já foi possível detectar elementos estruturantes, nesse percurso, fundamentais para a
existência do estudo e formação continuada na escola. São situações que extrapolam as
relações dos professores com as atividades regulares da escola demonstrando que é
possível fazer um projeto de formação capaz de promover mudanças significativas na
escola e na criação de novas perspectivas para a educação.
Palavras-chave: Formação continuada na escola. Comunidade de aprendizagem

INTRODUÇÃO
O interesse em entender como se organizam programas de formação em serviço
de professores e como esta organização afeta a vidas dos indivíduos e do grupo
organizado, bem como a importância do estudo coletivo e colaborativo levaram-me a
conhecer o programa realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Jose
Áureo Monjardim- (JAM)”, Vitoria – ES, um programa pioneiro, singular, articulado e
uma experiência de sucesso e bastante frutífera.
Essa escola foi criada em 1969, para atender a população da região de
Jucutuquara, tendo sido fechada em 1988, logo depois de ser municipalizada. A
reabertura da escola era uma reivindicação recorrente e ficou ainda mais forte com a
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eleição do prefeito Dr. Vitor Buaiz, que governou o município de Vitória de 1989 a
1992, morador não só do bairro como da Ladeira Modesto de Sá Cavalcanti, onde fica
localizada a escola. Ele conhecia a reivindicação dos vizinhos. E a reabertura da escola
foi um dos seus primeiros atos administrativos e a escola foi entregue aos moradores
ainda em 1989.
Quando a escola voltou a funcionar tanto os moradores da região quanto os
profissionais da Secretaria de Educação viram uma possibilidade de fazer um projeto
diferenciado de educação, com uma gestão também diferenciada e com ação de todos os
agentes envolvidos no processo de criação e implantação daquele modelo de escola.
A escola foi reaberta, em condições físicas precárias. Foram os moradores que
fizeram a limpeza e pequenos reparos na estrutura no velho casarão da Família
Monjardim para permitir o funcionamento da escola.
Passada a fase de adaptação física da escola para o seu funcionamento a escrita
coletiva de documentos que resguardassem e direcionassem os objetivos da escola e de
seus atores. O Projeto Político Pedagógico dedicou-se à descrição das Diretrizes e
Princípios Básicos do Projeto JAM, pregando a construção de uma escola voltada para
a “construção de um ensino público de qualidade, crítico, científico e transformador”
(VITÓRIA, 1992, p.08). O projeto propôs:
1º. A busca permanente por uma identidade teórica e metodológica
nas práticas pedagógicas desenvolvidas da pré-escola ao 1º grau,
resguardadas as suas especificidades.
2º. A formação de grupos de estudos envolvendo todos os
profissionais da escola para aprofundamento teórico das práticas de
avaliação permanente das mesmas, a partir de um eixo filosófico.
3º. A realização de subprojetos educacionais ou que se destinam a
discutir as áreas do conhecimento. A inserção de subprojetos ao
projeto pedagógico da EPG JAM deverá acontecer sempre que
possível e na medida em que não houver conflito do ponto de vista
teórico ou metodológico com o eixo filosófico.
4º. A elaboração de textos, de proposta curricular, documentos e
materiais didáticos no sentido de enriquecer as práticas realizadas no
desenvolvimento do projeto com vistas a publicação.
5º. Oportunizar aos profissionais que atuam na pré-escola e de 1ª a 4ª
séries o pagamento de horas extras para a formação de grupos de
estudos e/ou acompanhamento dos alunos com necessidades
diferenciadas de aprendizagem e ainda aos profissionais de 5ª a 8ª
séries a garantia de parte de sua carga horária de trabalho para prestar
assessoramento aos profissionais da pré-escola e de 1ª a 4ª séries.
(VITÓRIA, 1992, p. 08-09)

Ou seja, houve várias reuniões, os moradores do bairro de Fradinhos e
profissionais da educação visitaram as casas da vizinhança para obter número suficiente
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de matrículas que garantissem o funcionamento da unidade escolar. As intenções dos
profissionais de educação, alunos, pais de alunos e moradores dos bairros no entorno da
escola estão explicitadas no Projeto Político Pedagógico (PPP) finalizado em 1992. O
objetivo da formação era o estudo contínuo e permanente de temas relativos e relevantes
para o JAM e garantir a comunhão de ideias, o trabalho pedagógico coletivo e
multidisciplinar. Essa formação, que ainda existe na escola, auxilia também a
reconhecer de forma mais ágil os problemas da escola e buscar soluções com a mesma
agilidade.
O objetivo desta comunicação é estudar a criação de um projeto próprio da
escola, a EMEF JAM, as relações sociais construídas na escola, bem como, as práticas
de estudo coletivo na escola. Trata-se de uma pesquisa de caráter empírico com a
contribuição de depoimentos e entrevistas, e análise de documentos.

Sobre formação continuada de Professores
Os primeiros registros de pesquisa sobre formação continuada na CAPES
aparecem no ano de 1988. Mas, a primeira pesquisa acadêmica registrada no Banco de
Teses e Dissertações da CAPES, discutindo a formação do professor em serviço, só
aconteceu em 1992, dissertação de mestrado da professora Luiza Helena da Silva
Christov, Fazer e aprender no trabalho o trabalho de todo dia, sob a orientação do
Professor Celso Ferretti e depois somente no final da década de 1990 é que o tema
ganhou um maior volume de trabalhos.
As pesquisas feitas em formato de dissertações ou teses ajudaram a conhecer as
vertentes e tendências da pesquisa sobre a formação continuada de professores no Brasil
e ajudaram a encontrar o caminho para este estudo.
Vários autores me serviram de alicerce para construir este estudo, autores que
me mostraram aspectos e realidades diferentes, mas com a mesma preocupação.
Zeichner (1998), por exemplo, faz um retrato bem detalhado do caminho de pesquisas
sobre a Formação de Professores nos Estados Unidos, o autor apresenta como é
organizada a formação de professores naquele país, pois acredita que é preciso conhecer
esse processo para entender o caminho pelo qual seguem as pesquisas na área de
formação. A formação nos Estados Unidos acontece em nível estadual podendo
diferenciar de um estado para outro sem interferência direta do governo federal e, como
existe uma insuficiência de profissionais disponíveis, podem ser criados “caminhos
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alternativos” para formação e, consequentemente, a compleição dos quadros nas
unidades de ensino. A maior carência de professores está presente nos grandes centros
urbanos especialmente nas escolas públicas em regiões de baixo nível econômico e de
populações não brancas, em sua maioria, falantes não nativos de Inglês. Segundo
Zeichner (1998), as cerca de 1300 escolas de formação de professores continuam
formando professores para atuarem em escolas de classe média, branca e monolíngue
(apenas Inglês), e diante da realidade entre 30% e 50% dos profissionais abandonam a
carreira até o quinto ano, aumentando a defasagem. E isso acontece pelo baixo status da
profissão, das condições inadequadas de trabalho e falta de autonomia profissional.
Desse modo, recentemente a preocupação dos cursos de formação inicial e continuada
de professores tem dado ênfase à formação de professores reflexivos.
Zeichner (1998) tece duas críticas importantes: a primeira é o descaso das
autoridades governamentais que não usam os dados e conclusões das pesquisas para
construir políticas e ações para melhorar a educação no país. E a segunda crítica é
direcionada aos pesquisadores norte-americanos que por “arrogância” não consideram
as pesquisas feitas em outros países e nem sequer conseguem pesquisar em outra língua
diferente do inglês, desprezando todo o conhecimento produzido mundo afora.
Para Marcelo (1997) aprender a ensinar também é uma preocupação
predominante nas pesquisas realizadas na Europa. No entanto, a maior indagação
consiste em descobrir os processos pelos quais os professores geram conhecimento e
que tipos de conhecimentos adquirem. Ainda de acordo com Marcelo, as pesquisas
nessa orientação podem ser distribuídas em três grupos: a) os estudos sobre o
processamento de informação e comparação entre especialistas e iniciantes; b) os
estudos sobre o conhecimento prático e c) por último a pesquisa sobre o conhecimento
didático do professor.
Sob o eixo de descobrir como é formado o professor, Marcelo divide os estudos
em três grupos. No primeiro aborda a pesquisa sobre a formação inicial de professores
que trata quase exclusivamente sobre o estágio compara os programas e as pesquisas
sobre estágio e formação inicial em vários países da Europa, Ásia, América e Oceania.
O segundo grupo de pesquisa tem o foco voltado para os professores principiantes e
iniciação profissional, sendo que as pesquisas sobre o desenvolvimento profissional são
o último grupo. Os procedimentos da pesquisa em sua maioria qualitativa a preocupação
dos pesquisadores europeus é conhecer todas as etapas da construção da carreira e vida
profissional dos professores. Por caminhos diferentes os americanos - que evidenciam a
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pesquisa longitudinal, etnográfica e baseada nos estudos de caso – e os europeus - que
estudam, de forma segmentada, as fases da vida profissional - buscam o mesmo lugar,
pretendem o mesmo fim. Marcelo (1997) sugere novos temas para pesquisa
considerando os processos de mudança e como os professores aprendem o
desenvolvimento do currículo, o desenvolvimento da escola, os próprios processos de
formação, as relações entre as instituições de formação inicial e as escolas e, finalmente,
considerando as novas figuras formativas (a dos assessores) para tentar preencher
algumas das lacunas deixadas pelas pesquisas.
Marcelo (2009) trata da formação do profissional docente a partir das conclusões
estabelecidas depois da análise de relatórios internacionais relacionados ao
desenvolvimento da educação. Tais relatórios indicam o papel principal do professor no
sucesso da aprendizagem. Os relatórios citados são o da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2005: Teacher matter: attracting,
developing, and retaining effective teachers, que afirma, segundo Marcelo, desde 1998,
existir um grande número de pesquisas ligando os resultados dos alunos, a forma de
ensino dos professores e à qualidade dos professores, como explicação. A Associação
Americana de Investigação Educacional (AERA), em seu relatório publicado em 2005,
também conclui que a ação do professor influencia direta e decisivamente na
aprendizagem dos alunos e na eficácia das escolas. Desta feita, Marcelo revela a
preocupação com a formação do professor, mais precisamente com a continuidade da
formação do profissional docente. Afinal: “Como se aprende a ensinar?” Para o autor o
termo desenvolvimento profissional do professor é mais adequado.
Depois de definir o conceito, Marcelo (2009) busca traçar as características do
desenvolvimento profissional do professor. Para este autor o desenvolvimento acontece
num processo no qual o professor aprende de forma contínua, em longo prazo e de
forma ativa. As experiências acumuladas e o conhecimento prévio vão fundindo-se de
modo a alicerçar este desenvolvimento profissional; as mudanças na escola e a ação
coletiva também exercem papel importante nesse processo. Entender o professor como
um profissional em constante desenvolvimento, num processo contínuo de evolução
pode explicar o que dizem as pesquisas dos organismos internacionais, preocupados
com o desenvolvimento econômico dos países a que estão ligados, que mostram a
importância da ação dos professores para a aprendizagem dos alunos e melhoria da
escola.
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No Brasil, Marin, Giovanni e Guarnieri (2011) sistematizam princípios a partir
de pesquisas com base nas necessidades evidenciadas em escolas públicas de ensino
fundamental. O grupo de professoras, da Universidade Estadual Julio de Mesquita
Filho, UNESP/Araraquara, uniu-se à equipe técnica e corpo docente da escola para
tentar conhecer e enfrentar as dificuldades do trabalho pedagógico nos quatro primeiros
anos do ensino fundamental. O problema surgido na escola e o pedido de ajuda para a
academia resultaram numa experiência de formação continuada na escola, ou seja, o
encontro da teoria com a prática cotidiana da escola. A pesquisa reconheceu uma série
de insatisfações que marcou o início dos trabalhos tais como a forma de abordagem do
tema atendimento ao professor em serviço e a inoperância histórica dos mecanismos,
medidas e órgãos criados para fazer em face de tais necessidades. A ausência de estudos
sobre a experiência didática foi outra insatisfação que desafiou a equipe. Para a
realização da pesquisa e do trabalho de cooperação foram traçadas algumas diretrizes e
definiu-se que as insatisfações e deficiências serviriam de motivação, toda intervenção
viria depois de estudo analítico, o respeito pelo trabalho e pelo conhecimento dos
professores e também o retorno imediato a todos os participantes do processo. Com
atividades previstas e planejadas e ações articuladas depois de uma fase de
conhecimento dos desafios, síntese e análise da situação a ser estudada, o grande grupo
iniciou outra etapa de ação e a equipe acadêmica trabalhou organizando dados,
providenciando material, selecionando “falas” e organizando “retornos” para o grande
grupo. Esta pesquisa trouxe à luz alguns aspectos e dificuldades da formação em
serviço, pois essa modalidade de formação constitui um desafio especialmente pelas
condições materiais desse serviço, sempre à mercê das oscilações dos momentos
políticos de cada governo. Fazer essa união entre o conhecimento produzido na
academia e o conhecimento produzido na prática também constitui desafio, assim como
trabalhar em cooperação, vencendo as vaidades e interesses individualizados e
promover a reflexão sobre a ação pedagógica e articular esforços para um projeto
comum, concluíram as autoras, aspectos que são os desafios a serem encarados na
escola.
A leitura dos textos apresentados aqui contribuiu com dados, ideias, conceitos e
procedimentos para a construção desta pesquisa. Compartilhando a preocupação de
discutir a formação continuada na escola os textos mostraram casos de sucesso ou de
fracasso considerando os objetivos propostos para esta modalidade de formação. Alguns
trabalhos discutiram a formação em serviço como treinamento, capacitação para a
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implantação de um programa governamental. Outros fizeram uma análise crítica desta
formação como método de controle por parte dos sistemas educacionais ou exploram as
perspectivas dos atores da formação na escola como os docentes ou os coordenadores
pedagógicos, por exemplo.
O Projeto JAM
O caso da EMEF “José Áureo Monjardim”, aborda a realidade de uma escola da
rede municipal de ensino da cidade de Vitoria – ES, que existiu e mantém viva uma
proposta de formação continuada planejada, executada e avaliada pelos profissionais da
escola. E como é uma escola que se destacou no sistema de ensino capixaba, e pelas
suas particularidades, foi importante saber qual a participação da Formação Continuada
em Serviço nesse destaque positivo.
Era preciso conhecer os limites e possibilidades da criação, implantação e
funcionamento da ação da proposta de formação continuada na escola JAM. Fez-se
necessário observar e analisar as características e diversos aspectos desse programa de
formação, considerando qual o papel que ele cumpriu no sistema municipal de educação
da cidade de Vitória, sua origem e condições de existência, detectar como foram
enfrentadas as dificuldades pelos professores e pela escola para a continuidade da
proposta da escola e da formação, uma vez que esta modalidade de formação não estava
prevista ou prescrita pela secretaria no seu departamento de formação que não
objetivava a ação autônoma dos professores no ambiente da escola. Assim surgiram
algumas inquietações: Qual a origem dessa proposta? Quais os responsáveis? Quais
suas características e condições de existência?
Assim, delineou-se esta pesquisa, com o objetivo de detectar, descrever e
analisar as condições para a criação e sobrevivência de uma proposta de formação,
implantação e implementação na escola, bem como as características que a marcam
como atividade colegiada no momento de maior mudança na escola com implantação do
regime de ciclos substituindo o seriado em 1998 e mudança do pensamento político,
saindo do romantismo petista para o pragmatismo neoliberal.
Encontrei, na escola, pessoas que participaram da implantação do projeto de
formação no fim da década de 1990, ainda atuando na escola, e por meio delas foram
surgindo indicações de nomes e possíveis documentos que pudessem subsidiar a
pesquisa. Várias destas pistas acabaram causando frustração e decepção especialmente
no que diz respeito à documentação. Ficou evidente a falta de registro formal das ações
praticadas na escola e mesmo na Secretaria de Educação. Entre estas decepções está o
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fato de não haver uma cópia disponível do projeto original da escola. Mas estas
situações, que em princípio constituiriam obstáculo ao trabalho, determinaram o papel
fundamental dos depoimentos.
Foi possível organizar um grupo de profissionais dispostos a narrar e fazer uma
reflexão do processo de construção do programa de formação e sua importância para a
permanecia e manutenção do ambiente de estudo e aprendizagem cooperativa no
ambiente de trabalho. Esses sujeitos com suas características e finalidades contribuem
para obtenção das informações que ajudam a entender os mecanismos que permitiram a
existência deste programa de Formação. Foram cedidos pela diretora Andreia Sarmento
um exemplar do Projeto Político Pedagógico (PPP) e as duas versões revisadas deste
mesmo projeto. Um vídeo gravado de uma das reuniões de discussão do PPP,
fotografias destes encontros e também da realização de projetos da escola, cópias de
documentos da secretaria como histórico escolar, e caderno de anotação de ocorrências
da coordenação. Todo esse material foi de fundamental importância para entender esse
contexto de Formação Colaborativa.
Para entender como foi organizado e quais as condições que favoreciam o
funcionamento do projeto JAM a partir de sua concepção, passando por planejamento e
execução, é preciso considerar alguns aspectos que foram estruturantes, ou seja,
elementos que tiveram maior ou menor evidência nas entrevistas formais e depoimentos
livres. Não existe uma ordem ou hierarquia na enumeração destes elementos, uma vez
que, dependendo do momento e das condições conjunturais, um teve mais evidência que
outro, havendo também o fato de que, dependendo da conjuntura, um elemento se
vincula intrinsecamente a outro fazendo uma fusão de interesses. Configuram-se como
elementos estruturantes do “Projeto JAM”:
O envolvimento das famílias - A inconformidade com o fechamento da escola,
em 1986, fez nascer o movimento dos moradores pela reabertura da escola em 1989 e,
podendo exercer esse poder de lutar pela escola, as famílias exigiam uma escola
diferente e a reabertura da escola convocou todos a participarem da criação e execução
do projeto. As famílias passaram a participar do cotidiano da escola dando sua
contribuição para o sucesso da empreitada e foi vital na concepção e gênese do projeto
O recrutamento dos profissionais - A escola, reaberta em 1989, com a
perspectiva de abrigar um projeto diferente de educação, exigia um grupo de
profissionais sintonizado com esta proposta. A primeira solução foi convidar pessoas
com histórico profissional e acadêmico de participação política como militantes da
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educação e discurso que, de alguma forma, permitisse inferir que elas trariam alguma
proximidade teórica ou ideológica com os objetivos propostos, mas nem todos se
apresentaram com a disposição de colocar este discurso em prática numa escola em
condições físicas precárias como era o JAM. Foi preciso pensar outra maneira de
recrutamento e, em virtude disso, numa segunda etapa, foi definida a inserção de
profissionais que tivessem o perfil adequado às exigências do projeto escolhidos por
entrevistas. Esperava-se que esta forma de recrutamento garantisse a construção de um
corpo profissional com interesses e formação adequados para dar prosseguimento ao
projeto. A prefeitura promoveu, em 1990, o primeiro concurso público para seleção de
professores e técnicos de sua história. Essa também é uma característica da organização
racional burocrática, segundo a qual a qualificação é testada por exames, em que o
cargo é preenchido por competência, com qualificações técnicas (WEBER, 1976). A
Secretaria precisava de professores especialistas para assumir as turmas de 5ª a 8ª série,
em especial no JAM, que estava em fase de expansão. Assim, os profissionais que se
dispuseram a ir para a escola tiveram, mesmo depois de serem aprovados no concurso,
que passar por uma entrevista para ver se aceitavam o desafio do Projeto. A intenção
desta seleção mais específica era a de buscar a formação de um grupo mais coeso,
mesmo que heterogêneo, mas com real interesse de fazer o projeto ser um sucesso. Esse
procedimento de recrutamento muitas vezes foi entendido como contrário aos preceitos
da seleção por concurso público, pois impedia que as pessoas escolhessem o seu lugar
de trabalho de acordo com sua classificação no concurso. Para ter garantias legais essa
seleção foi colocada como pré-requisito para a formação do corpo técnico pedagógico
da escola, no projeto registrado no Conselho Estadual de Educação.
O sentimento de pertencimento - é o terceiro elemento a ser considerado como
estruturante para a construção e execução do projeto JAM. Nas entrevistas foi possível
observar o sentimento de posse, de propriedade de cada um em relação à escola e ao
percurso de construção do projeto. Todos usam o pronome pessoal na primeira pessoa
do plural, para descrever suas ações e pronome possesivo também no plural
(nosso/nossa) para determinar a posse ou trabalho feito na escola. A impressão que se
sobressai é que tudo era de todos e que todos faziam parte de tudo.
As condições materiais, busca de ajuda e providências - como já foi dito
anteriormente, a escola foi entregue à população em condições físicas muito precárias,
em um prédio antigo, de instalações elétricas e hidráulicas rotas e essa situação foi
lembrada em praticamente todas as entrevistas. Diante de tanta precariedade só restou a
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esse grupo se organizar e mobilizar para melhorar as condições da escola e da vida de
quem passava muito tempo ali dentro. As ações eram muitas vezes “automáticas”, mas
mesmo assim estas soluções só aconteciam porque havia alguém disposto a resolver.
Havia, portanto, essa característica da integração, apontada por Dubet (1996, p.
131) em que o indivíduo identifica “o bem com o interesse colectivo e com a utilidade
de cada um” para a busca de ajudas e das providências a partir do espírito de
colaboração que dominava a todos, fortalecendo os laços e a luta por uma educação
melhor para todos. O Conselho de Escola e a Associação de Pais com todos os seus
integrantes tiveram papel fundamental nesta fase da escola, pois eles garantiam, de fato,
condições mínimas para a escola funcionar. É possível que se não houvesse tantas
adversidades também não haveria esse sentimento de colaboração e participação, mas o
fato é que todos se uniram na perspectiva de construir uma escola de qualidade. A união
pela escola promoveu entre os agentes uma relação que Hargreaves (1998) chamaria de
interdependência, pois havia um conhecimento real das condições da escola e todos de
igual modo se prontificavam a ajudar, sem que houvesse uma obrigação ou controle de
um grupo sobre o outro.
O interesse comum - que move a construção e consolidação do projeto JAM e se
fortalece na atmosfera de colaboração presente em todo o processo. A escola surgiu
quando aconteceu a convergência de interesses dos moradores de Fradinhos e de
profissionais da SEME, mas, como se depreende do que já foi apresentado, esse
interesse precisou ser genuíno para suportar todas as adversidades. O objetivo
proeminente era produzir e proporcionar uma educação diferenciada, que se identifica
com um “processo de inovação capaz de produzir importantes transformações sociais
(CANÁRIO, 2006, p. 157)”. Eram muitos, daquele local, a querer tomar conta da escola
e a escola que os queria dentro dela, em uma relação harmônica de parceria e essa
“interação com a comunidade induzia outra forma de encarar os alunos, de valorizar a
sua experiência, os seus saberes (CANÁRIO, 2006, p. 157)”.
Avaliação - no JAM tudo era avaliado, cada ação, cada projeto, cada evento. E
todos eram avaliados e por todos. Periódica e sistematicamente era feita a avaliação do
desempenho de cada um dos atores da escola. Os alunos passavam por dois tipos de
avaliação: escrita regularmente em fichas. Essa avaliação descritiva seguia o progresso
de aprendizagem do aluno e ia para o seu histórico, feita pelos professores e pedagogos.
A segunda avaliação acontecia no conselho participativo. Os professores e os
funcionários eram avaliados, também, no conselho participativo, que era uma reunião
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periódica, na qual se reuniam os alunos, os pais e funcionários da escola. Todos em
círculo, com igual oportunidade de voz, falavam os pontos positivos e negativos do
trabalho docente, dos funcionários da secretaria, da vigilância, da limpeza, da cozinha,
dos pedagogos, dos alunos, da direção e assim por diante.
E por fim o estudo na escola - é sem dúvida o elemento que mais chamou a
atenção, pois estudar, para todos aqueles indivíduos, era muito importante. Todos
estudavam. O professor que não tivesse condições e disponibilidade para o estudo não
era aceito para o trabalho naquela escola, o estudo surgiu desde o início pela
necessidade de entender o projeto, e logo se transformou em parte essencial da rotina da
escola, ele era organizado pelo Corpo Técnico Administrativo (CTA), ou seja, pelas
pedagogas, mas o planejamento era coletivo e definido pelo grupo.
Ao detectar a necessidade do estudo, a escola mobilizou-se e organizou-se para
isso. Pediu autorização à Secretaria e garantiu o pagamento de horas extras para os
momentos de formação, sendo que as reuniões de estudo aconteciam duas vezes por
semana, com encontros de duas horas de duração após o período vespertino de aulas. Os
profissionais do turno matutino voltavam à escola para encontrar os colegas do turno
vespertino que ficavam na escola. Hargreaves (1998) traz uma comprovação de outros
autores afirmando que “o tempo é particularmente importante para derrubar o
isolamento dos professores e para desenvolver normas de colegialidade (p. 107)”. E
neste caso, um tempo reconhecido como dedicado à profissão, remunerado.
Havia uma preocupação de manter a unidade da escola e um compromisso de
todos os profissionais com o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola e com
o desenvolvimento profissional. Houve, desde o início, o interesse de ter individualismo
substituído pela colaboração e a colegialidade. Os profissionais da escola partilhavam
suas experiências, suas angústias e seus resultados, planejavam coletivamente novas
ações e cada um dava a sua contribuição de especialista para a construção de um corpo
profissional.
Concluindo, o que aconteceu no JAM não foi mera obra do acaso, houve uma
conjunção de fatores que favoreceram aquela situação, mas seriam necessários todos
esses elementos para criar uma escola comprometida com a formação e
desenvolvimento profissional? O que aconteceu e ainda acontece no JAM pode ser
replicado para outras unidades de ensino? O fato é que uma ação coletiva colaborativa
pode promover melhorias na qualidade dessa escola.
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elemento que deu estrutura para que o projeto JAM existisse é tão complexo e instigante
que merece um estudo particular.
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O CURSO DE PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: O QUE
INDICAM AS PESQUISAS

Este painel tem como objetivo apresentar os resultados de pesquisas desenvolvidas no
âmbito de uma universidade federal, programa de pós-graduação em educação e do
grupo de pesquisa formação e profissão docente, acerca da formação do pedagogo. estas
pesquisas discutem o impacto das diretrizes curriculares nacionais para o curso de
pedagogia-licenciatura na formação do pedagogo, avaliando a formação inicial e
continuada deste profissional e, ainda, a formação do gestor educacional para a
educação básica, no âmbito da formação do pedagogo. O primeiro trabalho: “Os
pedagogos da SRE – Ouro Preto-MG e seus processos formativos: da formação inicial à
formação continuada", apresenta uma pesquisa desenvolvida com pedagogos que atuam
em municípios dessa região destacando o perfil e os processos formativos desses
profissionais. o segundo texto “A formação do gestor educacional: limites e
possibilidades após as diretrizes curriculares nacionais de 2006” investiga como vem
ocorrendo a formação do gestor educacional no curso de pedagogia, na tentativa de
compreender como a formação para a gestão foi incorporada pelos cursos de pedagogia
após a homologação das diretrizes, e o terceiro texto “impactos das dcn para o curso de
pedagogia-licenciatura na formação do pedagogo: perspectiva dos graduandos”
investigou entre os alunos do curso de pedagogia o sentido da formação do pedagogo e
buscou compreender as influências desta política educacional sobre as instituições
formadoras e o processo formativo.
Palavras-chave: Pedagogia. Formação do Pedagogo, Formação do Gestor Educacional
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OS PEDAGOGOS DA SRE-OURO PRETO-MG E SEUS PROCESSOS
FORMATIVOS: DA FORMAÇÃO INICIAL À FORMAÇÃO CONTINUADA
Nilzilene Imaculada Lucindo - UFOP
Resumo: O trabalho apresentado integra uma pesquisa de Mestrado que buscou
conhecer quem são os pedagogos que atuam nas instituições de ensino público da
Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto (SRE-OP). Esta comunicação tem
por finalidade apresentar o perfil e os processos formativos desses profissionais,
ressaltando como se constituiu a formação inicial e como ocorre a formação continuada
no âmbito de sua atuação profissional. O estudo de abordagem qualitativa privilegiou a
pesquisa documental, bibliográfica e de campo e na coleta de dados foram utilizados o
questionário e a entrevista semiestruturada. A análise dos dados desenvolveu-se a partir
dos relatos dos profissionais, tendo por base a análise de conteúdo. Participaram do
estudo quinze profissionais que atuam em três dos cinco municípios que compõe a
região pesquisada. Os resultados indicaram que doze profissionais cursaram o
Magistério, todos os pedagogos se formaram na vigência do Parecer CFE 252/69
quando o curso de Pedagogia estava estruturado por habilitações e a Supervisão Escolar
foi a habilitação mais cursada. Cinco entrevistados ocupam o cargo de pedagogo, oito
de supervisores e dois de orientadores. Esses cargos foram definidos em função do
curso e da rede em que atuam e demonstram a multiplicidade de denominações
atribuídas aos profissionais formados pelo curso de Pedagogia. Na formação inicial as
metodologias mais adotadas foram as aulas expositivas, os trabalhos em grupos e
individuais e os seminários. A formação foi considerada mais teórica que prática, houve
pouco incentivo ao desenvolvimento da pesquisa e o contato com o campo de atuação
profissional se dava mais a partir do estágio. Quanto à formação continuada, os
pedagogos se formam participando de cursos, congressos, pesquisando e trocando
experiências com outros profissionais. Também participam das formações ofertadas aos
docentes, já que não há uma formação continuada específica para os pedagogos.
Palavras-chave: Pedagogo; Formação Inicial; Formação Continuada.
Introdução
Há muito tempo que a formação do pedagogo no Brasil tem se revelado um
constante desafio. Embora o curso de Pedagogia tenha sido instituído há 77 anos por
meio do Decreto-Lei 1190/39, ele se constituiu como um curso repleto de
questionamentos. No cerne desses, estava o currículo proposto, o profissional a ser
formado e o campo de atuação dos egressos. As discussões geradas em torno desses
questionamentos, as influências dadas pelo contexto de cada época contribuíram para
lhe impor alterações, levando-o a ser reconstituído em três momentos: pelos Pareceres
do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 251/62 e nº 252/69 e pela Resolução do
Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 1/2006. As modificações propostas em cada
um desses marcos legais constituíram a história do curso e promoveram mudanças no
perfil e na formação de seus egressos.
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No Brasil, há uma série de estudos realizados sobre o curso de Pedagogia e a
formação do pedagogo (ALBUQUERQUE; HAAS; ARAÚJO, 2013; BISSOLLI DA
SILVA, 2011; CRUZ, 2011, 2012; LIBÂNEO, 2007; LIBÂNEO; PIMENTA, 2011;
NUNES; ARAÚJO, 2014; PIMENTA, 2014), dentre outros autores. A discussão sobre
esse curso é atual, pois na contemporaneidade, algumas pesquisas avaliam o impacto da
última diretriz estabelecida na formação, além de ser um curso que necessita estar em
constante discussão por ser o responsável pela formação dos profissionais que atuarão
nas primeiras etapas da Educação Básica.
Os dados aqui apresentados foram coletados para a realização da pesquisa de
Mestrado que teve como objetivo conhecer quem são os pedagogos que atuam nas
instituições de ensino público da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto. O
trabalho que integra este painel tem por finalidade apresentar o perfil e os processos
formativos desses pedagogos, ressaltando como se constituiu a formação inicial e como
ocorre a formação continuada no âmbito de sua atuação profissional.

Referencial Teórico

No Brasil, o curso de Pedagogia foi criado em 1939 e formava primeiro o
bacharel em três anos que, para se tornar professor, frequentava o curso de Didática que
tinha a duração de um ano. Mediante a disposição proposta no currículo do curso, o
bacharelado prevaleceu em detrimento da docência explicitando que a formação do
pedagogo nesse período foi caracterizada pela separação entre bacharelado e
licenciatura. Ao ser instituído não havia clareza sobre o locus de atuação do
profissional, o mais certo é que atuaria como docente no Ensino Normal, podendo atuar
ainda como Técnico em Educação, no Ministério da Educação, locus que foi definido a
partir de 1943, quando o diploma de Bacharel em Pedagogia passou a ser exigido para
ocupar os cargos nessa instituição.
A primeira modificação surgiu por meio do Parecer CFE nº 251/62 que alterou
apenas o currículo estabelecendo uma base comum e outra diversificada e a duração do
curso para quatro anos. Da forma como o currículo estava sendo proposto, Valnir
Chagas deixa claro que “ensejava a preparação de um bacharel realmente ajustável a
tôdas [sic] as tarefas não-docentes da atividade educacional [...]” (BRASIL, 1963, p.64).
Para Bissolli da Silva, a licenciatura deixa de se configurar como um curso de didática
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e, ao se propor um currículo mínimo, no qual é possível optar por duas disciplinas e no
elenco dessas opcionais configuram disciplinas mais voltadas para as atividades
profissionais, “pode-se observar que já se verificava aqui a transição para a introdução
da segunda versão – a do especialista” (BISSOLLI DA SILVA, 2011, p.145).
No mesmo ano da publicação do Parecer CFE nº 251/62 foi aprovado o Parecer
CFE nº 292 em 14/11/62, de autoria de Valnir Chagas, que estabeleceu as matérias
pedagógicas do currículo mínimo dos cursos que habilitam para a docência. Segundo
Cruz (2011, p.39), por meio dele é extinto o esquema 3+1 para a formação do
licenciado e a licenciatura passa a ter “dois conjuntos de estudos, um referente ao
campo teórico do futuro profissional (História, Matemática, Letras etc.) e o outro,
comum a todos, referente ao campo pedagógico”.
Mediante a aprovação da Lei nº 5540 de 28 de novembro de 1968, uma nova
alteração se impôs para o curso. Cumprindo o que determinava a lei, o Parecer CFE nº
252/69 reorganizou o curso de Pedagogia e, junto à habilitação já existente de formação
de professor para atuar no Ensino Normal, foram introduzidas as habilitações de
supervisão, orientação, administração e inspeção escolar. Foi colocado um fim na
distinção entre bacharelado e licenciado e o curso passou a conferir apenas o título de
licenciado. Desse modo, na estrutura do currículo, a parte comum composta pelos
fundamentos da educação, era considerada necessária a qualquer profissional da área de
educação; a parte diversificada se estruturava para atender às habilitações.
Libâneo e Pimenta (2011, p.22) registram que a instituição das habilitações
representou uma forma de definir o “exercício profissional do pedagogo não-docente”,
mas gerou muitas críticas por estabelecer uma proposta de “educação tecnicista baseada
na racionalidade técnica, na busca da eficiência e produtividade, contra uma educação
crítica e transformadora” (LIBÂNEO, 2007, p.12-13). A divisão social do trabalho
implícita no contexto daquela sociedade se repercutiu na escola, havendo uma separação
entre o trabalho/formação do professor e do especialista e entre a teoria e a prática. O
cenário estabelecido na vigência Parecer CFE nº 252/69, segundo Libâneo (2007),
influenciou a defesa do movimento em prol de um curso voltado para a formação de
professores e do extermínio das habilitações, reduzindo o curso de Pedagogia à
docência, a partir da Resolução CNE/CP nº 01/2006.
Após a aprovação da LDB nº 9394/96, a Secretaria de Ensino Superior do
Ministério da Educação iniciou um processo de reforma curricular e elaboração das
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diretrizes curriculares para os cursos de graduação. No caso do curso de Pedagogia, as
diretrizes aprovadas definiram a docência como base da formação do pedagogo e o
curso foi definido como uma licenciatura. Ao estabelecer a docência como a base de
formação e ao abrir um leque amplo de formação, a discussão volta-se para essa
amplitude oferecida e se, de fato, o currículo tem garantido a formação do professor
para atuar na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na gestão.
A diversidade de formação profissional é uma preocupação para Leite e Lima
(2010), devido ao locus de formação, já que esse pode se tratar de uma instituição
descomprometida com a formação docente e ofertar todas as modalidades formativas
dentro de uma carga horária insuficiente para contemplar todas elas. Nunes e Araújo
(2014) investigando que profissional vem sendo formado no curso de Pedagogia,
concluem que o curso privilegia a formação docente, não forma o gestor, deixando de
formar também o professor da Educação Infantil.
Ao analisarem o projeto político pedagógico do curso de Pedagogia de três
instituições da região sudeste, construídos a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais
de 2006, Albuquerque, Haas e Araújo (2013, p.112) destacam que “os perfis do
pedagogo nos três projetos pedagógicos atendem às diretrizes, mas cada instituição fez
uma opção do quanto investir na formação do professor e do gestor, diminuindo o
espaço deste último”. No entendimento de Evangelista e Triches (2008, p.6), “[...] o
curso é uma licenciatura que formará docentes para atuarem na Educação Infantil – EI ‒
e anos iniciais do Ensino Fundamental – AIEF. Enfatize-se que essas duas modalidades
serão de oferta obrigatória para as instituições de ensino [...]”.

Metodologia

O estudo de abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) privilegiou a
pesquisa documental; a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Para coletar os
dados, foi utilizado um questionário e uma entrevista semiestruturada. A análise dos
dados se desenvolveu a partir dos relatos dos participantes, tendo por base a
metodologia proposta por Bardin (2011).
Para selecionar os quinze participantes os critérios adotados foram o interesse
em participar da pesquisa; atuar em instituição de ensino público de municípios que
compõe a SRE-OP (Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, Itabirito, Mariana e Ouro Preto);
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possuir cargo efetivo e atuar ou já ter atuado no Ensino Fundamental. Optou-se em
trabalhar com o pedagogo que atua na coordenação pedagógica e não com o professor
ou gestor. A escolha pelas escolas da rede pública se deu em função dessas serem
mantidas pelo poder público e permitir o acesso de todos os cidadãos.

Resultados e Discussões

Os pedagogos que atuam nas instituições de ensino público da SRE-OP: do perfil
Participaram da pesquisa quatorze mulheres e um homem que concluíram a
graduação entre 1983 e 2010, na vigência do Parecer nº 252/69, obtiveram o título de
Licenciado de Pedagogia e as habilitações proporcionadas pelo curso, sendo a
Supervisão Pedagógica, a habilitação mais cursada.
Em relação ao gênero, o Magistério é ainda uma profissão feminina. Gatti e
Barretto evidenciam que “as mulheres constituem igualmente a maioria absoluta dos
estudantes de Pedagogia” (2009, p.162). “Ser professora” se constitui uma opção para
as mulheres, mas o único sujeito masculino que integra o grupo ingressa no curso de
Pedagogia com o desejo de “ser professor”.
Os entrevistados atuam em escolas públicas de Itabirito, Mariana e Ouro Preto,
em Minas Gerais já que não foram contemplados profissionais de Acaiaca e Diogo de
Vasconcelos visto que dos sete sujeitos identificados em ambas as cidades, dois não se
interessaram em participar, um não possuía vínculo efetivo e os demais são licenciados
em outras áreas com Pós-Graduação em Supervisão Escolar, retratando a realidade
estabelecida pelo artigo 64 da LDB nº 9394/96.
Cinco sujeitos atuam na rede Estadual e dez na rede municipal, mas, os cargos
se diferenciam em função do que foi estabelecido pelo curso ou pela rede em que
atuam: oito são supervisores pedagógicos; dois são orientadores educacionais e cinco
pedagogos. Onze possuem habilitação em Magistério de 1º grau e um cursou o
Magistério de 1º grau, sendo habilitado para atuar com Educação Física da 1ª à 6ª série,
conforme o artigo 30 da Lei nº 5692/71. Como nos dados apresentados por Gatti e
Barretto (2009) o perfil dos entrevistados constitui-se de uma maioria que antes de
ingressar na Pedagogia passou pela experiência do curso de Magistério.
Quanto ao locus de conclusão da graduação, sete sujeitos concluíram seu curso
em Universidades, quatro em Institutos de Educação e os demais em Faculdades
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isoladas. Pimenta (2014) ao tratar da formação oferecida pelos cursos de Pedagogia das
instituições de ensino público e privado do estado de São Paulo registra que a maioria é
ofertada por instituições privadas onde não há exigência da pesquisa e os cursos são
desenvolvidos com a carga horária mínima proposta pela legislação, preocupação
também de Leite e Lima (2010). Doze pedagogos possuem Especialização Lato Sensu e
um desses, além da Especialização, possui o Mestrado em Pedagogia Profissional.

Os processos formativos dos pedagogos da SRE-OP: da formação inicial
Ao relatarem sobre seu processo de formação inicial, os pedagogos revelaram
que as metodologias mais adotadas eram as aulas expositivas, os trabalhos em grupos e
individuais e os seminários. Gatti e Barretto (2009, p.174) ressaltam que as estratégias
mais utilizadas pelos professores são as aulas expositivas, se sobressaindo também “a
utilização de trabalhos em grupo na sala de aula”.
Apesar de fazerem uso de outras metodologias como debates, mesa redonda,
filmes, atividades com jogos, relatos de experiências, observação da prática e leitura dos
clássicos da educação, oito entrevistados consideraram o curso mais teórico que prático
o que constitui uma preocupação para Gatti e Barretto (2009) ao sinalizarem o
comprometimento da relação teoria x prática. Para os pedagogos, as práticas estavam
mais associadas às disciplinas de Metodologia. Os depoimentos demonstraram que a
teoria se sobressaiu em relação a prática, assim como foi destacado na pesquisa de Cruz
(2012) e de Pimenta que revela que “e não tem sido raro professores e alunos clamarem
por „mais prática‟ (grifo da autora), uma vez que consideram os cursos „muito teóricos‟
(grifo da autora)” (PIMENTA, 1997, p.11).
Segundo cinco entrevistados, o contato com a Educação Básica se deu apenas no
momento do estágio. Para os demais esse contato também foi viabilizado em outros
momentos porque participaram de projetos de extensão, monitoria, desenvolveram
trabalhos extraclasses além de, neste caso, poder considerar a vivência dos alunos
oriundos do Magistério e daqueles que já lecionavam.
Para Libâneo e Pimenta (2011, p.55), “desde o ingresso dos alunos no curso é
preciso integrar os conteúdos das disciplinas em situações da prática que coloquem
problemas aos futuros professores e lhes possibilite experimentar soluções”. O contato
com o campo profissional de atuação é condição sine qua non, pois, propicia a
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apreensão da realidade e permite ao licenciando vivenciar as situações que são
peculiares a essa.
Dos quinze entrevistados, treze realizaram estágio na área em que se tornou
especialista, conforme era estabelecido pelo Parecer CFE nº 252/69. Para Pimenta e
Lima (2012, p.33), o estágio é considerado “a parte prática dos cursos de formação de
profissionais” e também um campo de conhecimento, trata-se de uma reflexão da
realidade e não pode ser reduzido à observação da prática, pois seu papel é o de
possibilitar aos futuros profissionais a compreensão das práticas institucionais e das
ações aí praticadas. O estágio deve ser um espaço de questionamento e investigação.
O incentivo à pesquisa, à iniciação científica se deu apenas para seis
entrevistados. Sete disseram não ter tido contato com a pesquisa durante o curso e dois
relataram que pesquisavam apenas para fazer os trabalhos propostos. Imbernón (2011)
defende a ideia de formar um profissional prático-reflexivo que concebe a investigação
como uma forma de realizar intervenções em determinados contextos de incertezas. Fica
claro que faltou estimular a prática investigativa por meio do desenvolvimento da
pesquisa. Esse fato pode ter estreita relação com o locus de formação, já que a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é uma exigência das universidades.
De acordo com os pedagogos, os pontos fortes do curso foram a experiência
daqueles que cursaram Magistério; a presença de colegas que já atuavam; realizar o
estágio no início do curso e a obrigatoriedade de cursá-lo mesmo já sendo docente; a
formação dos professores universitários; as habilitações e ter estudado Língua
Portuguesa em todos os períodos. Como lacunas, elencaram o fato de o curso ter sido
muito teórico, pois a teoria deveria ter sido mais articulada com a prática. Além disso,
enfatizaram que parte da base de formação foi obtida no Magistério e um dos
entrevistados destacou que as práticas voltavam-se mais para o trabalho do docente que
do especialista.
Conforme Cruz, a relação entre teoria e prática no curso de Magistério e
Pedagogia pode ser assim explicada: “no Curso Normal, predominou a ênfase na prática
com „muita‟ teoria e, no Curso de Pedagogia, predominou a ênfase na teoria com
„pouca‟ prática” (2011, p.73). Além das lacunas já citadas, salientaram: o grande
número de disciplinas do curso; a necessidade de se aprofundar em alguns conteúdos; a
falta de infraestrutura que influenciava na adoção de metodologias; o pouco apoio à
pesquisa; a falta de oferta de atividades de extensão; realizar estágio ao final do curso.
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Os processos formativos dos pedagogos da SRE-OP: da formação continuada
A LDB nº 9394/96 outorgou ao poder público das três esferas a responsabilidade
pela promoção da formação inicial, continuada e da capacitação dos profissionais de
magistério. Na concepção de Gatti, a formação continuada
ora se restringe o significado da expressão aos limites de cursos estruturados
e formalizados oferecidos após a graduação, ou após ingresso no exercício do
magistério, ora ele é tomado de modo amplo e genérico, como
compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a contribuir para o
desempenho profissional – horas de trabalho coletivo na escola, reuniões
pedagógicas, trocas cotidianas com os pares, participação na gestão escolar,
congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos
pelas Secretarias de Educação ou outras instituições para pessoal em
exercício nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, processos
diversos a distância (vídeo ou teleconferências, cursos via internet etc.),
grupos de sensibilização profissional, enfim, tudo que possa oferecer ocasião
de informação, reflexão, discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento
profissional, em qualquer de seus ângulos, em qualquer situação (GATTI,
2008, p.57).

A atualidade demanda superar os antigos modelos de formação e considerar o
protagonismo dos professores ao propiciar essas ações. É preciso desenvolvê-las de
forma articulada, envolvendo os docentes desde a fase da concepção. Para Gatti e
Barretto (2009, p.231) “[...] os processos de formação continuada que buscam modificar
conceitos, atitudes e práticas não podem ignorar o que pensam e sabem os professores e
as influências do ambiente sociocultural em que vivem e trabalham”.
Nos relatos de dez sujeitos a importância que eles conferem à formação
continuada é bem acentuada. Os pedagogos atribuem à formação continuada um sentido
de aprimoramento profissional que busca acompanhar os avanços e renovações da área
em que atuam, o que para Gatti (2008) se traduz no discurso da atualização e da
necessidade de renovação. Eles se formam a partir de cursos de curta duração, de cursos
de especialização, matriculando-se em disciplina isolada de Mestrado e participando de
eventos e congressos. Formam-se ainda a partir da leitura, pesquisando, trocando
experiências com outros profissionais, além de participarem de formações ofertadas aos
professores, principalmente, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(BRASIL, 2012).
Apenas um profissional mencionou a existência de um setor de formação
continuada institucionalizado na rede de ensino em que atua. Essa rede conta ainda com
uma consultoria. Nas demais redes existem a oferta de formações a partir de parcerias
firmadas com a Universidade Federal de Ouro Preto e outros órgãos dos governos
estadual e federal, entretanto, nos relatos fica explícito que não há uma formação
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específica para o pedagogo e que essa faz falta. Quando ocorrem encontros com os
pedagogos esses possuem mais um caráter informativo, voltados para a orientação legal.
O cenário descrito remete à inexistência de uma formação específica; à forma
como esses profissionais têm desenvolvido sua formação continuada e à
responsabilidade pela oferta da formação. Diante da inexistência de um programa
sistematizado de formação continuada, eles acabam criando estratégias próprias de
formação e participando das ações voltadas para os professores. Ao buscarem formas
próprias, assumem o protagonismo pela sua formação e se distanciam do modelo da
formação hegemônica que predominou há algum tempo.

Não obstante, a falta de

formação específica para o pedagogo sinaliza que “a formação continuada é organizada
com pouca sintonia com as necessidades dos professores e da escola” (GATTI;
BARRETO, 2009, p.221) e reflete o achado de Placco, Souza e Almeida (2012, p.9) que
ao analisarem a formação continuada do coordenador pedagógico concluem que são
oferecidos a eles cursos que tratam “da docência e prática dos professores, sendo raros
os que oferecem formação específica para este profissional [...]”. Enfim, demonstra que
o poder público da região não tem envidado esforços suficientes para garantir a
formação continuada de todos os profissionais da educação, conforme estabelece a lei.

Considerações Finais

Os pedagogos que atuam na coordenação pedagógica das instituições de ensino
público da SRE-OP são os pedagogos especialistas, formados na vigência do Parecer
CFE 252/69, quando o curso de Pedagogia conferia aos egressos as habilitações em
Supervisão, Orientação, Administração e Inspeção Escolar, além da habilitação para
lecionar no curso Normal. A maioria dos profissionais é do sexo feminino e ocupam
cargos distintos, estabelecidos em função do curso e da rede em que atuam. Esses
cargos demonstram a multiplicidade de denominações atribuídas aos profissionais
formados pelo curso de Pedagogia.
A análise da história do curso de Pedagogia evidencia a necessidade de avaliar
constantemente a formação que vem sendo ofertada, haja vista, as modificações pelas
quais ele tem passado e a relevância que ele possui por se tratar de um curso que se
encarrega da formação dos profissionais que atuam na Educação Básica.
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Os dados que informam como se desenvolveu os processos formativos dos
pedagogos que atuam nas escolas públicas da SRE-OP demonstram que a formação
inicial pode variar em função do locus em que essa se realiza; a pesquisa na formação
profissional é imprescindível; existe a necessidade de propiciar outras formas de inserir
os licenciandos no seu campo de atuação, sendo que uma dessas pode ser a extensão que
também se constitui uma via de formação e é preciso encontrar um ponto de equilíbrio
entre a formação teórica e prática para que uma não sobressaia sobre a outra, já que
ambas se complementam e são primordiais.
Em relação à formação continuada, os dados revelam que a forma como essas
ações vem ocorrendo não atende ao que a lei impõe e menos ainda às demandas desses
profissionais. Existe a urgência de alterar esse processo dando voz aos sujeitos para que
eles evidenciem suas demandas e essas sejam consideradas na articulação de ações
planejadas que considerem seu contexto, suas práticas do cotidiano e as especificidades
próprias da Pedagogia e da formação desses profissionais.
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A FORMAÇÃO DO GESTOR EDUCACIONAL: LIMITES E POSSIBILIDADES
APÓS AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DE 2006

Maria Helena Lino Fernandes - UFOP
Resumo: Com a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Pedagogia em 2006, novos rumos foram definidos para a formação do Pedagogo: a
formação de especialistas em administração, inspeção, supervisão e orientação que por
muito tempo fizeram parte do perfil profissional do egresso foram definitivamente
abolidas e a docência definida como a base para a formação desse profissional,
articulada a formação de gestores educacionais e pesquisadores. Trabalhos
desenvolvidos por diversos estudiosos apontam fragilidades nessa formação como curso
generalista com formação fragmentada e que não formará bem o professor nem o gestor.
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de Mestrado que tem como
objeto de estudo a formação do Gestor Educacional no curso de Pedagogia e como
objetivo compreender como essa formação está sendo incorporada pelos cursos de
Pedagogia após a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2006.
Utilizando uma abordagem de cunho qualitativo esta investigação tem como campo de
pesquisa seis Instituições de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais mantidas pelo
poder público no âmbito Federal. Para coleta de dados optou-se pela pesquisa
documental e aplicação de questionários a coordenadores, professores e alunos dessas
instituições. A análise dos dados toma como base as técnicas de Análise de Conteúdo.
Os resultados revelaram aspectos importantes de como vem sendo desenvolvida a
formação do Gestor Educacional por meio dos Projetos Pedagógicos que procuram
integrar as dimensões da docência, gestão e pesquisa. No entanto, os depoimentos dos
alunos, que vivenciaram esse processo formativo, revelaram ênfase na formação do
docente. Contudo, esses mesmos depoimentos também revelaram práticas curriculares
que possibilitam a formação do gestor educacional.
Palavras-chave: Curso de Pedagogia; Diretrizes Curriculares; Gestão Educacional.
Introdução

Atualmente, a formação para o magistério na Educação Infantil e Anos Iniciais
do Ensino Fundamental passou a ser exclusividade do curso de Pedagogia após a
homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para esse curso em 2006. No
entanto, a atuação do pedagogo vai além da docência nessas duas etapas, pois esse
profissional, conforme essas mesmas Diretrizes, também têm como atribuições o
[...] planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
projetos e experiências educativas escolares e não-escolares; produção e
difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em
contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 2006, p. 2).
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Portanto, além de atuar como docente na fase inicial de escolarização dos
alunos, o profissional licenciado em Pedagogia ainda tem como possibilidade a atuação
na gestão administrativa e pedagógica da escola. Dessa forma, pensar numa formação
inicial de qualidade é fundamental para que esse profissional possa contribuir
efetivamente para o ensino e aprendizagem dos alunos, seja como docente ou gestor
escolar.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia vieram
normatizar a extinção das habilitações, que foi levantada pela LDB, conforme artigo 64i,
mas não normatizada pela mesma. Assim, os “especialistas” em administração,
supervisão, coordenação, orientação e inspeção previstos no sistema de habilitações
instituído pelo Parecer CFE 252/69, agora denominados conforme a LDB 9394/96
como “profissionais da educação” continuam a encargo dos cursos de Pedagogia – não
se configurando em habilitação, como também pode se realizar na pós-graduação.
Teóricos e pesquisadoresii dedicados ao estudo da formação do pedagogo têm
desconfianças se é possível realizar a formação pretendida pela legislação que propõe, a
partir da docência, formar o gestor e pesquisador. Destacam-se três trabalhos,
abrangentes geograficamente, que analisaram os currículos de Pedagogia buscando
mapear suas propostas curriculares. As pesquisas de Gatti e Nunes (2008); Libâneo
(2010) e Pimenta (2014) oferecem um panorama das propostas curriculares de cursos de
Pedagogia de algumas regiões do Brasil apresentando um quadro preocupante no que se
refere à formação inicial de professores para a Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e de profissionais da educação para atuar em atividades
relacionadas aos processos de Gestão Educacional. Essas pesquisas mostraram indícios
de que os cursos vêm apresentando matrizes curriculares com excessivo número de
disciplinas, os conhecimentos oferecidos são bastante dispersos e fragmentados
ocorrendo uma concentração na docência em cerca de 30% da carga horária e
mostrando-se bem menores com relação à Gestão Educacional, 12 %. Pimenta conclui
que
As matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia refletem os mesmos
problemas identificados nas DCNs, ou seja, a indefinição do campo
pedagógico, a dispersão do objeto da pedagogia e a redução da pedagogia à
docência. Consequentemente, esses cursos, em sua maioria, não estão dando
conta de formar, nem o Pedagogo e, tampouco, o professor para os anos
iniciais da Educação Básica e para a Educação Infantil (PIMENTA, 2014, p.
17).
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De outro ponto de vista, observam-se educadores que possuem uma visão
positiva a respeito dessa nova “identidade” do pedagogo, como Brzezinski (2007;
2011), Aguiar et al. (2006), entre outros. Brzezinski (2011, p. 05) entende que a
proposta das Diretrizes abre a possibilidade para se formar no curso de Pedagogia o
professor, o pesquisador e o gestor da educação e que, apesar das lacunas e excessos
dessa proposta, há um avanço no sentido de romper com “a dicotomia entre a formação
do professor e do gestor da educação, entre licenciatura e bacharelado”.

Para

Brzezinski (2011, p. 123), a legislação atual, induziu “uma identidade múltipla e
complexa ao pedagogo na qual se articulam o ser professor, o ser pesquisador e o ser
gestor”. A autora esclarece que não existe uma identidade do pedagogo, mas identidades
que são próprias de cada momento histórico e que são produtos sociais que incorporam
as demandas do momento histórico e a cultura do grupo social a que está inserida, ou
seja, como nas palavras de Brzezinski (2011, p. 121) “vai se delineando na teia das
relações sociais e incorpora a cultura do grupo social e das relações do mundo produtivo
no qual o profissional está inserido”.
Portanto, esta investigação tem como proposta compreender como os cursos de
Pedagogia estão construindo seus currículos a fim de atender a formação do Gestor
Educacional prevista na legislação. Nesse sentido, alguns questionamentos emergem
com o problema orientando o desenvolvimento dessa investigação: Como os cursos
construirão um projeto pedagógico que torne possível a formação do Professor e Gestor
Educacional? Que componentes curriculares, vivenciados durante a formação, os alunos
dos cursos de Pedagogia entendem como importantes para a formação do Gestor
Educacional? Que conhecimentos gestores e professores dos cursos de Pedagogia
consideram importantes para a formação do Gestor Educacional?

Caminhos Metodológicos

Para análise do objeto em questão, optou-se por utilizar uma metodologia de
abordagem qualitativa tendo como instrumentos para coleta de dados a pesquisa
documental e a aplicação de questionários. Na análise de dados adotou-se o
procedimento de Análise de Conteúdo que, conforme Bardin (2011, p. 45) permite que
possamos de maneira objetiva, sistemática e racional compreender “aquilo que está por
trás das palavras sobre as quais se debruça”.
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O campo de coleta dos dados é constituído por 06 (seis) Instituições de Ensino
Superior (IES), mantidas pelo poder público Federal, localizadas no Estado de Minas
Gerais. Na pesquisa documental foram analisados os Projetos Pedagógicos e as
Matrizes Curriculares dos cursos de Pedagogia das seis instituições disponibilizados nos
sites das mesmas, a fim de verificar o perfil do pedagogo, como a Gestão Educacional é
compreendida e quais os caminhos, explicitados no projeto, para se garantir essa
formação. O questionário teve como objetivo apreender a concepção dos sujeitos acerca
da formação do gestor educacional.
Os sujeitos convidados a participar dessa investigação foram: os coordenadores
dos cursos de Pedagogia das IES participantes; um professor que leciona alguma
disciplina específica sobre Gestão Educacional e todos os alunos concluintes, ou seja,
alunos matriculados no 7º e/ou 8º períodos dos cursos de Pedagogia no regime
semestral, ou no último ano, em caso de regime anual dessas instituições.

Resultados e discussões

A formação do Gestor Educacional nos Projetos Pedagógicos

Nos dados coletados, a partir da pesquisa documental, percebe-se que as
Instituições têm a preocupação em oferecer uma formação tal qual é preconizada nas
Diretrizes Curriculares abrangendo as dimensões da docência, gestão e pesquisa. No
caso dessa pesquisa que se debruça sobre a formação que abrange a dimensão da Gestão
Educacional, pela análise do discurso presente nos projetos, depreende-se que há uma
preocupação em integrar essa dimensão com as demais, no entanto, não há uma
proposta inovadora de como se realizará essa integração. O que se percebe de
diferencial entre as IES está na oferta de disciplinas e modos de distribuição das
mesmas e uma que procura oferecer uma complementação em Administração e
Sistemas Escolares.
Por outro lado, há que se reconhecer o empenho das IES em oferecer uma
educação que assegure a formação do professor e do gestor, colocando o processo
investigativo como ponto de interseção dessas duas dimensões e, ainda, como elemento
integrador do currículo e articulador dos conhecimentos teóricos com a prática
profissional. Além disso, dentro dos Núcleos de Aprofundamento e Diversificação e
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de Práticas Integradoras, as IES oferecem diversas atividades, além das disciplinas
obrigatórias, que podem contribuir para a integração do currículo e a formação do
gestor, como disciplinas eletivas e optativas, projetos de iniciação científica, programas
de extensão universitária, monitorias, seminários, entre outros. Também é relevante
destacar a importância de se realizar um permanente processo de reflexão e discussão da
proposta pedagógica a fim de buscar caminhos para que a instituição possa se adaptar à
realidade e as exigências da sociedade e assim, promover uma formação acadêmica de
qualidade. Os coordenadores de 03 (três) das 06 (seis) instituições participantes
revelaram que os projetos pedagógicos estão passando por reformulação a fim de
atender com mais qualidade a formação do pedagogo.
Contudo, não é suficiente analisar apenas o currículo prescrito, pois no cotidiano
do processo de ensino e aprendizagem há vários condicionantes que influenciam no
currículo e não apenas “as disciplinas previstas na grade curricular” (LIBÂNEO,
OLIVEIRA; TOSHI, 2012, p. 491). A prática do professor, o empenho dos alunos, o
clima organizacional tem grande influência sobre as práticas curriculares (LIBÂNEO,
OLIVEIRA; TOSHI, 2012). Nesse sentido, na segunda fase dessa pesquisa que será
apresentada na próxima seção, foi investigada a concepção e expectativa de
coordenadores, professores e alunos dos cursos de Pedagogia acerca da formação da
qual participam.

A formação do Gestor Educacional na voz dos sujeitos

Participaram desse estudo 44 (quarenta e quatro) alunos matriculados entre o 6º
e 9º períodos em cursos de Pedagogia na modalidade presencial; 04 (quatro)
coordenadores e 04 (quatro) professores das Instituições participantes. A fim de
preservar o anonimato foi atribuído para cada instituição uma letra de “A” a “F”. Os
dados obtidos a partir da aplicação dos questionários foram organizados em duas
categorias de análise: Limites para a formação do Gestor Educacional e Possibilidades
para a formação do Gestor Educacional.
A primeira categoria, “Limites para a formação do Gestor Educacional”
compreende os depoimentos dos sujeitos que sinalizam para aspectos vivenciados
durante o processo formativo que dificultaram as chances de se formar o Gestor
Educacional no curso de Pedagogia.
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De acordo com os dados, 64 % (28) dos alunos declararam que a Docência para
a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental foi a dimensão que recebeu
maior ênfase no curso. E 84 % (37) declararam que se sentem mais preparados para
assumir funções docentes, na docência na Educação Infantil ou Anos Iniciais do Ensino
Fundamental do que funções/cargos de coordenação e supervisão pedagógicas.
Para a maioria dos alunos, 73 % (32), a quantidade de disciplinas específicas
oferecidas no curso em relação à Gestão Educacional é insuficiente. Além disso, os
alunos queixam-se, do modo de distribuição das disciplinas em que algumas são
oferecidas somente no início do curso (IES B) ou no final (IES C); falta de tempo para
refletir sobre as atividades práticas do gestor (IES C); textos distantes da realidade,
muitas dúvidas a respeito das atribuições do gestor (IES F).

Outro aspecto foi a

discrepância entre o número de disciplinas que o Projeto Pedagógico anuncia para a
formação do gestor e a percepção dos alunos que declaram um número bem inferior de
disciplinas.
Limitações também foram ponderadas pelos coordenadores e professores em
relação às suas expectativas sobre a formação do Pedagogo definida pelas Diretrizes.
Além das críticas comuns em relação às Diretrizes como sua ampliada abrangência de
formação e ênfase na docência, um dos participantes ponderou sobre a limitação das
Diretrizes em promover um processo educativo que permita o desenvolvimento do
“pensamento crítico e sim a dependência de teorias pedagógicas pré-determinadas
tirando nas professoras sua capacidade criativa” (IES A).
Com relação a formação para a gestão educacional coordenadores e professores
perceberam limitações para essa formação como o excessivo número de atribuições
profissionais previstos na legislação - professor da Educação Infantil, dos anos iniciais,
do curso de magistério, pedagogo para atuar em espaços não escolares – que acaba por
originar projetos pedagógicos com excessivo conteúdo e pouco aprofundamento;
limitado número de disciplinas voltadas para gestão educacional; descompasso entre o
que se entende por gestor educacional no âmbito das escolas e o que os cursos se
propõem a formar.
A segunda categoria, “Possibilidades para a formação do Gestor Educacional”,
lança a luz sobre as contribuições do curso para a formação profissional e as
experiências vividas durante a formação que contribuíram para a formação d gestor
educacional.
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Dos 44 (quarenta e quatro) participantes dessa investigação, 35 (trinta e cinco)
desenvolveram alguma atividade acadêmica além de cursar disciplinas como Projetos de
Extensão, PIBID e Monitoria.

Participar de atividades que vão além de cursar

disciplinas, pode oportunizar ao aluno o aprofundamento de sua formação em
determinada área de interesse. Assim, em outro questionamento, procurou-se verificar
quais foram as situações vividas durante a graduação que mais contribuíram para a
formação do gestor. A maioria das atividades que os alunos declararam ter realizado
durante a graduação apareceram como contributos para a formação do gestor. No
entanto, A experiência de Estágio foi a mais citada pelos alunos e pelos seus
depoimentos fica evidente que o estágio permite vivenciar na prática o que foi discutido
durante a formação.
Cabe destacar também outro aspecto que apareceu no depoimento de vários
alunos em mais de uma questão: o reconhecimento de que o curso trata-se de uma
formação inicial, portanto, a formação prossegue no exercício da profissão e na
formação continuada.
Os coordenadores e professores também vêem possibilidades em relação à
formação do gestor educacional, destacam o empenho do curso em oferecer
possibilidades formativas além de disciplinas obrigatórias como projetos, iniciação
científica, entre outras; mostram consciência da importância da elaboração e execução
de um projeto pedagógico que expresse a ênfase do curso, preocupando-se em oferecer
formação pedagógica de qualidade e práticas aos discentes que possibilitem a formação
para a gestão educacional; e também, tal como os alunos, em alguns depoimentos esses
participantes citaram o fato do curso de graduação tratar-se de uma formação inicial.

Considerações Finais

Ao longo dos anos, desde sua criação, o curso de Pedagogia sofreu inúmeras
alterações e foi influenciado pelas políticas nacionais e internacionais que marcaram a
educação em nosso país. Mas, reconhecemos que da construção das políticas à sua
aplicação, existe um espaço que cabe a interpretação daqueles que são os responsáveis
pela efetiva aplicação das orientações legais. Assim, os dados obtidos oferecem um
panorama de como algumas instituições do estado de Minas Gerais, tem construído seus
caminhos para formar o profissional pedagogo.
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Os projetos pedagógicos evidenciam intenções na formação do pedagogo, mas
são os relatos de quem vive o processo que retratam a realidade da formação, as
expectativas e as dificuldades encontradas. E neste processo, os sujeitos entrevistados
mostraram coerência quanto à ênfase na formação para docência e na existência de
possibilidades de integração entre esta formação e o preparo para as funções para a área
da gestão.
Em que pese certa ambiguidade apresentada pelas Diretrizes Curriculares para o
curso de Pedagogia – Licenciaturas em relação ao perfil do profissional a ser formado,
podemos considerá-la como uma resposta aos desafios enfrentados por este curso desde
sua criação. Respostas que os cursos das IES mineiras procuram dar ao pensarem um
projeto de formação mais flexível, comprometido também com as demandas locais e
com a realidade da escola básica, aproximando a formação teórica da experiência
prática, oferecendo oportunidades dos alunos saírem das salas de aulas acadêmicas e
vivenciarem, junto aos professores da Educação Básica, os dilemas do dia-a-dia da sala
de aula.
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IMPACTOS DAS DCN PARA O CURSO DE PEDAGOGIALICENCIATURA NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: PERSPECTIVA DOS
GRADUANDOS
Regina Magna Bonifácio de Araújo (UFOP)
Marilene do Carmo Silva (UFOP)

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados do projeto de pesquisa interinstitucional
“Pedagogia na Perspectiva do Aluno: Impactos da Nova Política Educacional para o
Curso” realizado no período de 2013 a 2015 e que envolveu três Universidades da
região Sudeste Brasileira. Este projeto surgiu após a reflexão sobre os dados obtidos no
projeto interinstitucional anterior, desenvolvido durante os anos de 2010 e 2011, “O
Significado de ser Pedagogo para os alunos do novo curso de pedagogia, licenciatura”.
O novo projeto teve como foco investigar entre os alunos do curso de Pedagogia, o
sentido da formação do pedagogo e compreender o impacto das políticas sobre as
instituições formadoras. Foi utilizada uma abordagem qualitativa, envolvendo análise
documental dos projetos pedagógicos dos cursos, análise dos questionários aplicados
nas turmas, construídos a partir das categorias: Perfil, Trajetória escolar, Escolaridade
dos pais, Perfil profissional atual, A universidade, O curso de pedagogia; e análise das
narrativas de uma amostra de alunos do primeiro ao oitavo período da Universidade
Federal. Os dados coletados refletem os anseios, os problemas e as indagações diante do
processo de formação. Os alunos, dentro de um quadro geral, evidenciam certa
insatisfação com o curso, problematizam a relação difícil de estabelecer entre o aluno e
o cientista da educação dentro da formação e questionam a ausência de aprofundamento
em algumas áreas. Evidenciou-se, ainda, que a formação do gestor ficou em segundo
plano, sendo que a formação do professor para atuar nos anos iniciais do Ensino
Fundamental aparece como foco principal do curso.
Palavras-chave: Pedagogia; formação do pedagogo; perspectiva do aluno.

Introdução

Em 2012 a Universidade Federal de Ouro Preto associou-se a um Projeto
Interinstitucional de Pesquisa intitulado “O significado de ser pedagogo para os alunos
do curso de Pedagogia-Licenciatura”. Os dados deste projeto apontaram entre outras
questões a urgência em se esclarecer os impactos das mudanças ocorridas com as novas
Diretrizes na formação do Pedagogo e compreender os seus efeitos sobre este processo
formativo. A partir deste projeto, entendeu-se como necessária a produção de novos
conhecimentos tomando como base o que já foi construído e buscando contribuir com
as discussões acerca da identidade do curso de Pedagogia, modificada pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais, no ano de 2006. Um novo projeto foi pensado, “Pedagogia na
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perspectiva do aluno: impactos da nova política educacional sobre o curso” que integra
o Grupo de Pesquisa em Gestão e Políticas Públicas da Faculdade de Educação da
(PUC-SP) que reúne pesquisadoras e alunos da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP); Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e a
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
É inegável que a formação do educador influencia a sua prática. O campo
prioritário de atuação do Pedagogo é a Educação Básica, logo torna-se urgente
profissionais bem formados e dispostos a trabalhar em prol de mudanças na Educação
Básica. Diante deste contexto e do fato que ainda hoje é visível o desinteresse pelo
curso, é preciso conhecer melhor o aluno que nele ingressa, sua realidade e suas
expectativas para que se possa pensar em oferecer um curso que possibilite uma
formação teórica sólida e que promova um desenvolvimento no sentido da constituição
de um profissional competente e consciente de suas responsabilidades.
Alguns autores fundamentaram este estudo. Vicenzo Magi (2007) em sua obra
intitulada Pedagogia, ofereceu um quadro histórico, focalizando correntes e
movimentos, principais métodos e modelos, além de outros itens. Licínio Lima (2001) e
Rui Canário (2005) facilitaram o exame das instituições escolares na sua relação com as
políticas públicas e a compreensão do processo de interação entre professores e alunos.
Ainda, Gimeno Sacristan (1998) e Stephen J. Ball (2002) foram estudados para o
entendimento do conceito de “reforma” e de “reformadores”, responsáveis pelas
políticas educacionais. Estes autores se complementam e a eles se somaram outros,
quando exigidos pelo próprio processo de investigação. Para conhecimento do
procedimento metodológico foram estudados Bogdan & Biklen (1994) e discutidas suas
ideias sobre as características de uma pesquisa qualitativa.
Foi objetivo geral desta investigação conhecer, por meio da narrativa do aluno
de Pedagogia, o que o motivou a fazer o curso, as suas expectativas, o grau de
satisfação, as dificuldades e motivos que o levou a esta escolha e se estimularia outros
jovens a cursá-lo. Além disto, esperamos identificar os fatores e suas fontes apontados
como dificultadores e ou facilitadores do atendimento às expectativas dos alunos;
investigar os impactos das Políticas de Formação de Professores nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos; compreender os impactos do processo formativo na
construção do Pedagogo; discutir a inserção na atividade profissional na perspectiva dos
alunos do curso de Pedagogia.

ISSN 2177-336X

7931

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

25

Metodologia

Na primeira etapa deste projeto utilizamos de um questionário, com questões
abertas e fechadas, para conhecer o perfil dos estudantes do curso de Pedagogia. Foram
aplicados dois questionários diferenciados. Um com 44 questões para a turma do 1º
período e outro com 56 questões para as turmas do 2º ao 8º períodos. Ambos os
questionários continham questões agrupadas em categorias. São elas: Perfil; Trajetória
escolar; Escolaridade dos pais; Perfil profissional atual; Universidade; O curso de
Pedagogia. Participaram desta pesquisa, apenas na IES Federal, 116 alunos do curso de
Pedagogia, sendo 18 alunos do primeiro período e 98 alunos que estão entre o 2º e 8º
período.
A segunda etapa foi caracterizada pela aplicação dos memoriais narrativos em
alguns alunos(as) do curso. Foram convidados 03 alunos(as) de cada período, o que
totalizariam 24 participantes, mas, considerando possíveis desistências, esperávamos
uma amostragem em torno de 15 pessoas. A escolha foi aleatória e apenas um fator
determinou o convite em cada turma: aquelas que possuíam um aluno do gênero
masculino, este seria obrigatoriamente convidado. A resposta a este convite representou
uma composição de 19 narrativas, sendo que alguns alunos, voluntariamente se
ofereceram para participar.
Escolhemos utilizar como instrumento metodológico para a análise dos dados
coletados pelos memoriais narrativos, a Análise de Conteúdo, como proposto por
Lawrence Bardin (2011), por considerar este processo como o que melhor se aplica a
um conjunto de dados discursivos diversificados. A Análise de Conteúdo trabalha com
o texto, a fala produzida pelas pessoas e aqui tomando este aspecto como individual e
atual da linguagem, buscamos com isto conhecer o que está por trás de cada palavra
dita, de cada sentença pronunciada. Os dados quantitativos permitiram traduzir em
números as opiniões dos sujeitos da pesquisa e assim reforçará os dados obtidos por
meio da abordagem qualitativa.

Resultados e Discussão
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De acordo com os questionários aplicadosiii, constatamos a predominância de um
público jovem e feminino, mas com um número representativo de rapazes em sala.
Conforme Gatti (1996) essa procura pela docência pelo público feminino está associada
ao estereótipo social da função da mulher de cuidar, muito embora, nos dias atuais esta
função esteja sendo compartilhada pelos homens. Todos os sujeitos moram em Minas
Gerais e a maioria com seus familiares. A maioria concluiu o Ensino Médio em escola
pública. Sobre as prioridades em relação ao futuro profissional os entrevistados buscam
o aprimoramento na profissão, ingressar na pós-graduação, exercer atividade de
pesquisa e ter um emprego melhor.
Para os alunos entrevistadosiv ser pedagogo significa atuar ensinando e educando
crianças e adolescentes, ajudando na formação de cidadãos. Estes futuros pedagogos já
possuem clareza acerca dos saberes necessários para o exercício da profissão,
confirmando o que afirma Vera Placco (2006) sobre a função de professor, um
profissional que deve ter a compreensão das complexidades humanas para poder lidar
com as subjetividades heterogêneas presentes em sala de aula, além de considerar o
contexto social na qual os alunos vivem, para promover uma educação que os
contemplem. A escolha pela profissão dos entrevistados demonstra as suas convicções a
respeito daquilo que querem.

A maioria declarou convicção pela escolha feita e

indicariam o curso a outras pessoas.
Sobre a escolha pelo curso de Pedagogia: 36% respondeu que acreditam na
possibilidade, de nesta profissão, contribuir com a melhoria da sociedade, 31%
buscaram aquisição de um diploma de nível superior e aproximadamente 25% esperam
melhores oportunidades profissionais. Em relação a importância do curso, a maioria
respondeu que obter mais conhecimentos e ajudar na identificação de problemas e
falhas nas escolas são prioridades nessa formação.
Diante da indagaçãov se os alunos perceberam o diálogo entre teoria e prática
durante sua formação, o que é apontado pelo Projeto Pedagógico como um dos
princípios do curso e uma exigência das novas DCNs, 71% dos participantes
responderam que sim, nos fazendo crer que esses sujeitos percebem o movimento das
ações/atividades e disciplinas no sentido de estabelecerem um diálogo mais próximo
entre teoria e prática. O Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da IES Federal
registra em seu texto a meta de preparar os graduados neste curso para atuarem como
professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como
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para os cargos de gestão nas escolas e locais em que este profissional for solicitado. Ao
indagarmos aos alunos do curso se eles se sentem preparados para atuar e em qual nível,
encontramos um cenário diverso em relação às respostas. Cerca de 22% dos
participantes declararam que estão preparados para atuar como docentes nos dois
segmentos: Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Já 21% dos
entrevistados alegaram que se sentem preparados para atuar como docentes nos
segmentos acima identificados além da gestão; 18% se sentem preparados para atuar
apenas nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 12% para atuarem apenas na gestão.
Na segunda etapa da pesquisa por meio de um texto escrito, esperávamos que os
alunos(as) nos constassem a sua história até o presente momento procurando mostrar o
que o(a) motivou a fazer o curso de Pedagogia; as suas expectativas; o grau de
satisfação com o curso; as dificuldades que enfrentam e se estimulariam outros jovens a
cursá-lo.
Em relação à motivação para fazer o curso, as trajetórias evidenciam diferenças
quanto ao fato de ser uma pessoa ou uma situação ao se definir a escolha pelo curso de
Pedagogia. Quando a motivação é provocada por uma pessoa, esta geralmente pertence
ao núcleo familiar ou está bem próxima do graduando. A influência de pessoas tão
próximas, como a mãe ou a irmã é decisiva na escolha profissional, assim como os
fatores políticos, econômicos, sociais, educacionais e psicológicos. Dentre estes, a
influência familiar “impõe uma parte importante no processo de impregnação da
ideologia vigente”(NEPOMUCENO; WITTER, 2010, p.16). Em alguns casos a
motivação veio “dos sonhos de infância”, “uma condição específica de vida e
enfrentamento de problemas familiares”, “inserção prévia no meio escolar”,
encontramos ainda a motivação a partir “da negativa, por uma experiência não muito
positiva no campo educacional”.
Sobre a satisfação com o curso, especificamente, verificamos que os alunos(as)
mostram-se satisfeitos, e embora não sugiram mudanças pontuais, na sua maioria eles
relatam sua satisfação, principalmente em relação às possibilidades de participação em
diferentes projetos. E são as inúmeras ações acadêmicas ofertadas pela instituição, como
os projetos de pesquisas, os programas de extensão, dentre outros, que foram
identificados pelos alunos (as), ao se referirem à satisfação com o curso.
Em relação à expectativa com o futuro profissional, os alunos(as) demonstraram
interesse em dar continuidade aos estudos, fazendo uma pós-graduação, mestrado e
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doutorado, ressaltando a importância em estar sempre em busca de novos
conhecimentos, numa perspectiva de formação contínua. Alguns alunos(as) já destacam
determinada área de interesse, dentre elas a Educação de Jovens e Adultos, a Pedagogia
Hospitalar, a Educação Infantil e a Docência universitária. E, ainda há aqueles(as) para
quem o curso despertou o desejo de atuar na Universidade, se envolvendo com a
docência num outro nível, para o qual não foi formado. Acreditamos que este fato
ocorreu dada a amplitude e abrangência dos conteúdos e discussões levadas a cabo no
interior de cada disciplina, bem como, nos eventos organizados para os alunos.
Encontramos diversos aspectos que nos remetem às dificuldades presentes na
trajetória acadêmica. Dentre estes, alguns se repetem no decorrer das falas, um exemplo
se refere aos desafios no início do curso. Os alunos(as) chegam à universidade com
expectativas, mas ao mesmo tempo inseguros por ser um ambiente novo e diferente do
espaço escolar, no qual estão acostumados. Além disso, alguns precisam conciliar
trabalho e estudos, o que contribui às vezes para a desistência do curso. Outro fator que
contribui para a desistência do curso se refere a adaptação inicial, e, neste caso, não nos
referimos somente a universidade e ao curso, mas também a nova cidade. Considerando
que alguns alunos(as) precisam deixar sua cidade natal, seus familiares e amigos, para
morar em repúblicas, eles(as) de fato, passam por uma série de adaptações e
dificuldades a serem superadas. Outra questão que merece destaque, e inclusive se
repete em outras falas, é a dificuldade na leitura e na escrita acadêmica, o que pressupõe
dificuldades não superadas na Educação Básica. Este fato também é evidenciado em
alunos que retomam os estudos depois de muitos anos.
A análise nos possibilitou evidenciar que a maioria dos participantes está
satisfeita com o curso, embora os(as) alunos(as) tenham enfrentado desafios e
dificuldades durante o percurso na graduação. Mas eles(as) relatam também os pontos
positivos do curso, afirmando que estimulariam outros jovens a cursá-lo, considerando
que alguns inclusive, já o fazem.
Os(as) alunos(as) destacaram também a desvalorização e as dificuldades
presentes no campo educacional e que os profissionais da Educação Básica precisam
enfrentar. No entanto, continuam confiantes considerando a competência de cada
profissional. Segundo Gatti (1996), a realidade encontrada pelo profissional da
educação nas instituições escolares causa-lhes frustrações, acrescenta-se a isto a falta do
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reconhecimento da profissão em relação ao salário, entre outros fatores. A questão
salarial é um indicador da desvalorização da profissão.

Conclusões

Podemos afirmar que os dados coletados com a aplicação dos questionários
refletem os anseios, os problemas, as indagações, as insatisfações e satisfação diante do
processo de formação no curso de Pedagogia. Chama a atenção o fato que os alunos dentro de um quadro geral de insatisfação - problematizam a relação difícil de
estabelecer entre o aluno e o cientista da educação dentro da formação. Outra
problematização que se evidenciou no levantamento desta pesquisa refere-se a não
formação do gestor, que ficou em segundo plano, já que a formação do professor, em
especial daquele que vai atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental aparece como
foco principal do curso.
A partir da análise de conteúdovi, enfatizamos a importância em considerar a fala
de cada indivíduo. Encontramos diversos aspectos sob o olhar dos alunos e alunas do
curso de Pedagogia, não nos atentando necessariamente se estes indicadores seriam
quantitativos ou não. No entanto, ao contrastar estes dados com os demais resultados,
presentes na análise dos questionários (primeira etapa da pesquisa), evidenciamos a
confirmação de algumas inferências realizadas e o levantamento de outras hipóteses
acerca do curso de Pedagogia.
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O CURSO DE PEDAGOGIA NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS

Este painel tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa integrada e
interinstitucional: “Pedagogia na Perspectiva do Aluno: Impactos da Nova Política
Educacional sobre o Curso” realizada nos períodos de agosto de 2012 a 2015, a qual
teve como participantes três instituições, uma federal, outra confessional privada e a
terceira municipal. Esta pesquisa foi estimulada pelos resultados de uma anterior, na
qual se investigou o significado de ser pedagogo para os alunos do novo curso de
Pedagogia estabelecido pelas diretrizes curriculares nacionais, previstas na Resolução
CNE/CP Nº 01/2006, ainda sob o impacto da mudança provocada por esta legislação.
Os professores pesquisadores vinculam-se ao Grupo de Pesquisa em Gestão e Políticas
Públicas, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Teve-se como sujeitos 318 alunos do curso de Pedagogia e como
objetivo: apreender a motivação, expectativas, nível de satisfação, dificuldades
encontradas e se estimulariam outros jovens a fazer o curso. Utilizou-se uma
metodologia com abordagem qualitativa, com inclusão de uma primeira etapa de análise
de documentos legais e estudo de teóricos alinhados ao tema e uma empírica com
aplicação de questionários e coleta de memoriais narrativos. Saviani, Ball, Gatti, Apple,
Nóvoa, Moita, Josso, entre outros fundamentaram teoricamente a análise dos dados.
Dois trabalhos fazem um recorte e apresentam os resultados obtidos nos memoriais
narrativos dos alunos, o primeiro: “Desvelando a Formação do Pedagogo nas Narrativas
dos Alunos”, o segundo “Narrativas de Estudantes de Pedagogia: Da Motivação,
Satisfação e Expectativa com o Curso”, o terceiro: “O Que Dizem os Futuros
Pedagogos”.
Palavras-chave: Diretrizes Curriculares, Formação do Pedagogo, Narrativas
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DESVELANDO A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NAS NARRATIVAS
DOS ALUNOS

Helena Machado de Paula Albuquerque, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - PUC/SP

Resumo
Pretende-se, neste texto, apresentar uma análise dos resultados obtidos na pesquisa
“Pedagogia na Perspectiva do Aluno: impacto da nova política educacional sobre o
curso”. Trata-se de uma pesquisa integrada e interinstitucional que incluiu três
instituições, uma privada confessional, uma federal e uma municipal. Desenvolveu-se a
investigação de 2012 a 2015, com uma amostra de 318 alunos no total das três
instituições envolvidas. Focaliza-se neste trabalho a pesquisa realizada na universidade
privada confessional a qual teve como sujeitos 88 alunos do curso de Pedagogia.
Utilizou-se uma metodologia com abordagem qualitativa, com inclusão de uma primeira
etapa de análise de documentos legais e estudo de teóricos alinhados ao tema e uma
empírica com aplicação de questionários e coleta de memoriais narrativos. Consideradas
as limitações deste artigo, far-se-á um recorte utilizando os resultados obtidos das
narrativas dos alunos. Saviani (2008), Moita (2007), Josso (2002), entre outros
fundamentaram teoricamente a análise dos dados da pesquisa.Constatou-se uma
motivação intensa dos estudantes no início do curso, a qual foi se arrefecendo para
alguns e se manteve até o final para outros. Percebeu-se que isto foi influenciado pela
satisfação com o curso. Firmou-se com os resultados a convicção de que a formação do
pedagogo se restringe à formação do professor, que há pouca ênfase na formação do
pesquisador, exigem-se estudos complementares para a formação dos profissionais da
educação e para atuar em ambientes não escolares. Apesar do projeto pedagógico do
curso prever a formação em todas essas dimensões e do embasamento legal das
Diretrizes Curriculares Nacionais, ela não está ocorrendo. Os alunos reconhecem a
relevância da profissão e ao mesmo tempo a sua desvalorização social, todavia todos se
mostram satisfeitos com a escolha.
Palavras-chave: Curso de Pedagogia; Formação do Pedagogo; Narrativas.

Introdução
Em dezembro de 2006, foi promulgada a Resolução CNE/CP n.1, que
normatizou a extinção das habilitações do curso de Pedagogia, prevista na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB 9394/96 e, ao mesmo tempo, desejada
por muitos educadores. Ao priorizar a licenciatura em detrimento do bacharelado, foi
causada uma ruptura na formação do pedagogo – sob a perspectiva de todos que
consideram essas duas dimensões complementares.
Tenho como pressuposto, porém, que o pedagogo deve ter a formação de um
cientista da educação, com capacidade para atuar na escola, na sala de aula, em espaços
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intra e extraescolares, com competência para compreender o fenômeno educativo em
sua totalidade. Essa forma de perceber o Pedagogo apresenta simetria com o
pensamento de outros estudiosos e pesquisadores da Pedagogia, entre eles Saviani
(2008), para quem a Pedagogia é a ciência da educação, pois tem, em sua totalidade,
como objeto a educação.
Em 2010, foi desenvolvido pelos professores pesquisadores da universidade
privada confessional, da municipal e da federal, um primeiro projeto de pesquisa
integrado com o objetivo de verificar o significado de ser pedagogo para os alunos que
estariam sendo formados dentro do novo projeto pedagógico implantado em decorrência
das novas diretrizes. O campo de pesquisa, então, foi constituído pelas três instituições,
de origem dos pesquisadores. Nessa pesquisa, foram sujeitos gestores, professores e
alunos.
Os resultados provocaram a necessidade de investigar mais profundamente os
alunos e, para tal, foi construído um novo projeto: “Pedagogia na perspectiva do aluno:
impacto da nova política educacional sobre o curso”, cujo objetivo era conhecer, na
perspectiva dos alunos do curso de Pedagogia, o que os motivou a fazer o curso, suas
expectativas, o grau de satisfação, as dificuldades encontradas e se estimulariam outros
jovens a cursá-lo. Os procedimentos de coleta de dados incluíram a análise de
documentos legais, do projeto pedagógico em desenvolvimento, aplicação de
questionários diferenciados para os anos iniciais e para os finais e entrevistas narrativas
de alunos selecionados por meio do questionário e com adesão espontânea.
O projeto pedagógico da instituição privada confessional prevê a formação do
professor para a Educação Infantil, séries iniciais do Ensino Fundamental, formação do
gestor e do Pedagogo para atuar em espaços escolares e não escolares e
desenvolvimento de pesquisador.
A investigação realizada nessa instituição, de 2012 a 2015, teve como sujeitos
uma amostra de 88 estudantes dos dois períodos de funcionamento do curso, diurno e
noturno Destes, sete fizeram narrativas. Neste artigo, fizemos um recorte no sentido de
analisar os dados obtidos nestas narrativas dos estudantes. Utilizamos, para análise dos
dados obtidos nos memoriais narrativos, três categorias: motivação para cursar
Pedagogia, expectativas e nível de satisfação com o curso.
Análise das narrativas dos estudantes.
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Ao trabalhar com narrativas, demos voz aos alunos e, aos poucos, fomos
percebendo quanto estávamos apreendendo sobre eles e sobre o curso de Pedagogia.
Vislumbramos a identidade profissional que estava sendo privilegiada na formação de
cada um deles. Nóvoa (2007) e Goodson (2007) ressaltaram a importância de dar voz
aos professores. Goodson (2007, p. 71), ao tratar de narrativas envolvendo professores,
afirma: “O que considero surpreendente, se não francamente injusto, é que durante tanto
tempo os investigadores tenham considerado as narrativas dos professores como dados
irrelevantes”.
Moita (2007) facilitou a compreensão do valor das narrativas como metodologia
de pesquisa. Ao narrar, vêm à tona conhecimentos e experiências marcadas na memória,
conforme a importância que teve para o sujeito. Sentimentos, conhecimentos, mágoas,
alegrias, frustrações vão surgindo espontaneamente.
A narrativa permite evidenciar o que não é mostrado. “As investigações que têm
o imaginário como referência estão propensas a dialogar com seu mistério, com crenças
e mitos onde escavações, no nosso caso, foram descobrindo outra ferramenta potente: a
memória” (JOSSO, 2002, p. 169). Os relatos, então, passaram a ser um importante
método de pesquisa.
No desenvolvimento de minhas pesquisas, sempre senti falta de dados que
possibilitassem um aprofundamento na subjetividade dos sujeitos, o que
encontrei com a utilização de um procedimento metodológico simples:
relatos de história de vida. Foi introduzida como método de pesquisa, na
sociologia por W.I. Thomas e F. Znaecki, no início do século XX, em
Chicago (JOSSO, 2002). Tais relatos propiciam a abertura de uma via para
conhecimento da pessoa além da sua dimensão de professor, estudante, por
exemplo, uma via pela qual, emoções, experiências, representações,
dificuldades, acertos, a percepção da própria potencialidade, vão aparecendo
de modo espontâneo em meio às memórias narrativas de cada participante da
pesquisa (ALBUQUERQUE, 2015).

Para Moita (2007), o aluno começa a formar a sua identidade quando entra no
curso, daí a importância da formação inicial, uma vez que é influenciada pelos
professores do curso e pela instituição. O conceito de formação não está relacionado
apenas com o processo de aprendizagem do sujeito, mas também com a construção de si
mesmo, que acontece na ação formativa contínua.
A motivação para cursar Pedagogia
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A motivação para fazer um determinado curso, mesmo quando é fruto de um
forte interesse pessoal, é, às vezes, abalada pela família e pela valorização social do
curso. Essas influências ocorrem sub-repticiamente interferindo nas escolhas. Nas
narrativas, estava a influência da mãe professora, da valorização social da instituição:
“[...] escolhi fazer Pedagogia nesta instituição por ser a melhor do Brasil nesse curso”
(Aluna do 4º ano, Relatório final, 2015, p.106 ). O campo de trabalho pode ser fator de
motivação para o curso, e as dúvidas podem ser de outra natureza, não oriundas de
indecisão.
Antes de entrar PUC/SP, trabalhei como bibliotecária no Colégio Magister
Júnior, região sul da capital. O vai e vem de estudantes e a admiração pelas
letras motivou-me a cursar a pedagogia. Mas como entrar na faculdade,
depois de anos de ter concluído o Ensino Médio?

(Aluna do 4º ano,

Relatório final, 2015, p. 109).
A motivação de outra estudante para fazer o curso de Pedagogia surgiu de sua
vida religiosa, “[...] jamais pude dissociar a esfera educacional do exercício do
sacerdócio” (Aluna do 4º ano, Relatório final, 2015,p. 98). O interesse pessoal é
expresso com o resgate de sentimentos e vivências da infância. “Eu sempre gostei de
criança, logo que terminei o colegial, eu já estava com o pensamento de trabalhar nessa
área de educação com criança” (Aluna do 1º ano, Relatório final, 2015,p. 100). Falam
de sua infância caracterizada por atitudes de afeto pelas crianças e gosto pelo ensinar.
Isto estava presente até em suas brincadeiras infantis.
Eu mesma era minha própria professora aos 10 anos quando eu estudava. Eu
me dava notas e preparava lições para eu melhorar na escola. Em brincadeiras
com primas, também tínhamos várias bonecas, com as quais montávamos
uma classe e fingíamos que éramos professoras dentro de uma escola

(Aluna do 1º ano, Relatório final, 2015,p. 102).
Narra outra estudante:
Minhas brincadeiras de criança eram, na maioria das vezes, relacionadas ao
ensino. Eu gostava muito de brincar como professora com minhas amigas, e
elas, coitadinhas, tinham que fazer as atividades que eu escrevia no quadronegro com giz (Aluna do

4º ano, Relatório final, 2015, p.109).

Ao término do ensino médio, porém, surgia a dúvida com relação à escolha do
curso. Os pais tentavam direcionar para áreas que julgavam oferecer melhores salários
no futuro. “O meu pai me falou que a média do que eu vou ganhar nunca seria a média
que eu ganharia na arquitetura. Mas, minha família inteira sempre apoiou, porque há
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vários campos, nos quais, eu possa atuar, não é só escola”. E completa: “Eu queria fazer
arquitetura e depois uma pós em educação para fazer ligação com os dois, mas eu não
tinha certeza que era isso. Fiz teste vocacional e deu Pedagogia mesmo...” (Aluna do 1º
ano, Relatório final, 2015,p.100).
Outra aluna também declara: “Eu sempre quis estudar na PUC, mas por me
interessar por várias áreas, no momento em que tive que escolher; vários cursos vieram
em mente” (Aluna do 4º ano, 2015,p.106). Há também a dificuldade de tomar decisões:
“[...] é difícil já começar a escolher o futuro com apenas 15/16 anos (Aluna do 3º ano,
Relatório final, 2015, p.104). E complementa:
Mesmo tendo passado no curso de Terapia Ocupacional em outra faculdade,
não sentia que estava tão contente com a escolha. E então resolvi pesquisar
mais sobre como é a Pedagogia, quais áreas possui, quais os mercados de
trabalho e percebi que é muito amplo, realmente. E na época, eu queria passar
nesta faculdade, por também possuir bom nome. Prestei exame vestibular em
duas, passei então nas duas, mas preferi esta, pela concorrência e bom nome
no mercado de trabalho. E então lá estava eu, sem acreditar, na primeira lista
de aprovados do Vestibular de Verão (Aluna

do 3º ano, Relatório final,

2015, p.104).
Observa-se, em algumas narrativas, em contrapartida, uma determinação clara
na escolha: “A escolha do curso foi uma questão de vocação. Desde criança desejei ser
professora, sempre vi a educação como um caminho de mudança da sociedade para um
mundo melhor” (Aluna do 4º ano, Relatório final, 2015, p.106).
Às vezes, a motivação é tão forte que, mesmo influenciado por amigos e família
a fazer outro curso, acaba interrompendo e retornando à universidade para atender o seu
interesse em cursar Pedagogia.
[...] dentro de mim eu tinha uma luzinha que não queria se apagar na área de
Educação. Prestei Economia em outra instituição e PEDAGOGIA nesta em
1986. Entrei nas duas na primeira lista. Como minhas melhores amigas
entraram na outra instituição e fui trabalhar na área comercial de negócios da
minha família, achei que deveria ir para Economia. Achei a faculdade
interessante, mas nunca me senti verdadeiramente realizada ou atuando em
coisas que gostava (Aluna do

1º ano, Relatório final, 2015, p.102).

Na análise do que motivou as alunas para cursar Pedagogia, percebe-se que
houve motivos semelhantes e alguns diferentes, mas um ponto comum foi evidenciado:
todas ingressaram no curso altamente motivadas.
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Essa constatação estimula um bom trabalho docente e amplia a responsabilidade
para realizá-lo. Nas narrativas, as estudantes mostraram que foram alertadas para não
entrarem no curso pela desvalorização social do Pedagogo, o que, para eles, não era
desconhecido, embora gerasse um conflito: de um lado, a consciência da
desvalorização; do outro, a relevância da profissão.

Expectativas
O uso de narrativas facilitou a percepção das expectativas, a descoberta de
medos, inseguranças, as quais dificilmente seriam vislumbradas com o uso de outro
procedimento. Para uma das ingressantes, a sua maior expectativa era de aprender
bastante e perder o seu “medo” de entrar na sala de aula pela primeira vez. “Minha
expectativa é perder um pouco deste medo. Eu acho que só vou perder mesmo quando
eu começar a trabalhar. Acho que o curso vai ajudar”. E continua: “eu quero mesmo é
trabalhar com projetos sociais, com crianças necessitadas, eu quero fazer trabalhos
como voluntária” (Aluna do 1º ano, Relatório Final, 2015, p.100).
Expressa:
Eu espero conseguir no curso de Pedagogia as ferramentas necessárias para
poder trabalhar na área infantil pública e privada com áreas específicas da
aprendizagem e publicar trabalhos e livros que possam ajudar as pessoas que
procuram por soluções para problemas escolares. Além de livros práticos
onde essas crianças que precisam aprender de uma maneira diferente possam
conseguir chegar ao mesmo objetivo das outras seguindo o mesmo currículo

(Aluna do 1º ano, Relatório Final, 2015, p. 100).
As expectativas são, geralmente, positivas ao ingressarem no curso:
Fiquei entusiasmada, não sabia muito bem o que viria pela frente, mas tinha
em mente que diante da oportunidade faria o meu melhor. Também fiquei um
pouco incomodada com comentários como “Que legal que você vai estudar
Pedagogia. Você vai cuidar de criancinhas!”, por mais que as pessoas não
falassem por maldade, nunca gostei de comentários que reduzisse o papel do
professor. Sempre acreditei que ser professor é uma responsabilidade
enorme, que exige dedicação e estudo. Não acredito que ser professor é algo
espontâneo ou dom (Aluna do

4º ano, Relatório Final, 2015).

Assim expressou uma aluna:
Para viver o sonho da faculdade de pedagogia e descobrir o motivo real de
algumas crianças amarem as letras e outras não, tomei uma decisão: se terei
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de fazer isso a minha história de vida, deveria ser em uma faculdade de nome
e que fizesse parte do que sou

(Aluna do 4º ano, Relatório Final,

2015, p. 109).

As expectativas que vão surgindo em meio às narrativas são eivadas de
esperanças e entusiasmo. Afirma uma aluna formada em Teologia que atuou nesta área:
Estudar Pedagogia surgiu como o passo a seguir, primeiro porque a
graduação em Teologia, apesar de ser um campo rico em conhecimentos e
reflexões, pouco ou nenhum reconhecimento tem, numa sociedade secular,
pautada pela competividade. Assim sendo, eu precisava de um segundo
diploma acadêmico, agora com amplo reconhecimento e vasta área de
atuação. Segundo porque já estava atuando como professora de alemão e
terceiro porque meu coração, apesar de todas as desilusões vividas na atuação
teológica, ainda bate mais forte quando penso no poder transformador da
educação (Aluna

do 4º ano, Relatório Final, 2015, p. 99).

Uma aluna dos anos finais, em sua narrativa, deixou entrever expectativas não
atendidas, mas apontando outras que promovessem algumas mudanças.
Espero que daqui para frente alguns aspectos melhorem, como aulas com
conteúdo voltado mais a área de plano de aula, de como preparar uma aula a
Educação Infantil ( por exemplo), de como ser dinâmico em sala de aula,
sugiro mais aulas práticas, etc. Algo que sugiro mais são melhores
informações sobre o setor estadual, sobre cursos e concursos públicos que
estão por vir; como ocorrem provas no Estado; como é uma Escola Estadual
e como é vista e abordada pelo cidadão brasileiro, etc. Ou seja, dar mais
ênfase ao ensino estadual e mostrar realmente os diferentes lados da
Educação no Brasil (e no mundo). E por fim, creio que minha vida e carreira
estão apenas começando. Pretendo quando terminar a faculdade (final de
2015) viajar no máximo seis meses pela Europa, para conhecer e praticar
diferentes línguas, conhecer pessoas novas e espairecer um pouco, para
quando voltar, chegar renovada e pronta para trabalhar de verdade em novos
projetos e Escolas. Pretendo realizar Pós – Graduação se possível em
Psicopedagogia no meio de 2016 e ao mesmo tempo, trabalhar em alguma
Escola conceituada e de bom nível. E também, em breve, prestar concurso
para dar aulas em Escolas da Prefeitura de SP, em EMEI‟s. Pretendo realizar
curso sobre Educação Inclusiva, para trabalhar com diferentes áreas e
projetos que incluam deficientes físicos e intelectuais e que me satisfaçam,
como nos dias de hoje. Por isso, digo com sorriso no rosto, que creio que fiz
a escolha certa elegendo esta profissão, pois ela dá leques de oportunidades
de emprego e diferentes áreas no mercado de trabalho, basta correr atrás e
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realizar cursos e projetos. Pretendo realizar tudo que descrevi e mais um
pouco, sempre com foco no futuro e determinação, pois Pedagogia possui
muitas áreas dinâmicas, em que se é sim possível ser feliz neste país, basta
realizar as escolhas certas dentro da própria profissão e saber agarrar as belas
oportunidades (Aluna do3º

ano, Relatório Final, 2015, p. 104).

Outra aluna dos anos finais mostra a sua expectativa no momento que está
vivenciando e reforça o desejo de fazer a diferença.
Bem, aqui estou realizando mais um desafio dessa fase, o de redigir o meu
trabalho de conclusão de curso. Aprendemos que o nosso TCC tem que ser
em cima de algum tema que nos inquietou durante todo o curso e que não foi
aprofundado o suficiente em nosso ponto de vista. No meu caso, “Pedagogia
Social”. Espero com toda a minha pesquisa poder contribuir na
transformação do sistema educativo como sempre quis, mas agora, com uma
visão mais realista da sociedade em que vivemos, mais compreensiva e
porque não dizer, mais humana em nome de Jesus

(Aluna do 4º ano,

Relatório Final, 2015, p. 99).
Todavia alguns são contundentes ao expressarem o não atendimento de suas
expectativas:
Com o tempo, tive diferentes experiências na área da educação e no curso de
Pedagogia e essa grande vontade de fazer a diferença simplesmente passou.
A falta de incentivo e de apoio para os estudantes de Pedagogia são grandes e
foi difícil resistir. Hoje eu não trabalho em escolas e procurei associar meu
estudo de Pedagogia na área da gestão e de novas tecnologias. Embora a
instituição, não prepare os alunos para trabalhar em empresas, hospitais,
ONGs, etc., foi em algumas dessas áreas que encontrei forças para terminar
minha graduação e prazer em trabalhar.

(Aluna do 4º ano, Relatório

Final, 2015, p. 106).
O não atendimento da maioria das expectativas é oriundo de diferentes causas.
Muitas são relacionadas à postura de alguns docentes. Em uma narrativa, o aluno
revelou aspectos sobre os quais, provavelmente a maioria não prestou muita atenção:
Optei por esta instituição pela sua história, pela profissão de fé, por trazer em
sua raiz os mesmos princípios em que acreditava: a doutrina católica. Ao
adentrar na faculdade veio a minha primeira decepção. O catolicismo que
tanto esperava não era mais vivido. Os símbolos cristãos não existiam mais.
Católica só era no nome, não mais em sua essência. Nem nos discursos dos
professores se tinha mais. E até hoje o que não entendo é o que esses
professores que tanto falam contra estão fazendo aqui. Eles não podem negar
se tem um salário pago no final do mês e todo o prestígio em seu nome vem
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desta religião. Quanta hipocrisia!!! Ensinam o respeito a outras religiões e
eles mesmos não vivem. As aulas de IPT são uma farsa para cumprir tabela.
Juro não acreditar em tanta informação equivocada que nos é apresentada

(Aluna do 4º ano, Relatório Final, 2015, p.109).
Os dados das narrativas expressam a expectativa de ser um profissional capaz de
promover mudanças na educação, na escola e na sociedade, propiciando transformações
positivas na área educacional e receber uma formação no curso que lhes permitam
realizá-las. Quanto mais um aluno espera de um curso, mais bem cuidada deve ser a
construção do seu projeto pedagógico, dos planos de ensino, da organização
institucional para desenvolvê-lo, o acolhimento dos estudantes quando o iniciam, a
avaliação contínua do trabalho com correção de possíveis desvios.
Nível de satisfação com o curso de Pedagogia
Logo no 1º ano o aluno já aponta dificuldades no curso, às vezes porque tem
dificuldade com relação a um determinado conteúdo: “Estou gostando muito do curso,
muito assim de todas as aulas, ...eu tenho um pouco de dificuldade com Políticas
Educacionais, a professora é super boa, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho
meio chato este assunto” (Aluna do 1º ano, Relatório final 2015, p. 100).
A partir do terceiro ano, os dados mostraram que a expectativa inicial não estava
sendo atendida, evidenciando a sua relação intrínseca com a satisfação com o curso.
(...) comecei a gostar das disciplinas do curso, desde o primeiro semestre. A
cada aula, era uma nova surpresa do que era em si, a Pedagogia e para mim
importante, sempre aprendo aspectos novos sobre assuntos que envolvem
Educação. Gosto muito da área e o curso em si. No primeiro ano, foi
motivador, muitas matérias diferentes e dinâmicas e incentivadoras e
surpreendentes. Gostei muito de ter aulas de Libras durante o curso, no
segundo semestre. Porém no segundo ano, algumas matérias deixaram a
desejar, possuindo bons professores e sendo pouco aproveitadas com seus
temas amplos e isso se repetiu no terceiro ano, com temas e disciplinas que
poderiam ter sido melhor aproveitadas pelos professores e melhor
encaminhadas, para possuirmos mais base para pesquisas, cultura e acesso a
mais informações na Pedagogia

( Aluna do 3º ano, Relatótio Final,

2015, p.104)
A narrativa expressa o descuido com a pouca formação para o desenvolvimento
da dimensão relacionada à pesquisa, embora fosse intenção da política educacional e do
projeto pedagógico do curso. É reconhecida a competência dos docentes.
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Outra estudante questionou os títulos das unidades temáticas: “As unidades
temáticas são ótimas, são temas atuais e reflexivos, mas qual é o motivo desses nomes
tão complicados? [...] Dividimos nossos cadernos e pastas pelos nomes dos professores.
Aluno é assim, dá jeito para tudo (Aluna do 4º ano, 2015, Relatório final, 2015, p. 109).
A narrativa aponta o que tudo deve ser cuidadosamente pensado e decidido na
elaboração de um projeto de curso, porque o aluno observa, é influenciado pelo
conjunto e também pelo detalhe.
Havia também pontos negativos da instituição, os quais influenciaram o bemestar no curso, relacionados à postura dos alunos:
É ridículo tudo isso. Ver aqueles estudantes na sexta-feira carregando
engradados de cerveja dentro de malas de viagem, só porque o segurança da
portaria não pode ver. [...] Tudo em nome de que liberdade?

(Aluna do 4º

ano, Relatório final, 2015, p. 109).
A narrativa expressa que a organização institucional, a cultura deve considerar e
criar o ambiente educativo adequado ao desenvolvimento do curso. Reforça:
Senti falta de um espaço para discutir as coisas que estavam acontecendo na
sociedade durante o curso. O dia a dia. Ensina-se tanto que devemos levar a
atualidade para a sala de aula e não fazemos isso em nossa formação. O
espaço que criamos foi nos intervalos ou durantes as aulas “chatas”. Para
saber dessas informações foi preciso ir a congressos, debates, palestras ou
outros meios. O que foi falado foi muito pouco não deu conta de tanta
informação passada pela mídia

(Aluna do 4º ano, Relatório Final,

2015).
Faz sugestões:
Sugiro ainda uma redistribuição das disciplinas ao longo dos semestres,
visando a um desafogamento dos formandos e formandas, uma vez que
ficamos sobrecarregados no sétimo semestre pelo acúmulo de 09 disciplinas,
mais estágio, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares,
visto que a vasta maioria dos alunos do período noturno trabalha em tempo
integral (Aluna

do 4º ano, Relatório final, 2015, p. 109).

Apesar de suas denúncias também ressalta pontos positivos que mostram o
atendimento mesmo parcial de suas expectativas: “Não posso reclamar de diversidade.
Pelo menos tenho exemplos de professores que quero ser e professores que nunca serei”
(Aluna do 4º ano, 2015, p. 109).
Apesar das falhas no curso, o aluno ressalta pontos muito positivos.
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Vejo-me de um jeito quando entrei para a faculdade e a agora de outro. Vejo
o quanto cresci e me superei. Sinto-me apaixonada pelo que faço e visualizo
muitas oportunidades. Acho que escolhi bem o curso e a universidade, não
sei se teria me desenvolvido tanto se não fosse nesta instituição. Não me
imagino parando de estudar. Cada professora, cada unidade temática,
mostrou o quanto ainda temos a aprender e a pesquisar

(Aluna do 4º ano,

Relatório final, 2015, p. 107).
Narra outra:
Apesar de todos os dissabores da caminhada, avalio positivamente minha
reincursão na academia dessa vez área Pedagógica dessa instituição, pois me
possibilitou a chance de conhecer e conviver com educadoras no sentido
pleno da palavra, verdadeiras jóias que tornaram preciosos e especiais vários
momentos de aprendizagem “radiante” e de construção coletiva de
conhecimentos (

Aluna do 4º ano, Relatório final, 2015, p. 107).

Considerações Finais
A pesquisa com a utilização de narrativas permitiu adentrar no âmago do
sentimento das alunas com relação ao curso e apreender os aspectos positivos e as
dificuldades que encontram na sua formação inicial. Os dados evidenciaram que, apesar
da intenção mais alargada de formar professores e gestores para o trabalho em espaços
não escolares, previsto no projeto com permissão da legislação, as alunas estão sentindo
segurança apenas quanto à formação para o magistério na educação infantil e anos
iniciais do ensino fundamental.
O projeto não enfatiza – e nenhuma aluna mencionou – a formação para o
trabalho com jovens e adultos. Percebeu-se que nem todas as expectativas são atendidas
no decorrer do curso e, ao seu final, o que se relaciona diretamente com o nível de
satisfação com o curso, com a forma como está sendo desenvolvido. Todas percebem as
dificuldades, mas com exceção de uma não desvalorizam o curso. Há uma clareza sobre
a importância do pedagogo, conhecem os inúmeros espaços de trabalho que se pode
ocupar e existe uma consciência da pouca valorização e do baixo status social que lhe é
conferido.
Nas narrativas, foram abordadas questões que, em grande parte, passaram
despercebidas pelos docentes e gestores do curso, mesmo que, teoricamente, tenham
sido preparados e tenham consciência de sua importância. As narrativas estimularam a
necessidade de se avaliar e refletir sobre todos os aspectos que incomodam a formação
inicial com a qualidade exigida. Embora o aprendizado não se encerre na formação
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inicial, acreditamos que, se esta for bem conduzida, se o momento e espaço formal de
aprendizagem que a caracteriza for bem aproveitado, certamente permitirá ao graduado
uma mais completa base para o desenvolvimento contínuo de novas aprendizagens.
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EDUCAR PARA UM MUNDO MELHOR: O QUE DIZEM OS FUTUROS
PEDAGOGOS
Celia Maria Haas, Universidade Cidade de São Paulo-UNICID

Resumo
Partindo dos resultados da pesquisa desenvolvida no período de 2010 a 2012, na
discussão do significado que ser pedagogo assume para os alunos concluintes, propôs-se
para o período 2012/2014 ouvir todos os alunos do curso de uma universidade
municipal na Região do Grande São Paulo. O projeto, parte integrante da pesquisa
interinstitucional envolvendo outras duas universidades - uma confessional e outra
federal - da Região Sudeste tem como título “Pedagogia na perspectiva do aluno:
impactos da nova política educacional sobre o curso”. O propósito foi ampliar as
reflexões sobre o profissional que tem sido formado no curso de Pedagogia, a partir da
perspectiva desses alunos. Assim, este texto apresenta a visão dos alunos ingressantes
(42), dos veteranos (40) e dos concluintes (32), destacando o perfil, a universidade e o
curso de Pedagogia, cotejando semelhanças e diferenças entre os três grupos de alunos
respondentes. Os procedimentos metodológicos são de natureza qualitativa e
exploratória com a aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas e
autores como Saviani, Cruz, Silva, Ball, entre outros, contribuíram para a análise dos
dados coletados. Os resultados apontam que, de modo geral, os alunos sentem-se
motivados durante o curso, acreditam desfrutar de uma boa relação com os professores e
colegas e têm uma visão muito otimista em relação à escolha da profissão de pedagogo.
Os ingressantes ao declararem suas expectativas reafirmaram o compromisso com a
melhoria da sociedade, os veteranos e concluintes, com algumas reclamações em
relação ao curso, destacam a importância da qualidade da formação recebida, mas
insistem na falta de prática. Os três grupos entendem o pedagogo fundamentalmente
como professor da educação básica. O impacto das diretrizes curriculares nacionais
parece estar na ênfase da formação para a docência.
Palavras-chave: Diretrizes Curriculares Nacionais. Curso de Pedagogia. Pedagogo.

Introdução
A LDB, Lei nº. 9.394, publicada em 20 de dezembro de 1996, instituiu as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que, num esforço de organizar a
formação de professores, cria os Institutos Superiores de Educação (ISE) que deveriam
acolher os Cursos Normais Superiores, espaços privilegiados e institucionais de
formação de professores. Tal desconsideração pela história brasileira de formação de
professores, que vinha sendo construída no âmbito do curso de Pedagogia, mesmo com
todos os questionamentos e enfretamentos legais, resultou em um fracasso a tentativa de
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implantação dos ISE(s) e dos cursos normais superiores. Contudo, foram necessários
dez anos para, finalmente, serem publicadas as diretrizes curriculares nacionais do curso
de Pedagogia. Mal publicadas, houve, em nível nacional, questionamentos tanto no que
se refere à proposta de formação instituída como na qualidade do texto legal.
As diretrizes reacendem uma discussão aparentemente permanente: quem é
formado no curso de Pedagogia? A leitura das diretrizes parece indicar uma opção pela
formação do professor em detrimento da formação do gestor e técnicos em educação. A
partir das diretrizes o curso de Pedagogia é uma licenciatura, portanto, locus de
formação do professor e, assim, não há a previsão da formação em bacharelado, para as
funções e carreiras técnico-administrativas da educação escolar.
Diante desse novo desafio, encaminhou-se a pesquisa “Pedagogia na perspectiva
do aluno: impactos da nova política educacional sobre o curso”, em continuidade a
outra pesquisa que buscou conhecer o significado de „ser pedagogo‟ para os alunos
deste curso, após a implantação das novas diretrizes. O propósito desta última foi
conhecer o quem são os alunos desse curso, o que motivou a escolha pela instituição
que estuda e, especialmente, buscou-se saber das expectativas e satisfação que
vivenciaram no processo formativo. Questionou-se, ainda, sobre a integração entre
alunos e professores entre os próprios alunos, sabendo-se, também as ausências que os
alunos entendem ter havido no curso.
Acredita-se que a pesquisa contribui com as discussões acerca da formação
oferecida nos cursos de Pedagogia, apontando algumas indicações sobre quem está
sendo formado neste curso a partir das diretrizes curriculares nacionais de 2006.
Este projeto de pesquisa constituiu-se de uma investigação de natureza
qualitativa e de caráter exploratório (BOGDAN; BIKLEN, 1991), no campo das
Ciências Humanas, com aplicação de questionário composto de questões abertas e
fechadas. Complementa-se, ainda, em análise documental, fundamentalmente na
legislação que trata do curso em estudo, e conta com apoio de autores de referência da
área. Optou-se pela aplicação de um questionário para alunos iniciantes (42) e outro
para os demais alunos - veteranos (40) e concluintes (32) -, perfazendo um total de 114
alunos respondentes.
Para Gil (1999, p. 129), o questionário pode ser definido como a técnica de
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas
por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
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sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas.
O curso de Pedagogia
O curso de Pedagogia, instituído em sua primeira edição pelo Decreto-lei
Federal nº. 1.190 de 4 de abril de 1939, que organizou a Faculdade Nacional de
Filosofia e tornou obrigatório o diploma de licenciado em Pedagogia para a docência
nos cursos normais e o bacharelado para o exercício dos cargos técnicos de educação. O
curso estruturado em três anos, conforme art. 19 do referido Decreto-lei, teve como
currículo disciplina de formação geral visando à formação do bacharel como se pode
observar a seguir:
Art. 19. O curso de pedagogia será de três anos e terá a seguinte seriação
disciplinas: Primeira série - 1. Complementos de matemática. 2. História
filosofia. 3. Sociologia. 4. Fundamentos biológicos da educação.
Psicologia educacional.
Segunda série - 1. Estatística educacional. 2. História da educação.
Fundamentos sociológicos da educação. 4. Psicologia educacional.
Administração escolar.
Terceira série - 1. História da educação. 2. Psicologia educacional.
Administração escolar. 4. Educação comparada. 5. Filosofia da educação.

de
da
5.
3.
5.
3.

No art. 20 havia a previsão do curso de didática que:
O curso de didática será de um ano e constituir-se-á das seguintes disciplinas:
1. Didática geral. 2. Didática especial. 3. Psicologia educacional. 4.
Administração escolar. 5. Fundamentos biológicos da educação. 6.
Fundamentos sociológicos da educação (BRASIL 1939).

Informa no seu art. 48 que os alunos que concluírem os cursos ordinários
previstos do art. 9º. ao 19 receberão o diploma de bacharéis, incluído nestes o de
„bacharel em pedagogia‟. Pode-se entender que a licenciatura era alcançada, após a
conclusão do bacharelado com o curso de didática. Introduz-se a prática do 3+1.
Para Saviani ( 2006, p. 6-7),
sendo esta instituição considerada referência para as demais escolas de nível
superior, o paradigma resultante do Decreto-Lei 1.190 estendeu-se para todo
o país compondo o modelo que ficou conhecido como „esquema 3+1‟,
adotado na organização dos Cursos de Licenciatura e de Pedagogia.

Valnir Chagas, no Parecer nº. 252/69 afirma que “mesmo na parte relativa à
formação de professores para o ensino normal, o curso de Pedagogia encontrou grande
resistência” e Silva (2006, pág. 12) afirma que “criou um bacharelado em pedagogia
sem apresentar elementos que pudessem auxiliar na caracterização desse novo
profissional”.
Tem-se ainda o Parecer Nº 251/61 que também fixa o currículo mínimo e a
duração do curso de Pedagogia, medida repetida pelo Parecer Nº 252 de 11 de abril de
1969, ao subsidiar a Resolução Nº 2, de 12 de maio de 1969 que “Fixa os mínimos de

ISSN 2177-336X

7953

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

17

conteúdos e duração do curso de Pedagogia”.
No percurso entre 1939 a 1969 muitos questionamentos a respeito do campo de
trabalho da Pedagogia, desenhando um quadro de indefinições e provocando incerteza
em alunos e professores que trabalhavam na área. Para Silva (2006, p. 23), “ganhava
corpo a ideia de se reformular não apenas o rol de disciplinas do curso, mas também sua
estrutura curricular”. Entretanto o Parecer nº. 252/69 e a Resolução nº. 2/69 não
equacionam os problemas diagnosticados que envolvem o curso de pedagogia e
segundo Silva, referindo-se ao Parecer e Resolução mencionados (2006, p. 47) “não se
conseguiu ainda encontrar o caminho do curso de pedagogia”
Em 11 de agosto de 1971, com a promulgação da Lei nº. 5.692, ao reorganizar a
educação básica (1º e 2º graus) impacta na formação do pedagogo e a Indicação nº.
22/1973 (SILVA, 2006) fixou os princípios e as normas a serem observados na
organização dos cursos de licenciatura. A aprovação da LDB 9394 em 20 de dezembro
de 1996, recoloca em pauta as discussões acerca do curso de Pedagogia.
As Diretrizes Curriculares Nacionais
Com a publicação, em 15 de maio de 2006, das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Graduação de Pedagogia - licenciatura, Resolução CNE, nº 1,
foi privilegiada a formação do professor de Educação Infantil e para as séries iniciais do
Ensino Fundamental. A formação do bacharel, enquanto um profissional da área com
formação para a gestão escolar e outras funções „especializadas‟ são mencionadas nas
diretrizes em seu Art.º 3, inciso III “a participação na gestão de processos educativos e
na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino”, sem fazer
menção a esta formação no artigo anterior, que estabeleceu:
Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos (BRASIL, 2006).

A docência é reafirmada em seu Art. º ao afirmar que
O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos
(BRASIL, 2006).

E faz uma curiosa definição das atividades da docência incorporando nestas a
“organização e gestão de sistemas e instituições de ensino” (Art. 4º. Parágrafo único) e
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nestas acredita possível prepara os pedagogos para atividades de:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
tarefas próprias do setor da Educação; II - planejamento, execução,
coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências
educativas não-escolares; III - produção e difusão do conhecimento
científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e nãoescolares (BRASIL, 2006).

As Diretrizes, portanto, sem distinção precisa dos perfis do licenciado e do
bacharel, inviabilizam o claro entendimento entre seus atributos específicos de
formação docente e de caráter complementar para a formação do bacharel para as
funções de gestão, coordenação, supervisão e outras que o pedagogo pode desenvolver
nas escolas e fora dela.
A escola, organização complexa, exige o trabalho coletivo de diferentes
educadores, a partir de uma base cultural consistente, bom preparo e aperfeiçoamentos
específicos conforme as aptidões e aspirações dos sujeitos. É louvável procurar
enriquecer a formação inicial, considerando o contexto sociopolítico e cultural, porém,
na ampla definição do pedagogo corre-se o risco de descaracterizar o papel primordial
da sua formação, não o capacitando para desenvolver um processo ensino-aprendizagem
com qualidade e, menos ainda, um trabalho compartilhado na construção do projeto
pedagógico da escola, na gestão escolar, na articulação entre os planos de ensino, de
curso e proposta pedagógica.
Neste cenário, as instituições de educação superior que oferecem o curso de
pedagogia reescrevem os projetos pedagógicos, e mais um ciclo tem início com um
novo redesenho da identidade dos pedagogos.
O curso da Universidade Municipal, autorizado pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Universidade pela Deliberação CONSEPE 036/2006, começou a
funcionar em 2007, sendo reconhecido em 2009, portanto, no 2º ano de funcionamento.
A primeira turma concluiu o curso em 2010. O compromisso maior da
instituição, firmado pelo Projeto Pedagógico Institucional (PPI), é construir um curso
que seja referência em formação de professores, num espaço de diálogo com as escolas
da Educação Básica da região, formada pelos sete municípios que compõem o
Consórcio Municipal Grande ABC.
Sem descartar totalmente o bacharelado, a Universidade Municipal enfatiza a
licenciatura,

a

abordagem

interdisciplinar,

atividades

de

aprofundamento,

complementares, estágio, pesquisa, ensino e extensão.
Há uma significativa presença de Didática no currículo (1º. ao 3º. ano, com 4
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aulas/dia), o que parece reafirmar a opção pela formação do professor. Há, ainda, um
esboço de tentativa de assegurar uma formação básica associada a uma formação nas
novas tecnologias aplicadas à educação. No curso, a supervisão dos estágios em
docência fica vinculada às disciplinas de Didática, indicando a opção pela formação do
professor, somadas à presença significativa das metodologias de ensino das áreas
específicas.
A formação do gestor foi deixada para o último ano, somado ao estágio na área.
Uma disciplina de Educação de Jovens e Adultos foi colocada no final do curso – fato
que aponta uma dissonância, pois não há integração com nenhuma outra disciplina da
série, negando, inclusive, o propósito interdisciplinar anunciado em seu Projeto
Pedagógico.
Cruz (2011, p. 201), em sua pesquisa, identifica três pontos emblemáticos em
relação às diretrizes curriculares de 2006, “o afastamento da teoria, o não lugar das
habilitações e a docência como base de formação”
Curso de Pedagogia: a percepção dos seus alunos
Ao buscar conhecer os alunos que frequentavam o curso de Pedagogia no
segundo semestre de 2013, identificou-se que, dos 114 alunos, 112 responderam. Podese destacar que, deste total, a grande maioria é do sexo feminino. Na turma de
ingressantes há 37 alunas e 5 alunos, a turma de veteranos é toda composta pelo sexo
feminino, num total de 40 alunas e, na turma de concluintes, com um total de 32 alunos,
28 são do sexo feminino, 2 do masculino e 2 questionários sem respostas. Deste modo,
de 114 alunos, 105 são do sexo feminino, perfazendo 92,10%. Para este conjunto, temse somente 7 alunos do sexo masculino.
A faixa etária destes 114 alunos foi agrupada em quarto níveis: a) 17 anos; b) de
18 a 24 anos; c) 25 a 35 anos; e d) a partir de 36 anos. O agrupamento tem o propósito
de verificar o número de alunos na faixa considerada referência para as políticas de
educação superior – 18 a 24 – e perceber as disparidades presentes nas 3 turmas. A
turma de concluintes tem 23 alunos na faixa b; 11 na faixa c e 6 na faixa d, lembrando
que 2 questionários não formam respondidos. A turma tem uma aluna com 55 anos. A
turma de veteranos, com 40 alunas, tem um agrupamento por idade distribuída em 18
alunas na faixa b, dos 18 aos 24 anos; 16 na faixa dos 25 aos 35 anos, faixa c; e, 6 com a
idade a partir de 36 anos. A aluna mais velha desta turma tem 53 anos. Os ingressantes
têm 2 alunos na faixa a, com 17 anos, 25 alunos na faixa dos 18 aos 24 anos b; 8 alunos
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na faixa dos 25 aos 35 anos, portanto na faixa c e 6 alunos com mais de 35 anos (faixa
d). Com 56 anos há na turma um aluno do sexo masculino e um aluno não informou a
idade.
São 66 alunos na faixa de 18 a 24 anos e, se somados aos 2 alunos com 17 anos,
tem-se um total de 68 alunos na faixa considerada como medida padrão para a educação
superior, representando 59,64 %, considerando o total de 114 alunos. Não pode ser
considerada uma média alta, cabendo aceitar que o curso de Pedagogia é frequentado
por alunos com maior distribuição de idade.
No que se refere o estado civil, a grande maioria dos alunos é composta por
solteiros, com 27 registros nos veteranos, 21 nos concluintes e 30 nos ingressantes. Há,
ainda, 10 alunos casados nos ingressantes, 12 casados nos veteranos e 7 nos concluintes.
Cada um dos três grupos conta com 1 aluno divorciado e há a declaração de uma união
estável na turma de concluintes e outra nos ingressantes.
No que se refere à etnia, a expressiva maioria declara-se branca, num total de 86
em 114, com 4 questionários sem respostas. Onze declaram-se negros, 2 orientais, 1
indígena, um assume que é branco e indígena, outro que é branco e negro, informação e
se completa com um aluno moreno e um pardo. Seis informam a categoria „outro‟ sem
mencionar a que se referem.
Dos 114 alunos, 8 não moram com familiares e, destes, 3 não responderam.
Ao serem questionados sobre os motivos que os levaram a escolher a
universidade na qual estudam, a resposta predominante foi a que se refere ao nome da
instituição e à qualidade de ensino, seguida de perto pela proximidade da residência e
trabalho, dado que confirma pesquisas na área que apontam a proximidade como o fator
preponderante na escolha.
A totalidade dos alunos ingressantes (42) considera que há uma boa integração
entre os professores do curso com os alunos, destacando-se as falas “os professores são
bastante comunicativos assim como os alunos”; “os professores sempre se colocam
disponíveis e acessíveis aos alunos, fazendo comparativos da teoria com a realidade,
buscando entender as dificuldades e respeitar as individualidades”; “os professores nos
auxiliam muito bem dando-nos liberdade para expressar nossas opiniões e esclarecer
dúvidas”; e pontuam, ainda, “pela excelência de conteúdo e por serem muito dedicados
no ensinar”.
Dos 40 alunos veteranos, 36 consideram que há uma boa integração com os
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professores e afirmam que “a grande maioria sim, embora alguns professores ainda
apresentem uma prática tradicional e autoritária dentro de um curso de formação de
professores, esquecendo que são espelhos das futuras professoras”, ou de que “os
professores são bem preparados para conseguir fazer essa aproximação com o aluno,
profissionais de qualidade”, entretanto, mesmo por parte dos alunos que consideram
boas as relações entre professores e alunos há também algumas ressalvas, como a que
diz “alguns professores são excelentes, porém ainda existem professores que condenam
o erro e não aceitam argumentos e justificativas e nem sequer consideram o que foi
apresentado”.
Para os concluintes, 29 dos 32 consideram positiva a relação com os docentes do
curso e afirma que “quanto ao relacionamento com os mesmos são muitos bons. Os
professores são bem preparados” e também dizem que “a maioria dos professores são
bons profissionais, se empenham em seus trabalhos” e consideram que os professores
são “a motivação para que estudemos e sejamos ótimos educadores „que possamos
mudar‟”, e ainda, “os professores entendem as dificuldades dos alunos e atuam com
excelente didática na resolução dos problemas”.
As relações com os colegas de sala são consideradas positivas pelo ter grupos
(39 para os ingressantes, 34 para os veteranos e 28 para os concluintes).
Ao serem questionados sobre os motivos que os levaram a escolher o curso de
pedagogia, destaca-se a opção que indica como possibilidade de contribuição para a
melhoria da sociedade. Entre os concluintes, 25 dos 32 apontam esta motivação para a
escolha do curso, 33 dos 40 veteranos fazem a mesma indicação e 39 dos 42
ingressantes concordam que o motivo principal para a opção pelo curso de Pedagogia é
a possibilidade de contribuir para uma sociedade melhor. Também são mencionadas
outras opções como melhores oportunidades profissionais e aquisição de um
título/diploma universitário. A formação técnica para o desempenho da profissão não
parece ser uma das motivações para a escolha do curso.
O questionamento a respeito da motivação durante o curso também recebeu uma
resposta positiva dos três grupos. De um modo geral os alunos sentem-se motivados. No
grupo dos concluintes, há 21 respostas positivas; entre os veteranos, 32 alunos sentemse motivados e, nos ingressantes, 41, dos 42 alunos, sentem-se motivados. Muito
reveladora a resposta do único aluno que admite não se sentir motivado. O aluno, do
sexo masculino, afirma que a desmotivação é por que “para mim o pedagogo vai muito
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além do professor, o que não é pensado pela maioria das pessoas”.
Em relação às expectativas os concluintes, na sua maioria, entendem que foram
alcançadas (26). Com 2 questionários sem respostas e em uma turma de 32 alunos, 4
alunos não tiveram suas expectativas atendidas. Entre os 40 veteranos, 26 estão
satisfeitos, entretanto 14 alunos revelam sua insatisfação com o curso. Aos ingressantes
foi perguntado quais as expectativas e as respostas destacam que “espero estar
capacitada e bem esclarecida quanto ao real trabalho de uma pedagoga. Quero me
sentir preparada para entrar em sala de aula e desempenhar minha função
corretamente”, entendendo que o curso de Pedagogia prepara para a docência uma vez
que espera “obter conhecimento e conseguir alcançar meus objetivos e poder dar aula e
ajudar as crianças”. As expectativas dos ingressantes reafirmam o que responderam
como razões para a escolha do curso de Pedagogia e a intenção de contribuir com a
melhoria da sociedade afirmando neste sentido que “é estar em condições de melhor
educar a futura geração e isto me gera uma grande expectativa de dar o melhor de
mim” e, ainda “as minhas expectativas são as melhores possíveis. Estou bastante
confiante que esse curso vai realmente abrir caminhos na minha vida profissional e vou
ajudar e contribuir muito com todos da sociedade”.
Ball (2005, p. 541), lembra que “o profissionalismo só tem significado dentro da
moldura de uma racionalidade substantiva, e as tentativas de redefinir o
profissionalismo dentro de uma estrutura dominada pela racionalidade técnica tornam
esse termo sem sentido” e, neste sentido, a esperança dos alunos da pedagogia não deve
ser desconsiderada.
Ao serem perguntados ao nível para o qual se consideravam preparados para
atuarem, as respostas dos veteranos e concluintes se concentram nas opções educação
infantil e ensino fundamental. A gestão é mencionada uma vez entre os veteranos, mas
aparece em terceira opção em 13 e nos concluintes a gestão é indicada como única
opção em 3 alunos e em 6 respostas como uma possibilidade junto com a docência.
Com isso, 66 alunos consideram-se preparados para a docência, em um universo de 72
alunos, lembrando que dois alunos se recusaram a responder.
Perguntou-se, ainda, sobre o que faltou, em termos de formação, no curso que
estavam concluindo ou em vias de concluir e se consideravam que o curso lhes havia
assegurado um diálogo entre teoria e prática. Os veteranos entenderam que ainda não
estavam finalizando o curso e, portanto, não se sentiam aptos a responder, entretanto, no
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que se refere ao diálogo entre teoria e prática, como a grande maioria deles
participavam dos projetos Bolsa Alfabetização e Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), não pareceu ser uma grande queixa. Somente dois alunos
apontaram a ausência deste diálogo enquanto os outros afirmaram “pois, os estágios
proporcionam realizar a relação da teoria com a prática" e, outro aluno menciona que
“em todas as aulas a prática sempre foi muito importante”, reconhecendo a importância
dos programas uma aluna afirma que “tive a oportunidade de participar do programa
PIBID” e a oferta de atividades complementares também tem importância na integração
teoria e prática como afirma outra aluna “as possibilidades de cursos extras e oficinas
práticas na nossa formação”. Já os alunos concluintes entendem que mesmo
considerando que houve um diálogo entre teoria e prática (26 em 32) o que faltou na
formação deles, na opinião de 15 alunos em 32, foi prática. Nessa direção apontam que
“faltou mais a relação entre teoria e prática que muitas vezes ficam bem distintas” e
ainda, “faltou mais prática, de melhor esclarecimento entre teoria com a prática” e
mais ainda “porém, a prática é deixada de lado, e se leva mais em consideração só a
teoria, fugindo um pouco da realidade enfrentada no exercício da prática” e uma aluna
destaca a dificuldade na busca dos estágios afirmando que “uma ligação por parte da
faculdade com as escolas de estágios, que às vezes, fica muito difícil de aceitar o
aluno”.
Saviani (2008, p. 126) insiste que “[...] a prática é a razão de ser da teoria, o que
significa que a teoria só se constituiu e se desenvolveu em função da prática que opera,
ao mesmo tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade”, dificuldade
concreta vivenciada no curso. Como integrar teoria e prática?
Chama atenção a fala de uma aluna concluinte ao reclamar que “faltou um maior
apreço pela área administrativa, sendo que tivemos um semestre sobre isso e as
matéria presenciais do EaD”
Considerações finais
Ao se cotejarem os três grupos tem-se em comum o número quase da totalidade
de alunas do sexo feminino, informação confirmada pelos dados nacionais. A faixa
etária dos 18 aos 24 anos é prevalente o que confirma o fato de a grande maioria ser
solteira e residirem com familiares. A etnia branca continua sendo a de maior
representatividade nas salas de aula, dado também confirmado pelas informações
nacionais.
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A escolha da instituição é fortemente influenciada pela localização, uma vez que
está muito próxima a uma estação de trem e a menção ao nome e qualidade ocorre,
acredita-se, em virtude da tradição da universidade na região. Há na fala dos alunos uma
esperança em contribuir com a melhoria da sociedade sem, aparentemente haver clareza
do que isso significa. Entretanto, apesar da aparente ingenuidade, jovens que esperam
mudar o mundo é um alento que surge frente ao quadro atual da educação básica. De
um modo geral os alunos têm uma boa relação com professores e os próprios colegas.
A queixa sobre a falta de prática chamou a atenção nesta, como tem chamado em
pesquisas anteriores. Por mais que se tenha discutido a relação teoria e prática, isso só
parece fazer sentido para os alunos que fazem um bom estágio ou participam de
programas que os colocam em sala de aula com a possibilidade de um acompanhamento
sistemático na universidade. Isto remete ao que Saviani (2008) afirma na radicalidade
da dependência ente ambas. Questão que demanda mais atenção, conforme recomenda
Cruz (2011, p. 201), ao sugerir que negligenciar a teoria pode ser resultado das
diretrizes curriculares atuais dada sua abertura de múltiplos e diversificado “enfoques
formativos”.
Até aqui, pode-se admitir como impacto das diretrizes curriculares nacionais,
uma ênfase na formação de professores, uma vez que os três grupos entendem o
pedagogo fundamentalmente como professor da educação básica.
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NARRATIVAS DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA: DA MOTIVAÇÃO,
SATISFAÇÃO E EXPECTATIVA COM O CURSO

Célia Maria Fernandes Nunes/UFOP
Regina Magna Bonifácio de Araujo/UFOP
RESUMO
Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa interinstitucional
“Pedagogia na perspectiva do aluno: impactos da nova política educacional para o
curso”, concluído, que envolveu três universidades da região sudeste brasileira, com o
objetivo de investigar entre os alunos do curso de Pedagogia, o sentido da formação do
pedagogo para eles e compreender o impacto das políticas sobre a instituição
formadora. Utilizamos de uma abordagem qualitativa, envolvendo análise documental
do projeto pedagógico, análise dos questionários aplicados nas turmas, construídos com
questões que abordavam o perfil, a trajetória escolar; escolaridade dos pais; a
Universidade e o curso de Pedagogia; e de memoriais narrativos dos alunos,
selecionados com base nos questionários. Foram referenciais teóricos Magi, Licínio
Lima, Gimeno Sacristan, Ball, Apple, e Bourdieu. O recorte feito e que constituiu o
presente texto trata dos memoriais narrativos dos graduandos da IES federal na busca
por compreender os motivos que levaram estes alunos a ingressarem na Pedagogia, suas
realidades e expectativas, considerando que com a Resolução CNE/CP n° 1/2006, que
instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia-Licenciatura,
vem enfrentando ainda constantes questionamentos sobre o tipo de profissional que
deve formar. Os resultados refletem os anseios, os problemas, as indagações diante do
processo de formação, mas evidenciam a convicção na escolha do curso. Os dados
evidenciaram que a formação do gestor educacional ficou em segundo plano e que a
formação do professor, em especial daquele que vai atuar nos anos iniciais do Ensino
Fundamental aparece como foco principal do curso.
Palavras-chave: Pedagogia; Formação do Pedagogo; Perspectiva do Aluno.
O curso de Pedagogia vem passando por diversas mudanças ao longo de sua
existência. Institucionalizado no Brasil no ano de 1939, desde então, tem sido alvo de
muitas discussões e estudos quanto às mudanças que o mesmo sofreu na sua estrutura
organizacional e também quanto a sua identidade histórica. Com a Resolução CNE/CP
n° 1, de15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
curso de Pedagogia-Licenciatura, o mesmo vem enfrentando ainda constantes
questionamentos sobre sua identidade e que tipo de profissional deve formar. As atuais
Diretrizes no artigo 2° propõem que este profissional seja capaz de atuar na “Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na
modalidade Normal e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio
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escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos” (BRASIL, 2006, p.1).
Desta ordem vemos que o campo prioritário de atuação do Pedagogo é a
Educação Básica, e que se faz urgente um profissional bem formado e disposto a
trabalhar neste nível de ensino. Diante deste contexto e do fato que ainda hoje é visível
o desinteresse pelas licenciaturas em geral e por este curso em específico, é preciso
conhecer melhor o aluno que nele ingressa, sua realidade e suas expectativas para que se
possa pensar em oferecer um curso que possibilite uma formação teórica e prática mais
sólida, e que promova o desenvolvimento de um profissional competente e consciente
de suas responsabilidades.
Este texto apresenta resultados parciais de pesquisa interinstitucional
“Pedagogia na perspectiva do aluno: impactos da nova política educacional para o
curso”, que envolveu três universidades da região sudeste brasileira, com o objetivo de
investigar entre os alunos do curso de Pedagogia, o sentido da formação do pedagogo e
compreender o impacto das políticas sobre a instituição formadora. Utilizamos de uma
abordagem qualitativa, envolvendo análise documental do projeto pedagógico, análise
dos questionários aplicados nas turmas, construídos com questões que abordavam o
perfil, a trajetória escolar; escolaridade dos pais; a Universidade e o curso de Pedagogia;
e de memoriais narrativos dos alunos, selecionados com base nos questionários. O
recorte feito e que originou esta apresentação trata dos memoriais narrativos dos
graduandos da IES federal na busca por compreender os motivos que levaram estes
alunos a ingressarem no curso, suas realidades e expectativas, considerando o impacto
das Diretrizes para o curso de Pedagogia.
Por meio de um texto escrito do tipo memorial narrativo, esperávamos que os
alunos(as) nos constassem a sua história procurando mostrar o que o(a) motivou a fazer
o curso de Pedagogia; as suas expectativas; o grau de satisfação com o curso; as
dificuldades que enfrentam e se estimulariam outros jovens a cursá-lo. Nosso propósito
era colocar em evidência, com objetividade, a escolha pelo curso de Pedagogia, no
sentido de compreender a quem ele se destina e o que esperam os que o buscam. Foram
convidados 03 alunos(as) de cada período, o que totalizariam 24 participantes. A
escolha foi aleatória e apenas um fator determinou o convite em cada turma: aquelas
que possuíam um aluno do gênero masculino, este seria obrigatoriamente convidado. A
resposta a este convite representou 19 narrativas, sendo que alguns alunos,
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voluntariamente se ofereceram para participar. Assim, os relatos sobre os quais
passaremos a analisar é o registro daqueles e daquelas que se encontravam no curso de
Pedagogia, no início do ano de 2014, alguns iniciantes, outros em seu último semestre,
mas todos igualmente compondo o quadro de discentes do curso de Pedagogia.
Após a leitura, os dados foram tratados, isto é, codificados. Para Bardin (2011),
a codificação “corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas –
dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração,
permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão” (p.133). A escolha
das unidades de análise, já previamente identificadas nas questões propostas no
memorial narrativo, será a unidade de base da nossa análise. Ou seja, a motivação para
fazer o curso, a satisfação com o curso, as dificuldades enfrentadas no curso foram as
categorias que sustentaram a análise dos textos narrativos, o que passaremos a
apresentar. Optamos por inserir breves recortes das narrativas, no sentido de ilustrar o
que evidenciamos sem, contudo, perder o sentido narrativo e histórico que cada
participante construiu com o seu texto.
Da motivação
Em relação à motivação para fazer o curso, as trajetórias evidenciam diferenças
quanto ao fato de ser uma pessoa ou uma situação ao se definir a escolha pelo curso de
Pedagogia. Quando a motivação é provocada por uma pessoa, esta geralmente pertence
ao núcleo familiar ou está bem próxima do graduando, como relata os participantes
“Minha irmã então sendo professora me orientou a fazer o curso de
pedagogia a distancia”...“Não era o que eu queria, mas era a oportunidade que
eu tinha na época” (P.1.1)
“...já minha mãe, professora, sempre me contava os problemas e
realidade da profissão contudo me mostrava alunos e ex alunos com brilho nos
olhos”.(P.1.5,)
A influência de pessoas tão próximas, como a mãe ou a irmã é decisiva na
escolha profissional, assim como os fatores políticos, econômicos, sociais, educacionais
e psicológicos. Dentre estes, a influência familiar “impõe uma parte importante no
processo de impregnação da ideologia vigente” (NEPOMUCENO; WITTER, 2010,
p.16). A escolha profissional dos filhos reaviva as escolhas dos pais, no sentido de
confirmá-las, confrontá-las ou mesmo para reparar possíveis desvios na vida
profissional, realizando aquilo que não foi possível ou permitido. O fato é que, em
relação à escolha por uma profissão, “a família é a célula que faz intermediação entre o
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social e o indivíduo e também é responsável pelos valores morais e pela cultura. O
jovem é, em parte, o resultado da relação da família com a sociedade” (Idem, p.17).
Em alguns casos, toda a família é o que move a busca por um curso
“Tenho o objetivo de fazer a diferença em minha família e deixar para os
meus filhos um legado de persistência e determinação, em outras palavras vejo
na pedagogia esta possibilidade” (P.2.2),
Evidencia-se ai a influência marcante do contexto familiar na escolha pelo curso,
como no caso de P.2.5, ao afirmar que sua decisão pelo curso de Pedagogia ocorreu por
que sendo “Filha e sobrinha de professores, e por ter „tato‟ com as crianças decidi
arriscar e fazer Pedagogia”(P.2.5). Também a motivação para fazer o curso de
Pedagogia veio dos sonhos de infância, “Escolhi o curso de pedagogia, pois sempre tive
um sonho de participar de projetos voltados para educação ambiental” (P.1.4) e,
também, das brincadeiras vividas nos tempos de criança e que criam expectativas
quanto ao que se deseja ser quando crescer,
“foi da aproximação entre a minha condição de criança e a minha
condição escolar, vivida por meio da fantasia, que o desejo de ser professora
nasceu.”(P.3.7).
Nas narrativas investigadas, encontramos ainda dois outros fatores que definiram
a opção pelo curso de Pedagogia: uma condição específica de vida e enfrentamento de
problemas familiares e a inserção no meio acadêmico, antes da escolha pelo curso. Não
é raro encontrarmos educadores que tiveram na experiência de enfrentamento de
problemas com os filhos a sua motivação para a busca de maiores conhecimentos na
área educacional. A situação especial de um filho, uma deficiência ou mesmo uma
doença crônica faz com que os pais se aproximem do campo da educação, na tentativa
de encontrar os caminhos que permitam o desenvolvimento do processo de
aprendizagem. Foi assim com essa participante, ao afirmar que
“O que me impulsionou buscar a profissão de ser professora foi pelas
minhas questões familiares (...) Comecei a procura de possibilidades para o
atendimento especializado para minha filha em OP, e conheci uma pedagoga da
PROGRAD que estava iniciando um trabalho de inclusão em computadores
para a comunidade Ouro-Pretana. Logo minha filha já estava inserida no
atendimento e eu comecei como voluntária do NEI, Núcleo de Educação
Inclusiva, e assim ficamos dois anos e seis meses... percebendo qual era a
profundidade desta profissão chamada „pedagogia‟ e suas multifaces
interligadas”(P.2.7)
O último fator de motivação destacado das narrativas estudadas refere-se ao
próprio campo como o estimulador para a busca pelo curso, ou seja, uma inserção
prévia no meio escolar despertou em alguns alunos o interesse pela Pedagogia, seja pela
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“paixão” descoberta com as atividades escolares, seja pela necessidade de uma melhor
qualificação profissional.
“tive uma experiência como monitora de sala de aula, com alunos do
maternal, auxiliando a professora em suas atividades com os alunos,
experiência esta que me trouxe “paixão” pela educação... estava convicta de
que pedagogia seria a profissão que escolheria para minha vida... o ambiente
escolar me cativou...”(P.1.2)
“vi um anúncio...era um concurso para ser secretária escolar. Realizei a
inscrição... passei neste concurso, fui trabalhar nas escolas municipais dos
distritos de Mariana...cada hora estava em uma escola, tentava remoção para a
cidade...mas não conseguia pois não tinha estudo... Só o Ensino Médio não
bastava, precisava procurar algo para a minha qualificação, e como gostava
muito do contato na escola com os alunos, as professoras, pedagogas, diretora.
Pensei imediatamente em um curso da área da educação..”(P.1.6)
Entretanto, a motivação pode vir pela negativa, por uma experiência não muito
positiva com o campo da educação, como foi o caso narrado pela graduanda.
”Em relação ao curso normal, pelo estágio que fiz na escola, não gostei
da docência e comentava isso com um professor que deu aula nesse curso. Mas
ele me mostrou outras possibilidades de atuação se eu fizesse um curso de
Pedagogia, assim como uma enteada do meu tio, que me disse a mesma coisa.
Gostei das outras possibilidades de atuação, e decidi que ia ficar na área de
educação... No curso de normal conheci vários amigos e dentre os
incentivadores tinha um amigo que orientou a fazer a inscrição”(P.2.6)
Da satisfação
Sobre a satisfação com o curso, especificamente, verificamos que os alunos(as)
mostram-se satisfeitos com o mesmo e, embora não sugiram mudanças pontuais, na sua
maioria justificam este sentimento principalmente em relação às possibilidades de
participação em diferentes projetos. Alguns alunos(as) relatam em seus memoriais que
participar de projetos é um fator positivo,
“sou bolsista do programa PIBID-PED-UFOP, subprojeto Pedagogia
(...) participar desse projeto tem aumentado a minha satisfação com o
curso”(P.1.2).
E são as inúmeras ações acadêmicas ofertadas pela instituição, como os projetos
de pesquisas, os programas de extensão, dentre outros, que foram identificados pelos
alunos (as), ao se referirem à satisfação com o curso. Um desses alunos afirma que
“depois dessas oportunidades saio do curso com uma satisfação imensa
e com vontade de cursá-lo todo novamente, mas com uma postura e atitudes
totalmente diferentes do que agi durante os cinco anos que por aqui passei”
(P.4.8).
Os memoriais ainda trazem a afirmação de um participante, que na altura da
metade do curso vê a sua escolha confirmada, sentindo-se mais seguro com a decisão
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tomada: “Hoje já estou finalizando o 4º Período de Pedagogia com muita satisfação,
pois foi o curso que sempre quis, nunca duvidei disso” (P.1.4). Mas, a satisfação
aparece, também, entre aqueles que estão iniciando o curso, gerando boas expectativas,
principalmente em relação às disciplinas e seus conteúdos, como fica evidente na
narrativa dessa participante
“o grau de satisfação em relação ao curso, de início são as melhores
possíveis, mas creio que terei uma melhor opinião formada, na medida em que
for vendo mais conteúdos relativo ao curso” (P.2.1).
Para os que estão concluindo o curso, além do registro da satisfação com o
mesmo, alguns alunos(as), em especial aqueles que acompanharam as ações de
avaliação do Projeto Pedagógico em execução e da construção de um novo, se mostram
otimistas quanto às mudanças que estão por acontecer. Assim, “estou muito satisfeita
com a graduação que estou por concluir, pois atendeu às minhas expectativas, e acredito
que com as novas propostas que estão por vir o curso tende a melhorar ainda mais”,
registra P.5.8.
Essas constatações levam-nos a considerar que é importante conhecer um pouco
mais a respeito do Curso de Pedagogia e o grau de satisfação que tem seus alunos, em
diferentes tempos de sua trajetória formativa, e o que tem gerado esse sentimento em
relação ao mesmo. Manter as boas ações, reavaliar o que esta em curso e não tem sido
bem considerado pelos alunos(as), enfim, repensar continuamente a oferta desta
formação é papel principal, não apenas dos gestores, mas de todo o corpo docente do
curso.
Da expectativa
Em relação à expectativa com o futuro profissional, os alunos(as) demonstraram
interesse em dar continuidade aos estudos, fazendo uma pós-graduação, mestrado e
doutorado, ressaltando a importância em estar sempre em busca de novos
conhecimentos, numa perspectiva de formação contínua. Percebemos isto nas seguintes
falas,
“as minhas expectativas em relação ao curso, é de me surpreender e me
envolver cada vez mais na área, podendo exercer a função e ter uma carreira de
sucesso e amor à profissão. Tenho interesse em fazer pós e mestrado na área da
educação” (P.2.1),
“meu plano que era somente ter em mãos um diploma de graduado em
Pedagogia se expande a cursar um mestrado e quiça um doutorado” (P.4 8).
O curso de Pedagogia, em sua dinâmica e na relação com os docentes, despertou
para a necessidade de estar permanentemente buscando e aprendendo, como relata um
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dos participantes, “Penso também em nunca parar, porque como futura educadora, tenho
que estar sempre em busca de conhecimento para melhor exercer a minha profissão”
(P.1.6). Alguns alunos(as) já destacam determinada área de interesse, dentre elas a
Educação de Jovens e Adultos, a Pedagogia Hospitalar, a Educação Infantil e a
Docência universitária. São eles(as) que afirmam,
“quando formada, pretendo fazer uma qualificação para poder atuar em
turmas da EJA. Preciso incentivar esses jovens e adultos a caminhar como eu,
sem olhar para trás. Minha realização profissional vai ser uma futura
educadora de jovens de adultos” (P.1.6).
e, também,
“percebi que estou gostando do curso e pretendo continuar fazendo
Pedagogia, me interessei muito pela área hospitalar e pelo EJA ... apesar de me
parecer algo bem difícil e trabalhoso...portanto pretendo continuar o curso, não
sei ainda, que área seguir, mas até o momento, creio que serei uma Pedagoga
“(P.1.3).
Para outro aluno(a), este(a) já no término do curso, observa-se que a formação
em Pedagogia confirma seu interesse em uma área específica e suas expectativas que se
direcionam, “agora depois de anos de universidade, com minha visão ampliada, vejo a
importância da educação infantil nos anos iniciais e é nesta que quero dar minha
contribuição, dentro de escolas públicas” (P.2.7). E ainda, há aqueles(as) para quem o
curso despertou o desejo de atuar na Universidade, se envolvendo com a docência num
outro nível, para o qual não foi formado. Acreditamos que este fato ocorre dado a
amplitude e abrangência dos conteúdos e discussões levadas a cabo no interior de cada
disciplina, bem como, nos eventos organizados para os alunos. Assim, evidenciamos a
fala de um dos participantes, que além da docência universitária, deseja atuar com a
educação de pessoas jovens e adultas.
“Com isso, pretendo continuar estudando, fazer o mestrado, e já
começar a dar aulas na universidade, com o objetivo de provocar nos alunos do
curso de pedagogia inquietações e provocações referentes à educação. Pretendo
também atuar na Educação de Jovens e Adultos e alguns outros segmentos, pois
conseguindo observar dentro da escola as relações, problemas, ideias, poder na
sala de aula, formando professores, contribuir para a formação dos meus
alunos (P.1.8)”
Um participante relata que pretende buscar outras carreiras devido ao
crescimento pessoal;
“Expectativas não tenho muitas, conheço a realidade de perto, as
dificuldades e realizações que existem. Ser professor eu acredito que vou ser,
mas não por questão financeira, mas como crescimento pessoal quero seguir
outras carreiras. Talvez na área da psicologia” (P.2.5).

ISSN 2177-336X

7969

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

33

E por último, dentre as expectativas registradas nos memoriais, destacamos o
desejo de inserir ou conciliar a Pedagogia a outras áreas; “Sou profissional da área de
segurança pública e instrutor especialista em trânsito, enxergo nesta área a falta do
pedagogo, pretendo investir nestas possibilidades” (P.2. 2).
Das dificuldades
Encontramos diversos aspectos que nos remetem às dificuldades presentes na
trajetória acadêmica. Dentre estes, alguns se repetem no decorrer das falas, um exemplo
a ser citado se refere aos desafios no início do curso. Um aluno(a) do oitavo período
descreve uma mistura de sentimentos, apontando também a diferença de idade se
comparada aos demais colegas,
“Nas primeiras semanas do primeiro período os sentimentos se
misturavam, eram de alegria por estar ali, de ansiedade por medo de não dar
conta. A maioria da turma, meninas em média com vinte anos de idade, e eu
com quase cinquenta anos” (P.5.8).
Os alunos(as) chegam à universidade com expectativas, mas ao mesmo tempo
inseguros por ser um ambiente novo e diferente do espaço escolar, no qual estão
acostumados. Além disso, alguns precisam conciliar trabalho e estudos, o que contribui
às vezes para a desistência do curso. A fala a seguir ilustra estes fatores e nos alerta para
a importância de acolhermos todos os alunos, neste início de vida acadêmica
universitária. Considerando ainda, o olhar que a sociedade construiu sobre o curso
superior e de quem deve ou não fazê-lo.
No primeiro semestre foi difícil a adaptação porque eu desconhecia o
mundo acadêmico e o formato de um curso universitário é muito diferente do
formato de escola que estava acostumado há anos. Essa dificuldade atrelada ao
cansaço de um trabalhador que levanta a cinco da manhã e só ia descansar as
onze da noite me fez pensar em desistir do curso... optei a terminar o primeiro
semestre e trancar o próximo, assim o fiz. A sensação que eu tinha era de um
“peixe fora d‟água e os discursos dos que me conhecia era:” Você fazendo
curso superior?(...). Curso superior é para quem tem uma família completa e
dinheiro. Você é o homem da casa”, isso contribuiu ainda mais para a
desistência. Durante o período de trancamento refleti sobre os meus planos e
resolvi a voltar mesmo com o sentimento de não pertencimento ao mundo
acadêmico (P.4.8)
Outro fator que contribui para a desistência do curso se refere a adaptação
inicial, e, neste caso, não nos referimos somente a universidade e ao curso, mas também
a nova cidade. Considerando que alguns alunos(as) precisam deixar sua cidade natal,
seus familiares e amigos, para morar em repúblicas, eles(as), de fato, passam por uma
série de adaptações e dificuldades a serem superadas. É o que relata o participante na
seguinte fala;
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“Com isso, no início, não me adaptei à cidade, à república, enfim, por
diversas vezes quis voltar para casa, mas meus pais pediram que eu ao menos
terminasse o período e começaram a vir a cidade, passar dias comigo e davam
sempre um jeitinho de me mandar um dinheiro para que eu voltasse para casa
todos os fim de semana... (P.1.8).”
Destacamos ainda na fala anterior, o quão importante é o apoio da família aos
universitários e também dos próprios colegas que se ajudam nos desafios enfrentados.
Outra questão que merece destaque, e inclusive se repete em outras falas, é a dificuldade
na leitura e na escrita acadêmica, o que pressupõe dificuldades não superadas na
Educação Básica. Este fato também é evidenciado em alunos que retomam os estudos
depois de muitos anos. Um aluno(a) do primeiro período sugere que haja um grupo de
apoio aos “calouros”;
“Como já não estudava a muitos anos, estou tendo algumas dificuldade
com interpretação de textos e com metodologias de pesquisa (...) Eu cheguei à
universidade um tanto retraída ...atrevo- me a sugerir que haja um grupo de
apoio para orientar os alunos do primeiro período não apenas de pedagogia,
mas de todos os cursos, ajudando com elaboração de trabalhos e pesquisa.
Mostrando o caminho e dando um apoio, (...) (P.1.1)”
Alguns participantes reconhecem que a universidade e o próprio curso de
Pedagogia, oferecem muitas oportunidades, porém é difícil conciliar a vida pessoal
quando se tem uma família para cuidar. Sendo assim, “Queria aproveitar melhor as
oportunidades que a universidade e o curso nos promove, mas vejo que para mim
enquanto mãe é muito difícil conseguir conciliar, dar conta” (P.1.6). Um(a) aluno(a) do
quinto período, também relata a dificuldade em cumprir as horas acadêmicas. Faz
sugestões em relação à matriz curricular e alega ainda, a questão financeira. No entanto,
reconhece o quanto a UFOP ajuda os discentes;
“As maiores dificuldades que eu vejo no curso são, horas acadêmicas
exageradas e sem muita opção para quem estuda a noite. Outra questão é que a
grade curricular poderia ser repensada, para ir além da metodologia e
conteúdo, mas mais prática, um pouco mais de Libras, EJA, metodologia,
matérias voltadas para os anos iniciais. A questão financeira também aperta um
pouco, xerox, comida, transporte, mas a Universidade ajuda muito” (P.2.5).
Podemos inferir a partir desta fala, que estes alunos(as) percebem a necessidade
de vivenciar a prática ao longo da graduação, dada a complexidade desta profissão.
Ainda em relação a prática um(a) aluno(a) relembra os desafios presenciados nos
estágios. Relata a presença de profissionais desanimados, que ao invés de estimular os
futuros docentes fazem o contrário,
“Quando estamos nos estágios, sempre encontramos profissionais
desanimados que além de não desempenhar um bom trabalho tenta desestimular
nós, futuros profissionais, mas agora não me abato e sei, tudo isso é medo da
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concorrência que chega agora com espírito cheio de esperança e vontade de
mudar “(P.1.5).
Evidenciamos a partir desta narrativa, o otimismo que estes alunos (as)
adquirem no curso, o senso crítico sobre os desafios da profissão e a vontade em fazer
diferença em seu meio social. E, também, encontramos críticas aos profissionais do
próprio curso. Um(a) aluno(a) já em conclusão, recorda o quinto período considerandoo difícil para todos os discentes,
“O quinto período, o mais temido pelos alunos do curso de Pedagogia,
realmente foi um período bem puxado. Adiantei muitas cadeiras, porém peguei
algumas disciplinas do sétimo período e o estágio deste era bem complicado, já
que era realizado em ambiente não escolar” (P.1.8).
É interessante considerar que, mesmo estando presente no Projeto Pedagógico
do curso de Pedagogia da UFOP e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para este curso,
não há uma preparação mais direcionada e que possibilite aos alunos e alunas atuarem
em espaços não escolares. A fala citada anteriormente nos leva a refletir, também, sobre
o porquê deste estágio ser considerado “complicado” e se isso implicará dificuldades em
inserir-se no campo profissional. Afinal, a dificuldade mencionada se refere diretamente
ao estágio realizado em ambiente não escolar, o que não aparece em relação aos demais
espaços. Alguns participantes ressaltam ainda, os desafios dos finais de período e
questões familiares, destacando que no caso específico de um dos alunos, se trata de
uma mãe universitária que possui dois filhos na mesma situação.
“O final do quinto período foi muito difícil para mim, imagine uma casa
com três universitários estressados pelas obrigações de encerramento de
período, tendo que lidar com problemas de saúde na família... Nos demais
períodos tudo ocorreu dentro do esperado, um começo de calmaria e um final
de período sempre estressado e admito que “por minha culpa, minha tão grande
culpa” sempre deixo para fazer as coisas em cima da hora (P.5.8).”
Há ainda alunos(as) que ao pensarem nas dificuldades, veem o lado positivo em
se fazer um curso superior e afirmam, “Confesso que as dificuldades em permanecer
aqui são mínimas quando se leva em conta os benefícios que um curso superior
proporciona, não somente para o campo profissional como também para o pessoal”
(P.4.8). E também, “Como estudante venho enfrentado muitos desafios por problemas
familiares, porém nunca pensei em abandonar os estudos” (P.1.6). Percebemos que
mesmo em meio aos desafios, estes alunos(as) pretendem fazer o possível para concluir
a graduação. Para finalizar a análise das dificuldades sob a perspectiva dos discentes,
destacamos a questão da adaptação inicial em diversos aspectos, como já apresentado
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anteriormente, e ainda, a prática de ensino dos docentes, é o que aponta um aluno do
segundo período,
“Confesso que a princípio fiquei muito assustado (...) Hoje eu enfrento
grande dificuldade de adaptação com certos docentes que nos traz muita
confusão, na transmissão do conteúdo das matérias ao invés de nos mostrar o
caminho a ser seguido”(P.2.2).
Esta situação pode ocorrer em função da diferença entre a dinâmica das aulas
ministradas na Educação Básica e as que ocorrem no Ensino Superior. Nem sempre a
Educação Básica prepara os alunos para serem autônomos intelectualmente, capazes de
ouvir criticamente e refletir sobre o que é apresentado em sala de aula. Aqui é preciso
considerar, também, a precariedade da instituição em proporcionar melhores condições
de trabalho a seus profissionais e/ou ainda o pouco preparo para a docência no Ensino
Superior de alguns dos seus docentes.
Conclusões
A presente comunicação trouxe o olhar dos estudantes do curso de Pedagogia,
descrito nos memoriais narrativos. A expressão do aluno foi utilizada como fonte
primordial para o desenvolvimento da pesquisa, pois as estratégias utilizadas para sua
formação compreendem que ele é agente do seu próprio processo de aprendizado, e
visto sob esta perspectiva leva-se em consideração o sujeito imerso na compreensão dos
novos métodos de aprendizado advindos de uma nova política educacional. A partir da
análise deste conteúdo enfatizamos a importância em considerar a fala de cada
indivíduo.
Dentre os aspectos que nos remetem a motivação dos alunos(as) ao escolherem
Pedagogia, destacamos favorável o contexto ou o ambiente familiar, quando este é
composto por um membro ou mais atuante na educação. Outras vezes é uma situação,
uma necessidade familiar que impulsiona a busca por este curso e, quando inseridos
previamente no meio escolar, ou quando a motivação ocorre através das brincadeiras e
dos sonhos da infância. Notamos que estas questões são colocadas de forma espontânea
pelos alunos(as), ao narrarem suas memórias. Quanto à satisfação, a oportunidade em
participar dos diversos projetos na universidade, aparece como fator positivo, que além
de promover maior envolvimento do aluno com o curso, o desperta para outros
caminhos. Destacaram, ainda, interesses específicos em outras áreas de atuação do
pedagogo, e a perspectiva de formação contínua, que aparece de forma explícita em
diversas falas. Em relação às dificuldades, destacamos o início do curso, em que é
perceptível que os discentes passam por uma série de transformações, a adaptação à
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universidade, ao curso e para muitos, a cidade. Também, algumas dificuldades não
superadas na Educação Básica e a necessidade em conciliar trabalho, família e estudo.
Sobre o estímulo a outros jovens, embora os(as) alunos(as) tenham enfrentado desafios
e dificuldades durante o percurso na graduação, eles(as) relatam pontos positivos do
curso, afirmando que estimulariam outros jovens a cursá-lo.
Os processos formativos dos pedagogos devem se constituir em projetos
emancipatórios, críticos e comprometidos com a realidade da escola básica, no caminho
da democratização cultural, social e econômica. E isto não pode ser construído sem a
participação dos principais interessados: os docentes, incluindo os ainda em formação.
É com o olhar deles que seguiremos na busca por uma sociedade mais justa e igualitária.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO NO
BRASIL CONTEMPORÂNEO
O presente painel discute o conjunto de três pesquisas desenvolvidas em três distintos
programas de pós-graduação stricto sensu à luz da recorrência das políticas
educacionais e o direito à educação no Brasil contemporâneo, os encaminhamentos para
a sua efetividade e a fragilização de estratégias e ações que marginalizam as solicitações
da realidade social. A primeira pesquisa, por meio de análise bibliográfica problematiza
a relação entre direito e educação como eixos recorrentes e interdependentes do grau de
mobilização da sociedade civil e da sociedade política e a qualidade da educação básica
como vinculada a duas questões: a quantificação, ou seja, à universalização e a sua
democratização, o que exige a participação dos sujeitos na sua organização/
planejamento. A segunda pesquisa discute o direito da criança à aprendizagem
anunciado no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Para este
estudo a metodologia centrou-se na pesquisa bibliográfica, documental e de campo.
Entre propósitos e devolutivas, problematiza-se as lacunas e recorrências da educação
nacional no âmbito do direito à educação de qualidade. E, por sua vez, a terceira
pesquisa analisa o processo de expansão e democratização do acesso à educação
superior no Brasil ocupou em larga escala a agenda de governo de Luís Inácio Lula da
Silva, entre planos e programas, por meio de análise bibliográfica e explicita que o
aporte encaminhador da problematização em questão prima pela recorrência da
recuperação do sentido entre o direito, a democracia, a universalização e humanização.
Em seu conjunto o painel estrutura-se e articula-se na discussão sobre pontos de vistas
distintos, mas aproximativos em três eixos: a) políticas educacionais e a busca pela
qualidade no tempo presente, b) democratização do acesso e c) o direito à educação;
temáticas atuais e recorrentes frente aos desafios por uma educação democrática e de
qualidade para todos.
Palavras-Chave: Políticas Educacionais, Democratização do Acesso, Direito à
Educação
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DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
Paulo Gomes Lima (Coordenador)
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
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Resumo: O processo de expansão e democratização do acesso à educação superior no
Brasil ocupou em larga escala a agenda de governo de Luís Inácio Lula da Silva, entre
planos e programas. O PDE [Plano de Desenvolvimento da Educação] reunindo metas
para a educação básica (Decreto N° 6094 de 24/04/2007), as Diretrizes para o processo
de integração de instituições federais de educação tecnológica para fins de constituição
dos IFETS (Decreto N° 6095 de 24/04/2007) e o Decreto N° 6096 de 24/04/2007 que
instituiu o programa de apoio a planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais são exemplos significativos dessa ênfase, objeto de discussão nesse artigo.
Esse trabalho discutiu até que ponto tais ações contribuíram efetivamente para a
finalidade a que estavam destinadas, considerando as contradições estruturais do
sistema capitalista. Concluiu que, embora o processo de “inclusão social” tendo
numericamente acrescido novos atores de distintas camadas sociais e grupos
historicamente marginalizados no seio da educação superior; mediante a leitura da
realidade, das demandas marcadas pelas desigualdades sociais e de uma sociedade e
universidade dualista, embora explicitamente divulgada como promotora de processos
democratizadores e universalizantes, ainda há muito porque lutar, no espaço intersticial
de resistência aos arranjos do sistema capitalista, pois dimensão da imobilidade de uma
universidade para todos como direito está longe de se tornar uma questão resolvida no
Brasil.
Palavras-chave: Universidade brasileira. Democratização. Universalização.
Introdução
Como observado em apontamentos anteriores (LIMA, 2009, 2012), a década de
1990 forneceu elementos contextuais imprescindíveis à compreensão das discussões
sobre as condições de acesso, permanência, democratização e universalização à
educação superior pública no Brasil. O cerne da discussão nesses eventos,
principalmente da Conferência Mundial sobre Ensino Superior realizada no período de
5 a 9 de outubro de 1998, em Paris, era a denunciada “inadequabilidade da estrutura e
funcionamento” da universidade frente ao mundo globalizado e em processo de
reestruturação econômica, daí a proposição da nova missão e função da universidade
para o século XXI: 1) A universidade tem a missão de educar, formar e realizar
pesquisas; 2) Função ética, autonomia, responsabilidade e prospectiva.
No âmbito da criação de uma nova visão de ensino superior a CMES, destacava:
3) Igualdade de acesso; 4) Fortalecimento da participação e promoção do acesso das
mulheres; 5) Promoção do saber mediante a pesquisa nos âmbitos da ciência, da arte e
das humanidades e da difusão de seus resultados; 6) Orientação a longo prazo fundada
nas atribuições; 7) Reforçar a cooperação com o mundo do trabalho e a análise e
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previsão das necessidades da sociedade; 8) A diversificação como meio de reforçar a
igualdade de oportunidades; 9) Métodos educativos inovadores: pensamento crítico e
criatividade; 10) Os professores e estudantes são os principais protagonistas da
educação superior.
Sobre a passagem da visão para a ação foram destacados os seguintes pontos: 11)
Avaliação da qualidade; 12) O potencial e os desafios da tecnologia; 13) Reforçar a gestão e
o financiamento da educação superior; 14) O financiamento da educação superior como
serviço público; 15) Ter em comum os conhecimentos teóricos e práticos entre os países e
continentes; 16) Do “êxodo de competências” ao seu retorno (Programas de cooperação
internacional e 17) as associações a alianças (DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR, 1998).
No governo de Luís Inácio Lula da Silva tais pontuações não passariam à margem,
mesmo porque desde o final da década de 1990, muitas discussões convocadas por
organismos multilaterais delineavam a “missão e função da educação superior” para o
século XXI, seguidas de outras manifestações que à luz dessa primeira apontavam
modificações estruturais e de funcionamento tanto para o caso dos países latino-americanos
conforme rezavam os acordos internacionais, como também para o caso da comunidade
europeia, via Processo de Bolonha de 1999.
Esse pano de fundo é necessário para se entender as pontuações sobre os
condicionantes e abrangência das políticas educacionais e ações governamentais na gestão
de Luís Inácio Lula da Silva quanto a expansão, a democratização do acesso e
encaminhamentos da educação superior no Brasil e que certamente delimitou parte da
estruturação do PDE [Plano de Desenvolvimento da Educação] por meio do Decreto N°
6094 de 24/04/2007 “Todos pela Educação”, as Diretrizes para o processo de integração de
instituições federais de educação tecnológica para fins de constituição dos IFETS [Decreto
N° 6095 de 24/04/2007] e do Decreto N° 6096 de 24/04/2007 que instituiu o programa de
apoio a planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. À luz dessas três
iniciativas governamentais, discutir-se-á o alcance da expansão e democratização do acesso
à educação superior para a realidade brasileira, considerando as contradições estruturais
entre proposições e necessidades reais da sociedade.

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e a democratização do acesso à
educação no Brasil
O Programa de Aceleração do Crescimento [PAC] apresentado pelo governo
Lula à sociedade brasileira, passou a vigorar a partir de 28 de janeiro de 2007. O PDE
como uma fração do PAC fora caracterizado pelo próprio presidente Lula como "Uma
revolução na educação brasileira" e que a seu ver, deveria responder a lacunas históricas
até então não contempladas de forma parcial ou em sua totalidade. Esse primeiro
delineamento previa a articulação da sociedade civil e os entes federados para,
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estrategicamente, promover a oferta de educação para todos e de qualidade. Isso se faria
mediante parcerias e controle dos índices registrados quanto ao aproveitamento discente
(IDEB) e a verificação sazonal por avaliações externas, como exemplo, SAEB, Prova
Brasil, ENEM. Quanto à educação superior, as palavras expansão e democratização
seriam os norteadores no contexto das razões do PDE, considerando os seguintes
princípios: a) expansão da oferta de vagas, b) garantia de qualidade; c) promoção de
inclusão social pela educação; d) ordenação territorial e e) desenvolvimento econômico
e social (BRASIL, 2012).
Sem dúvida alguma o estabelecimento de políticas para o desenvolvimento da
democratização na educação superior no Brasil é urgente e decisivo para romper com a
educação de elite historicamente enraizada, no entanto, o PDE, como uma interface das
políticas educacionais, segundo Saviani (2009) pode ser caracterizado muito mais como
um “programa de metas” do que um plano propriamente dito, dadas as tentativas
pontualizadas para se alcançar algumas metas em determinado tempo (2017), visando a
duplicação de vagas no ensino superior, ficando aquém da proposta do PNE (20012010) que, pelo menos previa um número total de vagas para 30% dos jovens entre 18 e
24 anos (e mesmo assim não alcançou o alvo para a década), portanto, um alvo tangível.
Para atingir as metas do PDE três instrumentos foram considerados como
determinantes:
a) Reestruturação e expansão das universidades: REUNI [Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais] e PNAES
[Plano Nacional de Assistência Estudantil];
b) Democratização do acesso: PROUNI [Programa Universidade para Todos],
reformulação do FIES [Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior];
c) Avaliação e regulação: SINAES [Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior] via ENADE (Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes].
Embora o desenvolvimento do Plano Nacional de Educação (2001-2010)
estivesse em desenvolvimento, como se explicaria a elaboração do PDE e seu
estabelecimento de ações via decretos governamentais, considerando a observação de
Saviani, quanto a ser este antes um “programa de metas” do que um plano de educação?
Por que ocorreu a proposição naquele momento histórico e não quando da conclusão do
PNE que estava em curso, quando aí sim, se justificaria a construção do próximo PNE
(2011-2020)?
Ramos (2007) observa que na elaboração e processo de implementação do PDE
não houve uma participação direta com muitos movimentos representativos, dentre os
quais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), a União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), a União Nacional dos
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Estudantes (UNE), a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e a
Associação Nacional Pela Formação de Professores (ANFOPE). O âmbito que poderia
ser compreendido como avanço no conjunto do PDE quanto à educação básica foi a
instituição do IDEB, o “Provinha Brasil” e o Piso Salarial do Magistério. Os dois
primeiros por considerarem a relação do rendimento do aluno com os fluxos de evasão,
repetência e esforços para os aspectos qualitativos e o terceiro, como meta que prometia
“melhorar” o investimento na dignidade do professor pelo reconhecimento de seu papel
social.
Ora, se há a defesa de democratização da educação e sua proporcional expansão em
todos os níveis, haveria que se buscar a instituição de fóruns representativos em que todas
as vozes pudessem expressar a sua contribuição social e inferências que orientariam as
conquistas sociais, entretanto, o PDE se constituiria como instrumento fragmentário e
fragmentado das correções que se desejava e o pior, não havia precisão e previsão de
investimentos específicos do PIB em educação frente aos desafios que se faziam naquele
momento. Havia o reconhecimento de que se pensar num percentual para a educação via
PIB era necessário, mas nada que ultrapassasse a casa dos 5% naquele momento. Não,
somente a boa vontade, como aponta Saviani (2009), seria suficiente para se alcançar a
educação de qualidade que a sociedade brasileira necessitava, uma vez que os recursos
financeiros significativos para dar condução ao PDE, distintos dos 3,5% do PIB que até
aquele momento era aplicado não dariam conta de cobertura da educação como um todo. Se
falava sobre a projeção de 5% em 2007, o que Saviani destacava era que desde 1997 ele
chamara a atenção para o percentual de 8% como necessário.
E quanto à educação superior? O cenário de oportunizações dir-se-á, não é o mesmo
que em épocas passadas, uma vez que as políticas públicas para educação tem se
preocupado na diminuição das desigualdades sociais e econômicas, inclusive para a
educação superior, como por exemplo, com a instituição do REUNI, aumentando-se o
número de vagas nas instituições federais e promovendo-se a inclusão social para pobres e
grupos étnicos, a democratização do acesso ao ensino superior via iniciativa privada com
recursos do PROUNI e FIES, a ampliação de vagas nos IFETs e o acompanhamento da
qualidade da educação via SINAES? Esse quadro não é uma mostra de que a educação no
Brasil está de fato universalizada? De que todos têm a mesma possibilidade de conquistar
por seu mérito a projeção profissional que quiser, bastando somente escolher o canal
adequado para isso? A educação inclusiva não está se dando por distintos instrumentos,
como por exemplo a recente adoção de políticas de cotas para ingresso ao ensino superior?

Não pretendendo esgotar a discussão que far-se-á na próxima seção, vale
destacar algumas contribuições de Dias Sobrinho (2012) quando observa que uma
educação democrática e universalizada requer muito mais do que reconhecimento do
direito ao direito, ou seja, reúne quantidade e qualidade como extensão material para
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todos. A ideia de povo como unidade, requererá também a modificação das orientações
dos discursos políticos para educação, ao ponto de ao invés de se falar em educação
inclusiva, se vivencie a educação não excludente, ao invés de se destacar a porcentagem
de vagas para determinada fração social, haja a oferta como direito e conquista para
todos.
Se de fato o PDE, que tem previsão de alcance de suas metas até 2022, pretende
articulado ao PNE (2011-2020) promover o sentido e a concretização de uma educação
de qualidade para todos os brasileiros, não pode deixar à margem tais questões, pois são
definidoras do direito à construção da cidadania e definidoras também do crescimento
econômico. Nas palavras de Dias Sobrinho (2012): “Uma sociedade que não consegue,
ou não quer, estender os benefícios da escolarização de boa qualidade para todos, além
de estar condenada ao empobrecimento crescente no sistema mundial de alta
competitividade, é também uma sociedade perversa”.
O processo de integração de instituições federais de educação tecnológica e a
redução das desigualdades inter-regionais
No PPA (2004-2007) é de se notar que a ênfase central da agenda do governo se
assenta sobre a relação do aumento na produtividade e distribuição de renda. A
princípio o leitor do documento poderia pensar que a dimensão democrática alcançaria
enfim a melhor oportunidade para a sua consolidação, entretanto, no prosseguimento da
leitura se expressa o comprometimento de se garantir o pano de fundo necessário para a
tipologia de sociedade a que o Brasil fora historicamente signatário e não diferia em
finalidade do governo anterior, o que sim se diferirá será o alcance de algumas políticas
públicas, entretanto, sem romper com a estrutura social de oferta educacional de classes.
É interessante destacar que até então predominavam as instituições particulares no
atendimento à qualificação profissional ou oferta de cursos técnicos ou de graduação,
considerando a população de 10 anos a mais. A tabela 1 evidencia a descrição efetuada.
Tabela 1 – Distribuição percentual das pessoas com 10 anos ou mais de idade que frequentavam ou
frequentaram anteriormente curso de educação profissional, por natureza da instituição de realização
do curso, segundo as Grande Regiões – 2007
Distribuição percentual das pessoas de 10 anos ou mais que
frequentavam ou frequentaram anteriormente curso de educação
profissional (%)
Grandes Regiões
Total
Natureza da instituição de realização do curso
Instituição de Instituição
Instituição
Outra
ensino
de ensino
de ensino
vinculada ao
publico
particular
sistema “S”
Brasil
20,6
22,4
53,1
3,9
100,0
100,0
22,5
22,8
21,1
3,6
Norte
100,0
18,2
27,9
49,7
4,2
Nordeste
100,0
19,6
20,2
56,8
3,5
Sudeste
100,0
24,0
21,7
49,2
5,2
Sul
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100,0
24,3
22,9
50,4
2,5
Centro-Oeste
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e rendimento. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios, 2007.

Deve-se observar que no âmbito da educação profissional e tecnológica são
considerados três diferentes cursos: a) de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional; b) de educação profissional técnica de nível médio e c) de educação
profissional tecnológica de graduação e pós-graduação; conforme a LDBEN 9394/96.
Neste caso (Tabela 1) houve um percentual (em milhões) predominante da iniciativa
privada sobre a oferta das instituições de ensino superior, principalmente no que se
refere à cursos de qualificação profissional – com a exigência mínima do ensino
fundamental e em nível técnico e tecnológico havia um descompasso na oferta em nível
de instituições públicas, ou seja, a expansão e a democratização do acesso deveriam ser
revistas, inclusive com a desconcentração das instituições em regiões tradicionalmente
já desenvolvidas com vistas à redução das desigualdades inter-regionais.
No Plano de Desenvolvimento da Educação, por meio do Decreto 6095 de
24/04/2007 foram estabelecidas diretrizes para o processo de integração de instituições
federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - IFETs, no âmbito da Rede Federal de Educação
Tecnológica. Nesse decreto estava expresso o reconhecimento da insuficiência da oferta
de educação profissional e tecnológica, daí o destaque no artigo 1, para a reorganização
e a convocação para a atuação integrada nas distintas regiões da federação, que
deveriam reunir esforços (artigo 3) para a agregação voluntária de Centros Federais de
Educação Tecnológica - CEFETs, Escolas Técnicas Federais - ETF, Escolas Agrotécnicas
Federais - EAF e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, localizados em
um mesmo Estado. A planificação do PDE ganharia robustez com a Lei 11892 de
29/12/2008 com a instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso
significava que como autarquias, os institutos poderiam expandir a sua oferta, bem
como o número de unidades conforme as demandas regionais identificadas.
Sabermos a necessidade de se pensar a educação como um todo quer num
percurso formativo via universidade e cursos de educação superior tradicionais, quer em
nível técnico e tecnológico não é algo novo, se sabe e se faz muito bem essa discussão
em âmbito nacional, o que não se deve num país democrático é condicionar a oferta de
cursos à indução de uma amostragem da classe trabalhadora com o discurso de
atendimento em suficiência às solicitações sociais, a isto Frigotto (2007) chamou de
políticas focais. Com isso se mantem a desigualdade como produto e condição do
projeto dominante da sociedade brasileira e as mudanças estruturais necessárias são
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colocadas à margem de quaisquer discussões e a culpabilidade da não inserção no
quadro das oportunidades sociais recai sobre a responsabilização do jovem que não
buscou o seu lugar ao sol. Até que ponto tal justificativa pode ter sustentação se, por
exemplo, os dados de 2007, mostravam que apenas 46% dos jovens tinham acesso ao
ensino médio? Se mesmo com o aumento do número de unidades dos institutos federais
pós-PDE (que chegou à evolução de 214 unidades no governo Lula), existe uma
filtragem para o ingresso de tais oportunidades? A esse respeito ver evolução de
matrículas no Gráfico 1.
Gráfico 1

No Brasil quanto à sua natureza as políticas públicas podem ser caracterizadas
como conjunturais ou emergenciais (objetivam amainar uma situação temporária,
imediata), quanto a abrangência dos possíveis benefícios são segmentais (voltadas para
um segmento da população, caracterizado por um fator determinado (idade, condição
física, gênero etc.) e fragmentadas (destinadas a grupos sociais dentro de cada
segmento), quanto aos impactos que podem causar aos beneficiários, ou ao seu papel
nas relações sociais são mais distributivas (visam distribuir benefícios individuais;
costumam ser instrumentalizadas pelo clientelismo do que redistributivas (visam
redistribuir recursos entre os grupos sociais: buscando certa equidade, retiram recursos
de um grupo para beneficiar outros, o que provoca conflitos) e ainda são regulatórias,
isto é, visam definir regras e procedimentos que regulem comportamento dos atores
para atender interesses gerais da sociedade; não visariam benefícios imediatos para
qualquer grupo (TEIXEIRA, 2011).
Para que as políticas públicas de educação pudessem de fato corresponder as
solicitações por universalização e democratização deveriam ser, quanto a sua natureza

ISSN 2177-336X

7982

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

9

ou grau de intervenção, estruturais, possibilitando condições igualitárias das
oportunidades sociais disponíveis para todos os estudantes, ao mesmo tempo que
universais e regulatórias, garantindo-se a educação como prioridade, portanto, não
excludente em sua finalidade. Ora, na organização social que tem o capital como
sustentação isso dificilmente ocorrerá, daí ser o mais comum manter-se a estrutura
sistêmica e favorecer a inclusão como plataforma de atendimento à percentuais
representativos.
O REUNI/ PROUNI/ FIES e as solicitações da realidade brasileira: por uma
educação superior universalizada
A expansão e frequência ao ensino superior na última década, conforme o
PNAD deveu-se a três iniciativas: a) o REUNI com o aumento das vagas em
universidades federais, b) ao aprimoramento e ampliação do Programa de
Financiamento Estudantil (Fies) e c) a criação do Programa Universidade para Todos
(PROUNI) para fazer frente ao não alcance da meta estipulada pelo PNE (2001-2010)
de que pelo menos 30% de jovens entre 18 e 24 estariam cursando o ensino superior no
Brasil. De acordo com os dados do IBGE (2010), considerando o universo de 23,03
milhões de jovens nesta faixa etária, somente 3,36 milhões estavam matriculados na
educação superior, portanto, muito aquém da taxa líquida e bruta pretendidas.
O REUNI, como uma das manifestações do PDE, foi estabelecido por meio do
Decreto nº. 6096, de 24 de abril de 2007, tendo como finalidade a de criar condições
para a ampliação do acesso e permanência na educação superior em nível de graduação,
aproveitando a estrutura física e os recursos humanos existentes nas universidades
federais (BRASIL, 2007). Às universidades que fizessem a adesão ao REUNI, seriam
oferecidos recursos para a ampliação de estruturas físicas e tecnológicas e contratação
de docentes e técnicos. Como contrapartida as universidades deveriam apresentar um
percentual de 90% de conclusões nos cursos de graduação e a relação de 18 alunos por
professor. Com isso todas as universidades federais brasileiras aderiram ao REUNI.
Como um dos resultados dessa iniciativa houve um crescimento de 20,4% de
matrículas nos cursos de graduação presencial, entretanto, observando-se que ao custo
de salas superlotadas e alocação de recursos insuficientes para a continuidade de
expansão, além do que, a contenção ao acesso à educação superior, principalmente a
pública, ainda permanece no Brasil, como processo que tem início muito antes do
vestibular.
Conforme Corbucci apud Garschagen (2007), isso se dá, "[...] a começar pelo
fato de que quase metade dos estudantes que iniciam o ensino fundamental não
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consegue concluí-lo". Além do que, enormes percentagens daqueles que concluem o
ensino médio [...] não dispõem de condições mínimas para disputar, com os que
estudaram em condições mais vantajosas, uma das vagas ofertadas pelas instituições de
ensino públicas e tampouco dispõem de recursos para arcar com os custos do ensino
privado.” Mesmo que, por outras vias, mediante políticas de ações afirmativas, os dados
não se alteram e não dão conta de atendimento às demandas de jovens que necessitariam
de educação de qualidade em instituições públicas.
Como alternativa ao atendimento das demandas, o PROUNI, criado em 2004 e
institucionalizado em 2005, tem a finalidade de conceder bolsas parciais ou integrais à
estudantes de baixa renda para o ingresso à cursos presenciais de educação superior em
instituições privadas, em contrapartidas essas instituições recebem isenções fiscais do
governo federal, dito de outra forma, seria uma maneira de destinação de dinheiro
público ao ensino privado, o que segundo Sguissardi (2006) isso pode ser caracterizado
como um desvio de propósito da oferta de ensino de qualidade para todos, pois as
instituições privadas, embora priorizem as atividades de ensino são avaliadas como de
baixa qualidade, enquanto que as públicas em tese seriam de melhor qualidade.
Uma outra forma ou maneira alternativa para o “atendimento” a um percentual
representativo de pessoas de baixa renda quanto ao acesso à educação superior é o
FIES, cujo objetivo é a disponibilização de financiamento para estudantes de baixa
renda matriculados em instituições privadas. Instituído em 1999 e orientado pelo FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), o FIES, por meio da Lei nº. 11.552
de 19/11/2007 alterou os limites de financiamento, bem como o período de carência e
diminuição de juros para os estudantes. Assim, PROUNI e FIES tem sido instrumentos
que tem contribuído para a expansão da educação superior privada, que representa hoje
no Brasil o atendimento de quase 75% das vagas.
Todo esse quadro de desenvolvimento em relação à educação superior poderia
apresentar o quanto já avançamos, entretanto, recente pesquisa coordenada por Andrade
e colaboradores (2012) da Unicamp, a partir de dados do PNAD e IBGE, afirmam que
mais de 80% de jovens entre 18 e 24 anos ainda não tem acesso ao ensino superior,
obstáculo que precisa ser trabalhado e vencido em meio às demandas de cidadãos com
cor autodeclarada e pobres dentre outros. A tabela 2 propicia uma visão mais precisa da
informação apresentada.
Tabela 2. Taxa da população com idade entre 18 e 24 anos, segundo o nível de escolaridade
Brasil – 2009
Situação escolar
Não concluiu o ensino fundamental
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Concluiu apenas o ensino fundamental

27%

Concluiu o ensino médio

33%

Tiveram acesso ao superior

19%

TOTAL

100%

Fonte: Elaboração a partir de dados das PNADs/IBGE, 2009.

Outro ponto de destaque, considerando o universo de 19% de ingressantes no
ensino superior, é o de que, embora esteja desenhado que a regulação da qualidade da
educação superior no Brasil se faria mediante o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES)1, cuidando para que os cursos de baixa qualidade não
fossem oferecidos, dados recentes revelam que 38% dos matriculados em educação
superior não dominam habilidades básicas de leitura e escrita, conforme o Indicador de
Alfabetismo Funcional (INAF), divulgado pelo Instituto Paulo Montenegro (IPM) e
pela ONG Ação Educativa. Para Azevedo (2012) este indicador reflete o expressivo
crescimento de universidades de baixa qualidade e como um todo urge a necessidade de
se pensar e estruturar uma educação superior com qualidade propriamente dita.
Isso não se fará somente com sistemas ou programas de aferição de resultados,
nem com políticas focais co-resolutoras da problemática sobre educação superior no
Brasil, mas na organização, estrutura e funcionamento da oferta apesar da estrutura
social do capital, para que se ao menos tente alguma democratização do acesso,
permanência e conclusão de cursos superiores pela maior parte da população e isso é um
trabalho de base, pois como visto na pesquisa de Andrade e colaboradores (2012), são
80% de jovens entre 18 e 24 anos que estão à margem do processo da educação superior
por defasagens ao longo de sua formação escolar. A correção de tal fluxo tem que
passar ao menos por uma equiparação entre os investimentos do que se aplica para
formar um aluno em educação superior em relação ao aluno da educação básica, pois é
esse que depois buscará o acesso ao ensino superior.
Considerações finais
A

universidade

tem

sido

objeto

de

distintas

discussões,

apresentando

posicionamentos diversos, incluindo aqueles que insistem que o processo de expropriação
histórica é mais cultural do que socioeconômico, sem se ater na totalidade da relação
capital-trabalho que efetivamente promove a manutenção da não-universalização, mesmo
em face de um discurso que afirme o contrário. Qual o caminho? Recuperar o sentido entre
direito, democracia, universalização e humanização como objetos inalienáveis da história e

1

O SINAES foi instituído pela Lei nº 10.861 de 14/04/2004, cuja finalidade centrava-se, dentre outros
pontos na “[...] melhoria da qualidade da educação superior [...] (BRASIL, 2004).
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manifestações humanas que não se dará de forma gratuita ou naturalmente, mas por meio
da manifestação do homem na história e com a história.
A trajetória de uma universidade no âmbito da justiça social rompe com tal lógica,
conferindo aos homens indistintamente, tornarem-se homens, pela superação das práticas
dissimuladoras na centralidade capital-trabalho; pela ação comunicacional entre direito e
democracia sem particularismos; pela leitura e encaminhamentos das problemáticas da
educação e sociedade por meio da dialética do concreto e pelo esclarecimento que
emancipa sem distorção de seu campo real e conceitual. Não pode haver silenciamento em
detrimento de qualquer mudança substancial que transforme o acesso à universidade em
seu sentido mais profundo de libertação, humanização e universalização, articulando a
mobilização pela superação da divisão social do trabalho e de classes.
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O ANÚNCIO DO DIREITO DA CRIANÇA A UMA EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE PELO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA
Maria Alice de Miranda Aranda
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mariaaranda@ufgd.edu.br
Resumo: O objetivo é discutir o direito da criança à aprendizagem anunciado no Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O PNAIC é tratado nesse estudo
na perspectiva da política e da gestão educacional. O mesmo chegou às escolas públicas
de educação básica no ano de 2012 por meio do Governo Federal com o intento de
materializar uma grande meta: alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de
idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Recentemente, o PNAIC foi objeto de
investigação em pesquisa concluída por ocasião de realização de estágio pós-doutoral
via Programa Nacional de Pós-Doutorados oportunizado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD/CAPES). Assim, para este
estudo fez-se um recorte da investigação maior, pautada na pesquisa bibliográfica,
documental e de campo. Considera-se, portanto, que o PNAIC incita muitas
expectativas positivas em relação a um processo alfabetizador que venha a fortalecer o
direito da criança a uma educação de qualidade, entretanto dificuldades apresentadas
pelos sujeitos do PNAIC indicam a necessidade de superação de desafios de várias
ordens: tempo para estudo, melhorias na carreira docente, condições de trabalho,
definição de uma concepção de criança, de alfabetização e de avaliação que sustente tal
direito. Se o PNAIC, dos espaços mais amplos até o escolar, oportunizar reflexão sobre
os desafios mencionados, vislumbra-se uma direção para superar contradições presentes
na condução da gestão democrática da educação e na luta por uma política de Estado
para a alfabetização da criança que de fato fortaleça o direito a uma educação de
qualidade socialmente referenciada.
Palavras-chave: Alfabetização da Criança. Política Educacional. Direito.
Introdução
O objetivo é discutir o direito da criança à aprendizagem conforme anunciado no Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O PNAIC é objeto de análise de extrema
necessidade no campo da pesquisa educacional e é tratado nesse estudo na perspectiva da
política e da gestão educacional. O mesmo chegou às escolas públicas de educação básica no
ano de 2012 por meio do Governo Federal com o intento de materializar uma grande meta:
alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino
Fundamental.
Recentemente, o PNAIC foi objeto de investigação em pesquisa concluída por ocasião
de realização de estágio pós-doutoral via Programa Nacional de Pós-Doutorado oportunizado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD/CAPES) em dois
Municípios brasileiros, tendo como sujeitos investigados professores alfabetizadores,
orientadores de estudo e coordenadores institucionais. Assim, para este estudo fez-se um recorte
da pesquisa maior que se desenvolveu pautada na pesquisa bibliográfica, documental e de
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campo e o destaque se dá em relação aos direitos de aprendizagem no PNAIC, estes necessários
a um processo exitoso de alfabetização da criança, com qualidade socialmente referenciada.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC
O PNAIC foi instituído sob a Portaria nº. 867, de 4 de julho de 2012, decorre do
compromisso previsto no Decreto nº. 6.094 de 24 de abril de 2007, de alfabetizar as
crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino
Fundamental. Portanto, é um acordo formal assumido pelo Governo Federal, estados,
municípios e entidades para firmar o compromisso de alfabetizar crianças “[...] ao final
de um denominado ciclo de alfabetização” (BRASIL, 2012a). Registro destacado do
Documento que apresenta o Programa assim anuncia:
O Brasil está pronto para concretizar o Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa. Uma ação inédita que conta com a participação articulada do
governo federal e dos governos estaduais e municipais, dispostos a mobilizar
o melhor dos seus esforços e recursos, valorizando e apoiando professores e
escolas, proporcionando materiais didáticos de alta qualidade para todas as
crianças e implementando sistemas adequados de avaliação, gestão e
monitoramento (BRASIL, 2012b, p. 13).

O PNAIC está sistematizado em cadernos explicativos que apresentam toda sua
organização e funcionamento. É um programa sustentado por 4 eixos: 1. Formação
continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo;
2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, logos e tecnologias
educacionais; 3. Avaliações sistemáticas; e 4. Gestão, controle social e mobilização
(BRASIL, 2012b). O propósito maior do PNAIC é a alfabetização em Língua
Portuguesa e Matemática, até o 3º ano do Ensino Fundamental em todas as escolas
públicas municipais e estaduais, urbanas e rurais, brasileiras. Caracteriza-se, sobretudo
pelo eixo da Formação Continuada de Professores Alfabetizadores, de diversas ações,
materiais e referências curriculares e pedagógicas encaminhados pelo MEC, pelo
compartilhamento da gestão do programa entre Governo Federal, estados e municípios;
pela orientação de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a serem
aferidos pelas avaliações anuais.
A formação continuada de professores alfabetizadores é o eixo principal. Os
cadernos de formação totalizam oito unidades de Linguagem e oito cadernos de
Matemática. Os professores alfabetizadores participam de cursos presenciais com
estudos e atividades práticas. São divididas de acordo com o ano que lecionam, (1° ano,
2° ano, 3° ano) e turmas de professores que trabalham com a organização
“multisseriada” (vários anos do ensino fundamental em uma mesma turma e com um
único professor), ainda forte nas zonas rurais brasileiras. O curso para formar esses
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professores alfabetizadores segue a estrutura de outro curso já efetivado em anos
anteriores e nível nacional, o Pró-Letramento, programa de formação continuada de
professores para a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e
matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A formação continuada, planejada
com base nos conteúdos e encaminhamentos designado pelo PNAIC é realizada em
parceria com universidades federais que integram a Rede Nacional de Formação
Continuada que ficam com a responsabilidade de promover a capacitação aos
orientadores de estudos que por sua vez realizam encontros com os professores
alfabetizadores de seus municípios.
Os professores alfabetizadores recebem um incentivo financeiro mensal,
traduzido em Bolsas no valor R$200,00 (duzentos reais), previsto na Portaria Nº. 1.458,
de 14 de dezembro de 2012 e na Medida Provisória Nº. 586, de 8 de novembro, que
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do
PNAIC. Os orientadores de estudos são selecionados pelos municípios, cujos critérios
utilizados para a seleção foi, primeiro, ter experiência como tutor do Pró-Letramento e
nos casos dos municípios que não tem professores suficientes com essa experiência, são
selecionados de acordo com as exigências do PNAIC: a) ser professor efetivo da rede;
b) ter formação em pedagogia ou em outra licenciatura; c) atuar no mínimo há três anos
nos anos iniciais do ensino fundamental.
Para garantir que o Pacto pela alfabetização seja efetivado, o MEC disponibiliza
materiais didáticos (Eixo 2) que auxiliam no processo de alfabetização. A quantidade de
materiais didáticos é entregue às escolas de acordo com o número de turmas de
alfabetização “possibilitando aos docentes e alunos explorar melhor os conteúdos”
(BRASIL, 2012b, p.13).
O Eixo 3 do Pacto trata das avaliações. Para a verificação do cumprimento da
meta estabelecida no PNAIC, o compromisso de alfabetizar todas as crianças na
chamada “idade certa”, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) realizará avaliações ao final do terceiro ano do ensino
fundamental. A partir do ano de 2014 todas as crianças brasileiras passarão por essa
avaliação.
O Eixo 4, que trata da Gestão, controle social e mobilização, é composto por
quatro instâncias: um Comitê Gestor Nacional; uma coordenação institucional em cada
estado, composta por diversas entidades, com atribuições estratégicas e de mobilização
em torno dos objetivos do Pacto;

Coordenação Estadual, responsável pela

implementação e monitoramento das ações em sua rede e pelo apoio à implementação
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nos municípios; e Coordenação Municipal, responsável pela implementação e
monitoramento das ações na sua rede de ensino (BRASIL, 2012b, p.14).
Para

monitorar

os

cursos

de

formação

continuada

dos

professores

alfabetizadores o MEC desenvolveu um sistema especifico via Sistema Integrado de
Monitoramento Execução e Controle (SISMEC), articulado ao Programa de Ações
Articuladas (PAR), onde todos os envolvidos podem registrar e acessar informações
sobre os cursos, esse sistema é “[...] destinado a apoiar as redes e a assegurar a
implementação de diferentes etapas do Pacto” (BRASIL, 2012a, p. 14). São instâncias
de gestão do PNAIC: o MEC, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. São
atribuições do MEC: promover, em parceria com as instituições públicas de ensino
superior (IPES), a formação dos professores alfabetizadores e dos orientadores de
estudo; conceder bolsas de apoio para os orientadores de estudo e os professores
alfabetizadores, durante o curso de formação; fornecer os materiais didáticos, literários,
jogos e tecnologias; aplicar as avaliações externas do nível de alfabetização em língua
portuguesa e em matemática, para alunos concluintes do 3º ano do ensino fundamental;
distribuir a Provinha Brasil para aplicação pelas próprias redes; e disponibilizar para as
redes de ensino o sistema informatizado para coleta e tratamento dos resultados da
Provinha Brasil.
E as atribuições dos Estados, Distrito Federal e Municípios: aderir ao Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; gerenciar e monitorar a implementação das
Ações do Pacto em sua rede; fomentar e garantir a participação dos professores
alfabetizadores de sua rede de ensino nas atividades de formação, sem prejuízo da carga
horária em sala de aula, custeando o deslocamento e a hospedagem, sempre que
necessário; indicar os orientadores de estudo de sua rede de ensino, custear o seu
deslocamento e a sua hospedagem para os eventos de formação; promover a
participação das escolas da sua rede de ensino nas avaliações externas realizadas pelo
INEP junto aos alunos concluintes do 3º ano do ensino fundamental; aplicar a Provinha
Brasil em sua rede de ensino, no início e no final do 2º ano do ensino fundamental, e
informar os resultados por meio de sistema informatizado específico, a ser
disponibilizado pelo INEP; designar coordenadores para se dedicarem ao programa e
alocar equipe necessária para a sua gestão, inclusive em suas unidades regionais, se
houver; monitorar, em colaboração com o Ministério da Educação, a aplicação da
Provinha Brasil e da avaliação externa, a entrega e o uso dos materiais de apoio à
alfabetização; disponibilizar assistência técnica às escolas com maiores dificuldades na
implementação das ações e na obtenção de resultados positivos de alfabetização;
promover a articulação do programa com o programa Mais Educação, onde houver,
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priorizando o atendimento das crianças do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental como
garantia de educação integral e complementação e apoio pedagógico àquelas com
maiores dificuldades.
Importante registrar que O PNAIC teve como inspirador o Programa de
Alfabetização na Idade Certa do estado do Ceará (PAIC), implantado no estado em
2007. Dados demonstravam que o estado do Ceará apresentava sérios problemas com
alfabetização em 2007 com apenas 30% dos alunos da rede pública com até sete anos
em um nível de alfabetização considerado desejável. Após cinco anos de implantação
do PAIC, 90% dos estudantes alcançaram nível desejável, segundo o Sistema
Permanente de Avaliação da Alfabetização da Educação Básica (Spaece Alfa). Desde
então, o IDEB do estado do Ceará, para o 4º e 5º ano, passou de 3,2 em 2005 para 4,9
em 2011 (o esperado era 4,0). Se em 2007 apenas 15 municípios, de um universo de
184, tinham nível considerado desejável de alfabetização (um deles era Sobral), em
2011 praticamente todos os municípios alcançaram o mesmo patamar (com exceção de
cinco, que ficaram no nível "suficiente", segundo mais alto), indo de acordo com que o
país estava buscando que era um programa que trouxesse um rápido resultado.
No tocante aos números da alfabetização no Brasil, segundo o INEP (2012), 7.980.786
alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, distribuídos em 400.069 turmas/salas de aula
são atendidos em 108.733 escolas públicas.

Segundo dados do IBGE, ainda no ano de 2010, 15% das crianças no Brasil não
estavam alfabetizadas. Na Região Nordeste 25,4%. Na Região Norte 27,3 %. Na
Região Centro-Oeste 9,0 %, na Região Sudeste 7,8, na Região Sul 5,6%. Os dados
evidenciam que o número de crianças não alfabetizadas com 8 (oito) anos de idade varia
de região para região demonstrando diferenças e diversidades presentes nas escolas
brasileiras como decorrência de recursos econômicos como o nordeste que apresenta um
rendimento escolar menor, “o Brasil apresenta estrutura educacional descentralizada e
fortemente marcada por disparidades entre as cinco regiões [...]” (DOURADO, 2005, p.
11) ou seja, isso influencia diretamente no processo de aprendizagem da criança, “[...]
grande maioria das crianças e jovens com baixo rendimento escolar é pobre, mora em
estados desfavorecidos economicamente e frequenta as escolas menos equipadas e com
professores menos preparados” (BRASIL/MEC/SEB, 2005). Como fica o direito a uma
educação de qualidade? Ou como garantir o direito à aprendizagem?
Direito de aprendizagem no PNAIC
Registros em Cadernos que sistematiza o PNAIC tratam dos direitos da criança a
uma educação de qualidade tendo o direito a aprendizagem em relevo. Em relação aos
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imperativos legais que asseguram os direitos, ainda são muitos os desafios vivenciados
pela escola e seus sujeitos, nos últimos anos, na busca da garantia de uma escola
democrática de direito, em que todos os alunos tenham acesso a uma educação de
qualidade.
Aprender a ler e a escrever é um direito de todos, que precisa ser garantido
por meio de uma prática educativa baseada em princípios relacionados a uma
escola inclusiva. [...] para garantir que todas as crianças aprendam a ler e
escrever faz-se necessário traçar direitos de aprendizagem que possam
nortear a organização do trabalho pedagógico nas escolas (BRASIL, 2012c,
p. 5).

Em termos mais amplos, o direito à Educação Básica é garantido legalmente a todos
os brasileiros.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB

9.394/1996, a finalidade maior está em “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores” (Artigo 22). Tem-se aí um direito fundamental e a este
segue muitos outros, como exemplo, o direito a ser alfabetizado, ou seja, de aprender a ler e
a escrever, conforme normatiza também o Artigo 32:
O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a
formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL,
1996).

Em decorrência, a título de exemplo, faz-se destaque para o que está delineado
no PNAIC, em específico na alfabetização em Língua Portuguesa, em relação aos
direitos gerais de aprendizagem:
Compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros,
veiculados em suportes textuais diversos, e para atender a diferentes
propósitos comunicativos, considerando as condições em que os
discursos são criados e recebidos.
Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas,
crônicas, poemas, dentre outros), levando-se em conta os fenômenos de
fruição estética, de imaginação de lirismo, assim como os múltiplos
sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura.
Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do
patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava línguas.
Compreender e produzir textos destinados à organização e socialização
do saber escolar/científico (textos didáticos, notas de enciclopédia,
verbetes, resumos, resenhas, dentre outros) e à organização do cotidiano
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escolar e não escolar (agendas, cronogramas, calendários, cadernos de
notas...).
Participar de situações de leitura/escuta e produção oral e escrita de
textos destinados à reflexão e discussão acerca de temas sociais
relevantes (notícias, reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores,
debates, documentários...).
Produzir e compreender textos orais e escritos com finalidades voltadas
para a reflexão sobre valores e comportamentos sociais, planejando e
participando de situações de combate aos preconceitos e atitudes
discriminatórias (preconceito racial, de gênero, preconceito a grupos
sexuais, preconceito linguístico, dentre outros) (BRASIL, 2012c, p. 32).

Os direitos gerais em relação à leitura e a escrita retratam o grande compromisso
que os sistemas de ensino devem ter em relação aos alunos, no sentido de assegurar a
concretização de políticas curriculares fundamentadas teoricamente em perspectivas
críticas de educação, de sociedade e de sujeitos. Nesses termos, está a necessidade de
um trabalho pedagógico na escola que possibilite fortalecer o direito à educação e o
alcance

da

qualidade

almejada,

para

tanto,

“requer

intervenções

públicas

multidimensionais entre as quais políticas voltadas para o processo alfabetizador nas
instituições de educação e ensino” (FREITAS, POTT e GUSMÃO, 2013, p.124).
Complementam as autoras que o “tema alfabetização tem recebido destaque na agenda
educacional nacional e, por conseguinte, requerimentos para as políticas das instâncias
subnacionais (municípios, estados e Distrito Federal)” (IBID). Depreende-se daí que o
Brasil ainda não deu conta do princípio do direito à alfabetização de todos. Mortatti
(2010, p. 331) analisa que:
[...] no Brasil, passou-se a questionar, sistemática e oficialmente, o ensino e a
aprendizagem iniciais da leitura e escrita, já que nessa etapa de escolarização
se concentra (va) a maioria da população brasileira pobre, que fracassa (va)
na escola pública e em relação à qual se deveriam focalizar ações públicas
(grifo da autora).

Como uma ação pública está hoje o PNAIC, compreendido nesse estudo como uma
política educacional presente nas relações sociais, por isso, um alvo em movimento, um
processo ou uma série histórica de intenções, ações e comportamentos de muitos
participantes. Portanto, pode ser caracterizado como ação complexa, alusiva, dinâmica,
normativa, contraditória e conflitual por manifestar-se nas estratégias utilizadas pelos
governantes, cujo conteúdo referencia princípios e diretrizes constitucionais, prioridades,
objetivos e metas, meios, organização administrativa e operacional, população alvo e seu
papel. Política educacional que tem como suportes declarações, leis, regulamentos, planos,
projetos, programas (PALUMBO, 1998) e pacto. O termo “Pacto” é utilizado neste estudo
como uma expressão que objetiva a dimensão da intenção que a ação pretende alcançar e
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quais sujeitos envolver neste desafio de alfabetizar toda criança brasileira até os oito anos
de idade, como consta na Portaria nº. 867, de 4 de julho de 2012, Artigo II:
Parágrafo único - A pactuação com cada ente federado será formalizada em
instrumento próprio a ser disponibilizado pelo MEC. Art. 2º. - Ficam
instituídas as ações do Pacto, por meio do qual o MEC, em parceria com
instituições de ensino superior, apoiará os sistemas públicos de ensino dos
Estados, Distrito Federal e Municípios na alfabetização e no letramento dos
estudantes até o final do 3º ano do ensino fundamental, em escolas rurais e
urbanas (BRASIL, 2012a).

Assim, “pacto” vem representar a articulação entre atores representantes do
nacional e do local, unidos num mesmo propósito que é suprimir uma demanda de baixo
nível de alfabetização que vem sendo discutido há algumas décadas no País e que a
escola por si só, considerando questões mais amplas, não tem como resolver
considerando apenas o local. Daí a necessidade da intervenção do Estado, por meio do
governo, de implantar política pública, que, segundo Azevedo (2003, p. 38) “é tudo o
que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas
omissões”. Segundo Mortatti (2010, p. 329) a alfabetização da criança é um:
[...] processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua
materna, na fase inicial de escolarização de crianças – é um processo
complexo e multifacetado que envolve ações especificamente humanas e,
portanto, políticas, caracterizando-se como dever do Estado e direito
constitucional do cidadão. Em sociedades letradas contemporâneas, essa
relação tanto impõe a necessidade de inserção/inclusão dos não alfabetizados
no mundo público da cultura escrita e nas instâncias públicas de uso da
linguagem, quanto demanda a formulação de meios e modos mais eficientes e
eficazes para implementar ações, visando concretizar essa inserção/inclusão,
a serviço de determinadas urgências políticas, sociais e educacionais.

Nessa direção, faz-se uma breve menção a algumas falas feitas pelos sujeitos
investigados na pesquisa maior, em relação a qualidade almejada e que pode vir a fortalecer
ou não o direito à educação da criança. Destaque de uma Formadora: “Penso que o PNAIC
não é uma política isolada, pois se sedimenta a partir de pesquisas de desempenho do
estudante (Provinha Brasil, Prova Brasil, por ex.), tem relação com outros programas [...] no
contexto do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE)”. Depreende-se dessa
afirmação que as avaliações externas são definidoras de uma concepção de qualidade, mas
que podem não garantir o direito, vez que a relação do PNAIC com as avaliações externas
indica que as expectativas dos docentes podem ser direcionadas para melhores resultados
educacionais como mera prestação de contas ou como competitividade (AFONSO, 2012),
sem considerar fatores como condições sociais e econômicas, e, ainda, a concepção de
alfabetização e de avaliação num sentido democrático do direito.

Quanto aos desafios, foram destaques dois pontos abordados na pesquisa que
estão presentes no título do PNAIC: a meta explícita de “alfabetizar todas as crianças
até os 8 anos de idade” e afirmação de que esta é a “idade certa”. Faz-se destaque a
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seguinte explicação: “Não existe idade certa, mas considero que um ciclo de 3 anos seja
suficiente para alfabetização em condições normais, com um processo bem conduzido”.
Por outro lado: “Foi estipulado um tempo de escolarização para que a crianças possam
ser capazes de ler, escrever e utilizarem a escrita numérica com eficiência. Para
adquirirem essas habilidades os três anos são necessários, desde que sejam utilizadas
metodologias adequadas às necessidades de aprendizagem das crianças”. Foi fortemente
mencionado o necessário tempo para estudo das questões colocadas pelo PNAIC.
Outro desafio de suma importância foi apontado: “necessidade de melhorias na
carreira docente e condições de trabalho com salários dignos”. Segue uma explicação:
“Em relação a estrutura física das escolas muita coisa melhorou depois do PDE Escola
(Plano de Desenvolvimento Escolar). Então, “muito é gasto em educação, mas pouco
com os professores e demais profissionais”. Como se vê, são muitos os desafios a serem
superados para que o direito a educação de qualidade venha a ser efetivado. Nesse
sentido, falar em direito à educação remete sempre ao tema da qualidade e “é por isto
que pensar sobre ele, a partir das nossas experiências de pesquisa, ganha relevância e
importância, no âmbito do debate sobre as políticas públicas para a educação”
(AZEVEDO, 2011, p. 411). Analisam Aranda e Lima (2014, p. 309-310) que a
qualidade almejada é de difícil alcance, pois:
[...] a educação no geral é perpassada pelos limites e possibilidades da
dinâmica pedagógica, econômica, social, cultural, política de uma dada
sociedade, portanto, é elemento partícipe das relações sociais mais amplas.
Entretanto, pode vir a contribuir, contraditoriamente, para a transformação
social provendo meios para a possibilidade de construção de um projeto de
nação não delineado pelas malhas capitalistas, cujo centro de tudo é o
„econômico‟, mas que seja voltado para a promoção humana.

Considerações Finais
O presente estudo objetivou discutir o direito da criança à aprendizagem
conforme anunciado no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Foi
possível perceber que a questão do direito da criança a uma aprendizagem que venha a
concretizar uma educação de qualidade social, tornando-a sujeito da história, tem que
levar em conta as diretrizes e bases legais da educação nacional como pauta das lutas
dos educadores comprometidos com uma política educacional de caráter estatal. Assim,
espera-se que o PNAIC não entre no rol de outras políticas para a alfabetização
historicamente marcadas pela “continuidade descontínua”, ou seja, apenas uma política
de governo em oposição a uma política de Estado.Dourado (2007) analisa a constituição
e a trajetória histórica das políticas educacionais no Brasil, bem como e os processos de
organização e gestão da educação básica nacional e adverte que esses processos são
marcados “hegemonicamente pela lógica da descontinuidade, por carência de
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planejamento de longo prazo que evidenciasse políticas de Estado em detrimento de
políticas conjunturais de governo” (p. 925).
Em suma, em relação ao tema do direito da criança a uma educação de
qualidade, o PNAIC mostra caminhos, entretanto dificuldades recorrentes indicam ainda
a necessidade de superação de desafios de várias ordens: tempo para estudo para os
professores alfabetizadores, melhorias na carreira docente, condições de trabalho,
compreensão de uma concepção de criança, de alfabetização e de avaliação que sustente
tal direito. Se o PNAIC, dos espaços mais amplos até o escolar, oportunizar reflexão
sobre os desafios mencionados, vislumbra-se uma direção para superar contradições
presentes na condução da gestão democrática da educação e na luta por uma política de
Estado para a alfabetização da criança que de fato fortaleça o direito a uma educação de
qualidade socialmente referenciada.
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DIREITO À EDUCAÇÃO: QUAL DIREITO, QUAL EDUCAÇÃO?
Antônio Bosco de Lima
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - FAPEMIG
boscodelima@gmail.com
Resumo: O trabalho problematiza a relação entre direito e educação, considerando que
o direito se constrói na correlação de forças e disputas de projetos entre sociedade civil
e sociedade política, ou seja, dependendo da instituição Estado, o seu perfil e papel em
determinados momentos históricos. Trata a educação em sua complexidade, qual seja,
um modo de educar geral, sem o controle estatal e outro modo, o formal, que seria a
educação estatal (escolar), ambas apresentam características díspares. Assim, considera
que Direito e Educação são obras humanas e dependem do grau de mobilização da
sociedade civil e da sociedade política. Trata-se de um texto desenvolvido a partir de
pesquisa bibliográfica utilizando-se como referenciais autores clássicos e documentos
secundários que abordam o movimento atual sobre direito à educação. Foi desenvolvido
tendo como base os seguintes objetivos: a) problematizar Direito à Educação a partir de
necessidades e demandas sociais; b) questionar as implicâncias da obrigatoriedade da
educação, focando os modelos de quantificação e de qualificação e, c) considerar a
possibilidade de ação “qualitativa do Ministério Público - MP”. Indica-se como
aspectos relativos às conclusões das teses problematizadas no trabalho a necessidade de
fortalecimento dos movimentos sociais e da apresentação de exigências ao Ministério
Público de elementos que digam respeito à qualidade da educação, visto que, embora
seja considerado que o Ensino Fundamental tenha atingido a sua universalização, é
preciso que a Educação Básica tenha acesso e permanência garantidos, o que se
constitui em universalização, mas também que sua organização seja
participativa/democratizada. Estes dois institutos, universalização e democratização
congregam os princípios da qualidade social referenciada.
Palavras-chave: Direito. Educação. Estado.
Introdução:
Direito e educação são instituições forjadas no/pelo Estado moderno, a partir das
revoluções industriais, domínio e concepção burguesa sobre a sociedade e, é claro, das
lutas daqueles que vivem do trabalho por condições sociais dignas de sobrevivência.
Podemos afirmar, portanto, que direito e educação são obras humanas e dependem do
grau de mobilização da sociedade civil e da sociedade política. Dependem,
sobremaneira, de como o Estado está sendo conduzido e construído, ou seja, qual o seu
papel e sua função. Subordinam-se às lutas sociais, portanto. O Estado irá se constituir
em instrumento de regulação, ora com controlador das forças sociais, ora como juiz, ora
como defensor de uma classe social.
Podemos afirmar, assim, que o Estado está em constante disputa. A concepção
de Estado é permanente contenda, pois a sua teorização leva a uma consequente opção
de prática, o que define a sua função. Existem, desta forma, diversas concepções, que
podemos sintetizar, grosso modo, em concepções liberais e marxistas. Para os liberais a
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finalidade do Estado é agir como mediador dos conflitos entre os grupos sociais,
preservando, assim, os interesses comuns, o bem comum, entretanto existe uma
reinterpretação liberal daqueles que não admitem a interferência do Estado. Trata-se dos
liberais ortodoxos, radicais ou neoliberais: Smith, Hayek, Friedman, dentre tantos. Por
outro lado, teremos liberais que admitem um Estado interventor, é o caso de Keynes.
Neste caso o Estado é conciliador, equalizador. Para os Marxistas, o Estado não é um
simples mediador. Ele interfere nas lutas de classes a favor da classe hegemônica no
poder. Para Marx e Engels o Estado é o comitê executivo da classe dominante (1998).
O Estado é, portanto, um Estado de classe. Entretanto, também existe uma
reinterpretação de marxistas, aqueles que adotam outra postura, é o caso de Poulantzas
(1985), para quem o Estado não é de uma única classe, ele está em constante disputa,
concepção que adotamos neste trabalho. Conforme induzimos anteriormente, o Estado é
um produto da sociedade. Quando a “[...] sociedade se enredou numa irremediável
contradição com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não
consegue conjurar” (ENGELS, 2002, p. 190). Assim, para que os entes sociais não se
devorem, não se consumam, “[...] faz-se necessário um poder colocado aparentemente
por cima da sociedade”, tal poder é o Estado (ENGELS, 2002, p. 191).
Advêm de tais teses as configurações sobre os fins do Estado. “Como o Estado
nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, ao mesmo tempo,
nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa,
da classe economicamente dominante” (ENGELS, 2002, p. l93). Fica claro, então, que
problematizar Direito e Educação deve considerar as necessidades e demandas postas
pela sociedade, mas também sua correlação de forças entre a sociedade civil e a política,
o que irá influir no modelo de Estado historicamente vivenciado.
Direito e Estado democrático
No sistema capitalista o que é direito? E como se constitui a função da
educação? Trata-se de duas questões fundamentais e extremamente polêmicas. Para o
jurista Lyra Filho existe uma conexão entre lei e direito.
A lei emana do Estado e permanece, em última análise, ligada à classe
dominante, pois o Estado, como sistema de órgãos que regem a sociedade
politicamente organizada, fica sob o controle daqueles que comandam o
processo econômico, na qualidade de proprietários dos meios de produção
(LYRA FILHO, 2005, p. 8).

As leis se configuram, nesta concepção, em formas de organização e controle
social, a partir daqueles que tem o instituto da dominação, o que leva Lyra Filho a
registrar que “[...] não se pode afirmar, ingênua ou manhosamente, que toda legislação
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seja Direito autêntico, legítimo e indiscutível” (LYRA FILHO, 2005, p. 8). Com esta
tese inicial o autor nos informa a respeito de um engessamento, ou de uma forma de
determinação legal e de poder, entretanto problematiza tal teor com uma antítese, ao
dimensionar que “[...] o Direito resulta aprisionado em conjunto de normas estatais, isto
é, de padrões e condutas impostos pelo Estado, com a ameaça de sanções organizadas
[...]. No entanto, como notava o líder marxista italiano Gramsci, a visão dialética precisa
alargar o foco do direito, abrangendo as pressões coletivas [...] que emergem da
sociedade civil [...]” (LYRA FILHO, 2005, p. 9).
Tais problematizações nos levam a entender que o Direito não tem característica
unívoca, tampouco status universal, pois se constitui de um processo, resultante de
fatores históricos e sociais, atributos constituídos nas/das lutas sociais. Existem
máximas como educação para todos, mas o que é educação para todos se ela é seletiva,
objetiva e criteriosa, configurando-se como uma política educacional, que no caso é
mantida e controlada pelo Estado? Trata-se então de uma educação Estatal com algumas
características privativas, e não de uma educação pública, que deveria ter, para sê-lo,
necessariamente, suas várias dimensões influenciadas pelo público, ou por aqueles que
fazem parte da educação, a vulgarmente intitulada comunidade educacional (pais,
responsáveis por alunos, alunos, professores, especialistas, dentre outros).
Vejamos o que diz Anísio Teixeira em se livro Educação é um Direito (1967, p.
80): “As relações [...] entre o Estado Democrático e a Educação são relações intrínsecas,
no sentido de que a educação é a condição sine qua non da existência do Estado
Democrático”. Trata-se de uma ideia muito cara para os defensores da escola
democrática, entretanto é a educação que prescinde de processos democráticos que
ocorrem no interior da sociedade civil, visto que a sociedade política pode ser
influenciada pelas demandas relativas à democratização. Os clássicos têm muito a nos
dizer. São clássicos justamente porque suas obras, seus pensamentos, suas teses
continuam a vigorar. Nesse sentido, educação tem a ver com direitos e direitos
prescindem de democracia. Democracia é um processo, é um valor, é uma possibilidade
mutante, o que requer conflitos, contradições, lutas sociais, equilíbrio de forças, do
campo da esquerda, do campo da direita, da classe dominante e da classe dominada.
Hollanda, em Raízes do Brasil (1981, p. 119), assim trata:
A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma
aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse
possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios, os mesmos
privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia
contra a aristocracia.
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Mas, será que se trata de um mal-entendido, ou em bom entendido pelas elites.
Um arranjo “por cima” como os historiadores tem argumentado, enquanto os “de baixo”
aguardam a tutela recompensada por uma cota, uma bolsa, um vale? É longa a História
social. A geração de direitos da pessoa surge no século XVII. Coincide com o advento
da urbanização, da industrialização, do capitalismo industrial. Este período é marcado
por lutas pela independência de países colonizados e pelo fim de regimes escravocratas.
Os países saem de modelos monárquicos ou imperiais e tornam-se repúblicas
democráticas – temos aí os direitos de primeira geração: políticos e civis.
Com o processo crescente de urbanização e industrialização no século XVIII e
XIX são constituídos os direitos de segunda geração: econômicos, sociais e culturais,
resultantes, também, é claro, de lutas, manifestações, rebeliões. O século XX é marcado
logo em seu início por uma crise política (Revolução Russa, 1917) e por uma crise
econômica aguda dos países capitalistas (quebra da bolsa de New York, 1929). Século
das grandes guerras, a Segunda (1940-1945) impõe uma nova ordem mundial no que
diz respeito às lutas pela democratização dos países. A declaração de 1948 (sobre os
direitos humanos) incorpora a perspectiva de um mundo tolerante e harmonioso, para
tanto conclama direitos universais, dentre eles a liberdade, tomando um cunho
liberalista.
De fato, os países ganham ares democráticos, o Brasil, por exemplo, sai de uma
ditadura – o Estado Novo – e passa a ser governado por voto popular. O fato reside em
que a declaração de 1948 não colocou fim às atrocidades do capitalismo – não garantiu
regimes democráticos, tampouco assegurou igualdade para todos. Os países ficaram
subordinados às duas grandes potências mundiais (EUA e URSS). O capitalismo
universalizou-se, globalizou-se e se tornou monopolista e o mundo dividiu-se em países
desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou periféricos.
O Cenário histórico (político, econômico e social) demonstra que, apesar da
importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), ela, por sua
natureza liberal, tem limites, vejamos seu Artigo 1º, quando se refere à Educação
Superior: “[...] a instrução superior está baseada no mérito”. O direito à educação está
resguardado por convenções de caráter internacional que estabelecem entre os Estadospartes responsabilidades sobre os Direitos Humanos. O principal deles é a Declaração
Universal, a partir dela vários documentos correlatos (Convenções, pactos, planos...)
foram sendo construídos, temos cerca de uma dezena. Pela filosofia de tais documentos
depreende-se que:
1. Direitos não são fatiados, estão em complementação;
2. Os países signatários podem adequar as convenções ao seu local;
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3. Os Direitos tendem a se internacionalizar para que se evitem guerras, genocídios
(Paz, convivência e tolerância); endemias, epidemias e pandemias (Saúde);
processo migratório (acesso ao mundo do trabalho); governos totalitários
(Educação);
4. Materializa-se um modelo de democracia liberal, que prima mais por
convenções ligadas aos direitos políticos e civis e menos afeto aos direitos
econômicos, sociais e culturais.
Educação e escolarização
O conceito de educação implica em uma perspectiva ampla, portanto, a princípio
todos tem o direito à educação, visto que ela ocorre na sociedade, nas relações sociais e
culturais entre os indivíduos, nas variadas instituições. Já a obrigatoriedade da educação
escolar se restringe à educação formal, não é assim, uma educação global, ela é limitada
e particularista. Por outro lado, a intitulada “Educação da vida” situa-se como
entendimento de relações amplas, perpassando por vivências/experiências na família, na
comunidade, no trabalho, na igreja, nos variados grupos sociais, nas escolas.
O avanço do direito à educação como subjetivo é bastante relevante, entretanto,
para acioná-lo o sujeito necessita ser educado. Eis o paradoxo. Horta, citando
Comparato (1989) indica que “A desigualdade econômica e a desarticulação social
atingiram tal nível, neste país, que a própria comunicação jurídica se torna impossível
entre os dois brasis: o que vive acima e o que vegeta abaixo da linha de pobreza
absoluta” (1998, p. 8). Bens sociais e culturais estão vinculados a bens educacionais, o
que implica ter acesso aos bens políticos e civis. Entende-se, assim, que existe um
Brasil dos direitos, da bonança, da concentração de rendas e existe um Brasil da miséria,
da marginalidade, da exclusão, das dádivas e assistencialismos. Dois brasis, dois
direitos, dois povos. Duas escolas, dois estudantes.
[...] a garantia de direito e o planejamento de políticas públicas na área social
em uma perspectiva civil democrática exigem, necessariamente, a
participação organizada da sociedade civil, para reivindicar o seu
atendimento efetivo (HORTA, 1998, p. 9).

A concretização do direito à educação somente se realiza com o incremento
destes

dois

elementos

apontados

anteriormente:

o

reconhecimento

jurídico

implementado pelo poder público e consoante, movimentos populares e sociais em
defesa da educação. O direito à educação não é um fim em si, pois ele necessita da
obrigatoriedade escolar, que por sua vez prescinde da gratuidade da educação. Sem a
articulação destes três elementos a lei é letra morta. Os estudiosos da historiografia da
educação sabem como demorou se constituírem escolas/grupos escolares no Brasil, no
caso do estado de Minas Gerais, por exemplo, datam do início do século XX (1906).
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Esta herança marca, nas várias regiões do Brasil, a desigualdade de acesso e de
permanência.
Praticar a justiciabilidade
A justiciabilidade que pode garantir o direito à educação é processual. Segundo
Muñoz (2006) concatenada com quatro ações dependentes, articuladas:
a) divulgação dos conteúdos de direito e sua forma de realização;
b) capacitação de grupos comunitários para manifestações sobre demandas;
c) capacitação de operadores do direito;
d) avaliação e ampliação das políticas públicas (tipo mais conquistas).
Outros elementos podem congregar para um frágil modelo de direito à educação,
são termos que se constituem nos modelos de estados:
a) o mais atual congrega ações que combatem o direito à educação, configurandose como negociável, como mercadoria;
b) outro, mais complexo devido interpretações e interpelações, diz respeito à
natureza pública ou estatal da educação;
c) conclui-se a trilogia, com uma política superficial, que se congrega em
programas

e

ações,

ziguezague,

descontínuas,

renunciadas,

negadas,

ressignificadas, dadivosas.
Como podemos perceber, direito à educação não é uma garantia, não se constituem
em sínteses absolutas, ou seja, o conquistado é eterno, tampouco se traduzem de uma
única forma. A expressão máxima dos direitos, que deveria ser universal, em países de
pouca densidade reivindicativa e de lutas sociais se faz sempre a partir do mínimo, do
localizado, do focalizado, do emergencial e do categorial. Assim os processos de
inclusão sempre trazem alguma exclusão. Como não se aumenta a oferta de políticas,
mas se divide aquilo que já é ofertado, novos grupos sociais, oriundos das chamadas
minorias são incluídos e outros segmentos sociais são excluídos. No atual momento
grupos “sem direitos” tem lutado por inclusão social.
E os sem direitos?
O leque dos sem direitos é bem amplo, entretanto, situaremos quatro margens: o
contingente de analfabetos, a desigualdade de gênero, de raça e de LGBTs.
Tabela 1 – Analfabetismo no Brasil entre pessoas de 15 anos ou mais: tendência 1920/2013
Anos/Censos

Total

Analfabetos

%

1920

17.557.282

11.401.715

64,90

1960

40.278.602

15.964.852

39,60

1980

73.541.943

18.716.847

25,50
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2000

119.533.048

16.294.889

13,63

2010

190.755.799

14.612.183

9,02

Fonte: IBGE, 1920 a 2010.

Temos aí uma massa de sem direitos, o que significa que as políticas
educacionais estão voltadas para outras modalidades, e que, programas como o da
Educação de Jovens e Adultos - EJA, por vários motivos (desarticulações, metodologias
pedagógicas, descontinuidades, etc.) não tem dado conta de resolver tal situação. Tanto
os grupos de pretos (14,4%) quanto os de pardos (13,0%) mostram um percentual de
analfabetos quase três vezes maior do que o dos brancos (5,9%). (IBGE, Censo
Demográfico, 2010). Com certeza é possível estabelecer relações com as remunerações
salariais destes segmentos.
Os rendimentos médios mensais dos brancos (R$ 1.538) e amarelos (R$ 1.574)
se aproximam do dobro do valor relativo aos grupos de pretos (R$ 834), pardos (R$
845) ou indígenas (R$ 735). (IBGE, Censo Demográfico 2010). A cidadania no mundo
contemporâneo tornou-se sinônimo de “direitos e deveres”, ou seja, reduzida a direitos
políticos e civis, mas não se ampliou para os direitos econômicos, sociais e culturais.
Temos como princípios da cidadania a liberdade e não a igualdade.
Observem que no caso do Brasil os grupos ditos minoritários (mulheres, negros,
LGBT) tem liberdade, mas não igualdade plena, o processo de igualdade de acesso e de
permanência destes grupos tem sido uma luta constante. Não basta, portanto, a
implantação de Leis (Lei 10.639/03, ou Lei 10.436/2002, ou ainda do PLC 122/2006
[arquivado em 2013]) é necessária a atuação destes grupos “minoritários” para sua
incorporação nos processos de cidadania ampla.
Considerações Finais
A questão central que tem sido colocada no debate sobre Direito à Educação diz
respeito à qualidade, entretanto, não atingimos plenamente a universalização de acesso à
Educação Básica, o que irá demorar para se concretizar em algumas décadas. A
qualidade da educação está vinculada a duas questões: a quantificação, ou seja, à
universalização e a sua democratização, o que exige a participação dos sujeitos na sua
organização/planejamento. Uma segunda questão que tem implicações diretas no
acesso, permanência e qualidade é a atuação do Ministério Público. O Ministério
Público (MP) exerce uma função de defensor do pobre e do oprimido, destacando-se,
portanto, como uma instituição democrática. Mas o que isto significa? Que ao defender
os pobres e oprimidos está oprimindo a força dos pobres, ou seja, a “educação da vida”
dos pobres, que somente a teriam, caso experimentassem as lutas sociais, o processo
participativo.
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Convenhamos encontrar aí um mal-estar, prescinde-se do MP como instituição
de defensoria, no entanto, o paradoxo: os sujeitos passam a dele depender, e não mais
dos Movimentos Sociais (MS). O MP está preocupado com a coerção – a
obrigatoriedade, forçando todas as crianças, independente de classe social, a irem à
escola, entretanto a qualidade política e social deve fazer parte das lutas da sociedade e
dos MS. Por que incluímos a questão da política na qualidade? Por ser essência da
educação e por ser instrumento de possíveis transformações, e se contrapor ao
movimento técnico/apolítico na educação.
Enfim, a luta por direito a educação prescinde de fortes articulações da
sociedade civil organizada, o que implica por um lado fortalecer os movimentos sociais
e por outro atuar influenciando os gestores de programas sociais. Concluímos este
trabalho apresentando uma questão que precisa ser problematizada: fazer valer a
qualidade não seria um novo campo de atuação para a pauta do MP?
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O PROFESSOR E A PRÁTICA DOCENTE NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS
CONTEMPORÂNEAS: SENTIDOS EM DISPUTA

Resumo: Nesse painel, será apresentada parte das reflexões desenvolvidas em estudos
realizados sobre os discursos do professor e da prática docente em diferentes contextos
das políticas curriculares e da formação de professores. Apropriamo-nos das
contribuições do pós-marxismo, mais especificamente da Teoria do Discurso de Ernesto
Laclau e Chantal Mouffe. O discurso é entendido como sentidos que se hegemonizam
em um complexo processo de lutas por significar e construir realidades, caracterizado
pela provisoriedade e precariedade que lhe são próprias. A ideia de contexto de políticas
é referenciada no modelo analítico do ciclo contínuo de políticas proposto por Stephen
Ball e seus colaboradores. Dessa forma, são apresentadas, ao longo dos três trabalhos
que compõem o painel, as disputas discursivas nos diferentes contextos das políticas –
de influência, da produção de textos e da prática – pela significação do perfil docente e
de alguns significantes que assumem relevância nas políticas curriculares: o erro na
avaliação e o brincar na prática pedagógica da Educação Infantil. Destaca-se a dimensão
do poder na produção de sentidos sobre o professor, sua prática pedagógica e sua
formação. E ainda, a demanda pelo controle da significação a ser alcançado pelas
políticas, assinalando-se, contudo, sua impossibilidade. Ressalta-se que os sentidos
hegemônicos de professor, de erro e de brincar se constituem em um contexto de
demandas pela padronização e normatização, identificadas nas políticas públicas
contemporâneas, que tentam apagar as diferenças que caracterizam o currículo, a prática
docente e a formação de professores. Nesse sentido, as propostas curriculares são
tomadas como produções culturais, construções discursivas híbridas que tentam
controlar o processo de significação do professor, da prática pedagógica e da formação
docente.
Palavras-chave: Perfil Docente. Currículo. Avaliação.
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DISCURSOS DO PERFIL DOCENTE NAS POLÍTICAS DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O PROTAGONISMO COMO
RESPOSTA
Marize Peixoto da Silva Figueiredo
Prof. Dra. Faculdade de Educação da Baixada Fluminense- FEBF/UERJ
Resumo: Esse trabalho é parte de uma investigação sobre os discursos do perfil docente
nas políticas de formação de professores. Orienta-se pelas contribuições teóricometodológicas da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, defendendo
que o discurso do protagonismo docente, sedimentado nos textos investigados, não é a
representação plena de um fundamento de docência dado a priori, mas se constitui na
luta política por hegemonizar um modelo de professor e de formação significados como
via para o alcance da qualidade da educação. Os significantes do protagonismo docente
se constituem em resposta ao gerencialismo docente, identificado nas políticas
neoliberais, construindo sentidos de professor na contingência. Dois discursos são
potencializados nessa construção discursiva: a relação entre perfil docente e qualidade
da educação; e a ideia de controle da identidade, do trabalho, da profissão e da formação
de professores. A possibilidade de controle é problematizada a partir da compreensão do
social como linguagem, colocando em questão a ideia de uma racionalidade que
possibilite acessar o sentido originário de professor. A partir desse estudo, defende-se
que os discursos do perfil docente, bem como os projetos de formação de professores,
se constituem na decisão razoável, em resposta à diferença, entendida como própria de
um social que não é expressão de um fundamento, que não pode ser apreendido por uma
racionalidade, mas que vai sendo constituído provisoriamente e contingencialmente.
Ressalta-se, ainda, a produtividade da diferença, do conflito, do dissenso, como
possibilidade de emergência de alternativas na significação do perfil docente.
Palavras-chave: Perfil Docente. Currículo. Formação de Professores
Introdução
As políticas de formação de professores têm se constituído, a meu ver, na
tentativa de alcançar o perfil docente ideal à construção de uma escola e de um ensino
ideais, que atendam ao que entendemos ser uma educação de qualidade. No entanto, na
implementação de tais políticas é possível experimentar as tensões produzidas pela
emergência da diferença no processo de significação dos modelos de docência
projetados, insinuando problemas com a ideia de uma essência de professor capaz de ser
apreendida, antecipada ou controlada por uma dada racionalidade. A totalidade
transparente à razão é um objeto impossível. (LACLAU, MOUFFE, 1987)
Essa investigação é orientada pelo pressuposto de que qualquer racionalidade é
incapaz de apreender a totalidade do ser professor, professora, bem como das relações
que se estabelecem entre os projetos curriculares e de formação de professores e a
dinâmica do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. Essas relações
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“incontroláveis” vão sempre desafiar a racionalidade que não é capaz de auxiliar nas
respostas a tudo o que emerge nessa dinâmica.
A concepção do social como discurso, que funciona como linguagem, em Laclau
e Mouffe (1987), coloca a impossibilidade da apreensão do perfil docente por uma
racionalidade, seja ela prática, técnica ou crítica. O perfil docente e a racionalidade que
tenta apreendê-lo são construções discursivas, não havendo a representação plena de
uma essência, um sentido último de professor que consiga interromper o fluxo de
sentidos próprio do processo de significação. A estabilização de sentidos do perfil
docente, necessária para que possamos nos comunicar, só é alcançada por um ato de
poder que exclui uma diferença, um antagonismo, representado no discurso como o que
bloqueia as diferenças articuladas na cadeia de significação, possibilitando, assim, que
alguns sentidos se tornem hegemônicos. Como o fechamento discursivo só é alcançado
na relação com uma diferença excluída no processo de significação, o fluxo de sentidos
pelas diferenças articuladas continua, o que faz com que essa estabilização seja sempre
precária, provisória e contingente.
Dessa forma, esse trabalho apresenta uma interpretação da lógica política que
está a operar na estabilização dos discursos do perfil docente, buscando identificar os
sentidos de professor que assumem centralidade em textos que tratam da formação de
professores, apresentados na 36ª Reunião Anual da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, realizada em 2013, em Goiânia. As
políticas de formação de professores são tomadas aqui como discurso, construções
hegemônicas que tentam conter a proliferação de sentidos no processo de significação
do professor, do seu trabalho, da sua formação, na relação com uma diferença excluída
no processo de significação do perfil docente, colocando em relação de equivalência
outras diferenças. Apoiada na Teoria do Discurso (LACLAU, MOUFFE, 1987), a tese
principal que defendo ao longo desse trabalho é que os sentidos de professor que
assumem centralidade nos textos investigados são tentativas precárias de preencher o
vazio do significante professor na contingência, em resposta ao gerencialismo docente,
uma diferença excluída do processo de significação.

Apresentando a pesquisa

Se não há um fundamento a ser representado de forma plena pelos diferentes
modelos de docência nas políticas, constituídos em atos de poder, interessa à
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investigação identificar os mecanismos envolvidos na construção dessa formação
hegemônica. Nessa perspectiva, a investigação vai ser orientada por um movimento que
se distancia do realismo, do objetivismo e do essencialismo característicos da
modernidade, buscando colocar à mostra o caráter político e hegemônico dos discursos
do perfil docente.
Lo que en cierto momento es consíderado “racional” o “razonable” en una
comunidad es lo que corresponde a los juegos de lenguaje dominantes y al
“sentido común” que ellos construyen. Es el resultado de un proceso de
“sedimentación” de un tejido de discursos y prácticas cuyo carácter político
há sido omitido. (MOUFFE, 1999, p. 193-194).

O foco da análise vai se voltar, então, para a dimensão do político (MOUFFE,
1999, 2003) na formação hegemônica do perfil docente, ou seja, o poder e o
antagonismo que possibilitam a constituição contingente dos discursos do perfil docente
nas políticas de formação de professores. Nesse sentido, trabalho com a ideia de que as
políticas de formação de professores se constituem na tentativa de estabelecer um
fechamento discursivo e constituir uma ordem que neutralize o antagonismo e o conflito
que caracterizam a dimensão do político. A unidade alcançada pela política, em nosso
caso a significação dos modelos de docência, está longe de ser um consenso racional
porque se constitui em um contexto de conflito, na exclusão de algo que bloqueia a
identidade de alcançar um sentido pleno. Não há uma racionalidade que explique a
constituição desses modelos, mas é pela exclusão da diferença que algum consenso,
algum fechamento na significação, é precariamente alcançado. Os perfis docentes são,
portanto, identidades construídas em relações de poder, na tentativa de reduzir a
“indecidibilidade” característica de um processo de significação que é sempre
conflituoso porque os sentidos de docência se constituem na tensão entre a lógica
equivalencial, alcançada a partir da exclusão, da negatividade, daquilo que impede as
identidades de ser, e a lógica diferencial, que não possibilita a fixação definitiva do
sentido. (LACLAU, 2000, MOUFFE, 1999, 2003).
... si la indecidibilidad reside en la estructura en cuanto tal, en esse caso toda
decisión que desarrolle una de sus possibilidades será contingente – es decir,
externa a la estructura, en el sentido de que si bien resulta posible a partir de
una estructura no está, sin embargo, determinada por ella. (LACLAU, 2000,
p. 46).

São muitos os jogos de linguagem possíveis na constituição discursiva do perfil
docente. Alguns sentidos de docência só conseguem alcançar alguma forma de
estabilização por algo que é exterior ao sistema de significação: o antagonismo. O
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fechamento discursivo, a decisão, é sempre contingente porque é uma decisão que,
ainda que sua possibilidade esteja relacionada ao contexto em que se constitui, não pode
ser determinada a priori pelo contexto. Dessa forma, a decisão é tomada na
indecidibilidade estrutural, o que significa supor que outras possibilidades de decisões
alternativas não se realizaram porque foram excluídas no processo de fechamento
discursivo, na instauração da objetividade.
Dessa forma, apoiada em Laclau (2000), afirmo que os sentidos hegemonizados
do perfil docente não expressam o alcance da homogeneidade no processo de
significação. Isso porque tais sentidos são hegemonizados pela redução da lógica
diferencial em um conjunto de elementos que só conseguem ser articulados em torno de
alguns significantes do perfil docente pelo que negam, pelo que os ameaça em sua
constituição. A decisão que promove o fechamento discursivo, que constitui os sentidos
do perfil docente, não é dada por algo positivo, não sendo possível, portanto, acessar
nenhuma racionalidade que explique os sentidos hegemônicos. É importante ressaltar
que afirmar a inexistência de uma racionalidade no fechamento da significação não
significa afirmar a irracionalidade da decisão, mas a sua razoabilidade. Segundo Laclau
(2000), há sempre um conjunto de motivos que fazem com que alguns sentidos
constituídos no fechamento discursivo sejam preferíveis a outros. Dessa forma, a
decisão que fecha a significação não tem um fundamento racional último, pois o que a
constitui é sempre uma relação de antagonismo e poder. Essa perspectiva traz para o
trabalho de análise a tarefa de explicitar a contingência dos discursos sobre o perfil
docente, destacando a dimensão ontológica do antagonismo e do poder. Busca, portanto,
identificar as condições que vão possibilitar a sedimentação de determinados discursos
sobre o perfil docente, bem como os diferentes sentidos que assumem nas políticas de
formação de professores analisadas.

O discurso do protagonismo docente como ato de resposta ao gerencialismo do
professor

Nessa seção, encaminho algumas considerações sobre a lógica política que opera
na sedimentação do discurso do protagonismo docente, significante do perfil docente
hegemonizado nos textos analisados. Significo o protagonismo docente como a
demanda por um professor ativo, que tem controle sobre si mesmo, sobre a sua prática,
sobre a profissão, sobre a sua formação, sobre a educação, assumindo centralidade nas
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políticas educacionais. Dessa forma, tal significante ressalta a agência do professor, a
ação consciente e informada pelo conhecimento, bem como as dimensões profissionais,
éticas e políticas do perfil docente.
Defendo que o protagonismo atribuído ao professor, longe de ser a expressão de
um fundamento da docência a ser apreendido por uma racionalidade, é uma construção
discursiva cuja hegemonia é alcançada pela relação com um antagonismo significado
como o que bloqueia as demandas pela profissionalização, pela politização, pela
atividade consciente do professor, livre de constrangimentos, possibilitando a
articulação das identidades diferenciais que constituem essa cadeia discursiva. Nesse
sentido, o fechamento discursivo do perfil docente significado como protagonismo do
professor não é produto de um consenso, mas é um ato de poder, constituindo sentidos
de professor na contingência. Nesse contexto discursivo, na tensão com o que é
identificado no discurso como o antagonismo, o protagonismo docente assume
centralidade, possibilitando, nesse processo, a redução da lógica diferencial entre os
elementos articulados na cadeia discursiva pela subversão das diferenças e o
estabelecimento de uma lógica equivalencial entre eles. No entanto, as diferenças não
são eliminadas, com a flutuação de sentidos dos significantes que assumem centralidade
nessa articulação.
Nos textos analisados, os discursos do perfil docente se constituem na luta
política entre duas cadeias discursivas antagônicas – do protagonismo docente e do
gerencialismo docente – que vão disputar a hegemonia de um modelo de professor e de
formação significado como via para o alcance da qualidade da educação.
A qualidade da educação é o significante da falta, da plenitude ausente da
comunidade, o horizonte discursivo para a disputa de demandas antagônicas do perfil
docente. No discurso, o gerencialismo docente, a diferença excluída da cadeia
discursiva do protagonismo docente, é identificado como o que bloqueia a qualidade da
educação e as demandas pela profissionalização, pela politização, pela atividade
consciente do professor, livre de constrangimentos, ao significar a qualidade da
educação como a eficácia do ensino e da escola, a ser alcançada pela implantação de
mecanismos da lógica do mercado na educação e através da atividade gerencial do
professor.
Nos textos analisados, o protagonismo docente é, portanto, um significante que
se constitui em oposição ao gerencialismo docente identificado nos processos de
mercantilização da educação, assumindo a função de representar demandas diferenciais
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do perfil docente – o profissional, o intelectual orgânico e o professor reinventado.
Tem-se aqui uma das operações da lógica política na construção da hegemonia, que é
alcançada através da emergência de um significante vazio que agrega diferentes
demandas, por vezes contraditórias, e que assume a tarefa de representar a
universalidade. A partir dessa flutuação de sentidos, possibilitada pelo esvaziamento do
significante, defendo com Laclau (2011) que o protagonismo docente como discurso
não é a representação plena de uma objetividade a priori, mas um significante particular
que assume a função de representar o universal contingencialmente, no contexto
discursivo de um antagonismo. Dessa forma, serve como superfície de inscrição para
diferentes demandas do perfil docente, possibilitando o deslizamento de diferentes
sentidos de professor, constituindo-se, assim, o nome de uma totalidade, o nome de um
perfil de professor. Embora a totalidade seja fracassada pela proliferação de sentidos no
processo de significação, consegue se estabilizar discursivamente e ser representada.
A mesma operação discursiva ocorre na significação do antagonismo nessa
formação discursiva do protagonismo docente. Ou seja, a mercantilização da educação e
o gerencialismo docente nomeiam o que ameaça a significação do protagonismo
docente, o que bloqueia suas demandas, deslizando sobre os significantes do
antagonismo diferentes sentidos. A lógica do mercado na educação é significada como
mecanismo de controle externo sobre o ensino, sobre a profissão, sobre a formação,
sobre a educação; como racionalidade técnica, instrumental, que ressalta a dimensão
técnica do professor; como uma lógica que despolitiza a educação pela significação da
neutralidade dos mecanismos de mercado, que realça a relação entre educação e
produção; como uma lógica que conforma/ constrange/ padroniza os sujeitos, a escola, a
educação. O gerencialismo docente assume também diferentes sentidos como o de
professor técnico e de executor de prescrições externas, controlado por regulações,
despolitizado e subjetivado por mecanismos de padronização e controle.
Nesse contexto discursivo, se constituem os significantes que representam as
demandas do protagonismo docente: ensino como função docente, reflexão crítica,
conhecimento, prática docente orientada para as necessidades do ensino e da educação,
prática docente como referência da formação de professores, formação de professores
como espaço de reflexão crítica. Interpreto esses significantes privilegiados no discurso
como significantes flutuantes, que alcançam certo esvaziamento no processo de
significação e possibilitam o deslizamento de sentidos. Defendo que esses significantes
não são a representação plena de uma essência do protagonismo do professor, algo já
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dado nesse perfil docente. A centralidade que esses significantes assumem na formação
discursiva do protagonismo docente só pode ser explicada pelo antagonismo às políticas
neoliberais, à mercantilização da educação e ao gerencialismo docente, perfil docente
que, no discurso, é relacionado a essas políticas. A mercantilização da educação, com a
aplicação de mecanismos da lógica de mercado, bem como a racionalidade técnica são
significadas como fatores de redução do trabalho docente à dimensão técnica,
produzindo efeitos totalizantes sobre os professores, seu trabalho, sua profissão, sua
formação e bloqueando a liberdade e a possibilidade de emancipação do professor.
Essas políticas são significadas como aquilo que satura o processo de significação da
docência e que impede a participação ativa e consciente do professor nos processos de
concepção do seu trabalho e da sua formação.

Considerações finais

A análise da lógica política que opera na formação discursiva do protagonismo
docente aponta para dois discursos que, na leitura que faço, estão sendo potencializados:
a relação entre o perfil docente e a qualidade da educação; e a ideia de controle da
identidade, do trabalho, da profissão e da formação de professores.
As cadeias discursivas que se antagonizam disputam sentidos de perfil docente –
o protagonismo docente e o gerencialismo docente – para a qualidade da educação,
atribuindo centralidade ao professor nesse processo. No discurso do protagonismo
docente, os vínculos entre a ação docente – qualificada, politizada, consciente, livre de
constrangimentos – e a qualidade da educação se constituem no contexto de
antagonismo ao gerencialismo docente, identificado também como um perfil de
professor inadequado para o alcance da qualidade. O discurso do protagonismo docente,
ao sublinhar a relação entre o professor e a qualidade da educação, acaba reforçando o
que identifica como um significante que representa o gerencialismo docente e os
mecanismos de regulação da lógica do mercado: a responsabilização do professor pela
qualidade da educação.
Essa centralidade do significante professor na significação da qualidade da
educação em ambas as cadeias discursivas pode estar apontando para uma formação
discursiva hegemônica. Interpreto que a centralidade desse binômio professor-qualidade
da educação potencializa os discursos da responsabilização do professor. Na cadeia do
protagonismo docente, a responsabilização do professor é relacionada ao processo
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educacional e à demanda pela concepção da educação, do trabalho docente pelo
professor, assumindo sentidos de valorização, profissionalização. Na cadeia do
gerencialismo docente, a responsabilização do professor é relacionada aos resultados de
desempenho da educação, à demanda por uma ação docente técnica centrada na
implementação das prescrições e dos projetos curriculares, significada no discurso como
fator de desvalorização, de desprofissionalização do professor. Nesse contexto,
interpreto a relação entre qualidade da educação e professor como uma formação
discursiva que favorece a centralidade desse significante – responsabilização docente –
que serve de superfície de inscrição a demandas antagônicas.
Ressalto que a relação entre a qualidade da educação e o professor, na cadeia
discursiva do protagonismo docente se constitui no contexto de luta pelo controle do
perfil docente, do trabalho, da profissão e da formação de professores. Nesse sentido,
identifico outra formação discursiva que, junto com os discursos da responsabilização
docente, é potencializada pelos vínculos entre o perfil docente e a qualidade da
educação: o controle do professor, do trabalho docente, da profissão, da formação de
professores, um significante que assume centralidade nas cadeias discursivas
antagônicas. Interpreto que essa centralidade do controle em ambas as cadeias é
potencializada pela relação entre a qualidade da educação e o perfil docente que se
estabelece no discurso, significando o professor como principal agente a operar no
alcance da demanda pela qualidade. Essa significação do professor direciona para a
significação do controle da qualidade da educação como controle do professor e da
prática docente. Na leitura que produzo, tais sentidos alcançam hegemonia nas políticas
analisadas.
Interpreto que os significantes do perfil docente protagonista – ensino como
função docente, reflexão crítica, conhecimento, prática docente orientada para as
necessidades do ensino e da educação, prática docente como referência da formação de
professores, formação de professores como espaço de reflexão crítica – são sentidos de
professor estabilizados nas políticas analisadas nessa investigação, que se constituem na
luta pelo controle da identidade, do trabalho, da profissão, da formação docente. No
discurso, o controle do professor e da sua prática pedagógica por agentes externos à
escola, à profissão, ao ensino, é significado como fator de desqualificação,
despolitização, desprofissionalização, como controle da subjetividade do professor que
bloqueia o ato de criação, a resposta do professor às necessidades de ensino. As
políticas neoliberais, pautadas no gerencialismo docente, na racionalidade técnica, na
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utilização de mecanismos próprios da lógica do mercado representam, no discurso, o
controle sobre o currículo, sobre o ensino, sobre o professor para a eficiência e
qualidade da educação, para produção de resultados, de performance, para formação de
capital humano, para atendimento às necessidades do mundo produtivo, para
conformação das subjetividades. Contra esse antagonismo, o protagonismo docente
representa a demanda pelo controle da identidade, do trabalho, da profissão, da
formação pelos professores e por entidades que o representem.
Problematizo, nos discursos do perfil docente, a ideia de que as políticas da
lógica do mercado e da racionalidade técnica, ou as políticas que demandam o perfil do
protagonismo docente, se constituem como plena presença que, no processo de
significação do ser professor, regula e constrange as formas de ser e pensar docentes,
não havendo espaço para o escape de sentidos. As políticas de formação de professores,
entendidas em sua dimensão textual e discursiva (LOPES; CUNHA; COSTA, 2013),
tentam estabilizar sentidos do perfil docente, bem como sentidos do discurso
antagônico, buscando conter a proliferação de sentidos própria do processo de
significação. Uma tentativa impossível, mas necessária, o que faz com que haja sempre
a negociação de sentidos no processo de significação, não sendo possível a regulação
total, nem tampouco o escape total.
Portanto a concepção da plena presença que problematizo é o pressuposto que
informa a ideia da existência a priori de um determinado perfil docente, de que os
significantes do protagonismo docente ou do gerencialismo docente representam a
essência do professor, do trabalho docente, da profissão, da formação de professores.
Interpreto, também, que essa concepção está na base da ideia de controle do professor e
de tudo o que se relaciona à docência.
No processo de significação, o controle está relacionado à previsão, à definição
a priori de formas de ser, pensar, agir, representadas de forma plena por normas e
valores, produzindo padrões e rejeitando, de alguma forma, o que escapa à previsão.
Interpreto que a demanda pelo controle nos textos investigados se relaciona à
compreensão do social como expressão de um fundamento, de uma racionalidade capaz
de antecipar e regular todas as relações sociais. Com a Teoria do Discurso de Ernesto
Laclau e Chantal Mouffe, problematizo essa possibilidade de controle, pela
compreensão do social como linguagem, que coloca em questão a ideia de um
fundamento inteligível, de uma racionalidade que consiga saturar todas as relações
sociais, que possibilite acessar o sentido originário, literal, dado e, desde sempre, o
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mesmo. Não há como controlar sentidos de professor, de trabalho docente, de profissão,
de formação, que se fixam na contingência e na provisoriedade, representados por
significantes que só assumem centralidade por um antagonismo, uma diferença excluída
da cadeia de significação, um perfil docente significado como o que ameaça o processo
de significação do protagonismo docente e dos significantes que o representam, um
modelo de professor significado como o que bloqueia as demandas diferenciais
articuladas.
Aproximando-me de Borges (2015) e da ideia do controle como algo da ordem
do impossível, defendo a impossibilidade de controle do professor, do seu trabalho, da
sua profissão, da sua formação porque a docência e todas as dimensões nela envolvidas
são significadas na cultura, nas relações sociais, na linguagem, na tensão entre
regulação e escape. Em síntese, qualquer que seja a racionalidade – seja do
protagonismo docente ou do gerencialismo docente – ela não é capaz de controlar, de
saturar o processo de significação da docência. Políticas, normatizações, prescrições,
estatuto de profissionalidade são tentativas sempre precárias de controlar o fluxo de
sentidos e estabilizar o processo de significação.
Contrapondo-me à demanda pelo controle do trabalho e da profissão docente por
dentro da profissão, pelos professores e pelas entidades que os representam, como via
para a valorização do professor e o reconhecimento social da profissão, e inscrevendome na superfície discursiva do controle como da ordem do impossível (BORGES,
2015), defendo que uma possibilidade de valorização do professor e de alcance do
reconhecimento social da profissão pode estar relacionada a atribuir centralidade à
dimensão cultural do trabalho docente, significado como uma atividade que se constitui
nas relações sociais, na linguagem, em processos de significação. Um trabalho que se
caracteriza por lidar com a diferença, por produzir respostas à diferença, mobilizando
recursos cognitivos, afetivos, éticos, estéticos e tantos outros que ainda não
conseguimos nomear, que se organizam em formas de trabalho individual, coletiva. Um
profissional que se constitui e que toma a decisão na contingência, respondendo à
emergência da diferença no seu trabalho.
Interpreto que a concepção reflexiva e de professor pesquisador, que alcançaram
certa hegemonia no campo da formação de professores, foram tentativas de responder
ao que escapa à previsão e ao controle – os dilemas e conflitos da prática –, ressaltando
a singularidade da experiência, da prática profissional e afirmando a impossibilidade de
qualquer forma de controle externo. Defendo que essas formulações trouxeram
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contribuições importantes ao campo da formação de professores, mas mantiveram a
dimensão do controle, servindo de superfície de inscrição para as demandas pelo
controle por dentro da profissão. A reflexão e a pesquisa do professor atribuem à
racionalidade prática a capacidade de significar os dilemas, os conflitos e de produzir
respostas. Dessa forma, a racionalidade prática, nesses discursos, se constitui no
fundamento capaz de explicar o professor e a prática docente. Assim, ao dar
centralidade à dimensão epistemológica da cultura na constituição do professor, do seu
trabalho, da sua profissão, da sua formação, os dilemas e conflitos da prática docente
são significados como constitutivos da docência, um trabalho pautado na emergência da
diferença própria dos processos de significação, da cultura. Em síntese, na significação
da dimensão epistemológica da cultura como constitutiva do professor, a diferença,
significada como proliferação e adiamento de sentidos, como tensão entre regulação e
escape no processo de significação, assume centralidade no discurso que produzo.
Professores e alunos em relação, na relação com outros agentes, nas instituições, na
relação com a forma como cada escola vai se constituindo, se organizando, vão
produzindo identificações, significações sobre professor, aluno, ensino, escola, demais
agentes, em um processo de significação incapaz de ser controlado, de ser saturado.
Ressalto, no entanto, que defender a impossibilidade de um fundamento racional
que explique, que controle a significação da docência, defender a dimensão
epistemológica da cultura na constituição do professor, do seu trabalho, da sua
profissão, da sua formação não significa defender que a docência se constitui no caos,
na irracionalidade. A defesa que faço, apoiada na Teoria do Discurso de Ernesto Laclau
e Chantal Mouffe, segue no sentido de afirmar que o professor e seu trabalho se
constituem na decisão razoável, em resposta à diferença, entendida como própria do
processo de significação, própria de um social que não é expressão de um fundamento,
que não pode ser apreendido por uma racionalidade, mas que vai sendo constituído
provisoriamente e contingencialmente, vai sendo significado em atos de resposta ao que
bloqueia a constituição das demandas.
Afirmar a razoabilidade da decisão que constitui o professor e seu trabalho não
significa defender a impossibilidade de termos projetos de educação, de currículo, de
formação de professores. Significa defender que tais projetos são políticas que tentam
conter a proliferação de sentidos do que é professor, trabalho, profissão, formação
docente, um fechamento discursivo que se constitui na contingência, atos de resposta
provisórios, instáveis, na precariedade própria do processo de significação. Tais projetos
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são decisões sobre o indecidível, uma decisão dentre tantas outras possíveis. No
processo de significação, cada professor vai constituindo sentidos sobre esses projetos,
sobre essas políticas, que não podem ser controlados.
Nesse sentido, inspirada em Mouffe (2003) e em Lopes e Macedo (2011),
defendo que os projetos de formação de professores abram espaço para a emergência da
diferença, do conflito, no processo de significação, contra o controle significado como o
que tenta conter o dissenso, próprio das relações sociais. Defendo a produtividade da
diferença, do conflito, do dissenso, pois, a partir deles, podem emergir novos jogos de
linguagem, alternativas na significação do que temos entendido por escola, professor,
aluno e tantas outras coisas que deixamos de fora na construção desses discursos.
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Resumo: Neste trabalho são problematizadas as lógicas engendradas nas formas de
pensar a avaliação. A reflexão, sustentada por aportes pós-estruturalistas, é produzida no
âmbito da pesquisa desenvolvida no curso de mestrado e em que são investigados
sentidos de avaliação da aprendizagem e de erro articulados nos discursos de
licenciandos de um curso de Pedagogia de uma instituição de ensino privada localizada
em um município da região sul do Estado do Rio de Janeiro. No texto, são discutidos
argumentos que visam problematizar os fundamentos que organizam o funcionamento e
as formas de pensar a escola e os processos de escolarização. Uma lógica sustentada em
concepções realistas de mundo e de conhecimento que favorece a construções de
oposições binárias. É dessa perspectiva que a reflexão sobre os sentidos atribuídos ao
erro dos alunos nos processos de aprendizagem é analisada. Como polo negativo de
uma construção binária que, para afirmação de um projeto, de uma visão de mundo,
opera deslegitimando outras possibilidades de significação de ser, de conhecer e de estar
no mundo. No texto, é destacado que as políticas educacionais em curso, ao operarem
com base em um tripé que associa de forma unívoca centralidade curricular- testagem
em larga escala- e responsabilização docente, tendem a aprofundar formas de pensar a
avaliação da aprendizagem que aprofundam processos de exclusão, desconsiderando o
acúmulo teórico produzido pelo campo da educação sobre o problema. Essas políticas
pouco contribuem para a superação, no contexto da prática, de práticas avaliativas
classificatórias e excludentes que ainda persistem naturalizadas. Para ilustrar essa
compreensão é apresentada e analisada, à luz dos referenciais, uma imagem, um
desenho produzido por uma aluna-professora participante da pesquisa.
Palavras-chave: Formação de professores. Didática. Avaliação

Introdução

A avaliação da aprendizagem tem se destacado como uma questão nevrálgica a
ser enfrentada no campo da educação. Uma temática que tem mobilizado inúmeros
educadores interessados em entender, dentre outras coisas, como são engendradas as
práticas avaliativas classificatórias e excludentes que persistem na escola, apesar de
todo o investimento teórico empreendido nas últimas décadas.
No entanto, a intensificação das políticas de avaliação de larga escala tem
provocado um certo deslocamento do foco dessa temática, criando uma percepção de
que a avaliação da aprendizagem dos alunos pode ser reduzida à mera quantificação de

ISSN 2177-336X

8020

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

15

resultados, tendo como parâmetro o estabelecimento de metas previamente definidas.
São políticas que comprometem o exercício de um protagonismo docente em direção à
construção de uma escola mais democrática. Políticas que favorecem o aprofundamento
da lógica de exclusão que, via de regra, orienta as práticas avaliativas na escola.
É motivado por essas reflexões que o estudo em questão teve como objetivo
investigar sentidos de avaliação articulados nos discursos dos alunos de um curso de
licenciatura, tendo como foco a compreensão que eles têm do erro. O interesse pelo
tema surge a partir das inquietações vivenciadas e observadas nos processos de
formação de professores, principalmente no que diz respeito às formas pelas quais os
futuros profissionais articulam sentidos negativos sobre o erro, desconsiderando que ele
é elemento fundamental na construção do conhecimento. Nessas experiências, via de
regra, o erro é entendido como um desvio, como algo a ser evitado. Uma compreensão
que não compromete apenas a futura atuação desses profissionais, mas que tende a
gerar, durante a formação inicial, sentimentos de incapacidade, de medo e até mesmo de
pânico, que pouco contribuem para processos formativos que proporcionem aos alunos
algum nível de autonomia intelectual.
É dessa perspectiva que no estudo são analisados os significados atribuídos ao
erro nos discursos dos licenciandos de um curso de Pedagogia de uma instituição
privada de ensino, localizada em um município da região sul do Estado do Rio de
Janeiro e, consequentemente, são problematizadas as formas pelas quais esses
significados configuram as práticas avaliativas que se configuram no cotidiano da
escola.
Cabe destacar que os aportes teóricos utilizados para fazer essa discussão não
autorizam a definição de novas formas de avaliar mais “legítimas”. Os argumentos aqui
defendidos vão na direção de oferecer contribuições para que possamos pensar o erro, e
consequentemente, os processos avaliativos em uma outra lógica, principalmente em
um contexto em que um projeto educacional unificador e mercadológico ganha força
sustentado em um tripé que associa centralização curricular/testagem em larga
escala/responsabilização dos profissionais. Uma centralização que objetiva a
padronização de conteúdos de aprendizagens que devem ser comprovadas pela testagem
de padrões de desempenho estabelecidos a priori, atribuindo ao docente a
responsabilidade pelo alcance ou não do que foi programado. Uma lógica que vai na
direção oposta daquilo que o campo da educação acumulou em termos de reflexão nas
últimas décadas e que não leva em conta a complexidade do trabalho pedagógico.
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O argumento aqui defendido é de que se trata de uma estratégia que tende a
reforçar a lógica binária do erro/acerto, do certo/errado, obstaculizando o
questionamento da existência de uma verdade única implícita nesse discurso. Essa ideia
de “verdade”, ainda muito presente de maneira mais ou menos explícita nos discursos
pedagógicos, é sustentada por concepções cientificistas de conhecimento, articuladas a
partir do pressuposto de que a cientificidade é garantidora de uma “verdade” (LOPES,
2013) dado que possibilita o acesso transparente aos fenômenos naturais e sociais.
No entanto, as abordagens pós-estruturalistas questionam essa possibilidade.
Autores como Laclau e Mouffe (2015), por exemplo, afirmam que o mundo material só
pode ser apreendido se mediado pela linguagem. O social só se torna inteligível em um
fluxo de significações que nunca se estancam. Essa compreensão abala a fixidez com
que o erro tem sido tratado na escola. O erro como mal a ser evitado – na escola é
proibido errar – está associado a uma concepção de avaliação como monitoramento do
lugar onde se planeja chegar e que tem como pressuposto a existência de uma relação
estática entre o sujeito e o mundo. Uma concepção que legitima a crença de que existem
formas de ensinar mais adequadas e/ou mais apropriadas em função do que se pretende
produzir como identidade ideal. Uma lógica que tem sido intensificada pelas políticas
de cunho gerencialista. Acirrando as tentativas de controle sobre o trabalho docente e
comprometendo o protagonismo do professor.
No entanto, é preciso evitar um olhar maniqueísta que pode nos levar a pensar
que essa lógica está restrita a um tipo de política ou a uma forma conservadora de
conceber a avaliação. O que está sendo dito aqui é que, nesse registro, essa lógica se
potencializa. E vamos além afirmando que se trata de uma forma hegemônica de pensar
a avaliação e, consequentemente, o erro. Hegemonia que afirmamos a partir da
formulação desenvolvida por Laclau e Mouffe (2010). Como uma operação discursiva
em que determinados sentidos particulares passam a ser representados como universais.
Um processo que os autores definem como sendo sempre contingente e provisório.
É dessa perspectiva que os discursos dos alunos participantes da pesquisa são
analisados. Discursos que evidenciam concepções de erro, que são expressas pelos
licenciandos e que estão em perfeita sintonia com a lógica binária e excludente pela qual
os processos avaliativos têm sido pensados.
Para a elaboração desse texto selecionamos uma imagem, um desenho produzido
por uma das participantes da pesquisa, que diz muito sobre essa exclusão. Mas antes de
passar a ela, cabe apresentar os pressupostos teóricos que orientam a discussão.
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(Des) olhares sobre o erro
A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem
prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o viajante se
sentou na areia da praia e disse: “Não há mais que ver”, sabia que não era
assim. O fim da viagem é apenas o começo doutra. É preciso ver o que não
foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na Primavera o que se vira no
Verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva
caía; ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra
que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os
repetir, e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a
viagem. Sempre. A viajante volta já. (SARAMAGO, 2003, p. 01)

Como viajantes que somos, estamos sempre em movimento, buscando conhecer.
Assim se desenvolve a ação de pesquisar, de descobrir o novo ou de redescobrir o que
acreditamos conhecido, de conhecer. Uma descoberta que é sempre singular. Um
processo que, diferente da lógica que orienta o estabelecimento de metas padronizadas e
de resultados, não pode ser previsto, controlado, pois sempre escapa. É sempre singular.
No entanto, as formas pelas quais a avaliação tem sido pensada pelo campo
educacional têm se pautado por uma lógica que, como defende Macedo (2007), alimenta
a ilusão do conforto e a fantasia do controle. Os processos de escolarização se
organizam e funcionam a partir de uma perspectiva de controle.
Pereira (2012) destaca a importância da escolarização para a consolidação do
projeto cultural moderno. Um projeto “baseado na crença no avanço do conhecimento,
desenvolvido a partir da experiência e por meio do método científico” (PETERS, 2000,
p. 13), e cuja afirmação demandou não só a modernização da máquina estatal, mas
principalmente o redimensionamento da vida em sociedade. É dessa perspectiva que a
escola moderna se legitima como instituição a serviço da propagação do projeto cultural
homogeneizador e fortemente influenciado por um discurso cientificista, que
supervaloriza o poder da ciência como instrumento a serviço do progresso humano e
social (PEREIRA, 2012). Progresso possível de ser atingindo pela apropriação do
conhecimento e, nessa perspectiva, a escola emerge como instituição responsável pela
transmissão desse conhecimento. Instituição responsável pela formação do “sujeito
autônomo, livre e transparente autoconsciente, que é tradicionalmente visto como a
fonte de todo o conhecimento e da ação moral e política” (PETERS, 2000, p. 32).
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Trata-se de uma concepção realista de conhecimento e idealista de identidade.
Um discurso articulado em torno da busca de uma plenitude ausente. Uma plenitude que
nunca se realiza porque sempre se referencia em algo que está fora do sistema de
representação (LACLAU, 2011). Uma plenitude idealizada e definida por uma
negatividade, algo que impede que a plenitude se realize. Configura-se, como afirma o
autor, uma relação antagônica em que aquilo que possibilita a constituição de uma
identidade é a impossibilidade de constituí-la, a força que a nega. De onde conclui que o
social se define por uma negatividade. A negação é um elemento constitutivo de toda
objetividade. Assim, aquilo que não somos e contra o qual me antagonizo é produzido
em um sistema de significação (BURITY, 2014). A lógica do pensamento binário se
instaura nessa dinâmica em que, discursivamente, são estabelecidas hierarquias que
produzem exclusões.
Guiada pelo registro moderno, a educação tende sempre a ser pensada
estabelecendo como horizonte a formação de uma identidade desejada, plena e
preenchida por conteúdos significados como os mais adequados. Conteúdos
referenciados em um tipo de conhecimento, que de uma perspectiva realista, são
concebidos como a própria representação da realidade. É esse realismo que sustenta a
dicotomia erro/acerto; errado/certo. Que justifica a produção de processos de exclusão e
de negação do outro que não se encaixa nos padrões estabelecidos.
Uma padronização que se sustenta em uma concepção de erro como equívoco;
engano; incorreção e /ou falta, em oposição binária à concepção positiva de acerto.
Concepções carregadas de simbolismos coletivos, de estereótipos herdados socialmente.
Como todos os outros binarismos produzidos discursivamente (verdade / mentira;
bonito / feio; bom / mau; etc.). Uma lógica dicotômica que produz exclusões e que
precisa ser desconstruída pelos atores educacionais, principalmente pelos futuros
professores.
Uma lógica que se sustenta em paradigmas da modernidade que,
discursivamente, estabelecem fronteiras políticas, sociais e culturais sustentadas no
pressuposto da existência de um tipo de conhecimento, em formas de conhecer
universalmente válidas. Fronteiras que os aportes pós-estruturais permitem questionar,
na medida em que alertam para a cambiante natureza das formações sociais nas
sociedades capitalistas pós-industriais e para a crescente transgressão das fronteiras
entre vida e arte, alta cultura e cultura popular, imagem e realidade (GIROUX, 1993).
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É dessa perspectiva que Pereira (2012) afirma que é necessário colocar sob
suspeita metanarrativas que conferem sentidos àquilo que definimos como realidade
pedagógica. Uma realidade discursivamente construída (LACLAU, 2011). E é assim
que se justifica a problematização do tratamento, das formas de conceber o erro nos
processos de aprendizagem, principalmente se considerarmos os processos de exclusão
que elas contribuem para legitimar. Trata-se de estranhar verdades estabelecidas, de
questionar a ideia da existência estruturante de um limite. Pois esse limite “é uma coisa
inapreensível que só pode ser abordada por uma função de irrupção e mudança no
âmago. Você não pode identificar o limite, mas pode rastrear seus efeitos” (WILLIAMS
(2013, p. 15).
Um limite que sempre depende de um contexto, do prisma, modo de ver, de
significar algo sempre na tentativa de rastrear seus efeitos na prática avaliativa, na
formação desses professores, como informam o material trazido para análise.

Uma imagem que diz muito sobre a lógica de avaliação existente na escola

A imagem abaixo é um desenho feito por uma licencianda do Curso de
Pedagogia e professora do 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal da
região. A escolha foi motivada pela forma como essa dualidade de papeis se expressa na
imagem. Diferente de outros alunos do curso que nesse momento assumiram o lugar de
agente passivo no processo avaliativo, essa aluna-professora pode expressar como
alguém que vive um outro lugar nessa relação:
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Como docente o que se pode capturar da imagem é uma visão naturalizada e
romântica do papel do professor ao avaliar. A ideia de ensino como cultivo que, se bem
realizado, resultará em uma colheita bem-sucedida. Um produto final. Uma arvore
repleta de frutos, o que expressa uma visão de ensino muito próxima dos paradigmas
modernos tão presentes no campo educacional. A mesma lógica que inspira o projeto
educacional moderno. Por outro lado, na condição de discente esse romantismo é posto
em questão: a avaliação é significada como a morte, a forca. O apagamento das
diferenças que constituem esse aluno como pessoa, como agência.
Uma dualidade que não parece ser problematizada pela aluna-professora. As
condições distintas são representadas de forma estática sem que qualquer elemento da
imagem sugira onde o romantismo se perdeu. Ou, melhor dizendo, porque as boas
intenções do professor não são suficientes, não são reconhecidas pelos alunos.
Uma forma de significar o problema da avaliação que não questiona os
fundamentos que orientam a sua lógica. Apesar dos esforços do professor, o aluno
errou. Não deu bons frutos, por isso é excluído. Uma forma de entender o problema da
avaliação que tende a fortalecer os vínculos entre erro/acerto, “reforçando a submissão
de tudo e de todos a um padrão, uma norma que foi produzida, fruto de decisões
monopolistas, como uma verdade hegemônica” (ABRAHÃO, 2000, p.71) e
reproduzindo processos de exclusão.
Em uma perspectiva pós-estrutural, entendemos que aquilo que nos constitui
configura um dado espectro de alternativas que tornam algumas decisões mais possíveis
do que outras. No entanto, essa maior possibilidade não exclui o fato de que toda
decisão acontece no terreno do indecidível (MOUFFE, 2001), sem qualquer
racionalidade a priori que a fundamente plenamente. Nessa perspectiva, é importante
desenvolver a capacidade de estranhamento frente à tradição. Olhar o erro no processo
avaliativo em uma perspectiva pós-estruturalista é estranhar aquilo que parece familiar e
a familiaridade no que é estranho, como destaca Corazza (2002):
desconstruir o que estava confortavelmente construído. A estranhar o que
sempre foi tão familiar. A desnaturalizar o tipo por natural. A duvidar do que
oferecia certezas. A desassossegar o sossegado. A assustar o tranquilo. A
suspeitar das verdades colocadas acima de qualquer suspeita. A historicizar o
que era concebido como determinado, seguramente transparente,
simplesmente herdado, solidamente perpetuado. (p. 59)
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Dessa forma, a reflexão sobre o erro nos processos avaliativos precisa assumir a
(des) compreensão sobre os olhares, suspeitar dos significados atribuídos a ele,
contextualizar conceitos, sempre questionando as significações. Pensar os discursos
sobre o erro em uma perspectiva pós-estruturalista pressupõe que não existe um olhar
único, uma só verdade e, então, também não existe erro verdadeiro. Um erro pensado
como metaerro, errado por estar errado. Refletir sobre estar certo ou estar errado,
questionar sobre algo que parece ser verdadeiro, mas pode estar errado ou vice-versa.
Qual o limite entre o estar certo e o estar errado? Existe um limite entre essas duas
perspectivas? Qual o sentido de limite? Quando e em que contexto elas se configuram
como certo e como errado? Esses olhares podem ser considerados como uma visão
caleidoscópica, que mudam ou deveriam mudar conforme o contexto e sua função?
Segundo Saramago (1997) o caleidoscópico é aquele brinquedinho feito de
partículas coloridas de formas variadas e de um jogo de espelhos que, dependendo do
ponto de vista no qual olhamos, encontramos a mesma imagem (re) significada,
sofrendo, a cada instante, novas alterações, que chamamos em nosso entendimento,
então, de olhares caleidoscópicos.
A defesa da necessidade de desconstrução desses olhares não implica em
descartar as teorias e pesquisas fundacionistas, estruturalistas, cientificistas ou críticas já
existentes, mas, ao contrário, “[...] problematizar o que não era nenhum problema, nem
problemático, [...]. Nos territórios da pós-didática, do pós-currículo, da pós-pesquisa”
(CORAZZA, 2002, p. 59). Trata-se de uma tentativa de análise dos significados, ver
com outros olhares o que já foi visto; sabido e escrito por muitos pesquisadores,
assumindo essas produções como verdades parciais, uma vez que não existem verdades
definitivas.

Finalizando

Os discursos sobre a avaliação e o erro articulados pelos licenciando do curso de
Pedagogia participantes da pesquisa articulam sentidos híbridos (LOPES, 2005). Um
hibridismo que se expressa em sentidos de erro associados a uma perspectiva
construtivista e sentidos de trabalho docente como cultivo que gera a expectativa de
uma boa colheita. Um hibridismo que se expressa no conflito entre a função de avaliar
pensada em uma lógica pouco problematizada e o lugar de aluno, que sofre a avaliação
como uma violência. Violência que se explica dado realização do projeto educacional
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pressupõe a introdução do sujeito em uma comunidade racional (BIESTA, 2013). Para
que isso se realize, impõe a esse sujeito regras e padrões de comportamento a que ele
precisa se sujeitar. O erro e o acerto são balizados por essas regras e padrões,
produzindo sentidos em um discurso fundamentado em certezas mistificadoras e que
tendem a favorecer “uma ideia de univocidade e, de forma ainda mais discutível, de
autoridade inquestionável de sentido” (LOPES, 2013, p.10). Uma autoridade que tende
a bloquear a emergência de sentidos mais democráticos de educação.
A reflexão sobre a avaliação e sobre os desafios e a responsabilidade que o
avaliador precisa assumir diante dessa tarefa passa pela compreensão sobre os
significados atribuídos ao erro no processo de construção do conhecimento, sem o qual
não há ensino ou aprendizagem. Vianna (2000) faz menção a Stake e Ker para
desenvolver a ideia de avaliador como um “provedor de imagens”, com isso destaca que
sua função não se restringe à coleta de dados. O avaliador é aquele que deve ser o
provedor de novas ideias, aquele que deve orientar o avaliado no processo de construção
de conhecimento se constituindo como sujeito. Aquele que, mais do que aplicador de
provas e testes, se assume como um pesquisador que, analisando os resultados, é capaz
de desenvolver olhares diferenciados para o erro e, a partir deles, reorientar suas ações
visando o processo de aprendizagem de seus alunos.
Dessa forma, ainda que as reflexões educacionais tenham produzido inúmeros
questionamentos sobre essas concepções, elas se fazem presentes nas escolas,
hibridizadas com outras concepções, e se expressam em diferentes práticas escolares. A
prática avaliativa é uma dessas expressões e pode explicar, em alguma medida, as
dificuldades que os professores formadores encontram para oportunizar aos seus alunos
uma avaliação justa e mediadora, oferecendo aos futuros professores as condições
mínimas necessárias ao desempenho de uma atuação mais efetiva em relação à
avaliação. Com isso, muitas vezes, a ênfase se orienta para as metodologias e as
técnicas sem contudo se deter na investigação e análise dos fundamentos
epistemológicos que orientam determinadas formas de pensar e como elas podem
orientar os processos das práticas.
Trata-se de (des) tecer os significados, assumir que os discursos são provisórios
e parciais; produzidos a partir dos olhares caleidoscópicos que conseguimos construir. E
que esses olhares nos fazem bricolar os significados e desconstruir as oposições binárias
entre o erro e o acerto, a avaliação e o currículo, “com as ferramentas teóricasanalíticas-descritivas que escolhemos para operar” (PARAÍSO, 2014, p. 30).
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DISCURSOS SOBRE O BRINCAR NO CONTEXTO DA PRÁTICA
Rafaela Bravo
Secretaria Municipal do Rio de Janeiro
Mestranda no PPGECC - FEBF/UERJ
Resumo: Este artigo tem por objetivo realizar uma reflexão sobre o brincar e os seus
desdobramentos no contexto de uma escola de Educação Infantil da rede municipal do
Rio de Janeiro. Trata-se de analisar os embates/disputas em torno de concepções de
Educação Infantil, destacando o lugar do brincar nessas mesmas. Trago as contribuições
de Vygotsky para pensar a função pedagógica do brincar no desenvolvimento cognitivo
da criança a partir de uma abordagem histórico-cultural. Referencio-me no modelo
analítico do ciclo contínuo de políticas proposto por Stephen Ball e seus colaboradores
para afirmar que, nos diferentes contextos de produção curricular, as formas de pensar a
Educação Infantil são tensionadas por um padrão de escolarização que tende a
secundarizar a importância do brincar no processo de desenvolvimento das crianças.
Faço uma breve apresentação de documentos oficiais que normatizam o funcionamento
da Educação Infantil (documentos nacionais e documentos produzidos no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro). Na segunda parte do texto,
apresento parte de minhas experiências como professora e coordenadora pedagógica
atuante na Educação Infantil em uma unidade escolar do município do Rio de Janeiro,
localizada na zona norte, para destacar, na perspectiva apontada por Ball e
colaboradores, as ambivalências produzidas pela articulação de sentidos de Educação
Infantil informados por concepções socioculturais de desenvolvimento humano com
sentidos que obedecem a uma lógica que busca a padronização desse comportamento.
Enfim, trata-se de explicitar a tensão existente entre o brincar e o instruir (entendido
como antecipação dos processos de escolarização) nas políticas e práticas voltadas para
o atendimento à infância.
Palavras-chaves: Educação Infantil. Política Curricular. Brincar
Introduzindo a discussão

O brincar, tão característico da infância, traz inúmeras vantagens para a
constituição da criança, proporcionando a capacitação de uma série de experiências que
irão contribuir para o desenvolvimento futuro dela. Um dos pensadores que
desenvolveu uma teoria sobre o tema foi Lev S. Vygotsky. Para esse autor, o brincar
possui função vital de estimular o pleno desenvolvimento da criança, principalmente do
ponto de vista social e cognitivo, pois estimula a aprendizagem por meio das
experiências que propicia (VYGOTSKY, 1998).
Ao proporcionar muitas e diferentes experiências novas, o brincar provoca a
formação e consolidação de importantes funções mentais como a atenção, a memória
interpretativa, a linguagem, a abstração, a tomada de decisões, a imitação e a
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concentração. Ao brincar, as crianças são capazes de explorar e refletir sobre a realidade
e a cultura em que vivem, incorporando e ao mesmo tempo questionando as regras e os
papéis sociais.
As contribuições de Vygotsky são incorporadas no documento Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEIs (BRASIL, 1998).
Documento que ainda é uma referência curricular importante para os docentes que
atuam nessa modalidade de educação, em que o brincar é defendido como uma
atividade essencial, definido como um direito inalienável da criança, na medida em que
pode favorecer seu processo de desenvolvimento cognitivo e social contribuindo para a
sua integração social.
No entanto, apesar da popularização das contribuições de Vygotsky no campo da
educação e dos discursos que circulam no campo em defesa da importância do brincar
na Educação Infantil, persistem, nas políticas e nas práticas, tensões que expressam
disputas em torno de concepções de Educação Infantil. Mais especificamente, tensões
alimentadas por uma concepção de Educação subordinada ao ensino (MACEDO, 2012).
Ou seja, entendida como processo de transmissão de conhecimentos.
No caso da Educação Infantil, essa tensão se expressa especialmente na
preocupação com a alfabetização. Uma tensão que não acontece apenas no contexto da
prática, mas também nos documentos e intervenções oficiais no estabelecimento de
metas impostas às escolas e que tendem a comprometer o brincar, delegando à
brincadeira um lugar secundário na ação pedagógica.
São essas tensões que me proponho a analisar nesse texto, tomando como
referência as minhas experiências como professora e coordenadora pedagógica atuante
na Educação Infantil em uma unidade escolar do município do Rio de Janeiro,
localizada na zona norte da cidade.

O brincar nas políticas educacionais para a educação infantil

A política pública tem seu conceito diretamente relacionado com as
representações sociais. A política educacional se encaixa ao projeto de sociedade
almejado como objetivo de implementação. Dessa forma, diferente de reflexões que, em
geral, são desenvolvidas em análises estadocêntricas dessas políticas, Ball, Bowe e Gold
(1992) afirmam a existência de uma dinâmica no processo de produção de políticas que
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inclui espaços de negociação em que diferentes demandas sociais podem disputar suas
reivindicações.
Com as políticas curriculares não acontece diferente. Nenhum currículo é isento
de aspirações e interesses. Todo currículo é, portanto, fruto de embates significativos
daqueles que disputam interesses que serão legitimados por ele. Um processo
permanente de disputas por significados que não se esgota com a finalização de um
texto. Todo processo de produção de uma política curricular implica em tradução,
negociação e práticas que se reconfiguram em diferentes contextos (BALL; BOWE;
GOLD, 1992). Como num ciclo sem fim, o currículo se produz nessa dinâmica sem que,
segundo os autores, seja possível estabelecer uma hierarquia entre texto e prática.
A reflexão proposta pelos autores não implica negar as relações de poder e as
tentativas de controle pela via do currículo. As políticas curriculares podem, e têm sido
pensadas, como instrumentos para condicionar práticas pedagógicas, orientando e
definindo a ação dos atores da sala de aula: professores e alunos. Dessa forma, as
relações assimétricas de poder podem criar obstáculos a determinadas formas de
significar o currículo, mas não impedir que elas possam continuar emergindo nos
diferentes contextos de produção curricular. Tomando como referência as contribuições
de Ball, Bowe e Gold (1992), compreendo que qualquer texto suscita diversas
interpretações em diferentes contextos educacionais e que essas interpretações
produzem currículo. Os conteúdos selecionados para incorporar um texto curricular
sempre excluem determinados sentidos em disputa, mas não se encerra a possibilidade
desses sentidos continuarem a disputar espaço nos contextos de produção curricular,
inclusive na escola. Esses textos, nas salas de aula, podem ser interpretados de múltiplas
maneiras, recontextualizados e ressignificados nas práticas desenvolvidas utilizadas
(LOPES, 2005).

Políticas curriculares para a Educação Infantil

A afirmação de que a sociedade sempre demanda do poder público o
atendimento de seus interesses pode ser exemplificada pelas conquistas obtidas no caso
da Educação Infantil. A obrigatoriedade e o estabelecimento de diretrizes para garantir a
sua efetivação são conquistas recentes, fruto de lutas para estabelecer um direito que
não era contemplado pelas políticas educacionais. Um longo processo de lutas e
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embates que mobilizou, e continua mobilizando, inúmeros atores sociais na produção de
políticas. Passo a resgatar um breve histórico desse processo.
Primeiramente, falar em Educação Infantil, amiúde compreendida por préescola, significa fazer uma retrospectiva desde a promulgação da Constituição Brasileira
em 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) de 1996. Foi a partir das deliberações encaminhadas nessas
leis e das suas consequências para a área que os desafios e as perspectivas começaram a
ser colocadas em questão.
No preâmbulo, a partir da Lei 9131, de 1995, é criada a Câmara de Educação
Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), composta pela comunidade
científica educacional, tendo papel de órgão representativo da sociedade, que, no
exercício de suas atribuições legais, tem funções normativas e de supervisão e atividade
permanente, como estabelecido no artigo 9 §1° da LDBEN (1996). Dentre essas funções
normativas, cabe a CEB deliberar sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Básica que devem orientar as ações do Ministério da Educação (MEC).
Assim, o MEC possui uma logística centrada na agilidade da formulação de documentos
e da distribuição à rede pública de ensino. O CNE, por sua vez, possui uma logística
voltada para a elaboração reflexiva e dialética das propostas e proposituras legais para a
ação da docência.
No caso da Educação Infantil, a normatização é orientada pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, com a primeira versão homologada em
1998 e substituída em 2009, e pelo documento Diretrizes em Ação – Qualidade no dia a
dia da Educação Infantil, publicado em 2015. São documentos que subsidiam a
elaboração das propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil.
Nesse processo, alguns princípios a nortear a proposta de Educação Infantil
ganharam destaque. O cuidar e o educar como elementos presentes basilares dessa
modalidade de ensino de forma a atender às necessidades do corpo e mediar o
desenvolvimento sociocultural das crianças desde a terna idade, assegurando a elas o
tripé de direitos garantidos para essa etapa da educação: o direito de criar, o direito de
aprender, o direito de brincar.
O direito à brincadeira é assumido como o primeiro, dentre onze critérios que
devem orientar o atendimento em creche e pré-escola respeitando os direitos
fundamentais das crianças (BRASIL, 1997). Nessa perspectiva, a interação lúdica nos
espaços internos e externos da instituição, entre as crianças, e entre crianças e adultos é
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destacada nas DCNEIs (BRASIL, 1998) que estabelecem que os centros de Educação
Infantil, compreendendo creches e pré-escolas, devem pautar suas estratégias
pedagógicas de forma a promover atividades lúdicas planejadas e dirigidas para atender
às especificidades da infância de maneira prazerosa. Nessa orientação é possível
identificar uma preocupação dos Conselheiros para que o processo instrucional não se
sobreponha ao processo educativo na Educação Infantil.
Na mesma lógica, nos RCNEI (BRASIL, 1998), o direito à brincadeira é
definido como uma forma de linguagem própria do universo infantil. Uma atividade que
não visa necessariamente um produto, mas um processo em que as crianças fazem o
intercâmbio de suas dúvidas, angústias e hipóteses sobre todos os assuntos pertinentes à
sua condição de criança. Em outras palavras, quer isso dizer que esse intercâmbio
configura uma bagagem de experiências e conhecimentos próprios.
Nas brincadeiras as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam
anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. [...] é no ato de
brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características
do papel assumido, suas competências e as relações que possuem com outros
papéis, tomando consciência disto e generalizando para outras situações.
(BRASIL, 1998, p. 27-28, v. 1).

No documento, a ação lúdica, o brincar, é assumido como parte do acervo de
atividades permanentes a serem desenvolvidas com a criança. Trata-se uma ação
constante que perpassa todo o processo educativo, inclusive o espaço formal da sala de
aula. Ou seja, não deve ser entendida, como via de regra acontece, como restrita,
confinada a espaços específicos como brinquedotecas, quadras, pátios, gramados,
jardins, bancos de areia, hortas, parques, etc.
Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil (BRASIL,
2006) reforçam essa compreensão, reafirmando o valor da brincadeira no
desenvolvimento infantil, destacando que a ação lúdica deve permear os espaços e
atividades desenvolvidas no âmbito da Educação Infantil.
Em 2015, é lançado o documento intitulado Diretrizes em ação: Qualidade no
dia a dia da Educação Infantil, concebido “com o objetivo de apoiar profissionais,
instituições e equipes técnicas na fundamentação e organização das propostas de
Educação Infantil nos municípios” (BRASIL, 2015, p. 10). O documento acompanha
material audiovisual que visa à capacitação de profissionais para atuar na Educação
Infantil, tomando por base os princípios e resoluções definidos nas DCNEIs. Nele, a
crítica à antecipação do processo de escolarização não fica de fora
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O pressuposto de que a criança pequena pouco sabe, acreditando que ela
inicia sua experiência cognitiva importante após os seis anos, momento em
que passa a frequentar a escola de Ensino Fundamental, tem justificado a
presença de atividades ditas preparatórias visando à aquisição de
pré-requisitos para aprendizagens posteriores (BRASIL, 2015, p. 12).

No documento estão contempladas as preocupações de Navarro e Prodócimo
(2012, p. 645) quando destacam que oportunizar “a brincadeira na educação infantil não
significa simplesmente deixar que as crianças brinquem, sem que seja feita nenhuma
intervenção”. Na afirmação da dimensão pedagógica da brincadeira está presente,
corroborando as reflexões de Vygotsky (1998), o alerta para a necessidade de que ela
possa favorecer o processo de desenvolvimento infantil, o que implica na formação de
um professor capaz de atuar como mediador no processo educativo, produzindo
caminhos para novas experiências para além daquelas que as crianças já vivenciam em
brincadeiras conhecidas. Como afirma Vygotsky (2006, p.114), “o único bom ensino é
o que se adianta ao desenvolvimento”. A partir desse pressuposto, pode-se afirmar que o
educador da infância é aquele que atua no atendimento das necessidades da criança,
atendimento esse só é capaz de ser feito com eficiência a partir de uma formação sólida.
Esse suporte é indispensável.
Nesse breve histórico é possível identificar que os documentos oficiais
incorporam várias reflexões produzidas pelos pesquisadores e educadores da Educação
Infantil. No entanto, embora os princípios que norteiam as políticas de educação para a
infância estejam estabelecidos nos textos curriculares, isso não significa que esses
textos estejam livres de tensões. Muito menos que tenham o poder de bloquear a
emergência de outros sentidos que circulam nos diferentes contextos de produção
curricular, como nos ensinam Ball, Bowe e Gold (1992).
No caso da Educação Infantil, é importante lembrar que o atendimento à criança
pequena é marcado por uma tradição assistencialista e que o campo inicia um processo
de construção de modelos desenvolvidos especificamente para esse contexto
(LORDELO; CARVALHO, 2003). Segundo as autoras, isso pode explicar o fato dessas
instituições funcionarem como
espaços em que as crianças ficam a maior parte do dia são organizados como
salas de aula, geralmente com mesinhas e quatro cadeiras, possuindo,
freqüentemente, quadros de giz; a maior parte das atividades da criança é de
natureza acadêmica, envolvendo papel, lápis e tintas (p.15).

ISSN 2177-336X

8036

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

31

Espaços em que a “organização da rotina confere ao horário de brinquedo livre
um lugar secundário, geralmente no primeiro e último horário do dia, antes do início e
depois

da

conclusão

das

“verdadeiras”

atividades

educativas”

(LORDELO;

CARVALHO, 2003, p. 15). Nessa perspectiva, o brincar, a brincadeira não são
pensados como elementos importantes no bem-estar da criança. O que se impõe é uma
concepção de desenvolvimento associada ao alcance de metas previamente
estabelecidas. No caso em questão, via de regra, essas metas estão associadas à
alfabetização.
Brincar e/ou escolarizar: uma tensão no campo da educação infantil – relato de
experiência

Minha experiência na rede municipal do Rio de Janeiro é de aproximadamente
seis anos incompletos (desde julho de 2010). Sou professora II concursada, lecionando
em classes que vão desde turmas de Educação Infantil até o 5º ano do ensino
fundamental do primeiro segmento, embora minha maior experiência tenha sido na
regência de turmas de Educação Infantil e, cerca de um ano e meio, como coordenadora
pedagógica de uma escola do município localizada num bairro da zona norte.
A Educação Infantil nas escolas do município do Rio de Janeiro está organizada
atualmente atendendo a dois segmentos: creche (atendem crianças de 6 meses até 3 anos
e 11 meses de idade) e pré-escola (atendem crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses). Há
três tipos de unidades escolares, de acordo com a sua estrutura e público-alvo: há as
unidades escolares que somente funcionam como creche, há as escolas que possuem
atendimento para vários segmentos – incluindo as turmas de pré-escola de 4 e 5 anos e,
ainda, os Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI) – que atendem turmas da creche e
da pré-escola.
A unidade escolar em que atuo atende crianças da pré-escola de 4 e 5 anos e
possui ainda outros segmentos: os anos iniciais do primeiro segmento do ensino
fundamental (1º. ao 5º. ano) e turmas do Programa de Educação de Jovens e Adultos
(PEJA).
A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) oferece
constante formação continuada especificamente para os professores atuantes na
Educação Infantil. Esta formação se dá por meio de publicações que visam orientar os
professores em relação às aulas e às rotinas das mesmas. Entre elas, podemos destacar:
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Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2010); Caderno de Planejamento da
Educação Infantil (2011); Orientações ao professor de Pré-escola I e II (2013);
Orientações para a Organização da sala na Educação Infantil: ambiente para a criança
criar, mexer, interagir e aprender (2013) e Caderno de Avaliação na Educação Infantil
(2013). Embora haja todos estes documentos com o objetivo de orientar o trabalho dos
professores, os mesmos são autônomos nos planejamentos de suas aulas – podendo
utilizar integralmente e/ou parcialmente os mesmos ou não utilizá-los.
Em todos estes documentos publicados pela SME-RJ, a importância do brincar é
destacada tal como nos documentos oficiais nacionais já citados anteriormente. Além
disso, uma vez por bimestre, uma data é escolhida como o dia do brincar e é enviada às
escolas uma orientação de que nas turmas da pré-escola aconteçam predominantemente
brincadeiras neste dia, podendo, inclusive, serem convocados os pais para participar
deste momento com seus filhos.
Ou seja, muito embora a importância do brincar esteja presente também nos
documentos curriculares da SME, essa atividade ainda é significada como evento,
contemplada em um dia especial - bimestralmente -, o que tende a reforçar o papel
secundário que ela tende a ocupar na rotina da maioria das escolas.
Na mesma lógica, a pressão da SME para que as escolas municipais se adequem
aos “padrões de qualidade” impostos, sobretudo, pelas avaliações externas (como a
Provinha Brasil¹, por exemplo) e a um estilo de administração que privilegia a
meritocracia, levou a administração central a publicar, em 2013, o Caderno Pedagógico
intitulado “A avaliação na educação infantil”. Publicação que apresenta aos professores
roteiros sobre como realizar as observações dos alunos durante as atividades propostas
em sala de aula. Uma perspectiva padronizadora dos processos de desenvolvimento
infantil que descaracteriza o papel de mediação do docente na promoção de experiências
que possibilitem experiências singulares às crianças como defendido por Vygotsky
(1998; 2006). Além disso, são iniciativas que, conforme destacam Navarro e Prodócimo
(2003, p. 15)
supostamente apoiadas no sócio-interacionismo enfatizam fortemente o papel
do professor. Freqüentemente, as orientações fornecidas ao professor, ao
menos aquelas efetivamente praticadas, parecem assumir que a criança nada
pode aprender que não seja explicitado e orientado pelo professor, havendo
pouco reconhecimento ou preocupação com o que a criança aprende através
do que é ensinado e, principalmente, através de suas ações,
independentemente de ter recebido instruções para executá-las.
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No mesmo ano de 2013, também foi confeccionado o “Caderno Pedagógico de
Educação Infantil”, com atividades para serem realizadas pelos alunos da pré-escola.
Tais exercícios vão além de uma simples proposta de desenvolvimento de habilidades
que podem beneficiar à alfabetização futura, como por exemplo, a coordenação motora.
São propostas que claramente sugerem uma antecipação dos processos de escolarização
das crianças de 4 e 5 anos, reforçando o antagonismo, a dicotomia entre brincar e educar
que, no caso da Educação Infantil, tende a ser confundido com a antecipação do
processo escolarização, desconsiderando o ritmo próprio de aprendizagem da leitura e
da escrita singular de cada criança.
Por outro lado, Baptista (2010), destaca que
não é na educação infantil que a criança inicia sua alfabetização. Esse
processo se inicia fora das instituições escolares e, muitas vezes, antecede a
entrada da criança nestas. Também não é nessa etapa educativa que a
alfabetização se completará. A educação infantil tem como principal
contribuição para esse processo fazer com que a criança se interesse pela
leitura e pela escrita; fazer com que ela deseje aprender a ler e escrever; e,
ainda, fazer com que ela acredite que é capaz de fazê-lo. (p. 15)

Tanto como professora regente atuando em turmas da pré-escola, quanto atuando
como coordenadora pedagógica, vivencio esta dualidade presente nas ações da SME-RJ
e suas implicações no cotidiano dos profissionais que atuam na Educação Infantil.
Pleiteia-se uma escola que privilegie as boas práticas pedagógicas, sendo o professor
um mediador na construção do conhecimento pela criança, incentivando-a a conhecer o
mundo que a cerca, através das brincadeiras e interações com outras crianças e com os
adultos – tudo conforme a política educacional vigente. Ao mesmo tempo, são
realizadas intervenções no cotidiano da escola que obedecem a uma lógica de
padronização e massificação em que a “qualidade” está associada a critérios de
quantificação de aprendizagens.
Nestes anos em que atuo como profissional na rede pública no município do Rio
de Janeiro, vejo cotidianamente estes embates entre brincar e aprender como se fossem
possibilidades opostas dentro do processo de construção de conhecimentos pelas
crianças na Educação Infantil. Como se o ato de brincar não levasse ao aprendizado e
como se o desenvolvimento humano pudesse ser limitado à apropriação de
conhecimentos escolarizados, definidos e fixados entre os muros da escola.
Por fim, a conclusão de qualquer discussão não é tarefa das mais fáceis, pois
articula-se na impossibilidade, já que as reflexões aqui explicitadas acabam por cruzar
com diversas outras questões e possibilidades. Este debate não termina na conclusão
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deste artigo. Apenas apresento um fechamento provisório das análises das minhas
experiências e, concordando com Biesta (2013), afirmo a necessidade de uma formação,
inclusive a continuada, patrocinada pelo poder público, responsável pelas redes de
ensino, que capacite a atuação do professor como mediador, que respeite as
singularidades existentes no exercício da docência para que o professor também possa
ser capaz de respeitar os ritmos singulares de desenvolvimento de seus alunos. Um
professor que possa ir além de ir além. Mais do que um narrador que informa como o
mundo é, possa criar situações em que as crianças se confrontem com o mundo,
compreendendo que este mundo não é fruto nem da constituição do sujeito e nem da
determinação da sociedade. O desafio da educação não é favorecimento da
aprendizagem e sim ensinar às crianças como relacionar-se singularmente com o
mundo.
[¹] A Provinha Brasil é uma avaliação elaborada pelo INEP/MEC, que busca averiguar o nível de alfabetização das
crianças matriculadas no segundo ano do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras.
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O PROINFÂNCIA: ENTRE A INTENÇÃO E O ATO

O Proinfância: entre a intenção e o ato Este painel é um recorte da pesquisa desenvolvida pelo
Grupo Educação Infantil e Políticas Públicas, com apoio do CNPq e Faperj (2011/2014) em
sete unidades do Proinfância em funcionamento no RJ e teve como objetivo diagnosticar a
situação da Educação Infantil nessas unidades e identificar como ocorre a implantação do
programa em todos os seus aspectos: dos direitos das crianças, das práticas pedagógicas
realizadas e dos impactos da política do governo federal, a partir desse programa, nas esferas
municipais, incluindo a formação docente. Procedimentos metodológicos: (I) levantamento do
número de alunos atendidos, critérios de matrícula, implantação, recursos humanos e
materiais, proposta pedagógica e práticas desenvolvidas nas unidades; (II) observação
participante nas unidades e (III) registro fotográfico dos espaços das unidades. O primeiro
texto analisa o impacto do Proinfância na efetivação dos direitos das crianças em termos
legislativos e a consecução dos seus resultados para as crianças. O segundo faz um diálogo
das imagens fotográficas das unidades do Proinfância com as entrevistas com gestores,
professores e observações das práticas, analisando as aproximações e distanciamentos das
práticas com os documentos oficiais norteadores. O diálogo busca sustentação teórica em
Walter Benjamin, inspirado na figura do colecionador. As imagens deixam vestígios sobre as
concepções que norteiam as práticas dos professores. O último texto toma como base os
fatores que estão sendo considerados e/ou desconsiderados nas formas de adequação e
funcionamento dessas instituições pelas municipalidades. Muitas crianças ainda não têm
acesso à Educação Infantil – a falta de vagas nas redes, a dificuldade de locomoção, a pouca
flexibilidade do atendimento, a oscilação do mercado de trabalho nas exigências de
escolaridade dos pais são desafios apontados e que provocam (ou não) a busca de medidas
alternativas, como, por exemplo, o Proinfância.
Palavras-chave: Proinfância. Educação Infantil. Políticas e Práticas.
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O PROINFÂNCIA E AS ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO A
CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS
Maria Fernanda Rezende Nunes - UNIRIO
Resumo
Neste trabalho busca-se fazer o diagnóstico da situação de sete unidades do Proinfância em
municípios do Rio de Janeiro, tomando como base os fatores que estão sendo considerados
e/ou desconsiderados nas formas de adequação e funcionamento dessas instituições. A
escolha desses municípios justifica-se pelo fato de as unidades já terem sido construídas e
estarem em funcionamento. Entende-se com Bonini e Panhoca (2011) que a gestão local
assume considerável relevância, definindo os contornos da política nacional nas
municipalidades. Tais contornos constituíram o mote da investigação. Muitas crianças ainda
não têm acesso à Educação Infantil – a falta de vagas nas redes, a dificuldade de locomoção, a
pouca flexibilidade do atendimento, a oscilação do mercado de trabalho nas exigências de
escolaridade dos pais são desafios apontados e que provocam (ou não) a busca de medidas
alternativas, como, por exemplo, o Proinfância. Os resultados deste estudo permitem
constatar, por um lado, que a eficácia da implantação desse Programa tem sido comprometida
pela escassez da estrutura organizacional. O princípio da liberdade de adesão,
paradoxalmente, se transforma numa camisa de força, o que propicia que os municípios
continuem executores da União, que controla, com sistemas avaliativos, seu desempenho,
ferindo o princípio que gerou a ação. Por outro, que a distribuição de cargos e funções nas
Secretarias enfraquece a política de Educação Infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil, Proinfância, Políticas Municipais
Introdução
No período de 2010 a 2012, o Grupo de Pesquisa em Educação Infantil e Políticas
Públicas, com o apoio do CNPq, realizou uma pesquisa na Região Metropolitana do Estado
do Rio de Janeiro para identificar as estratégias de organização que os sistemas municipais de
ensino e as Secretarias Municipais de Educação (SME) vêm desenvolvendo para atender à
Educação Infantil no âmbito das unidades do Proinfância e sua adequação às condições de
vida das crianças. Nesse primeiro momento, foi investigada a implementação do Programa,
seus impactos e desafios na Região Metropolitana, escolhida por concentrar o maior
contingente da população do estado. Já na segunda etapa com o apoio da Faperj (2013—
2014), a pesquisa se estendeu aos sete municípios do estado que já possuem unidades do
Proinfância em funcionamento. Estes municípios estão distribuídos nas seguintes regiões:
Nesta etapa, a investigação se voltou para as práticas e para a organização dos espaços
e tempos com as crianças, procurando compreender uma série de questões que no âmbito
desse artigo são as seguintes: (i) como está situado o Proinfância no contexto das políticas
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municipais de educação? Quais os modos de implementação? (iii) como as unidades do
Proinfância estão integradas ao sistema de ensino —a meta está sendo cumprida?
Para tanto, buscamos fazer o diagnóstico da situação das unidades do Proinfância nos
municípios do Estado do Rio de Janeiro, tomando como base os fatores que estão sendo
considerados e/ou desconsiderados nas formas de adequação e funcionamento dessas
instituições. A escolha desses municípios justifica-se pelo fato de já terem construído suas
unidades. Entende-se, portanto, que a gestão local assume considerável relevância, definindo
os contornos da política nacional nas municipalidades. Tais contornos constituíram o mote da
investigação.
Como estratégia metodológica, optou-se pelos seguintes procedimentos: (I) levantamento do número de alunos atendidos, critérios de matrícula, implantação, recursos
humanos e materiais, proposta pedagógica e práticas desenvolvidas nas unidades2; (II)
observação participante nas unidades e (III) registro fotográfico dos espaços das unidades.
Os elementos obtidos nas observações são oriundos de sete municípios do Estado do
Rio de Janeiro, situados nas seguintes regiões do Estado: Baixadas Litorâneas, Costa Verde,
Médio Paraíba 1, Médio Paraíba 2, Metropolitana, Noroeste Fluminense 1 e Noroeste
Fluminense 2.
O Proinfância e seus efeitos como política indutora no Estado do Rio de Janeiro
O Proinfância, formulado pelo MEC em convênio com os municípios e concebido
com base na premissa do regime de colaboração, tem por objetivo ―garantir o acesso de
crianças a creches e pré-escolas de Educação Infantil públicas, especialmente em Regiões
Metropolitanas, onde são registrados os maiores índices de população nesta faixa etária‖
(BRASIL, 2011). Nos últimos anos, o Programa tem se consolidado, no âmbito das políticas
educacionais, a partir dos Planos de Ações Articuladas dos Municípios – PAR. O PAR tratase de um plano de metas elaborado pelos municípios a partir de uma avaliação diagnóstica da
realidade educacional local, vinculado ao Plano de Desenvolvimento da Educação Básica –
PDE, que visa enfrentar estruturalmente as desigualdades de oportunidades educacionais, na
perspectiva de reduzir desigualdades sociais e regionais. A demanda consolidada neste Plano
é, hoje, o instrumento do regime de colaboração entre os entes federados.
Nessa via, é fundamental a visibilidade da Educação Infantil na avaliação diagnóstica,
para que, de fato, possa valer a visão sistêmica da Educação Básica postulada pelo PDE.
Numa rua de muitas vias, conjugam-se a demanda do PAR, as metas do PDE e a oferta de
projetos e programas do MEC no exercício de sua função colaborativa. Como consequência,
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há uma maior responsabilização dos entes federados em suas competências, exigindo
parcerias, compromissos mútuos e articulação entre programas e projetos para alavancar
processos.
É com este argumento que o Proinfância se delineia na agenda da política pública.
Voltado à construção e à melhoria das condições das instalações físicas das escolas públicas
de Educação Infantil, foi instituído pela Resolução nº. 6/2007, do Conselho Deliberativo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (BRASIL, 2007), a partir da
consideração de que a construção de creches e pré-escolas, bem como a compra de
equipamentos e mobiliário, são fundamentais para a melhoria da qualidade da educação.
Os projetos arquitetônicos do Proinfância são definidos em três tipos de projetos (A, B
ou C), com as seguintes características1: (i) tipo A: especificações propostas pelo proponente;
(ii) tipo B: escola de Educação Infantil com capacidade de atendimento de 240 crianças com
até cinco anos de idade, em dois turnos, ou 120 crianças em turno integral. A estrutura conta
com oito salas pedagógicas, sala de informática, secretaria, pátio coberto, cozinha, refeitório,
sanitário, fraldário, entre outros ambientes, todos adaptados para pessoas com deficiência; (iii)
tipo C: tem capacidade de atender 120 crianças, em dois turnos, ou 60 em turno integral.
Possui quatro salas pedagógicas e os demais espaços são iguais ao modelo arquitetônico do
tipo B.
Para compreender o Proinfância como uma nova institucionalidade, é necessário não
apenas situar o Programa no contexto das políticas públicas de educação no Brasil,
considerando os atores envolvidos neste campo, mas também observar e acompanhar as
estratégias municipais adotadas.
Os dados disponibilizados pelo FNDE (2012) indicam os desafios que se impõem à
execução dos convênios pelas municipalidades para a construção das creches e pré-escolas –
apenas cerca de metade das obras financiadas pelo Proinfância conseguiram em dois anos
chegar à fase de finalização e solicitar recursos para compra de mobiliário e equipamentos.
Observa-se que a gestão de recursos públicos é uma questão administrativa complexa, pois no
caminho entre a descentralização dos recursos e a conclusão das obras há ainda muitos
entraves que merecem ser levantados e pesquisados para subsidiar a formulação das políticas
sociais.
Até o ano de 2013, apesar dos desafios para a implantação dos convênios pelas
municipalidades, havia, no Estado do Rio de Janeiro, 7 municípios com 8 unidades do
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Proinfância em funcionamento. Este número ainda é pequeno, frente aos 7.421
estabelecimentos de Educação Infantil de todo o Estado registrados pelo Censo Escolar de
2013, mas já é o suficiente para investigarmos quais os possíveis efeitos desta política
indutora de expansão do acesso a creches e pré-escolas da rede pública nos municípios em
que este Programa foi implementado.
O primeiro ponto de destaque é o fato de que as matrículas das unidades do
Proinfância passaram a representar, praticamente, um em cada dez matrículas de toda a rede
de Educação Infantil em um curto espaço de tempo. Curto porque a maioria destas unidades
só entraram em funcionamento no ano de 2012 e algumas apenas em 2013.
Gráfico 1 – Evolução dos Estabelecimentos e do Número de Matrículas dos
Municípios com unidade do Proinfância no Estado do Rio de Janeiro*
Número Total de Estabelecimentos
de Educação Infantil

Número Total de Matrículas
na Educação Infantil
1.110

0

8

194

194

2010

2013

0

Proinfância

Proinfância
Demais

10.728

11.684

2010

2013

Demais

* Dados referentes à modalidade regular de ensino dos 7 municípios do Estado do Rio de Janeiro que tinham ao
menos uma unidade do Proinfância em funcionamento até 2013.
Fonte: Censo Escolar.

Outra questão relevante quando se observa a expansão da rede é a verificação de que,
das 2.066 novas matrículas criadas para a Educação Infantil entre 2010 e 2013, o Proinfância
contribuiu com 1.110 matrículas, representando 54% de todo o incremento deste período. Se
olharmos apenas pela perspectiva da rede pública, o Programa foi responsável por duas de
cada três novas matrículas desta amostra.
Tabela 1 – Expansão da Rede em Número de Matrículas dos Municípios com unidade do
Proinfância no Estado do Rio de Janeiro*
2010

2013

2013 vs 2010

0

1.110

1.110

Proporção da
Variação
54%

Rede Pública (outros)

7.144

7.723

579

28%

Rede Privada

3.584

3.961

377

18%

Total

10.728

12.794

2.066

100%

Rede Pública (Proinfância)

* Dados referentes à modalidade regular de ensino dos 7 municípios do Estado do Rio de Janeiro que tinham ao
menos uma unidade do Proinfância em funcionamento até 2013.
Fonte: Censo Escolar.

Como a expansão ocorreu principalmente a partir das novas matrículas geradas pelo
Programa Proinfância, já era de se esperar que houvesse uma boa representatividade destas
unidades no atendimento à Educação Infantil na rede pública. Porém, em algumas localidades,
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este atendimento chegou a 37%, no caso de creches, e a até 19%, no caso de pré-escolas de
toda a rede pública, como se pode ver em mais detalhes na tabela a seguir.
Tabela 2 – Representatividade do Proinfância em relação à Rede Pública dos Municípios
com unidades do Programa no Rio de Janeiro*
Tipo do
Estabelecimento
Município Baixadas Litorânea
Proinfância
Outros
Total
Município Costa Verde
Proinfância
Outros
Total
Município Médio Paraíba 1
Proinfância
Outros
Total
Município Médio Paraíba 2
Proinfância
Outros
Total
Município Metropolitana
Proinfância
Outros
Total
Município Noroeste Fluminense 1 Proinfância
Outros
Total
Município Noroeste Fluminense 2 Proinfância
Outros
Total
Total dos 7 municípios
Proinfância
Outros
Total
Município

Proporção
Creche
20%
80%
100%
10%
90%
100%
37%
63%
100%
31%
69%
100%
37%
63%
100%
25%
75%
100%
23%
77%
100%
23%
77%
100%

Proporção
Pré-escola
5%
95%
100%
7%
93%
100%
0%
100%
100%
19%
81%
100%
4%
96%
100%
11%
89%
100%
17%
83%
100%
7%
93%
100%

Proporção
Total
11%
89%
100%
8%
92%
100%
16%
84%
100%
25%
75%
100%
15%
85%
100%
17%
83%
100%
21%
79%
100%
13%
87%
100%

Número Total
de Matrículas
345
2.889
3.234
189
2.195
2.384
93
475
568
107
318
425
149
850
999
137
649
786
90
347
437
1.110
7.723
8.833

* Dados referentes à modalidade regular de ensino dos 7 municípios do Estado do Rio de Janeiro que tinham ao
menos uma unidade do Proinfância em funcionamento até 2013.
Fonte: Censo Escolar.

Estes dados preliminares mostram que o Proinfância, como política indutora de
expansão do acesso de crianças a creches e pré-escolas da rede pública, teve efeitos positivos
nos municípios em que houve a sua efetiva implantação. O que podemos nos perguntar e
apurar em estudos futuros é sobre o quanto ainda estamos longe de uma política pública capaz
de atender a toda a demanda por democratização como uma meta de acesso aos cidadãos de 0
a 5 anos de idade, como demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 3 – Desafio da Meta 1 do PNE/2014 para a Educação Infantil
Totais dos 7 municípios analisados

até 3 anos

4 e 5 anos

Total

a) População Infantil no ano de 2010 (1)

19.743

10.611

30.354

Creche

Pré-Escola

Total

3.652

7.076

10.728

b) Matrículas totais (rede pública e privada) em 2010

(2)

c) Meta 1 de atendimento do PNE/2014

50%

100%

9.872

10.611

20.483

d) Matrículas totais (rede pública e privada) em 2013 (2)

4.639

8.155

12.794

e) Novas matrículas necessárias para os próximos anos

5.233

2.456

7.689

c.1) matrículas necessárias para atender a população (base 2010)
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Fontes: (1) Censo Demográfico do IBGE; (2) Censo Escolar.

Apesar de o PNE/2014, em sua Meta 1, fazer clara referência ao Proinfância e da
constatação de que o Programa foi capaz de abrir 1.110 novas matrículas nas regiões
analisadas, o desafio ainda é muito grande. Por exemplo, se quisermos atender a todas as
crianças de 4 e 5 anos e a pelo menos metade das crianças de até 3 anos, precisaremos de mais
7.689 novas matrículas, ou, em outras palavras, sete vezes mais do que o resultado obtido
com as unidades já implementadas.

Desafios e perspectivas da implantação do Proinfância no Rio de Janeiro
Inicialmente, os dados disponibilizados pelo FNDE, em março de 2012, indicavam
que 40% dos municípios do Estado do Rio de Janeiro fizeram adesão ao Proinfância.
Contudo, na aplicação do questionário voltado aos dirigentes municipais junto aos
representantes municipais em um encontro promovido pelo Ministério da Educação/MEC, ao
final do mesmo ano, o número total dos que aderiram ao Programa cresceu para 54%.
A polissemia da palavra ―adesão‖ indica diferentes vertentes de análise, desde uma
postura favorável a uma ideia até o ato pelo qual uma pessoa, instituição ou Estado, antes
alheio a um processo, passa a participar deste por consentimento próprio. Esta gama de
variáveis se revela nos discursos e nas ações dos governos municipais que aceitam participar,
mas não levam a frente esta ideia; querem participar, mas são impedidos devido a problemas
técnico-burocráticos que obstaculizam que a ação de construção seja levada adiante; ou ainda
aqueles que ignoram o Programa pela falta de decisão ou vontade política de alavancar as
creches e pré-escolas no município, entre outras. Percebe-se, assim, que a competência
técnica e a disponibilidade financeira nem sempre são os motivos que levam a não
participação.
Diante deste cenário cabe recorrer ao conceito clássico de política pública que
explicita o leque de opções e ações implicadas no termo adesão: decisões e análises sobre
política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que
diferença faz (LASWELL, 1958).
Dos municípios que aderiram, em novembro de 2012, a situação encontrada em
relação ao Proinfância foi bastante diferenciada: ―em planejamento‖, ―em processo de
licitação‖, ―paralisado‖, ―em execução‖ e ―concluída‖. Dos municípios que ―aderiram‖, 68%
participaram da aplicação do questionário voltado aos dirigentes municipais, que também
contou com a participação de 4 municípios que ―não aderiram‖, situação bastante
representativa para se pensar os desafios na implantação deste programa.
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No Estado do Rio de Janeiro temos 92 municípios, dos quais 37 aderiram ao Programa
(em um total de 94 construções previstas) e, de acordo com o Sistema do MEC, apenas 6
municípios possuíam essas unidades em funcionamento, totalizando 7 construções (ressalta-se
que mesmo nestes municípios há previsão de outras unidades que estão em uma das fases
elencadas).
Como a pesquisa teve a participação de municípios que ―não aderiram‖, foi possível
inferir os motivos que nortearam a não adesão. Os respondentes tiveram a clareza de
informar, que na maior parte das vezes, há um desinteresse da própria gestão municipal. As
poucas informações a que tem acesso o setor pedagógico das Secretarias de Educação
(público-alvo do encontro mencionado) também foram citadas.
Quanto ao ano de adesão ao Programa, os dados mostram que o tempo despendido na
política de construção nem sempre está adequado às metas de atendimento estabelecidas a
curto e médio prazo.
Gráfico 2: Ano de adesão ao Proinfância, segundo os respondentes*
Número de Adesões
9

5
4
3
2

2007

2008

2009

2010

2011

* Obteve-se 11 respostas como ―Não Sabe/ Não respondeu/ Não tem certeza‖
Fonte: Enquete da pesquisa Políticas de Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro (2015)

O gráfico aponta que as adesões se iniciaram em 2007 e que no ano de 2010 nove
municípios tinham a intenção de construir unidades do Proinfância. Tendo em vista que estes
dados superam o número de unidades em funcionamento e que as eleições municipais de 2012
mudaram o rumo político de grande parte das municipalidades, que indagações podemos
fazer? O governo municipal tem a duração de quatro anos e entre o planejamento e a entrega
da obra do Programa, no panorama estudado, decorre um prazo superior ao mandato de um
prefeito, supondo-se que algumas municipalidades não tenham o empenho nesta execução.
Nas últimas eleições, por exemplo, houve a troca de 70% dos Secretários de Educação, a
manutenção de 12% e o retorno de 18% deles. Este fato traz à tona a ideia de que as
Secretarias de Educação são organizações burocráticas, de caráter público, marcadas por uma
hierarquia de cargos e de funções bastante diferenciadas.
Nas entrevistas, pode-se perceber o quanto os setores das administrações municipais
coabitam espaços, mas não se relacionam quanto às funções desempenhadas. Certamente, este
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padrão organizacional hierarquiza ações e funções em diferentes níveis de autoridade e em
diferentes setores. Segundo Oliveira e Alves (2002), ―a estrutura piramidal centraliza as
decisões maiores e descentraliza as decisões operativas, a execução. As decisões cruciais,
políticas, são tomadas no topo da organização de modo centralizado‖. (p. 11)
Neste sentido, os autores apontam que a formação das novas equipes, que vão
trabalhar na administração pública, deve atentar para o individualismo e a competitividade
presentes em grande parte das estruturas burocráticas de sociedades capitalistas e, em
especial, aquelas da administração de serviços públicos. Da mesma forma, é necessária a
atitude responsável com a coisa pública como adverte o filósofo Martin Buber, que pregava a
condição da responsabilidade ética da existência humana, do agir responsável, ou seja, o ato
de responder:
Respondemos ao momento, mas respondemos ao mesmo tempo por ele,
responsabilizamo-nos por ele. Uma realidade concreta do mundo, novamente
criada, foi-nos colocada nos braços; nós respondemos por ela. Um cão olhou
para ti, tu respondes pelo seu olhar; uma criança agarrou tua mão, tu
respondes pelo seu toque; uma multidão de homens move-se em torno de ti, tu
respondes pela sua miséria (2009, p. 50).

Para conhecer os principais desafios e impactos do Programa nos municípios do
Estado do Rio de Janeiro foi necessário agrupar as repostas por semelhança/diferença de
temas a fim de criar as categorias de análise. Vale ressaltar que nesta produção discursiva não
somos interlocutores desinteressados e passivos, como formula Bakhtin (1992), mas aqueles
que polemizam a partir dos diálogos construídos na sociedade.
Nossa fala, isto é, nossos enunciados estão repletos de palavras dos outros,
caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela assimilação, caracterizadas,
também em graus variáveis, por um emprego consciente e decalcado. As palavras dos outros
introduzem sua própria expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, reestruturamos,
modificamos (BAKHTIN, 1992, p. 314).
Em relação aos desafios apontados pelos respondentes foram organizadas 14 questões
destacadas, a seguir, pela ordem de relevância.
Do total dos respondentes 38% levantaram o atendimento das especificidades do
programa para a construção, destacando terrenos, espaço físico, padrões de medidas,
apropriação/desapropriação, escritura. Vale destacar que estes desafios se sobrepõem aos
demais;
A demora no trâmite do projeto, incluindo as dificuldades no lançamento das informações
no Simec2, além da falta de orientação do FNDE, foi apontada por 7% dos respondentes;
Disponibilização de Equipe Técnica de Engenharia e a falta de mão de obra – aspectos
destacados por 5% dos entrevistados;
2

Simec: Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC.
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Mudanças na estrutura política das Secretarias que refletem em alterações conceituais
de/na educação e no papel dos gestores, funcionários e comunidade (5%);
Descentralização das responsabilidades para o setor da Educação Infantil é um desafio na
implantação do Programa na medida em que as informações não são repassadas para o
setor de Educação Infantil que só é responsável ―pela parte pedagógica‖ como se as ações
políticas dela não fizessem parte (5%);
Respeito à modulação por turmas/enturmação – proposta do Programa que não está
adequada às concepções do município (5%);
Adaptação do Projeto Político Pedagógico do município ao Proinfância e, também, as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil - DCNEIs (5%);
Execução do projeto arquitetônico (3,4%)
Problemas de licitação e de contratação de empreiteiras (3,4%);
Contratação de funcionários, professores e auxiliares;
Disponibilidade de equipamentos, materiais pedagógicos e brinquedos;
Calendário letivo, uma vez que, em algumas localidades, ele difere daquele proposto para
as demais etapas de ensino;
Conscientização da comunidade;
Reestruturação da concepção de atendimento às crianças de 0 a 5 anos
Neste sentido, os desafios descritos pelos representantes municipais são exemplares
para a compreensão do processo de municipalização, bem como apontam importantes ajustes
para que a relação política de cooperação entre os entes federados se dê de forma menos
burocratizada e mais equânime e transparente. A divisão perpetrada pela maioria das
Secretarias entre o pedagógico e o político é outro fator que merece destaque, pois a
compreensão da política educacional se fragmenta nas formas de organização. Nas entrevistas
foi possível perceber que em alguns municípios o próprio Secretário de Educação fica
apartado do processo de disputa das prioridades municipais.
No que tange aos impactos da implantação do programa na política de Educação
Infantil do município elencamos, também, outros 14 temas, quais sejam:
Estruturação de Proposta Pedagógica e da Proposta Curricular de acordo com as
DCNEIs e com a concepção de Educação Infantil trazida por estes documentos (16%);
Ampliação da oferta de vagas na Educação Infantil (15%);
Melhoria da qualidade na Educação Infantil e do bem-estar das crianças (10%);
Melhoria na formação dos profissionais e a possibilidade da formação continuada;
Valorização do trabalho realizado na Educação Infantil;
Convocação do Ministério da Educação para a participação na reunião do Proinfância
em si já gera um impacto;
Atender áreas do município com grandes demandas e carências;
Parceria com a comunidade escolar e com as unidades de saúde e assistência trazem
impactos na forma de compreender a intersetorialidade;
Aumento de procura por vagas pela população;
Ampliação das discussões sobre a Educação Infantil em seus diversos aspectos, como
ambientes, afetos, práticas de cuidar e de educar;
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Ampliação do investimento financeiro pelo município na Educação Infantil;
Organização das turmas com professores e monitores;
Melhoria na aquisição de materiais didáticos;
Não houve identificação de impacto foi mencionado por 10% dos respondentes.
Vale ressaltar que 20% dos respondentes não quiseram opinar, fato que nos faz
indagar sobre a responsividade dos representantes municipais em face da política
implementada ou em implementação. Segundo Geraldi (2004), a responsividade é ―como se
realizam as respostas responsáveis‖ (p. 229). Assim, estes atos responsáveis podem ser
traduzidos pelos procedimentos que levam ou não os governantes a implementar políticas
demandadas pelos cidadãos, ou seja, as ações que afetam a natureza das decisões, as políticas
públicas e os seus resultados.

Considerações Finais
As políticas públicas carregam pistas e vozes de onde procedem e a quem se dirigem,
sendo, portanto, ―duplamente constituídas e duplamente constitutivas, uma vez que ao mesmo
tempo em que são constituídas são também constitutivas delas, num continuum de relações e
de tensões configuradas pelos atores sociais que participam do processo‖ (BONINI;
PANHOCA, 2011). Muitas crianças ainda não têm acesso à Educação Infantil – a falta de
vagas nas redes, a dificuldade de locomoção, a pouca flexibilidade do atendimento, a
oscilação do mercado de trabalho nas exigências de escolaridade dos pais são desafios
apontados em uma série de estudos e que provocam a busca de medidas alternativas, como,
por exemplo, o Proinfância.
Os resultados deste estudo permitem constatar, por um lado, que a eficácia da
implantação desse Programa tem sido comprometida pela escassez da estrutura
organizacional. O princípio da liberdade de adesão, paradoxalmente, se transforma numa
camisa de força, o que propicia que os municípios continuem executores da União, que
controla, com sistemas avaliativos, seu desempenho, ferindo o princípio que gerou a ação. Por
outro, que a distribuição de cargos e funções nas Secretarias enfraquece a política de
Educação Infantil.
O Programa promove a ampliação das vagas em creches e pré-escolas, como ficou
demonstrado na pesquisa, uma vez que os municípios utilizaram as unidades para a ampliação
do acesso e, em poucos casos, o remanejamento das crianças que eram atendidas em
instituições precárias. Contudo, será esta a condição para solucionar a exclusão? As realidades
municipais pesquisadas revelam um complexo caminho para a Educação Infantil: em face das
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eleições municipais do ano de 2012, que criavam incertezas nos cargos de confiança; pela
dificuldade de investimento; pela distância dos centros produtores de conhecimento; pela
precariedade das instalações das redes municipais. Nunes e Corsino (2013) definem assim as
complexidades municipais:
Aí reside o cerne do processo de transição local, o principal desafio da opção
brasileira pela estrutura federativa e pela municipalização da educação
básica, que tem consequências na política, pela ruptura na organização
hierarquizada e centralizada. Assim, se o município tem fragilidades ou
potencialidades, elas se projetam com maior ou menor intensidade na
política educacional de cunho universal ou residual. (NUNES e CORSINO,
2013, p.336)

Na pesquisa de campo, percebeu-se que as SMEs estão despreparadas para receber
pesquisadores, uma vez que sujeitos do mesmo órgão de atuação fornecem informações
conflitantes, assim como o fato de o Proinfância estar localizado ora na Secretaria Municipal
de Obras, ora na SME dificulta sua relação e execução em âmbito municipal. Verificou-se,
também, que os órgãos centrais não congregam as informações relacionadas ao quantitativo
de vagas disponíveis para o próximo ano, ficando essa informação e dinâmica sob
responsabilidade das unidades de Educação Infantil. Os integrantes da pesquisa foram
recebidos por diversos sujeitos, desde secretários de educação ou técnicos das SME até
diretores e coordenadores pedagógicos das unidades.
O Proinfância, de acordo com os resultados da pesquisa, efetivou seus objetivos, no
sentido de aumentar as vagas em creches e pré-escolas públicas nos municípios do Rio de
Janeiro e de estabelecer um referencial de qualidade para futuras construções voltadas ao
atendimento de crianças pequenas. O Programa contribui, ainda, para a concretude da Meta 1
do Plano Nacional de Educação.
Os impactos do Programa mostram que o processo de disputa e negociação dos
representantes do Estado na responsabilidade pela produção das políticas públicas não foi de
todo perdido. O material coletado permite constatar conquistas em nível macro – ampliação
do investimento financeiro, parceria com a comunidade escolar e com as unidades de saúde e
assistência, melhoria na formação dos profissionais e possibilidade de formação continuada –
e, também, no plano micro – estruturação de proposta pedagógica de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, entre outras. O Proinfância, em algumas
localidades, é a oportunidade para o início de novas práticas políticas e pedagógicas, mais
afetas às concepções vigentes. Ou seja, a possibilidade de a construção de creches e préescolas, a partir das características e identidades institucionais, escolhas coletivas e
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particularidades pedagógicas, constituir o mote para a política de Educação Infantil de
qualidade no município.
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DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E O PROINFÂNCIA NO RJ – DESAFIOS
Leandro Henrique de Jesus Tavares – UFRJ - CAPES
Resumo
Este trabalho é fruto da investigação ―Repercussões das Políticas de Educação Infantil no
Estado do Rio de Janeiro: o Programa Proinfância e as estratégias municipais de atendimento
a crianças de 0 a 6 anos‖, e de uma dissertação de mestrado. A pesquisa teve como mote o
diagnóstico da situação da Educação Infantil nas unidades, a identificação de como é
implementado o programa e sua realidade no estado do RJ. A metodologia da investigação do
grupo de pesquisa consistiu em entrevistas com roteiro semi-estruturado, incursões no campo,
análise documental e das entrevistas, com produção de um relatório final. A dissertação
pretendeu apresentar a visão das crianças sobre o direito à institucionalização, todavia, o
capítulo sobre o direito à educação será a base do texto. O direito à educação é fundamental a
todos os seres humanos e no Brasil é garantido pela legislação. A começar pela Constituição
Federal de 1988, passando pelo ECA (1990), pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei n° 9.394 de 1996 e pelos Planos Nacionais de Educação, em termos legislativos
a situação do país é bastante favorável, entretanto, com relação a efetivação desses direitos,
não é tão promissora. Bobbio (2004) problematiza essa questão da efetividade ao afirmar que
―um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de
confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o ‗programa‘ é apenas- uma
obrigação moral. Muitas crianças ainda não têm acesso a EI – a falta de vagas nas redes, a
dificuldade de locomoção, a pouca flexibilidade do atendimento, a oscilação do mercado de
trabalho nas exigências de escolaridade dos pais são desafios apontados em uma série de
estudos e que provocam a busca de medidas alternativas, como, por exemplo, o Proinfância.

Palavras-chave: Direito, Educação Infantil, Proinfância.

Apresentação
na história da educação de nosso país foi construído um caminho para
chegar à criança em sua realidade e concretude histórica, social,
cultural, política, econômica, para atender às suas necessidades e,
finalmente, chegar a uma política pública de educação infantil como
direito da criança e dever do Estado, a sociedade e da família que deve
ser atendido com prioridade absoluta. (NUNES 2011, p. 9)

A democratização da Educação Infantil (EI) se configura como meta da sociedade brasileira e,
portanto, foco das políticas educacionais. É inegável que os novos marcos regulatórios incidem na
oferta e na qualidade do atendimento educacional, bem como nas estratégias de organização
desenvolvidas pelos sistemas de ensino para atender as etapas de competência municipal. Assim,
levando-se em conta que as ações empreendidas pelos governos municipais na efetivação do direito à
educação estão interligadas às disposições do governo federal, o objetivo deste trabalho é o de
compreender de que modo o direito das crianças è educação infantil se efetiva na vida das crianças,
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bem como a situação da EI e a repercussão do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância, no Estado do Rio de
Janeiro.

O trabalho é fruto da investigação ―Repercussões das Políticas de Educação Infantil no
Estado do Rio de Janeiro: o Programa Proinfância e as estratégias municipais de atendimento
a crianças de 0 a 6 anos‖ e de uma dissertação.
De acordo com Leite Filho e Nunes (2013, p. 68)
Nem sempre se teve no Brasil uma legislação específica sobre a infância e a
educação das crianças pequenas, o que permite dizer que, por muitos
séculos, não se reconheceu o acesso às instituições de educação destinadas a
pré-escolares como um direito.

O Proinfância, formulado pelo MEC em convênio com os municípios, concebido com
base na premissa do regime de colaboração, tem por objetivo ―garantir o acesso de crianças a
creches e pré-escolas de Educação Infantil públicas, especialmente em Regiões
Metropolitanas, onde são registrados os maiores índices de população nesta faixa etária‖
(BRASIL, 2011). Nos últimos anos, o Programa tem se consolidado, no âmbito das políticas
educacionais, a partir dos Planos de Ações Articuladas dos Municípios – PAR. O PAR tratase de um plano de metas elaborado pelos municípios a partir de uma avaliação diagnóstica da
realidade educacional local, vinculado ao Plano de Desenvolvimento da Educação Básica –
PDE, que visa enfrentar estruturalmente as desigualdades de oportunidades educacionais na
perspectiva de reduzir desigualdades sociais e regionais. A demanda consolidada neste Plano
é hoje o instrumento do regime de colaboração entre os entes federados.
Nesta via, é fundamental a visibilidade da Educação Infantil na avaliação diagnóstica
para que de fato possa valer a visão sistêmica da Educação Básica postulada pelo PDE. Numa
rua de muitas vias, conjuga-se a demanda do PAR, as metas do PDE e a oferta de projetos e
programas do MEC no exercício de sua função colaborativa. Como consequência, há uma
maior responsabilização dos entes federados em suas competências, exigindo parcerias,
compromissos mútuos e articulação entre programas e projetos para alavancar processos.
É com este argumento que o Proinfância se delineia na agenda da política pública.
Voltado à construção e melhoria das condições das instalações físicas das escolas públicas de
Educação Infantil, foi instituído pela Resolução nº. 6/2007, do Conselho Deliberativo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (BRASIL, 2007), a partir da
consideração de que a construção de creches e pré-escolas, bem como a compra de
equipamentos e mobiliário, são fundamentais para a melhoria da qualidade da educação.
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Segundo o documento ―A educação infantil nos países do MERCOSUL: análise
comparativa da legislação‖, de 2013, que ficou a cargo de Vital Didonet e comparou as
legislações e seus desdobramentos em políticas públicas em cinco países da América do Sul,
neles incluído o Brasil,
em decorrência dos dispositivos da Constituição Federal, do ECA e da LDB,
o Estado brasileiro assumiu a educação infantil de zero a seis anos como
ação intrínseca e inseparável da educação básica, definindo a política
nacional de educação infantil, inserindo objetivos e metas de expansão e
melhoria da qualidade no plano nacional de educação, colocando-a na
composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e Valorização do Magistério (Fundeb). A pré-escola, para crianças de
4 e 5 anos (ou 5 anos e onze meses, de acordo com a Resolução no 6/2010,
do Conselho Nacional de Educação) é obrigatória para as crianças e deve ser
universalizada até 2016, como determina a Emenda Constitucional no
59/2009 e dispõe a Lei no 12.796/2013. (MEC, 2013, p. 22)

O direito à educação é fundamental a todos os seres humanos e no Brasil é garantido
pela legislação. A começar pela Constituição Federal de 1988, passando pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (1990), pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Lei n° 9.394 de 1996 e pelos Planos Nacionais de Educação, em termos legislativos a situação
do país é bastante favorável, entretanto, com relação a efetivação desses direitos, não é tão
promissora. A efetividade do direito a educação é vital para o desenvolvimento econômico,
cultural e social da população e do país, pois se trata de um direito humano que deve ser
garantido pelo Estado para todas as pessoas, a começar pelas crianças de 0 a 6 anos.
Ainda que o caminho para que a Educação Infantil tenha percorrido para atingir o
status que hoje possui (primeira etapa da Educação Básica) seja bastante longo, é a partir da
CF 1988 que a criança é vista como sujeito de diretos. Essa expressão é carregada de sentidos,
ao menos no plano teórico. Cada vez mais deve ser garantido que também o seja na prática.
De acordo com Leite Filho e Nunes (2013, p. 72)
(...) a Educação Infantil a partir da promulgação da Constituição de 1988
passou a ser direito da criança e a creche foi reconhecida, ao lado da préescola, como instituição educacional. A Constituição não faz distinção de
função entre ambas, antes as unifica no conceito de Educação Infantil. Os
pais, já não apenas a mulher-mãe passaram a ter direito, como trabalhadores,
urbanos ou rurais, à educação de seus filhos. Conquistou-se, além disso, o
direito de a sociedade civil participar da elaboração das políticas de
educação infantil e do controle das ações governamentais nessa área.

Tal reflexão reitera o disposto na legislação educacional. Cabe o questionamento: o
direito é de quem? De fato, o alvo deve ser a criança, ainda que em muitas situações a mãe,
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sobretudo a trabalhadora, seja a destinatária desse direito. Isso vai de encontro ao previsto no
campo do direito e deve ser combatido.
Vale ressaltar que ainda que a educação infantil, sobretudo o atendimento em
creches, tenha surgido com o objetivo de atender às famílias menos favorecidas, cujos pais
necessitavam do cuidado, mais que da educação, atualmente é direito de todos, independente
de raça, cor, credo, situação econômica. Ao menos no plano teórico, todas as crianças devem
ter as mesmas oportunidades educativas.
Outra questão pode ser levantada, ou seja, quem deve garantir esse direito? O Estado
é responsável por oferecer educação infantil de qualidade a todos, sem distinção,
gratuitamente, bem como garantir que o cuidar e o educar sejam indissociáveis. Nesse
sentido, fica clara a importância da intencionalidade da ação pedagógica nesta etapa de
ensino, para que seja possível desenvolver as capacidades infantis.
O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, regulamentando o art. 227 da
Constituição Federal, ratifica a visão da criança e do adolescente apresentada pela CF e, por
sua vez, os considera merecedores de proteção no que tange aos direitos humanos.
De acordo com Amin (2014, p. 50)
Coroando a revolução constitucional que colocou o Brasil no seleto rol das
nações mais avançadas na defesa dos interesses infanto-juvenis, para as quais
crianças e jovens são sujeitos de direito, titulares de direitos fundamentais,
foi adotado o sistema garantista da doutrina da proteção integral.
Objetivando regulamentar e implementar o novo sistema, foi promulgada a
Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, de autoria do Senador Ronan Tito e da
Deputada Rita Camata3.

Segundo Amin (2014, p. 50) ―O Estatuto da Criança e do Adolescente resultou da
articulação de três vertentes: o movimento social, os agentes do campo jurídico e as políticas
públicas.‖ Em seu artigo 3º ficam expostos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, os quais a criança e o adolescente devem ter assegurados para que seja possível seu
―desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade‖ (BRASIL, 1990). Para Nunes, (2011, p. 26) ―o ECA, de 1990 é que vai fazer a
revolução conceitual e criar os mecanismos operacionais para a implementação dos direitos
da criança no Brasil‖.
Essa Lei é importantíssima, pois revela o caráter protetivo às crianças e adolescentes
com relação aos direitos humanos. O ECA determina um sistema de elaboração e fiscalização
3
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de políticas públicas voltadas para a infância, visando impedir os desvios de verbas e
violações dos direitos das crianças, além de mudar o olhar para a ela, que passa a ser vista
como ser autônomo e portador de direitos. Apesar de ser uma lei avançada, é criticada pela
visão adultocêntrica na sua elaboração e universalizar demasiadamente os conceitos de
infância e família, por não contextualizar essa criança e esse adolescente à realidade
brasileira. (FERREIRA, 2000, p. 184).
O ECA ainda apresenta no Capítulo II, art. 136, inciso III, alínea ―a‖ a importante
atribuição do Conselho Tutelar de promover a execução de suas decisões, podendo ―requisitar
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e
segurança‖. Se por um lado esse poder constitui uma garantia da vaga da criança na escola,
por outro configura um desserviço à qualidade da educação, uma vez que em geral, a
imposição da matrícula de uma criança na escola pode implicar a superlotação de uma sala de
aula cuja capacidade de atendimento já ultrapassou os limites.

O Direito à Educação Infantil
Parece tão simples afirmar que a educação é um direito de todos, que muitos sequer
podem preocupar-se em pensar no caminho trilhado para que tal declaração hoje pareça tão
banal. Entretanto, o direito à educação escolar é fruto de demandas constantes no seio da
sociedade.
Segundo Amin (2014, p. 49)
A intensa mobilização de organizações populares nacionais e de atores da
área da infância e juventude, acrescida da pressão de organismos
internacionais, como o Unicef, foi essencial para que o legislador
constituinte se tornasse sensível a uma causa já reconhecida como
primordial em diversos documentos internacionais, como a Declaração de
Genebra, de 1924; a Declaração Americana Sobre os Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica, 1969) e Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude – Regras
Mínimas de Beijing (Res. 40/33 da Assembleia Geral, de 29 de novembro
de 1985. A nova ordem rompeu, assim, com o já consolidado modelo da
situação irregular e adotou a doutrina da proteção integral.

De acordo com a Política Nacional de Educação Infantil (2006, p. 6) ―Um aspecto
importante na trajetória da educação das crianças de 0 a 6 anos, gerado pela sociedade, é a
pressão dos movimentos sociais organizados pela expansão e qualificação do atendimento‖.
(PNEI, 2006, p. 6) Esse movimento nem sempre é facilitado pelas instâncias de poder e são
fruto de embates sociais que visam a garanti-los. Para Cury (2002) ―esses direitos são também
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um produto dos processos sociais levados adiante pelos segmentos da classe trabalhadora, que
viram nele um meio de participação na vida econômica, social e política‖. (CURY, 2002, p.
253)
Cury (2002) afirma que vivemos novos desafios no mundo contemporâneo e a
cidadania também os enfrenta à medida que deve se reafirmar a todo instante, sem que se
esqueça da luta histórica que garantiu os direitos da cidadania. Afirma que a educação, como
um desses direitos e uma ―dimensão fundante da cidadania‖, nunca perderá sua atualidade no
debate. Diz ainda que em todo o mundo as legislações garantem o acesso à educação de seus
cidadãos. Assim, ―tal princípio é indispensável para políticas que visam à participação de
todos nos espaços sociais e políticos e, mesmo, para reinserção no mundo profissional‖.
(CURY, 2002, p. 246).
Não são poucos os documentos de caráter internacional, assinados por países
da Organização das Nações Unidas, que reconhecem e garantem esse acesso
a seus cidadãos. Tal é o caso do art. XXVI da Declaração Universal dos
Direitos do Homem, de 1948. Do mesmo assunto ocupam-se a Convenção
Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, de 1960, e o
art. 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
de 1966. (CURY, 2002, p. 246).

O atendimento à Educação Infantil, entretanto, tem avançado bastante nos últimos
anos. Da creche e seu caráter assistencialista ao modelo pedagógico atual muito se discutiu e é
inegável que tenha havido evolução, uma vez que tanto crianças como adolescentes não mais
são vistos como simples objetos de ―proteção‖ e se tornam beneficiários da doutrina da
proteção integral, o que permite afirmar que, no plano do direito infantojuvenil, este é um
momento único da história brasileira. (AMIN, 2014, p. 43)
Bobbio problematiza essa questão da efetividade ao afirmar que ―um direito cujo
reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à vontade de
sujeitos cuja obrigação de executar o ‗programa‘ é apenas- uma obrigação moral ou, no
máximo, política, pode ainda ser chamado corretamente de ‗direito‘?‖. (BOBBIO, 2004, p.
72)
Fica claro, segundo a afirmação do autor, que não se trata apenas de discutir ou
exigir que constem nas leis os direitos se, de fato, não se tornam realidade na vida daqueles
aos quais se dirigem. De nada adianta haver leis avançadas, no que tange à Educação Infantil,
se na prática não há garantia dos direitos que prescrevem.
As leis não fazem a realidade, são, antes, motivadas por ela em vista de
valores e princípios que a sociedade quer ver conformando sua organização e
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moldando a vida coletiva. Em outras palavras, as leis representam marcos de
conquista de direitos. (MEC, 2013, p. 32)

Dessa maneira, a educação, como direito social, requer a atuação do Estado para a
garantia de sua efetividade e acesso a todos. Nesse sentido, Nunes (2011) afirma que há um
Sistema de Garantia de Direitos da criança e do adolescente em nosso país que cumpre esse
papel. Desse modo, tanto o Conselho Tutelar, os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, bem como outras
organizações da sociedade, existem porque devem cuidar para que esses se efetivem, desde o
nascimento das crianças. (NUNES, 2011, p. 33).
Cabe ressaltar que ainda que haja uma Constituição garantindo os direitos, dos mais
básicos aos mais específicos, o funcionamento de mecanismos sociais que os garantam é mais
importante que os próprios direitos. Ainda Bobbio considera que
a existência de um direito, seja em sentido forte ou fraco, implica sempre a
existência de um sistema normativo, onde por "existência" deve entender-se
tanto o mero fator exterior de um direito histórico ou vigente quanto o
reconhecimento de um conjunto de normas como guia da própria ação. A
figura do direito tem como correlato a figura da obrigação. (BOBBIO, 2004,
p. 74)

Ainda que haja previsão legal e sejam instituídos Conselhos dedicados à fiscalização
do cumprimento das leis, a implantação do sistema de garantias é uma tarefa árdua que
requer dos operadores da área da infância e juventude muito trabalho e cobrança. (AMIN,
2014, p. 51)
O ensino deve ser gratuito em estabelecimentos oficiais, de qualidade e deve-se
garantir igual acesso a todos que o demandarem. De acordo com a emenda Constitucional n°
59 de 2009, dos 4 aos 17 anos.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a
ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos
de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Políticas Públicas e o Proinfância
A lei máxima da educação, a LDB 1996, a respeito da EI trata do direito à Educação
e do dever do Estado, da configuração dos sistemas de ensino, da incumbência dos
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municípios, da oferta da EI em creches e pré-escolas, de sua organização, da educação
especial, dos profissionais da educação e de sua formação.
O direito à educação escolar é fruto de demandas constantes da sociedade, que
podem gerar as Políticas Públicas para atendê-las. Ou seja, os governos, de modo político e
articulando os apoios necessários, buscam satisfazer a essas demandas postas pelos diversos
atores sociais, de acordo com o interesse dos diferentes grupos, incluindo aquelas que os
agentes do sistema político formularem. (RUA, p. 3).
Para Leite Filho e Nunes (2013, p. 69)
A década de 1980 foi decisiva na formulação de uma consciência e de uma
nova postura em relação aos direitos das populações infantis e juvenis. No
âmbito específico da educação, é um período no qual a sociedade civil
organizada pauta a criança pequena e sua educação em suas reivindicações.

O lugar da criança também na política pública corrobora com a visão que permeia a
legislação nacional da atualidade, ou seja, de sujeito histórico, protagonista e cidadão, que
deve ter garantida a educação desde que nasce em instituições que assegurem o cuidar e o
educar indissociáveis e que possibilitem seu desenvolvimento integral, em seus múltiplos
aspectos (NUNES, 2011, p.9).
Mas o que são exatamente as Políticas Públicas? De acordo com Rua,
as políticas públicas (policies), por sua vez, são outputs, resultantes da
atividade política (politics): compreendem o conjunto das decisões e ações
relativas à alocação imperativa de valores. (...) Uma política pública
geralmente envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações
estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. (RUA,
p. 1).

Assim, a sociedade se organiza e realiza pressões para que sejam garantidos seus
direitos civis, políticos e sociais. As demandas educacionais são chamadas públicas dado seu
caráter de ―imperatividade‖. Ou seja, as decisões que emanam delas são revestidas de
autoridade soberana do poder público. (RUA, p. 2). No que tange à Educação Infantil, o
tratamento da criança como prioridade é fruto de luta e de mobilizações da sociedade em prol
da criança e da infância (LEITE FILHO e NUNES, 2013, p. 70).
Como já exposto, segundo a caracterização da EI como um direito da criança desde o
nascimento, de acordo com a LDB, para Nunes (2011) a EI ―vem-se tornando não só uma
demanda cada vez mais expressiva, um objeto explícito da política educacional e um dever
dos organismos governamentais, mas também um claro empenho de organizações da
sociedade civil.‖ (NUNES, 2011, p.15). Desse modo, não se modifica apenas a visão da
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criança, mas também, do papel do Estado para que a EI seja garantida a todos, a partir dos 4
anos de idade.
A PNEI (2006) determina que cabe ao

Estado a formulação de políticas e a

implementação de programas, bem como viabilizar os recursos necessários com vistas a
garantir à criança o desenvolvimento integral complementando a ação da família. (PNEI,
2006, p. 5).
Apesar de o esforço legislativo garantindo o acesso e a permanência na escola, a
partir dos 4 anos, são necessária medidas práticas que efetivem esse direito. O Proinfância,
formulado pelo MEC em convênio com os municípios, surge com esse propósito, ou seja, tem
por objetivo ―garantir o acesso de crianças a creches e escolas de Educação Infantil públicas,
especialmente em Regiões Metropolitanas, onde são registrados os maiores índices de
população nesta faixa etária‖ (BRASIL, 2011).
Levando em conta dados selecionados do Censo Geográfico de 2010 e do Censo
Escolar 2010, sistematizados pelo Relatório de Pesquisa: ―A situação das cidades do estado
do Rio de Janeiro: primeiros resultados do Censo 2010‖4, é possível observar que o percentual
de atendimento em creche no estado do Rio de Janeiro em 2010 (19,22%) estava bem abaixo
da meta do Plano Nacional de Educação para 2010 (50%). Quase todo o atendimento em
creche está sob a responsabilidade dos municípios (10,88%) e das instituições privadas
(8,26%), dentre estas as comunitárias, filantrópicas e confessionais.
Com relação ao atendimento pré-escolar no estado do Rio de Janeiro, também levando
em conta os dados do Censo Demográfico e Censo Escolar 2010, observa-se que o percentual
de atendimento em pré-escola no estado do Rio de Janeiro (77,66%) está um pouco abaixo da
meta do Plano Nacional de Educação para 2010 (80%). Quase todo o atendimento em préescola está sob a responsabilidade dos municípios (46,60%) e das instituições privadas
(30,84%), dentre estas as comunitárias, filantrópicas e confessionais.
Inicialmente, os dados disponibilizados pelo FNDE, em março de 2012, indicavam
que 40% dos municípios do ERJ fizeram adesão ao Proinfância. Contudo, na aplicação do
questionário dirigente junto aos representantes municipais num encontro promovido pelo
Ministério da Educação, ao final do mesmo ano, o número total dos que aderiram ao
Programa cresceu para 54%.

Considerações finais
4
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Podemos asseverar que em termos legislativos o Brasil já avançou bastante, pois
temos o reconhecimento da educação infantil como direito na Constituição Federal de 1988,
no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996. Todavia, temos que avançar no que diz respeito à garantia de que
esse direito à educação se efetive na prática e que não seja planejado para ocorrer sem
definição de prazos.
A satisfação com o marco legal avançado, no entanto, sofre um impacto
negativo diante do precário nível de cumprimento do direito para todas as
crianças à educação infantil de qualidade e do dever do Estado na sua
garantia. A realidade é instada a acompanhar o quadro legal, mas clama por
maior e urgente aproximação. O ideal estampado no conjunto de direitos da
criança, do dever da família, da sociedade e do Estado e formulado nas
políticas públicas de educação (infantil) está distante do que acontece no
―pátio da escola‖. (MEC, 2013, p. 31)

O que poderiam significar avanços neste campo seria a oferta de vagas nas creches e
pré-escolas, a formação adequada dos profissionais para atuarem na EI, dentre outros aspectos
igualmente importantes para assegurar não somente a educação, mas a sua qualidade.
Muitas crianças ainda não têm acesso a EI – a falta de vagas nas redes, a dificuldade
de locomoção, a pouca flexibilidade do atendimento, a oscilação do mercado de trabalho nas
exigências de escolaridade dos pais são desafios apontados em uma série de estudos e que
provocam a busca de medidas alternativas, como, por exemplo, o Proinfância.
Os resultados deste estudo permitem constatar, por um lado, que a eficácia da
implantação desse Programa, tem sido comprometida pela escassez da estrutura
organizacional. O princípio da liberdade de adesão, paradoxalmente, se transforma numa
camisa de força, o que propicia que os municípios continuem executores da União, que
controla, com sistemas avaliativos, seu desempenho, ferindo o princípio que gerou a ação.

Nota 1- A lei n. 8.069/90 é originária do Projeto de Lei n. 5.172/90, ao qual foi anexado o
projeto de Lei n.1.506/89, do Deputado Nelson Aguiar, de maior abrangência, ao qual
também foram apensados vários projetos de lei. São eles os de n. 1.765/89, 2.264/89,
2.742/89, 628/83, 75/87, 1.362/89, 2.079/89, 2.526/89, 2.584/89 e 3.142/89.
Nota 2 - SANTOS, Edson Cordeiro dos. A situação das cidades do estado do Rio de
Janeiro: primeiros resultados do Censo 2010. Rio de Janeiro: Solidariedade FrançaBrasil/Grupo de Pesquisa Educação Infantil e Políticas Públicas-Unirio, 2012 (mimeo).
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O QUE REVELAM OS MURAIS DO PROINFÂNCIA SOBRE AS
PRÁTICAS DOS PROFESSORES?
Fernanda Bezerra de Almeida - Fundação Osório
Resumo
Este texto é um recorte da pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Educação
Infantil e Políticas Públicas da Unirio, com apoio do CNPq e Faperj (2011/2014) em sete
unidades do Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos
para Rede Escolar Pública de Educação Infantil) em funcionamento no estado do Rio de
Janeiro. A pesquisa teve como objetivo diagnosticar a situação da Educação Infantil nas
unidades e identificar como ocorre a implantação do programa e sua realidade no estado. A
metodologia consistiu em um diálogo das imagens fotográficas dos murais, trabalhos expostos
e cartazes com as entrevistas com gestores, professores e observações das práticas. Este texto
analisa as imagens fotográficas dos murais das escolas e faz aproximações e distanciamentos
das práticas expressas nas imagens e os documentos oficiais norteadores, trazendo reflexões
sobre a necessidade de investimentos em políticas de formação continuada nos municípios,
em prol da qualidade no atendimento. O diálogo busca sustentação teórica em Walter
Benjamin, inspirado na figura do colecionador, que suscita um olhar sobre a singularidade
como possibilidade de apreensão da totalidade. A combinação das fotos das diferentes
unidades produz saberes sobre a realidade da Educação Infantil e deixa vestígios sobre as
concepções que norteiam as práticas dos professores. As imagens dos murais revelaram raras
produções de autoria das crianças, voltando-se para o aprendizado de letras e números e
apontando para um processo de escolarização precoce em curso, com rotinas que pouco
privilegiam as interações e brincadeiras, como previstos nos documentos oficiais de
referência. Pensar num atendimento de qualidade, que respeite as necessidades das crianças e
garanta sua participação e seu protagonismo, depende de investimentos em formação de
professores e gestores e valorização do trabalho da educação infantil e de seus profissionais.
Palavras-chave: Educação Infantil. Concepções e práticas. Políticas de formação
Introdução
As mudanças legais rumo à democratização do acesso e à melhoria da qualidade da
educação são resultantes de políticas públicas criadas para atender as demandas sociais, decorrentes
do processo de crescimento da população e desenvolvimento sócio-econômico.
―Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e
requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar
as decisões tomadas‖ (RUA, p.1).
A constituição de 1988 trouxe autonomia aos municípios, que fazem parte de um
Sistema Educacional, os quais, para funcionar de forma eficiente, necessitam imprimir uma
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dinâmica de ações que integrem as esferas municipal, estadual e federal, num regime de
colaboração.
Pensar na educação de 0 a 5 anosi numa dinâmica de interações também entre
secretarias, gestores, coordenadores, professores, auxiliares, crianças e famílias, não é tarefa
fácil. São muitos os fatores que interferem no processo, gerando ambiguidades e tensões,
decorrentes da relação do todo com as partes, somados a investimentos financeiros,
determinação e envolvimento político-pedagógico, para que as iniciativas tenham
continuidade.
O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância, formulado pelo MEC, é um programa
criado para atender à demanda de vagas na Educação Infantil, em convênio com os
municípios, tendo por objetivo ―garantir o acesso de crianças a creches e escolas de Educação
Infantil públicas, especialmente em Regiões Metropolitanas, onde são registrados os maiores
índices de população nesta faixa etária‖ (BRASIL, 2011, on line). Segundo o FNDE, esta
iniciativa é importante ―por considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem como a
aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, são
indispensáveis à melhoria da qualidade da educação‖. (ibid).
É com este argumento que o Proinfância se delineia na agenda da política pública.
Voltado à construção e melhoria das condições das instalações físicas das escolas públicas de
EI, foi instituído pela Resolução nº. 6, de 24/04/2007, do Conselho Deliberativo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (BRASIL, 2007), a partir da
consideração de que a construção de creches e pré-escolas, bem como a compra de
equipamentos e mobiliário, são fundamentais para a melhoria da qualidade da educação.
Com o objetivo de avaliar a implementação do Programa Proinfância, o Grupo de
Pesquisa de Educação Infantil e Políticas Públicas (EIPP), coordenado Profª. Dra. Maria
Fernanda Rezende Nunes, desenvolveu a pesquisa intitulada ―Repercussões das Políticas de
Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro: o programa PROINFÂNCIA e as estratégias
municipais de atendimento a crianças de 0 a 6 anos‖(2011-2014),ii identificando as estratégias
de organização que os sistemas municipais de ensino e as secretarias municipais de educação
vêm desenvolvendo para atender à educação infantil, no âmbito das unidades do Proinfância,
e sua adequação às condições de vida das crianças.
Na primeira etapa da pesquisa de campo do EIPP foi feita uma investigação da
implementação, funcionamento e ingresso de crianças no programa na Região Metropolitana
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do Estado, avaliando o impacto e os desafios por concentrar o maior contingente da população
do Estado. A segunda etapa da pesquisa de campo se estendeu a outras regiões do Estado do
Rio de Janeiro que já têm unidades do Proinfância em funcionamento. Nesta fase, a
investigação volta-se também para as práticas e organização dos espaços e tempos com as
crianças.
Este texto, baseado também na dissertação de Mestrado intitulada ― Leitura e Escrita:
vozes e imagens do Proinfância no Rio de Janeiro‖ faz um pequeno recorte da segunda etapa
da pesquisa institucionaliii, com o objetivo de conhecer a concepção de infância que norteia o
trabalho nas unidades do Proinfância do Estado e Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
através das imagens dos murais pedagógicos e relatos dos atores, delineando as aproximações
e distanciamentos que estão presentes nas práticas e artefatos encontrados e nos documentos
oficiais orientadores, como: Diretrizes Curriculares para Educação Infantil (Brasil, 2010) e os
Indicadores de Qualidade para Educação Infantil. (MEC-2009).

A fotografia como caminho teórico-metodológico
Inspirado na figura do colecionador, de Walter Benjamin, foi utilizada uma coleção de
fotografias dos murais e trabalhos dos alunos como mediadores no processo de criação desta
narrativa, somados às entrevistas com os membros da secretarias, gestores e professores, que
formam outra coleção, o conjunto de vozes dos atores.
Sua analogia entre conhecimento e coleção faz da figura do colecionador uma
inspiração para o pesquisador, que na sua interação com o objeto de pesquisa, vive a rotina de
um colecionador, que reúne os eventos, as falas, as imagens, as informações, numa busca de
afinidades e significados, construindo e reconstruindo a história do seu objeto de pesquisa,
através dos fragmentos.
―...cada objeto, fragmento, ou insignificância contém o todo. A totalidade se
revela na singularidade e os estilhaços se compõem em imagens como as de
um caleidoscópio‖.( KRAMER, 2009, p.290)

As fotografias carregam informações e podem se constituir como mediadoras de um
diálogo, pois estão marcadas por quem as criou, pelo contexto em que foram produzidas,
pelas pessoas retratadas e pelo olhar do outro, no caso do pesquisador, gerando novos
significados. Neste diálogo, pode-se perceber detalhes que não tinham sido notados antes,
construindo-se novos sentidos e re-significando relações e práticas.
A utilização da fotografia no trabalho de campo, acrescida de entrevistas, possibilitou
uma intercessão entre as práticas expressas pelas imagens e as vozes de quem está
diretamente ou indiretamente relacionado com aquela realidade expressa na imagem. São
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fragmentos que, sob diferentes ângulos, revelam e ocultam, instigando o pensar e repensar das
práticas.
[...]a fotografia adquire, metodologicamente, um papel de significativa
relevância, uma vez que, de forma visível, apresenta-se como fragmento
recordado de uma realidade sempre mais ampla. Mesmo como fragmento, é,
em si uma totalidade‖. (RIBES, 2005, p. 42)

Na construção desta narrativa foi utilizado um grupo de fotografias do banco de dados
do grupo de pesquisa (EIPP) auferidas durante a pesquisa de campo realizada em 2013-2014,
em sete unidades do Proinfância do Estado do Rio de Janeiro.
No processo de escolha das fotografias, buscou-se primeiramente as semelhanças das
imagens das diferentes unidades, fazendo uma aproximação com os relatos das entrevistas.
Após este momento, aconteceu o processo descrito por Benjamin (2011a):
―[...] os episódios cotidianos em que se percebem conscientemente as
semelhanças, são apenas uma pequena fração dos inúmeros casos em que a
semelhança os determina, sem que se tenha disso consciência. As
semelhanças percebidas conscientemente [...] em comparação com as
incontáveis semelhanças das quais não temos consciência, ou que não são
percebidas de todo, são como a pequena ponta do iceberg, visível na
superfície do mar, em comparação com a poderosa massa submarina‖.
(p.109)

Com a coleção nas mãos, inicia-se o processo de ―leitura‖ das imagens e surge a
pergunta: É possível ler as imagens? As imagens permitem uma tradução?
O olhar sobre a fotografia caminha, primeiramente, em direção ao passado que se liga
ao presente pela via da imaginação e da subjetividade de quem olha, trazendo novos
significados àquela imagem.
―As imagens, assim como as histórias nos informam [...] Quando lemos
imagens, de qualquer tipo, sejam pintadas, esculpidas, fotografadas,
edificadas ou encenadas, atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa.‖
(MANGEL, 2009, p.27)

No itinerário pelas sete unidades, em sete municípios do estado do RJ, o olhar foi
direcionado para os trabalhos expostos nos murais na intenção de construir hipóteses sobre a
concepção de infância e conhecimento que permeiam o trabalho dos professores e gestores
das unidades do Proinfância.
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Na passagem pelas unidades, realizou-se entrevistas com os professores, gestores e
auxiliares, no sentido de conhecer a organização e funcionamento de cada município,
registros fotográficos e observação das práticas nas salas. As imagens, conjugadas com os
depoimentos dos atores (a partir de suas experiências e práticas), entrevistas e observações
dos pesquisadores, através dos registros de campo, deram forma a esta narrativa, como um
álbum de retratos, cuja legenda reaviva a história dos acontecimentos.
As fotografias das unidades contam histórias vividas e trazem pistas sobre as práticas.
A análise das imagens, sob a lente do pesquisador, traz a legenda como parte essencial à
fotografia. ―Aqui deve intervir a legenda, introduzida a fotografia para favorecer a
literalização de todas as relações de vida e sem a qual qualquer construção fotográfica corre o
risco de permanecer vaga e aproximativa‖. (BENJAMIN, 2011a, p. 107)

O que dizem os murais sobre as práticas?
Os murais pedagógicos expressam o cotidiano vivido pelas crianças na escola, os
conhecimentos considerados importantes, a maneira de compartilhá-los, expressando o
projeto pedagógico da creche/escola.
Percorrendo as salas e os murais das sete unidades encontramos letras e números
por toda parte, representados em cartazes feitos pelas professoras e letras emborrachadas
presas nas paredes ou penduradas em forma de móbile, presentes nas turmas desde o
berçário.
Foto 1 - sala de 4 a 5 anos

Fonte: Banco e dados do EIPP

Foto 2 – sala de 2 a 3 anos

Fonte: Banco e dados do EIPP

Foram vistas muitas folhas impressas, cadernos, com desenhos variados, para as crianças
pintarem e fazerem exercícios grafo-motores de cobrir pontilhados e labirintos, com
objetivo de preparação para a escrita.
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Foto 3 - exercícios

Fonte: Banco e dados do EIPP

Foto 4 – sala do berçário

Fonte: Banco e dados do EIPP

Quando perguntadas sobre as práticas de leitura e a escrita desenvolvidas, a preocupação com
o sucesso escolar norteia o discurso:
―Utilizo as histórias e a partir delas, seleciono palavras para lançamento das letras do alfabeto‖(sic)
―É feito sempre com histórias e escrita de palavras e índices‖(sic), ―vou lendo e escrevendo,
simultaneamente. As crianças riscam. Há atividades de recorte e colagem de letras‖.(sic)

Foto 5 - mural de uma sala de 4/5 anos

Fonte: Banco e dados do EIPP

Foto 6 – mural de uma sala de 4/5 anos

Fonte: Banco e dados do EIPP

Além do trabalho de visualização do alfabeto e dos numerais, a maior parte das
escolas pesquisadas utiliza folhas impressas, com exercícios preparatórios para a escrita, ainda
subsistindo a concepção de que ler e escrever são habilidades conquistadas através de
exercícios de treino ortográfico e repetição de sons de letras.
Para isto, se expõe as crianças a uma infinidade de folhas impressas, afastando-a do
desenho, do faz de conta, da literatura, das artes plásticas e da brincadeira, que contribuem,
efetivamente, para o desenvolvimento da sua capacidade de expressão simbólica.
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De maneira descontextualizada e desprovida de sentido, as práticas
identificadas com os alfabetos[...] longe de contribuir para a formação das
crianças como leitoras, acentuam um trabalho pedagógico de treinamento,
instrução, escolarização de um objeto- escrita – que é cultural e social.
(KRAMER, NUNES e CORSINO, p.22, 2009)

Os murais das salas também obedecem a um padrão bem semelhante entre as escolas.
A presença do calendário, quadro de chamada por gênero, quadro de aniversariantes do mês e
cartazes com normas de convivência estão presentes em todas as escolas visitadas, variando
apenas, no formato e estilo. Muitos deles são padronizados e outros são feitos pelas
professoras.
O alfabeto tem um lugar de honra na arrumação dos murais e painéis. Normalmente
ficam em cima ou abaixo do quadro de giz ou quadro branco, e são, na maioria, letras
emborrachadas ou feitas em papel cartão. Os numerais também aparecem em cartazes e
números emborrachados, variando de 0 a 9 ou de 0 a 20. Os quadros brancos e de giz estão
em todas as salas, até das crianças menores. Os demais cartazes encontrados são relativos aos
projetos trabalhados e são confeccionados pelos adultos.
Foto 7 - quadro de chamada

Fonte: Banco e dados do EIPP

Foto 8 – mural de corredor

Fonte: Banco e dados do EIPP

Para decifrar as mensagens transmitidas pelas imagens, percebemos a presença
hegemônica do alfabeto e dos números nos murais, ocupando o espaço de outras
manifestações da linguagem. Este espaço é dividido com painéis elaborados pelos adultos e
figuras padronizadas, ora adquiridas por algum representante, ora reproduzidas pelos próprios
professores, na mesmice do tudo igual.
A presença de trabalhos que divulguem formas livres de comunicação e expressão de
sentimentos e da cultura infantil aparecem de forma muito tímida nos murais das escolas
pesquisadas.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010) apontam como
eixos norteadores da proposta curricular, as interações e a brincadeira, trazendo orientações
para as práticas, e diz que:
―Deve-se favorecer a imersão das crianças em diferentes linguagens e o
progressivo domínio de vários gêneros e formas de expressão: gestual,
verbal, plástica, dramática e musical‖ (p. 25)

Os trabalhos expostos nos murais dialogam com o expectador, valorizam a produção
da criança e desenvolvem sua percepção e olhar estético, já que ela também interage com a
produção do colega.
O registro a partir de imagens marca um momento importante e singular do
processo de ensino-aprendizagem: auxílio à memória, à sistematização, à
história ou ainda ilustração, adorno e enfeite. As imagens constituem o
próprio texto, que vibra, pulsa e diz sobre o mundo e a compreensão que
temos dele. (KRAMER, NUNES e CORSINO, 2009)

Uma escola sem trabalhos com autoria das crianças, nos murais, fica sem voz e,
calada, não narra para o outro o que foi vivido. Assim não deixa rastros do seu conhecimento
e do seu trabalho.
O grande desafio reside na adaptação dos Projetos Pedagógicos dos municípios às
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEIs), num movimento de
reestruturação das concepções de atendimento de crianças de 0 a 5 anos, visto a prevalência
de práticas instrucionais nas unidades pesquisadas, voltadas para a preparação para o Ensino
Fundamental.
A organização dos espaços-tempo se configuram como primeiro passo no
planejamento das ações dos profissionais de creches e pré-escolas. Sua organização
acontecerá de acordo com as concepções de infância e de desenvolvimento infantil, valores e
crenças e objetivos do grupo de profissionais da escola. Assim sendo, o primeiro passo é
oferecer oportunidades para compartilhar, discutir e entender valores, ideias, conhecimentos e
experiências sobre a criança e suas especificidades, num planejamento participativo e
democrático, envolvendo todos os profissionais da escola.

Dialogando com os atores sobre formação e proposta pedagógica
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O roteiro de entrevistas com professores, auxiliares e gestores (diretores ou
coordenadores pedagógicos) foi elaborado com quatro blocos de perguntas: Bloco I –
Proposta Pedagógica e Planejamento, Bloco II – Cooperação e Troca com as Famílias, Bloco
III – Práticas e Interações e Bloco IV – Materiais, Espaços e Mobiliários, sendo os dois
últimos blocos destinados a observações dos pesquisadores. As entrevistas foram realizadas
no segundo semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014, em visitas realizadas as unidades
do Proinfância no Estado do Rio de Janeiro.
Para fins deste estudo optou-se pela apresentação apenas de informações relativas à
Formação Continuada e Proposta Pedagógica dos municípios.
Em relação à Proposta Pedagógica, a maioria das unidades não tem uma proposta
pedagógica própria, utilizando a proposta da rede municipal que serve a todas as escolas de
Educação Infantil.
Existem municípios que os professores contam com uma coordenadora pedagógica e
em outros, a diretora exerce este papel. Os projetos chegam das secretarias de educação e os
professores fazem adaptações a sua realidade, são raros os relatos de participação na
elaboração destes projetos por parte dos gestores. As reuniões de planejamento variam
segundo a realidade de cada unidade e podem acontecer semanalmente, mensalmente, em
grupo ou individualmente. Um dos dificultadores apontados nas entrevistas é o fato dos
professores trabalharem em dois municípios, não havendo tempo para encontrar com seus
pares. Outra justificativa é o fato de não poder suspender o atendimento às crianças, ordem
dada pela própria secretaria de educação. Outro fato relevante é o fato das auxiliares não
participarem destas reuniões. A justificativa dada por alguns gestores é que elas precisam
ficar com as crianças para que possam se reunir com as professoras, pois o horário
estabelecido para planejamento dos professores não é coincidente, não garantindo o encontro
dos profissionais para uma discussão e elaboração coletiva. Sabe-se que quando os
profissionais não se reúnem é muito difícil construir uma identidade institucional.
Quanto aos Programas de Formação Continuada destaca-se que há eventualmente
cursos oferecidos pela secretaria, mas que ―raramente os professores podem participar‖
(Caderno de Campo, 4/11/2013). Tal relato evidencia a inexistência de uma política de
formação continuada organizada a fim de atender às questões do grupo de professores em
alguns municípios. Em apenas um dos municípios pesquisados, a Secretaria de Educação
promove palestras mensais e nos restantes estes encontros são eventuais.
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Considerações Finais
No diálogo das imagens e trechos das entrevistas, percebemos a urgência de
investimentos em formação continuada de professores e gestores para construção de um
espaço de estudo, discussão e reflexão sobre as práticas.
É fato que todas as crianças da educação infantil têm o direito à cultura oral e escrita,
mas estas devem acontecer com práticas de leitura literária, manuseio de livros e outros
suportes de texto, registros coletivos, trocas de experiências, acesso a diferentes linguagens,
teatro, artes, música, cinema, despertando o gosto pelas histórias e o desejo de aprender a ler e
escrever.
O que predominou durante a pesquisa, foram práticas de treinamento, com exercícios
de coordenação motora de cobrir pontilhados formando letras e números, cópias de palavras e
números, privilegiando o desenvolvimento motor. O alfabeto, presente desde o berçário, é
―trabalhado‖, em muitas unidades, letra a letra, com listas de palavras desenhadas pela
professora, de maneira descontextualizada e sem qualquer sentido para a criança.
Segundo Nunes, Kramer e Corsino (2009), ―práticas reais de leitura e escrita são
requisitos para formação do leitor‖. (p.215). As autoras trazem que a criança aprende sobre
leitura desde muito pequena e que é preciso propiciar oportunidades de leitura e escrita, num
processo rico em experiências significativas, com ― personagens, aventura, enredos em
desfechos alegres e tristes, situações engraçadas, irônicas, boas ou más ...‖. Através destas
narrativas, a criança não aprende somente elementos relacionados à aprendizagem de leitura e
escrita, mas se identifica, construindo significados para sua vida. Nos murais das unidades,
prevaleceu o trabalho do adulto, voltado para práticas educativas concernentes ao projeto que
estava sendo realizado, reduzindo as possibilidades das crianças criarem a partir do tema.
Pensar num atendimento de qualidade, que respeite as necessidades das crianças e
garanta sua participação e seu protagonismo, depende de investimentos em formação de
professores e gestores, valorização do trabalho da educação infantil e de seus profissionais,
discussões periódicas sobre a identidade, concepções e práticas de qualidade, com a
participação de todos, escola-família-comunidade, aquisição de materiais didáticopedagógicos e livros de literatura, avaliando periodicamente o trabalho realizado, criando
parâmetros de qualidade nas unidades do Proinfância baseados em padrões nacionais.
São muitos os desafios para se alcançar um atendimento de qualidade para todas as
crianças, entretanto finalizo, trazendo um fragmento da letra da música de Milton Nascimento
e Wagner Tiso, que sintetiza a intenção desse trabalho de pesquisa:
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“Se muito vale o que já feito,
mais vale o que será.
E o que foi feito
É preciso conhecer para
melhor prosseguir”.
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O PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ENSINO SUPERIOR
O presente painel tem como objetivo apresentar três Projetos de Iniciação Científica
(PIC) desenvolvidos na Universidade Iguaçu e analisar essa modalidade de projeto
como estratégia didática na Formação de Professores em nível superior. O primeiro
trabalho traz como título ―A escrita do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como
estratégia e instrumento de pesquisa no Curso de Pedagogia‖ e tem como objetivo geral
apresentar um levantamento dos temas dos trabalhos de conclusão do Curso de
Pedagogia dos anos de 2012 a 2015, buscando uma cartografia empírica das linhas de
pesquisa do referido curso. O segundo trabalho intitulado ―Caminhos de acesso à
educação e à justiça em Nova Iguaçu‖, traz como objetivo central investigar o acesso à
educação e à justiça em Nova Iguaçu, mais especificamente com os alunos dos cursos
de Pedagogia e Licenciaturas e Direito da Universidade Iguaçu; trata-se de um projeto
interdisciplinar que investigou as experiências dos alunos dos cursos em questão em
relação aos mecanismos de acesso às garantias educacionais e legais de exercício desses
direitos. O terceiro trabalho cujo título é ―Dificuldades e percepções de futuros
professores: um estudo sobre currículo nos Cursos de Licenciaturas‖ analisa os
indicadores educacionais, focando nos saberes profissionais efetivamente utilizados
pelos professores nos cursos de Licenciaturas em uma Instituição de Ensino Superior
(IES) e se estes contribuem para a formação dos alunos, futuros professores. O pano de
fundo do painel aqui sugerido é o Projeto de Iniciação Científica como importante
referencial de formação no Ensino Superior, enfatizando os aspectos relacionados à
pesquisa como um dos principais pilares dessa formação, apoiado na tríade
constitucional que configura uma universidade como lócus de ensino, pesquisa e
extensão, dimensões indissociáveis na prática cotidiana.
Palavras-chave: Projeto De Iniciação Científica. Formação de Professores. Ensino
Superior.
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A ESCRITA DO TCC COMO ESTRATÉGIA E INSTRUMENTO DE PESQUISA
NO CURSO DE PEDAGOGIA
Ana Valéria de Figueiredo da Costai
UERJ; UNESA; UNIG
Ilda Maria Baldanza Nazareth Duarte
UNIG; SEEDUC-RJ
Vanessa Monteiro Ramos Gnisci
UNIG; SEMED-Duque de Caxias
Resumo:
O presente projeto tem como foco a escrita de trabalho de conclusão de curso e seus
temas no Curso de Pedagogia, partindo do princípio que a pesquisa é uma estratégia
didática de formação continuada, via iniciação científica e pela elaboração do trabalho
de conclusão no fim do curso. Além de estar presente nos debates atuais, a formação
continuada tem sido colocada como uma das prerrogativas da Educação Superior, como
reza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96. Observando-se o que
diz a lei, a formação contínua – pessoal e profissional - estão estreitamente intrincadas à
formação sociocultural dos sujeitos, o que faz da universidade um local decisivo na
trajetória acadêmica dos professores, licenciandos e estudantes em geral. A investigação
proposta é de orientação quanti-qualitativa. A pesquisa quanti-qualitativa, também
denominada como multimétodo por Campbell e Fiske (1959, citado por Jick, 1979),
orienta o pesquisador à utilização cuidadosa dos métodos quantitativos e qualitativos na
coleta e construção dos dados Também indica que esses mesmos dados sejam
criteriosamente analisados ao longo do estudo, apontando ou não a necessidade de
mudança dos rumos da pesquisa. No estudo aqui proposto foi levada em conta a
tabulação dos dados de forma a que se tenha acesso a uma parte numérica significativa
dos trabalhos concluídos e depositados nas bibliotecas do campus. A categorização dos
temas pesquisados pelos alunos do Curso de Pedagogia tem sido produtiva no sentido
de uma tentativa de compreensão dos valores que estes trazem e de suas necessidades e
interesses para que a universidade, na medida do possível, amplie o leque de opções de
formação inicial, continuada e, poderíamos dizer, a formação concomitante e
permanente como, de fato, uma estratégia didática pela pesquisa.

Palavras-chave: Projeto de Iniciação Científica; Trabalho de Conclusão de Curso;
Formação de Professores.

I - INTRODUÇÃO
Além de estar presente nos debates atuais, a formação continuada tem sido
colocada como uma das prerrogativas da Educação Superior, como reza a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, em seu artigo 43:
a Educação Superior tem como finalidade: I – estimular a criação
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
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reflexivo; II – formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar
na sua formação contínua; [...] V – suscitar o desejo permanente
de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração; [...] (grifos nossos).

Observando-se o que diz a lei, a formação contínua – pessoal e profissional estão estreitamente intrincadas à formação sociocultural dos sujeitos, o que faz da
universidade um local decisivo na trajetória acadêmica dos professores, licenciandos e
estudantes em geral. Dessa forma, o presente projeto tem como foco a escrita de
trabalho de conclusão de curso e seus temas no Curso de Pedagogia, partindo do
princípio que a pesquisa é uma estratégia de formação continuada, via iniciação
científica e pela elaboração do trabalho de conclusão no fim do curso. Dessa forma, o
estudo elaborou um levantamento dos temas dos trabalhos de conclusão do Curso de
Pedagogia dos anos de 2012, 2014 e primeiro semestre de 2015.
As etapas do estudo seguiram dessa forma: (1) levantamento dos principais
temas de monografias e agrupamento por assuntos, mapeando as linhas de pesquisa do
Curso de Pedagogia; (2) elaboração de um banco de palavras-chave na sugestão de
unificação do uso dessas palavras no Curso de Pedagogia; (3) articulação os assuntos
pesquisados com as disciplinas do curso, ressaltando seus pontos fortes e atentando
onde as fragilidades devem ser mais bem trabalhadas.
2 - MATERIAL E MÉTODOS
A investigação proposta é de orientação quanti-qualitativa. A pesquisa quantiqualitativa, também denominada como multimétodo por Campbell e Fiske (1959, citado
por Jick, 1979), orienta o pesquisador à utilização cuidadosa dos métodos quantitativos
e qualitativos na coleta e construção dos dados Também indica que esses mesmos dados
sejam criteriosamente analisados ao longo do estudo, apontando ou não a necessidade
de mudança dos rumos da pesquisa. No estudo aqui proposto foi levada em conta a
tabulação dos dados de forma a que se tenha acesso a uma parte numérica significativa
dos trabalhos concluídos e depositados nas bibliotecas do campus.
Nesse sentido, as abordagens não se excluem e, ao contrário, se complementam
alimentando o olhar do pesquisador. Segundo os autores citados por Jick, a combinação
de técnicas dessas duas naturezas torna a pesquisa mais densa e reduz os problemas de
adoção de um único caminho. Ainda, a utilização de uma abordagem exclusivamente
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quantitativa pode empobrecer a visão do pesquisador em relação ao contexto onde são
coletados os dados, impedindo a análise mais apurada das diversas faces do objeto
pesquisado.
4 - PROCEDIMENTOS
Apresentamos a seguir os procedimentos que foram tomados no decorrer da
pesquisa referente ao período setembro/2015 a fevereiro/2016. Demos início ao
levantamento dos temas depositados na biblioteca do campus com a finalidade de
identificar os temas efetivamente trabalhados pelas alunas do Curso de Pedagogia neste
intervalo de tempo e, nessa busca, sentimos a necessidade de ampliar o espaço de tempo
da pesquisa, que a princípio seria 2010 para 2012. Em face das interrupções na
sequência devido a não formação de turmas ficando assim definidos os anos para a
pesquisa: 2010, 2012, 2013.2, 2014 e 2015.
A partir da seleção dos títulos e respectivas palavras-chave, iniciamos os
debates e reflexões do Parecer CNE/CP de 05/2006 e Resolução CNE/CP nº 01 de
15/05/2006 para subsidiar a reorganização e, se necessário, a matriz curricular do curso
nas reuniões com os pesquisadores (Centro de Estudos) que se realiza semanalmente,
sendo um dos objetivos da empreitada iniciada com a pesquisa, ou seja, contribuir
significativamente para melhoria da qualidade do curso em questão. Seguem as
propostas que se tornaram ações
Em um primeiro momento, buscamos despertar nas alunas para o significado da
pesquisa e a importância da mesma em sua formação e nos reportamos à obra ―Educar
pela pesquisa‖ (DEMO, 1997), que discute a perspectiva da pesquisa tornar-se uma
maneira própria de aprender, pela qual o aluno deixa de ser objeto de estudo,
assumindo-se como sujeito na construção do conhecimento. O autor defende que educar
pela pesquisa exige rigor e que o professor e o aluno tomem a pesquisa como princípio
científico e educativo no seu cotidiano. Assim, ao participar do um grupo de pesquisa, o
aluno da graduação se concebe como copartícipe de sua formação, não depositando
apenas nos professores e na instituição escolar a responsabilidade do seu
desenvolvimento acadêmico.
Em um segundo momento nossa intenção era gerar conhecimentos novos, gerais,
organizados, válidos, transmissíveis, além da busca do questionamento sistemático,
crítico e criativo, tendo como referencial o texto de André (2007) que discute as
mudanças no cenário da pesquisa educacional, conclamando pesquisadores,
principalmente na área da Educação, para que reflitam sobre o fato do que se pode
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considerar como pesquisa, não sem antes afirmar que a pesquisa é uma empreitada
coletiva.
E, no terceiro momento, empreendemos a categorização dos temas pesquisados
pelos alunos do Curso de Pedagogia, o que tem sido bastante produtivo no sentido de
uma tentativa de compreensão dos valores que estes trazem e de suas necessidades e
interesses para que a universidade, na medida do possível, amplie o leque de opções de
formação inicial, continuada e, poderíamos dizer, a formação concomitante e
permanente.
4 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERCURSO
Em relação ao desenvolvimento no decorrer deste período, o grupo se manteve
coeso, frequente nas reuniões semanais e no levantamento dos temas arquivados na
biblioteca, ressaltando que foi um trabalho persistente e árduo em face de arquivos terem
se extraviado, sendo necessário recorrer a e-mails de ex-alunas solicitando o envio do
material (tarefa que demandou tempo).
Ressaltamos que o período em questão - setembro a dezembro 2015 - foi
bastante atribulado em face de feriados, congresso e atividades internas o que, de certa
forma, interferiu no andamento dos trabalhos. Após essa coleta de dados preliminares, se
iniciou a categorização dos temas por segmento/área de conhecimento, em linhas gerais:
educação infantil, educação fundamental e denominamos outros os temas ligados à
educação, mas não diretamente agregado a um segmento determinado.
Essa tarefa foi realizada entre outras nos encontros semanais, tais como também
leitura dos documentos com objetivo de constatar, mesmo que preliminarmente, se o
curso em questão atende às diretrizes imanadas pelo MEC, além da efetiva necessidade
dos alunos, o que possibilita um olhar mais apurado da e alguns aspectos da realidade.
Destacamos que os alunos bolsistas e colaboradores apresentaram desempenho
superiores, bem como a sintonia entre professoras orientadoras, bolsista e colaboradoras.
Abaixo são apresentados os quadros da primeira categorização, elaborados
pela equipe a partir dos levantamentos dos títulos:
QUADRO RESUMO DOS TEMAS DOS TCCS 2010
EDUCAÇÃO INFANTIL
Título do trabalho

Palavras-chaves

A importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil

Ludicidade – Aprendizagem – Educação Infantil

A brincadeira como forma de aquisição do conhecimento na
educação infantil

Brincadeira – Conhecimento – Educação Infantil

Diagnóstico pedagógico através da avaliação para crianças
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com deficiência mental de 04 a 06 anos
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Título do trabalho

Palavras-chaves
Ludicidade – Aprendizagem – Séries Iniciais

A importância do lúdico nas séries iniciais
Bullying: Atitudes agressivas ou formas de brincadeiras

Bullying – Agressividade - Crianças

O processo de alfabetização na perspectiva do letramento

Letramento – Alfabetizar - processo

A importância da orientação sexual no processo ensino- Orientação sexual – Processo ensino-aprendizagem –
aprendizagem
Jovens
Avaliação – Ensino-aprendizagem - Processo

Avaliação para a construção do conhecimento
Alfabetização de jovens e adultos: uma necessidade dos
tempos atuais

Alfabetização – EJA – Compromisso
Dislexia – Diagnóstico – Avaliação

Dislexia
OUTROS
Título do trabalho

Palavras-chaves

O pedagogo empresarial – Desafio do século XXI
Gestão participativa: a importância da participação da
comunidade na elaboração do projeto político pedagógico
Um novo campo de atuação: o pedagogo nas forças armadas
A importância do ato de avaliar desde as séries iniciais

Pedagogo – Empresa - Desafio
Projeto Pedagógico – Gestão – Participação
Pedagogia – Não escolar – Horizontes – pedagogo
Avaliação – Qualidade – Compromisso
Escrita – Primórdios – Evolução

A evolução da escrita
Pedagogia empresarial: a atuação do pedagogo na empresa

Empresa – Pedagogia – Clima organizacional

A importância do pedagogo no clima organizacional

Pedagogia Escolar – Empresa – Oportunidades

A importância do pedagogo nas organizações empresariais

Pedagogia Escolar – Empresa – Oportunidades
Gestão – Participação – Coletividade

Gestão Escolar: uma forma de gerir com participação
O pedagogo e sua ação motivadora na empresa

Pedagogo – Motivação – empresa

Escola: corpo social

Escola – Atores sociais – Trabalho

Gestão participativa para a construção de uma escola de
qualidade

Gestão participativa – Qualidade – coletividade

Gravidez na adolescência: as consequências de uma gravidez
não planejada na vida do adolescente e o papel da escola

Gravidez – Adolescentes – Escola

Gestão escolar: o papel do gestor no espaço escolar

Gestor – Participação – Qualidade
Gestão – Participação – Democracia

Desafios da gestão democrática

Tecnologia – Informática – Ensino-aprendizagem

Informática educativa
Pedagogia empresarial: A importância do pedagogo no
âmbito empresarial

Empresa – Pedagogia - Qualidade

A participação da pedagogia e do pedagogo no processo
T&D empresarial

Empresa – Pedagogia - Qualidade

QUADRO RESUMO DOS TEMAS DOS TCCS 2012
EDUCAÇÃO INFANTIL
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

A Importância da Ludicidade no Desenvolvimento Infantil

Ludicidade – criança – desenvolvimento.

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
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TÍTULO

PALAVRAS CHAVES
Arte e Educação – Desenvolvimento – Séries
Iniciais do Ensino Fundamental.

Arte-Educação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental
A Afetividade Como Fator Determinante do Êxito na
Atuação Docente

Afetividade – Ensino-aprendizagem – construção
Formação – jovens e adultos – EJA.

Formação na Educação de Jovens e Adultos
OUTROS
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES
Pedagogo Hospitalar – Classe Hospitalar - Inclusão

A atuação do Pedagogo na Classe Hospitalar
Pedagogia empresarial, o pedagogo no âmbito da gestão.

Motivação – Capacitação – Desenvolvimento

A atuação do pedagogo na socialização de jovens excluídos
do contexto social

Grupos sociais – educação popular – cidadão.
Integração – escola – comunidade

Integração: Comunidade e Escola
Pedagogia na sociedade brasileira: uma reflexão sobre a área
de educação

Pedagogia – Sociedade Brasileira – Educação.

QUADRO RESUMO DOS TEMAS DOS TCCS 2013
EDUCAÇÃO INFANTIL
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

O ensino de artes como ferramenta motivadora na Educação
Infantil

Educação Infantil – Arte – Motivação.

A importância de trabalhar os valores morais na Educação
Infantil

Valores – educação infantil – cidadania

A importância do coordenador pedagógico: um olhar na
educação infantil

Coordenador Pedagógico – Planejamento –
Educação Infantil

O lúdico como ferramenta indispensável no fazer docente na
Educação Infantil

Políticas Públicas – Educação Infantil – A
Ludicidade – Prática docente.

A importância do lúdico na Educação Infantil

Ludicidade – Desenvolvimento – Criança.
Aprendizagem

Os desafios da inclusão de alunos com Síndrome de Down
em turmas de Educação Infantil

Inclusão – Síndrome de Down – Educação Infantil
Inclusiva.

A importância dos Jogos Lúdicos na Educação Infantil

Jogos lúdicos – brincadeiras – ensino aprendizagem
e educação infantil.

A formação do professor na educação infantil: uma tarefa
necessária

Educação Infantil – Políticas Públicas, Saberes
Docente – Formação Continuada.

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

Atuação do professor no processo de ensino-aprendizagem
com crianças autistas

Educação inclusiva, autismo, prática docente.

A Avaliação
quantidade?

Escolar

na

atualidade:

qualidade

ou

A Educação de Jovens e Adultos como ferramenta de
inclusão
A reflexão da EJA na visão de Paulo Freire
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Alfabetização
Dificuldade de Adaptação da Criança na Pré-Escolar:
Fatores sociais, psicológicos.

Adaptação, fatores sociais, fatores psicológicos,
desenvolvimento.

O Ensino da Língua Estrangeira no Ensino Fundamental do
1º Segmento

LDB, Currículo, Língua Estrangeira nas séries
iniciais, O ensino da Língua Estrangeira.

A afetividade no processo educacional

Afetividade. Aprendizado. Cotidiano Escolar

A atuação do Orientador Educacional no âmbito da escola
básica (Ensino Fundamental- 1º segmento) frente aos
desafios da atualidade

Orientação Educacional, educação, colaboração e
relação.

OUTROS
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

A Importância de uma Gestão eficiente e eficaz no âmbito
escolar

Gestão democrática; Liderança; Sinergia; Eficácia.

Gestão Escolar: Otimizando o Espaço Escolar.

Participação. Gestão. Democracia. Aprendizagem

Gestão escolar: um olhar democrático

Gestão democrática – participação – função social

O Pedagogo e a Liderança: O papel do líder e a influência
exercida na vida de seus colaboradores
Gestão Escolar Democrática: A Base do Sucesso Escolar
A gestão escolar e o trabalho integrado com as famílias
Agressão X Violência – Influência no aspecto psicossocial
do cotidiano escolar

Pedagogo. Liderança. Educação. Gestão
democrática
Participação, Democracia, Gestão, Qualidade.
Gestão Escolar – Participação – Família
Agressão, reflexão, prevenção, transformação e
educação.

QUADRO RESUMO DOS TEMAS DOS TCCS 2014
EDUCAÇÃO INFANTIL
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

A contribuição do lúdico para construção da aprendizagem
dos alunos na Educação Infantil

Lúdico, jogos, brincadeiras, aprendizagem.

A Avaliação na Educação Infantil

Educação infantil-avaliação-qualidade

Disciplina Aplicada na Educação Infantil

Ensino Fundamental, Disciplina, Autoridade,
Cidadania.

Os desafios da inclusão de alunos com Síndrome de Down
em turmas de Educação Infantil

Inclusão, Síndrome de Down, Educação Infantil
Inclusiva.

A Música no Processo de Ensino Aprendizagem na
Educação Infantil

Música na Educação Infantil. Desenvolvimento
social através da música.

Brinquedoteca: Espaço lúdico para a Educação Infantil

Brinquedoteca, Educação Infantil, desenvolvimento
da Criança.

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

Educação de jovens e adultos: o resgate da cidadania no
processo de alfabetização

Educação de Jovens e Adultos; Analfabetismo
funcional; Metodologia de ensino; Promoção à
cidadania.

A Ação Pedagógica do Professor Frente ao Educando com
Dificuldades de Aprendizagem

Dificuldade de aprendizagem, professor, aluno.
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O papel da família no processo de aprendizagem da criança

Família. Escola. Ensino-aprendizagem.

Provas, Testes e Exames: instrumentos de avaliação na
busca por uma educação de qualidade?

Instrumentos de avaliação. Qualidade.
Desenvolvimento

Aprovar ou reprovar? A importância da avaliação da
aprendizagem no cotidiano das práticas docentes.

Avaliação-processo-qualidade

O conselho de Classe como espaço de discussão docente.

Conselho de classe – participação – reflexão.

Avaliação Escolar: Processo ou Punição?

Avaliação, Processo, Cotidiano.

A afetividade no processo educacional

Afetividade. Aprendizado. Cotidiano Escolar

Indisciplina Escolar: uma vilã no desgaste pedagógico?

Palavras chaves-indisciplina-parceria-espaço
escolar

A afetividade como ferramenta para o processo de ensino
aprendizagem

Afetividade- Relação Afetiva –Aprendizagem
Significativa

OUTROS
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

Educação inclusiva em escola pública: realidade ou desafio?

lnclusão - Deficiência - Necessidades Educacionais
Especiais.

Gestão participativa como instrumento de democratização
do espaço escolar

Democratização escolar; Administração
educacional; Gestão escolar.

Importância da integração escola-família no contexto dos
cursos de Qualificação Profissional

Aprendizagem - Família – Escola – Integração

O Gestor escolar frente aos desafios da inclusão
Gestão escolar e as relações interpessoais no cotidiano

Necessidades especiais. Inclusão. Gestão
Interpessoais, cotidiano escolar, democrática,
gestão, educação.
Empresa – Mediação – formação

O pedagogo e o seu papel na empresa
O pedagogo em espaços não escolares: reflexões da sua
atuação na empresa

Pedagogo, empresa, transformação social.

QUADRO RESUMO DOS TEMAS DOS TCCS 2015
EDUCAÇÃO INFANTIL
TÍTULO
A abordagem do letramento na Educação Infantil

PALAVRAS CHAVES
Letramento. Educação Infantil. Formação docente.
Leitura. Escrita.

A Psicomotricidade contribuindo no Desenvolvimento do
Processo Ensino Aprendizagem da Educação Infantil

Psicomotricidade. Desenvolvimento Motor.
Aprendizagem.

A importância do lúdico como ferramenta de aprendizagem
na Educação Infantil

Educação Infantil. Atividades lúdicas.
Desenvolvimento psicomotor. Brinquedoteca.
Estímulo às relações interpessoais

A Importância do brincar na Educação Infantil
A Importância da afetividade na Educação Infantil
O lúdico na Educação Infantil
A importância da contação de história na Educação Infantil
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Brincar. Brincadeira. Educação Infantil.
Afetividade. Afetividade na Educação Infantil.
Prática Docente.
Ludicidade. O brincar. Lúdico na Educação
Infantil.
Contação de histórias. Educação Infantil.

8088

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

10
Aprendizagem.
A arte no desenvolvimento e aprendizagem da criança na
Educação Infantil
A importância do brincar na educação infantil

Artes. Desenvolvimento Infantil. Aprendizagem.
Brincar, Brincadeira, Educação Infantil.
Avaliação; Educação Infantil; Ensinoaprendizagem; Práticas Pedagógicas.

A Avaliação Escolar na Educação Infantil

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

A importância do lúdico na alfabetização nos espaços de
ambiente alfabetizador

Lúdico. Alfabetização. Aprendizagem.

Práticas Educativas contemporâneas na educação de jovens
e adultos - EJA

Educação de Jovens e Adultos. Tecnologia.
Ensino-aprendizagem.

A importância do lúdico na alfabetização

Brincar. Lúdico. Alfabetização.

Qual o real papel da afetividade no processo ensinoaprendizagem?

Afetividade. Ensino-aprendizado. Professor.

Síndrome de Down: Os Professores estão preparados para
atender a criança com Síndrome de Down nas séries iniciais
do ensino fundamental na escola regular?

Síndrome de Down. Educação Especial e Inclusiva.
Capacitação Profissional.

Avaliação Escolar no 2º segmento do Ensino Fundamental:
Métodos e Instrumentos
O verdadeiro valor da avaliação

Avaliação; processo; instrumentos; métodos;
resultados; objetivo.
Avaliação da aprendizagem, ato amoroso, reflexão.

OUTROS
TÍTULO

PALAVRAS CHAVES

O papel da gestão democrática na construção de uma escola
inclusiva

Gestão democrática, escola inclusiva,
democratização escolar.

Tecnologia Educacional: O Uso do Computador e Suas
Ferramentas na Educação

Informática; computador; educação e ensinoaprendizagem.

Pedagogia Hospitalar: A importância do trabalho
pedagógico na recuperação de crianças e adolescentes
hospitalizados

Pedagogia hospitalar; Humanização; Educação;
Saúde.

Gestão democrática: liderança e trabalho em equipe

Liderança, gestão escolar, Estilos de liderança,
Trabalho em equipe.

A importância da integração entre a família e a escola

Ensino e Aprendizagem; Família e Escola;
Desenvolvimento.

Representações sociais: o que pensam os alunos do curso de
pedagogia sobre as relações étnico-raciais

Representações Sociais, Relações Étnico-Raciais,
formação docente, diversidade.

A terceira etapa do estudo, qual seja a categorização dos TCCs e a análise mais
aprofundada dessa categorização, vem apontando uma diferenciação dos temas trabalhados em
relação à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Como por exemplo, o lúdico é um dos
temas mais trabalhados quando relacionado à Educação Infantil e o tema Gestão, tem sido mais
estudado relacionado ao Ensino Fundamental.

ISSN 2177-336X

8089

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

11
Ainda há um número maior de trabalhos que versam sobre a pedagogia não
escolar, apontando o atual estado da pedagogia em outros espaços tais como empresa,
hospitais entre outros.
A temática étnico-racial também aparece bem recentemente (2015) e de forma
tímida – apenas um TCC contempla esse foco - , o que nos faz refletir sobre a produção
de trabalhos nessa área de estudos, visto o Curso de Pedagogia em questão ter uma
disciplina para esse debate e, além disso, a lei 10639/03 ter sido promulgada há treze
anos, tornando o estudo da história e cultura afro-brasileira obrigatório nas escolas e
universidades.
A preocupação com a Educação Especial/Inclusiva é notada em vários dos
títulos, principalmente relacionado a trabalhos do Ensino Fundamental, provavelmente
por conta da inclusão de alunos com necessidades especiais/deficiência nas escolas
regulares, tornando-se uma área de estudos na busca de encaminhamentos didáticos e
metodológicos para o professor em sala de aula.
A análise que aqui apresentamos, cada vez que a estudamos, apresenta-nos
novas facetas, não estando encerrada e muito menos, definitivamente acabada. Contudo,
já podemos vislumbrar caminhos para mudanças no currículo do Curso de Licenciatura
em Pedagogia, pensando em dinamizar algumas áreas e, ao mesmo tempo, refletir sobre
outras. Caminhos em constante movimento na formação de professores.

REFERÊNCIAS
ANDRÉ, M. Questões sobre os fins e sobre os métodos de pesquisa em educação. In:
Revista Eletrônica de Educação. Disponível em: <http//:www.reveduc.ufscar.br/
index2.php?option=com_content&task-view&id=37&Ite>. Acesso em: 16 jun. 2015.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BRANDÃO, Z. Pesquisa em Educação. Conversas com pós-graduandos. Rio de
Janeiro: Ed PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2002.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas emendas. 4
ed. Rio de Janeiro: Degrau Cultural, 2011.
_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394 de 20 de dezembro de
1996. Brasília: 1996.
DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 1997.

ISSN 2177-336X

8090

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

12
GATTI, B. A. Formação continuada de professores: a questão psicossocial. Cad.
Pesquisa, N.119. São Paulo, 2003. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S01001574200300020001>. Acesso em: 16 jun. 2015.
JICK, T. Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action. In:
Administrative Science Quartely, vol 24, n. 4, december 1979, p. 602-611.
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola. Teoria e Prática. Goiânia:
Alternativa, 2004

ISSN 2177-336X

8091

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

13
CAMINHOS DE ACESSO À EDUCAÇÃO E À JUSTIÇA EM NOVA IGUAÇUii
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Ilda Maria Baldanza Nazareth Duarte
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Resumo:
Nos dias atuais muito se tem debatido sobre o acesso à educação e à justiça como
direitos constitucionais garantidos, mas muitas vezes, não efetivados no dia a dia.
Inúmeras vezes na vida cotidiana esses direitos primordiais do ser humano são
desrespeitados em detrimento de uma pseudo-organização social, que controla muito
mais do que educa, e cerceia o caminhar para a autonomia e a prática da liberdade.
Tomando por base o descrito, o presente trabalho tem como objetivo investigar como
tem sido o acesso à educação e à justiça, mais especificamente com os alunos dos cursos
de Pedagogia e Direito de uma universidade privada na Baixada Fluminense, no estado
do Rio de Janeiro (Brasil). Nesse sentido, entende-se currículo como um artefato que
ultrapassa as disciplinas escolares, trazendo para o centro do debate as ações que têm
centralidade a questão do conhecimento como poder, ou seja, os mecanismos que
permitem o acesso à educação e à justiça são também currículo de maneira ampla.
Assim, um currículo é sempre retrato de uma época e suas demandas sociais, políticas,
históricas, culturais e muitas outras inseridas nas tramas cotidianas. Os autores que
sustentam o debate inicial são Estevão, Gatti, Freire entre outros, além de documentos
oficiais tais como a Constituição Federal. A pesquisa é de abordagem qualitativa, com a
Análise de Conteúdo de Bardin (1977), através da análise das respostas a um pequeno
questionário respondido por alunos do Curso de Pedagogia e de Direito de uma
universidade privada do Rio de Janeiro. É importante destacar que o estudo ora
apresentado tem caráter interdisciplinar, reafirmando a concepção de que currículo é
sempre escolha política e instrumento de conhecimento e poder, fruto de escolhas e
opções situadas e negociadas.
Palavras-chave: Projeto de Iniciação Científica. Pedagogia e Direito. Ensino Superior.

1. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais muito se tem debatido sobre o acesso à educação e à justiça
como direitos constitucionais garantidos, mas muitas vezes, não efetivados no dia a dia.
No cotidiano, esses direitos primordiais do ser humano são desrespeitados em
detrimento de uma pseudo-organização social que controla muito mais do que o educa e
encaminha para a autonomia e à prática da liberdade.
Tomando por base o descrito anteriormente, o presente artigo é fruto do Projeto
de Iniciação Científica ―Caminhos de acesso à Educação e à Justiça em Nova Iguaçu‖iv
teve como objetivo investigar como tem se dado o acesso à educação e à justiça em
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Nova

Iguaçu,

mais

especificamente

com

os

alunos

dos

cursos

de

Pedagogia/Licenciaturas e Direito da Universidade Iguaçu.
O projeto, de abordagem interdisciplinar, reafirma a concepção unitária de que
educação e acesso à justiça são direitos fundamentais do ser humano, conforme lhe
concede e garante o caput do artigo 5º da Constituição Federal (1988): ―todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade [...]‖.
Direitos esses reafirmados e enfatizados na plenitude do artigo 6º no mesmo
documento: ―são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição‖.
Complementando a base legal que amparou o projeto, citamos também a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9394/96 no que diz respeito à prática
da pesquisa no âmbito universitário, colocada como uma das prerrogativas da Educação
Superior, como reza em seu artigo 43:
a Educação Superior tem como finalidade: I – estimular a criação
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo; II – formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar
na sua formação contínua; [...] V – suscitar o desejo permanente
de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração; [...] (grifos nossos).

Observando-se o que diz a lei, a formação para a pesquisa – pessoal e
profissional -, está estreitamente intrincada à formação sociocultural dos sujeitos, o que
faz da universidade um local decisivo na trajetória acadêmica dos professores,
licenciandos e estudantes em geral.
A intenção explícita da pesquisa ao buscar os alunos do curso de Pedagogia e
Licenciaturas e Direito foi conhecer como tem sido efetivado o acesso à educação e à
justiça no cotidiano desses sujeitos, buscando o entendimento dos mecanismos que
dificultam e, em contrapartida, os que facilitam esse acesso. A pesquisa também se
justificou por apontar, através de uma análise sistemática dos dados coletados, quais as
ações que podem ser empreendidas, reforçadas ou, até mesmo, evitadas pela
Universidade no sentido de atender aos anseios dos alunos e contribuir, mais
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pontualmente, como lócus de formação privilegiado, na formação inicial e continuada
em pesquisa dos alunos.
Dessa forma, estabelecemos como questões norteadoras do projeto: como os
alunos relatam o acesso à educação e à justiça no seu cotidiano? Qual a importância que
os alunos atribuem à Universidade no encaminhamento do acesso à educação e à
justiça? Quais as estratégias mais apontadas por esses sujeitos no seu cotidiano? Há
diferenças no acesso à educação e no acesso à justiça? Se há, quais? Se não há, por quê?
Em vista do que falam os alunos, quais as estratégias de implementação de ações de
extensão na própria universidade que promovam convênios e acordos de cooperação
técnica com entidades e órgãos oficiais na busca de encaminhamentos nos casos mais
recorrentes e urgentes?
Partindo dessas questões, a pesquisa, de cunho quanti-qualitativo, levou em
conta a tabulação dos dados de forma a que tivéssemos acesso às respostas de uma parte
numérica significativa dos sujeitos respondentes e, sobretudo, a qualidade das respostas
dos mesmos. Para tal, foi realizada a coleta de dados in loco, com a aplicação de
questionários nos períodos apontados pelo estudo.
O projeto também se caracterizou por um forte apelo que vai ao encontro da
regimentação legal na manutenção da tríade que caracteriza uma universidade: pesquisa,
ensino e extensão, como preconiza a Constituição Federal em seu artigo 207: ―as
universidades gozam de autonomia didático-científica, [...] e obedecerão ao princípio
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (grifos nossos).
A apresentação sistemática dos resultados da pesquisa para Universidade tem
como objetivo a possibilidade de ser mais um subsídio no emprego de recursos de
ordem financeira, patrimonial, humana, além de outros que se julgarem necessários, na
prática e efetivação das ações de formação continuada. Do ponto de vista dos docentes,
os resultados podem sinalizar onde e como incentivar e orientar os licenciandos na
busca dessa formação que prima pela divulgação das amplas concepções de formação
continuada que ocupam hoje o cenário do qual somos atores e sujeitos.
2. APONTAMENTOS TEÓRICOS
Estevão (2004, p. 35) assim se pronuncia: ―o conceito de justiça articula-se
intimamente com outros conceitos, como o de igualdade, de equidade, de liberdade, de
mérito, de poder e autoridade, entre outros [...]‖. Na verdade, o conceito de justiça é
inseparável do de educação, de tal modo que Sturman citado por Estevão (2004)
considera que ―no contexto escolar a justiça social não é algo de diferente da educação‖.
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De acordo com o autor, a temática da justiça tem despertado grande interesse a
partir da década de 1970 com o re-equacionamento dos princípios de igualdade face aos
princípios de liberdade, herdados dos ideais da Revolução Francesa do século XVIII.
Ainda, mesmo com as tentativas neoliberais de retirar de cena esse debate na década de
1980, a temática continuou a ser pauta em ascensão em diversos países, fortalecendo-se
em vários campos do saber (ESTEVÃO, 2001).
Estevão (2001, p. 7) esclarece que.
[...] muitos autores, que não apenas os de tendência liberal, se têm
congregado na mira de encontrar a boa teoria da justiça e de a
confrontar [sic] com abordagens de bem comum, de equidade, de
comunidade, de direitos humanos, de multiculturalismo, enfim, de
democracia, em termos que têm mobilizado conhecimentos não
apenas filosóficos, mas também políticos, jurídicos, éticos,
sociológicos e organizacionais.

Ouvir o que dizem os alunos, ingressantes e concluintes dos cursos de
licenciatura mostrou-se bastante produtivo no sentido de uma tentativa de compreensão
dos valores que os alunos trazem e de suas necessidades, para que a universidade, na
medida do possível, amplie o leque de opções em relação á formação inicial e
continuada tendo em vista que a formação continuada toma hoje, na formação pessoal e
profissional, uma dimensão central.
Assim, é importante ressaltar que, neste projeto, a concepção de justiça não foi
tratada apenas.
[...] no sentido jurídico ou de acordo com os padrões de práticas que
ocorrem nos tribunais. Antes, ela será enquadrada nas questões da
gestão e distribuição de interesses e de poder, na problemática dos
direitos que excede o quadro normativo de um país, no contexto da
democracia e da igualdade; isto é, ela será estudada, sobretudo nas
suas dimensões sociológicas e políticas, tendo presente a sua aplicação
ao campo da educação [...].

Para além desse ponto, o PICv é também uma estratégia de formação
continuada, tão candente nos dias atuais. Segundo Libâneo (2004, p. 227) ―a formação
continuada é condição para a aprendizagem permanente e para o desenvolvimento
pessoal, cultural e profissional de professores e especialistas‖. Nesse sentido, investigar
estratégias de formação no local da formação é também apreender as estratégias dessa
formação, podendo-se, através das respostas, reforçar e/ ou criar outras maneiras de
ampliar esse desenvolvimento.
É ainda o mesmo autor (id. ib.) que fundamenta os conceitos de formação
continuada e formação inicial:
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o termo formação continuada vem acompanhado de outro, a
formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de
conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação
profissional complementado por estágios. A formação
continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio
contexto de trabalho e ao desenvolvimento de uma cultura geral
mais ampla, para além do exercício profissional (grifos do
autor).
Gatti (2003, p. 202) descreve pesquisa realizada em programa de formação
continuada para professores, onde ressalta que ―a maioria dos professores-cursistas não
só concluiu o curso, como este se entrelaçou com suas vidas e experiências
profissionais. Desse entrelaçamento deriva-se da efetividade e da possibilidade de um
impacto que perdure no futuro desses profissionais‖.
Assim é que, ao proporcionar mecanismos para que essa formação aconteça, há
também de se observar o que essa formação estabelece como base para vida profissional
responsável e eficaz, posto que os efeitos da formação inicial deixam marcas pessoais
que repercutem no cotidiano vivido de cada um daí a importância do tema de interligar
os fios da educação e justiça como forma de refletir as implicações éticas e políticas do
refletir os conceitos de igualdade e equidade imbricados no ser cidadão direitos e
deveres.
Não poderíamos deixar de citar Freire (2000) com a educação como prática da
liberdade no rol dos autores que debatem a educação em direitos humanos. Freire, no
conjunto de sua obra, defende que educação é sempre processo dialético e que se
constrói na confluência de saberes e no exercício de direitos. Assim, discutir educação
em direitos humanos à luz da obra de Paulo Freire é acreditar na força do dialogismo na
construção de uma sociedade mais justa e com melhores oportunidades para todos.
A dicotomia entre o conhecimento objetivo e o conhecimento reflexivo é
polarização a se evitar, aspecto que pode ser referendado tomando-se o PIC como uma
estratégia de formação e acesso à produção do conhecimento, ou seja, ao mesmo tempo
em que há a produção de novos conhecimentos pela pesquisa, há também uma reflexão
sobre esse conhecimento, proporcionando ao aluno uma dimensão mais ampla e
aprofundada do fazer pesquisa.
3. A METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO
A pesquisa quanti-qualitativa, também denominada como multimétodo por
Campbell e Fiske (1959, citado por JICK, 1979), orienta o pesquisador à utilização
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cuidadosa dos métodos quantitativos e qualitativos na coleta e construção dos dados
Também indica que esses mesmos dados sejam criteriosamente analisados ao longo do
estudo, apontando ou não a necessidade de mudança dos rumos da pesquisa.
Nesse sentido, as abordagens não se excluem e, ao contrário, se complementam
alimentando o olhar do pesquisador. Segundo os autores citados por Jick, a combinação
de técnicas dessas duas naturezas torna a pesquisa mais densa e reduz os problemas de
adoção de um único caminho.
Os resultados finais da pesquisa ora em questão são apresentados em forma de
quadros, tabelas e gráficos a partir dos itens estruturados do instrumento de pesquisa
(questionários), com percentuais e informações organizadas quantitativamente, além de
categorizações qualitativas construídas a partir das respostas abertas dos questionários, à
luz das categorizações da análise de conteúdo como proposta por Bardin(1977).

4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Passamos, a seguir, a apresentar de forma mais sistemática os dados da
pesquisa. A idade dos respondentes, de forma geral, variava de 18 a 29 anos, ou seja,
um público jovem. Apesar do IBGEvi definir como jovem a população na faixa dos 15
anos aos 24 anos, parte dos especialistas, no entanto, considera que a juventude vem
depois da adolescência, ou seja, dos 19 aos 29 anos.
Gráfico1 - Idade dos respondentes

A primeira pergunta do questionário foi a seguinte: na sua opinião qual o
principal objetivo da Universidade? Após os dados de identificação (idade, sexo, curso),
os respondentes foram consensuais ao afirmarem: ―preparar para o mercado de
trabalho‖; ―adquirir conhecimentos‖; ―promover conhecimento e crescimento‖; ―a
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universidade nos abre um leque informativo que propicia um melhor entendimento
sobre justiça‖; ―como justiça social sim, pois todo cidadão merece ter um ensino
superior de qualidade, independentemente de sua classe social‖; ―a universidade nos faz
ter consciência dos direitos‖; ―passamos a ter conhecimento e respeito‖.
Destacamos também a fala de alunos do Curso de Direito: ―formar jovens,
cabeças pensantes‖; ―diminuir as desigualdades sociais e elevar o nível intelectual do
país‖; ―aprendi que igualdade é diferente de justiça‖; ―antes de entrar para universidade,
eu achava que justiça era ter igualdade e aprendi que não‖; ―esclarecimentos que
adquirimos na universidade‖; ―acessando a universidade e formando-se, aprende-se
melhor como acessar a justiça e buscar nossos direitos‖. Esses depoimentos nos
remetem ao entendimento da consciência política destes futuros bacharéis.
A seguir o questionário perguntava sobre os mecanismos de acesso ao Ensino
Superior do conhecimento dos inquiridos. Identificamos neste primeiro questionamento
que os estudantes citaram como acesso à universidade o vestibular, que é ainda o meio
mais conhecido por todos e acreditamos que as respostas sejam decorrentes de ser o
veículo mais antigo para ascender ao ensino universitário.
No entanto o ENEMvii desponta como uma forma mais socializada de ingresso,
seguida de ―outros‖: PROUNI; FIES etc. Algumas respostas apontam: ―estão ligadas,
uma depende da outra‖; ―o acesso à universidade deve estar ligado à justiça, pois os
meios de ingresso devem ser baseados em seleções justas‖; ―porque o acesso e
permanência na universidade geram uma relação entre as partes que envolvem, ou
melhor, pode envolver órgãos da justiça‖; ―a justiça, hoje, trouxe (auxiliou) meios para
a classe de baixa renda poder entrar na universidade, coisa que antes era impossível‖.
Gráfico 2 - Conhecimento dos mecanismos de acesso à justiça

Em termos do universo total dos pesquisados as respostas não se encontram
ajustadas, pois alguns respondentes sinalizaram conhecer e não responderam a pergunta
subsequente (4) – Como teve acesso a esse conhecimento? -, deixaram em branco.
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A quinta pergunta solicitava que os respondentes apontassem se já haviam feito
uso de algum mecanismo de acesso à justiça. O que se conseguiu apurar é que, segundo
os estudantes, a maioria nunca fez uso da justiça, como mostra o quadro 3. E os que
responderam afirmativamente à questão, utilizam principalmente o Juizado Especial.
Quadro 3 - Já fez uso de algum mecanismo de acesso à justiça
UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE ACESSO A JUSTIÇA [N=310]
OPÇÕES

%

%

LEGENDA

SIM

39,84375

39,7%

1

NÃO

59,375

59,3%

2

NÃO OPINOU

0,78125

0,7%

3

Quando indagados se veem a ligação/articulação entre o acesso à universidade
e à justiça, a maioria dos alunos respondeu que não, conforme apontam o quadro 4 e a
gráfico 4.
Quadro 4 - Relação entre o acesso à universidade e justiça
RELAÇÃO ENTRE O ACESSO À UNIVERSIDADE E JUSTIÇA
OPÇÕES

%

%

LEGENDA

SIM

44,28571

44,3%

1

NÃO

51,42857

51,4%

2

NÃO OPINOU

4,285714

4,2%

3

Gráfico 4 - Relação entre o acesso à universidade e justiça

Quanto a identificar a existência de vínculo entre universidade e justiça, um
número significativo de respondentes apontou positivamente e transcrevemos alguns
depoimentos: ―sou bolsista através do ENEM e se não fossem as políticas públicas não

ISSN 2177-336X

8099

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

21
teria como financiar minha graduação‖; ―ajuda o indivíduo a ter acesso a informações
gerais, conhecendo algumas leis e diretrizes envolvidas com a justiça‖; ―intercâmbio,
bolsas‖; ―a universidade nos ensina a base da justiça e nos encaminha para isto‖; ―a
universidade nos dá respaldo social que faz com que despertemos para os problemas
ligados à justiça‖; ―a partir do momento que frequentamos á universidade adquirimos
conhecimento e assim conseguimos buscar pela justiça‖; ―pessoas com conhecimento
têm condições críticas para brigar por seus direitos‖; ―conhecimento leva a busca dos
direitos‖; ―quanto mais avançamos nos estudos, mais conhecemos nossos direitos e os
de outrem‖; ―a universidade fornece ferramentas para que o cidadão acesse a justiça‖.
Apreende-se dos depoimentos que os inquiridos indicam a universidade como
fonte de conhecimento que os direcionam a esclarecimentos dos direitos e do pensar as
questões sociais.
Prosseguindo na análise visualizamos, através do gráfico, o grande número de
respostas negativas. No entanto a maioria dos respondentes não soube explicar o não e
apenas sinalizou não identificar ligação entre a universidade e os mecanismos de justiça.
Transcrevemos algumas justificativas em número reduzido para tal posicionamento:
―são áreas distintas‖; ―o acesso à universidade é decorrente da educação recebida‖; ―a
maioria miserável do país recebe uma educação precária por conta da insuficiência
financeira e das escolas de má qualidade que frequentam. Logo o acesso à universidade
está ligado não à capacidade do aluno e sim, a sua condição financeira, por isso não vejo
ligação‖; ―porque não‖.
A expressão ―porque não‖ aparecem inúmeras vezes e denota que alguns
estudantes parecem ainda não dispor da análise necessária a esse ponto, tendo em vista
que a expressão de seu pensamento é bastante ingênua. Assim, levantamos a hipótese de
que a universidade precisa, cada vez mais, de cumprir adequadamente seu papel de
difusor do conhecimento e também de propositora de análises mais aprofundadas e
apuradas da realidade que nos cerca.
Contudo aventamos também a possibilidade dessas respostas ao fato do pouco
hábito de pesquisa que os alunos possuem; daí não identificarem a importância do
instrumento e a utilização posteriormente dos resultados da pesquisa e, deixamos
registrada a necessidade de um trabalho de conscientização da importância da pesquisa
(seus resultados) como mobilizador e questionador de ―verdades institucionalizadas‖
para um novo ―devir‖.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral diante dos resultados, pudemos observar que os alunos do Curso
de Pedagogia e do Curso de Direito conhecem os mecanismos de acesso à justiça, porém,
deles não fazem uso, em sua maioria.
Dentro desse contexto, também ficou nítido para o grupo de pesquisa que os
alunos do Curso de Pedagogia desconhecem o escritório modelo do Curso de Direito
(ESAJUR), que presta um trabalho de assistência jurídica à população de baixa renda.
Nos chama a atenção esse desconhecimento e nos leva à hipótese de que, mesmo
não sendo usuário dos serviços do ESAJUR, o aluno teria que ter pelo menos esse
conhecimento para que pudesse indicar ou, até mesmo, divulgar os benefícios e serviços
do mesmo.
Dessa forma, sugerimos que a divulgação dos serviços prestados pelo ESAJUR
seja ampla e, em um primeiro movimento, de forma interna, dando a ver os benefícios
oferecidos aos alunos da Universidade que serão, provavelmente, também os
divulgadores do escritório modelo para outras pessoas da comunidade.
Ainda é necessário um maior esclarecimento sobre a relação intrínseca entre
educação e justiça como direitos inalienáveis do cidadão previstos na Constituição
Federal e outras leis e documentos, pois a maioria dos respondentes da pesquisa indicou
que não haver relação entre o acesso à universidade e justiça.
Estes resultados nos confirmam a necessidade urgente de esclarecimento, tendo
em vista se tratar de universitários-bacharéis em Direito e o Curso de Pedagogia que
tem a importante tarefa de formar cidadãos críticos e conscientes do mundo em que
vivem, apregoando e vivenciando a concepção progressista da educação e os preceitos
da educação para o século XXI.

6. REFERÊNCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BRASIL. Constituição Federal. Brasília, 1988.
_____-. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394 de 20 de dezembro de
1996. Brasília, 1996.
DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 1997.

ISSN 2177-336X

8101

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

23
ESTEVÃO, C. V. Educação, justiça e democracia. São Paulo: Cortez, 2004.
_____. Justiça e educação. São Paulo: Cortez, 2001.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
FREIRE, P. Educação como prática de liberdade: a sociedade brasileira em transição.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
GATTI, B. A. Continued teacher training: a psychosocial issue. Cadernos de Pesquisa,
São Paulo, n. 119, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742003000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso
em: 25 jul. 2015.
JICK, T. Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action. In:
Administrative Science Quartely, vol 24, n. 4, december 1979, p. 602-611.
OLIVEIRA, R. P. e CATANI, A. A. M. Constituições Estaduais Brasileiras e
Educação. São Paulo: Cortez, 1993.

ISSN 2177-336X

8102

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

24
DIFICULDADES E PERCEPÇÕES DE FUTUROS PROFESSORES: UM
ESTUDO SOBRE CURRÍCULO NOS CURSOS DE LICENCIATURAS
Edith Maria Marques Magalhães
Resumo:
O presente estudo foi pautado na análise dos indicadores educacionais, focando os
saberes profissionais efetivamente utilizados pelos professores nos cursos de
Licenciaturas desta Instituição de Ensino Superior (IES), se contribuem para a formação
futura dos alunos. Assim sendo, nossa proposta inicial foi identificar qual conhecimento
dos alunos ingressantes sobre currículo e as possíveis contribuições ao longo da sua
formação, analisando aspectos específicos do currículo. Nossas propostas de estudos
foram investigadas embasadas pelos os contextos teóricos da profissão docente e as
questões relacionadas com o exercício profissional frente à contribuição das disciplinas
em relação à prática docente a ser exercida numa profissão futura, por meio de uma
análise sobre os currículos dos cursos em questão e compará-los às Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), devido às dificuldades encontradas pelos alunos dessa
IES nas disciplinas de Práticas Pedagógicas. Avaliar a proposta curricular dos cursos de
licenciaturas e compará-las as diretrizes caracteriza a preocupação de vincular o eixo de
formação do profissional da educação à docência, assim sendo, um ponto de inflexão
dos múltiplos processos de formação humana. As considerações finais apontam que
atendendo as questões propostas em nosso estudo contemplamos nossa investigação,
discussão e análise de como os alunos dos cursos de Licenciaturas representam os
sentidos sobre currículo e como estão sendo desenvolvidos, ressaltando a discussão
numa compreensão dialética e plural, tornando-se condições indispensáveis para a
profissão docente, tornando-se fundamental o contato com a produção de outros autores
e de grupos de pesquisa que têm como objetivo principal investigar a profissão docente
e seus saberes.

Palavras-chave:
Projeto
de
Professores/Licenciaturas; Currículo.

Iniciação

Científica;

Formação

de

I - INTRODUÇÃO
O presente estudo foi pautado na análise dos indicadores educacionais, focando
os saberes profissionais efetivamente utilizados pelos professores nos cursos de
Licenciaturas desta Instituição de Ensino Superior (IES), se contribuem para a formação
futura dos alunos. Assim sendo, nossa proposta inicial foi identificar qual conhecimento
dos alunos ingressantes sobre currículo e as possíveis contribuições ao longo da sua
formação, analisando aspectos específicos do currículo. Nossas propostas de estudos
foram investigadas embasadas pelos os contextos teóricos da profissão docente e as
questões relacionadas com o exercício profissional frente à contribuição das disciplinas
em relação à prática docente a ser exercida numa profissão futura, por meio de uma
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análise sobre os currículos dos cursos em questão e compará-los às Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), devido às dificuldades encontradas pelos alunos dessa
IES nas disciplinas de Práticas Pedagógicas.
Baseado neste contexto, Tardif (2002, p.54) afirma que o ―saber plural, formado
de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional,
dos currículos e da prática cotidiana‖ possibilita uma classificação coerente dos saberes
docentes só existe quando associada à natureza diversa de suas origens, às diferentes
fontes de sua aquisição e as relações que os professores estabelecem entre os seus
saberes e com os seus saberes.

II. METODOLOGIA

A metodologia foi descrita na abordagem de pesquisa quanti-qualitativa
(RIZZINI, CASTRO, SATOR, 1999), pois por meio dela será realizada a construção do
corpus da pesquisa. Adotou-se neste trabalho investigativo uma abordagem pautada no
entrelaçamento de análises teóricas e interpretativas, ocorridas no grupo de estudos e
pesquisas do Projeto de Iniciação Científica (PIC) na Universidade Iguaçu. O PIC
―Dificuldade e Percepções de Futuros Professores: um Estudo Sobre o Currículo nos
Cursos Licenciaturas‖ desenvolveu uma pesquisa dialógica e comparativa entre os
cursos na área de Educação oferecidos nesta IES, na qualidade de verificar a integração
deste estudo para os processos de formação inicial e a contribuição do curso de
formação com vista à profissão futura. Convém ressaltar, que não é a voz do
professor, que se manifestou nestas pesquisas e, sim a do aluno desta IES, em
processo de formação nos Cursos de Licenciaturas.
A investigação inicialmente se deu por meio de uma pesquisa bibliográfica, na
proposta de compreender ―O que é Currículo‖, com base nas alusões do diálogo crítico
dos curriculistas e teóricos: Lopes e Macedo (2011); Tura e Garcia (2013); Moreira e
Candau (2003); Libâneo (1998); Pacheco (2005) e Gabriel (2011), que contemplou uma
aprendizagem significativa, como também registros das leituras por meio de resenhas
informativas e críticas. Após várias leituras e discussões o presente PIC procurou
estudar o termo ―Currículo‖ a partir de duas técnicas. 1- questionário semiestruturado,
2- teste de associação livre de palavras (VÈRGES, 1994).
O questionário proposto teve como objetivo coletar informações acerca do que é
―Currículo‖, conforme o anexo. Este questionário foi respondido pelos graduandos

ISSN 2177-336X

8104

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

26
ingressantes e concluintes dos cursos de Licenciaturas em 2013.2. Em sua composição
geral, apresentou um total de quatro questões, que variaram de abertas a fechadas. A
questão aberta incluiu questão relativa aos conhecimentos sobre currículos. As respostas
fechadas propuseram a verificação sobre metodologias utilizadas pelos professores,
ementário das disciplinas e currículo das disciplinas desde o entendimento, até as
necessidades dos sujeitos estudados.
Para tanto demos início a outro instrumento de coleta de dados desta pesquisa,
denominado Teste de Livre Associação de Palavras. Essa técnica possibilita é o
levantamento de identificação do núcleo central das representações sociais (VERGÈS,
1994), entretanto não é o suficiente para dar conta da apreensão de uma Representação
Social, uma vez que, seu estudo não pode se resumir a uma lista de palavras
desvinculadas do contexto social e discursivo dos sujeitos. É aí, que essas palavras irão
ganhar significados, filtrados pelos valores e crenças do grupo. Portanto, é necessário
empreender a articulação com outros procedimentos, em proveito da produção de
resultados capazes de fazer avançar a teoria e a pesquisa das Representações Sociais.
O teste foi aplicado com os graduandos ingressantes e concluintes de 2014.1 dos
cursos de Licenciaturas da IES em lócus. A primeira parte se deu pela caracterização
dos respondentes. No segundo momento, pediu-se que os sujeitos escrevessem as três
palavras que viessem em sua mente quando ouviam o termo: ―Currículo‖, após isso, foi
pedido que justificassem cada palavra mencionada e hierarquizasse a ordem escolhida
para cada uma. Dentre a variedade de técnicas de coleta e tratamento de dados que
podem identificar os elementos que compõem o núcleo central e o sistema periférico, a
técnica utilizada nesse estudo é uma das mais usadas na etapa de levantamento de
elementos representacionais: a análise prototípica ou, nos termos de Moliner (1994),
teste de associação livre de palavras.
É relevante mencionar que o instrumento foi aplicado nos cursos propostos e
após leitura exaustiva do material coletado, procedeu-se a análise de seu conteúdo,
segundo as proposições de Bardin (1977): desvendando significações de diferentes tipos
de discursos, baseando-se na inferência ou dedução, mas respeitando critérios
específicos propiciadores de dados em frequência e estruturas temáticas.
III – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Diante do panorama aqui delineado o presente estudo buscou investigar junto
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aos alunos dos cursos de Licenciaturas, algumas reflexões sobre currículo enquanto
conjunto de atividades desenvolvidas pelas universidades, com o olhar no estudo de
futuros professores sobre as práticas educativas, focando os aspectos estruturais e
conceptuais que distingue os Cursos pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Foram distribuídos questionários a 85 alunos da nossa Instituição de Ensino, dos
diversos cursos de licenciaturas. O questionário foi dividido em dois momentos: o
primeiro momento destinado à caracterização dos sujeitos respondentes e num segundo
momento um questionamento com perguntas abertas e fechadas, priorizando uma
análise sobre o conhecimento do que é currículo.
Da análise do conteúdo empreendida, numa tentativa de compreensão das
respostas, indagamos sobre currículo e verificamos que a maioria afirma ser um
conjunto de disciplinas e correlacionam ao mercado de trabalho, outros apontam aos
conhecimentos adquiridos e as normas, conforme os discursos a seguir: ―Disciplinas
organizadas em cada período‖ (B5); ―É um planejamento dos conteúdos a serem
trabalhados‖(A10); ―Currículo é tudo aquilo que fica registrado em uma aula‖ (C17);
―É um documento onde é relatado suas experiências profissionais, o que você tem para
oferecer‖ (B28); ―É um documento que contém sua formação profissional a fim de levar
ao mercado de trabalho‖ (D56); ―É um conjunto de normas a serem seguidas ―(B74).
Dentro das propostas de nossos estudos, tendo em vista que muito se tem
discutido sobre o currículo e a constituição do processo de formação docente que
implica em uma reflexão permanente sobre a natureza, os objetivos e as lógicas que
presidem na concepção do educador enquanto sujeito que transforma e ao mesmo tempo
é transformador pelas próprias contingências da profissão.
Para tanto, o universo de alunos já caracterizado é feminino, com 90% dos
alunos. Quanto à idade encontramos em A 33% entre 20 a 25 anos e entre 31 a 35 anos
e 24% na faixa de 36 a 40 anos e 30% de 20 a 25 anos no curso de B. E quanto às
atividades profissionais 67% de A e 78% de B trabalham e destes totais 50% atuam na
área da educação.
Como nosso mergulho implica aos desafios da demanda por uma coesão entre o
currículo e as DCN nos resultados encontrados identificamos que 50% de A e um total
de 56% de B afirmam ter conhecimento das diretrizes de seu curso. Entretanto, 50%
declaram não ter conhecimento se as matrizes curriculares dos cursos atendem as
exigências das diretrizes específicas de seus cursos. Verificou-se que o Curso A aponta
que os conteúdos específicos devem ser evidenciados na composição do currículo, mas

ISSN 2177-336X

8106

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

28
para os alunos de B, consideravelmente o enfoque foi na abordagem dos conhecimentos
didáticos e metodológicos de ensino.
Em seguida, aplicamos o teste de associação livre com justificativas para os
alunos concluintes dos cursos. O tratamento do teste com a expressão indutora DCN foi
realizado com o auxílio do software EVOC, conforme propõe Vérges (1994) que
identifica os possíveis elementos do núcleo central considerando a frequência e a ordem
média de evocação. Verificou-se que o elemento conhecimento e metodologia estavam
presentes na estrutura das representações.
A análise do conteúdo conforme Bardin (1977), do elemento central
conhecimento, de acordo com as justificativas dos sujeitos sinalizam de forma positiva,
pois este elemento é suma importância no fazer docente, como eles alegam: ―O
conhecimento é muito importante ensino da língua portuguesa, com o professor deve
sempre estudar e se atualizar‖(L 01); ―O Pedagogo deve ser um eterno pesquisado e
conhecimento nunca é demais‖(P08).
Mediante o posicionamento dos sujeitos pode-se apontar que as discussões sobre
currículo e DCN incorporam as questões dos conhecimentos escolares, sobre os
procedimentos e as relações sociais ―que conformam o cenário em que os
conhecimentos se ensinam e se aprendem‖ (MOREIRA; CANDAU, 2003, p.28).
Assim, reiteramos que conhecimento é um dos aspectos primordiais de currículo. Nesse
sentido, surge a necessidade de uma prática docente eficaz e comprometida ―que
conheça bem, escolha, organize e trabalhe os conhecimentos a serem aprendidos pelos
alunos. Daí a importância de selecionarmos, para a inclusão no currículo,
conhecimentos relevantes e significativos‖ (MOREIRA; CANDAU,2003, p.21).
O elemento metodologia, que também aparece no núcleo central, se dá tanto pela
dificuldade de ensinar e aprender uma disciplina: ―A disciplina de Estatística é muito
difícil de ser aprendida e até mesmo ensinada‖( P15 ); ―Eu pensei que quando eu
entrasse para o curso eu ia saber tudo sobre a gramática, que desilusão, é difícil de
aprender e de ensinar‖ (L11).
É neste aspecto que muitos professores hoje em dia utilizam de uma prática
totalmente fora da sua realidade escolar, já que quando ingressou numa universidade
para aprender a ser professor e nesta universidade se preocupou com questões mais
reflexivas do que práticas, fugindo de modo geral das Diretrizes.
Conforme explica Sá (1998), na perspectiva de Moscovici as representações
deveriam ser reduzidas a formas de conhecimento da vida cotidiana, com a função de
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possibilitar a comunicação entre os sujeitos e orientar comportamentos. Durkheim tinha
uma concepção estática das representações, mas na sociedade atual, a qual interessa a
Moscovici, as representações possuem caráter plástico; portanto, elas passam a ser
consideradas dinâmicas, conforme ele mesmo explica:
se, no sentido clássico, as representações coletivas constituem
em um instrumento explanatório e se referem uma classe geral
de ideias e crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós, são
fenômenos que necessitam ser descritos e explicados. São
fenômenos específicos que estão relacionados com um modo
particular de compreender e de se comunicar — um modo que
cria tanto a realidade como o senso comum. É para enfatizar
essa de ―coletivo‖ (MOSCOVICI, 2003, p. 49).
Abric (2001, p.28) entende que as representações sociais são ―o conjunto
organizado de informações, atitudes, crenças que um indivíduo ou um grupo elabora a
propósito de um objeto, de uma situação, de um conceito, de outros indivíduos ou
grupos, apresentando- se, portanto, como uma visão subjetiva e social da realidade‖. Ele
se dedica à estrutura das representações sociais e elabora, em 1976, a perspectiva do
núcleo central. Nesta perspectiva, a RS de um objeto é organizada em torno de um
núcleo central, constituído por um ou mais elementos que lhe dão significado, e um
sistema periférico. Ainda Abric (idem, p.31), núcleo central é ―todo elemento que
desempenha um papel privilegiado na representação, no sentido que os outros
elementos dependem dele diretamente porque é em relação a ele que se definem seu
peso e seu valor para o sujeito‖. O sistema periférico, situado ao redor do núcleo central,
faz conexão entre o núcleo central e a realidade concreta, possibilita que as
representações sejam ao mesmo tempo rígidas e flexíveis.
Desta forma, a teoria das RS é pertinente ao escopo desta pesquisa por focalizar
os sentidos atribuídos ao currículo pelos alunos do Curso de C e ao mesmo tempo
apontar constitutivos da representação correlacionados no percurso da graduação.
Conhecer a RS sobre currículo pelos alunos pode ampliar o espaço da discussão sobre
cognição, processos e práticas educativas. Assim sendo, separamos os testes de livre
associação aplicados aos graduandos ingressantes e concluintes de 2014.1.
Uma nova releitura das palavras evocadas foi submetida ao software EVOC
(VÉRGES, 1994) que identifica os possíveis elementos do núcleo central, para tanto
foram encontrados a estrutura do núcleo central da representação social de currículo
quando alunos concluintes o elemento planejamento e quando alunos ingressantes os
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possíveis elementos conteúdo, formação, emprego e trabalho. As justificativas às
palavras evocadas foram analisadas conforme proposto por Bardin (1977) para
compreender os sentidos atribuídos aos elementos identificados no núcleo central e
sistema periférico dessas representações sociais.
Para tanto, ressaltamos algumas justificativas dos alunos concluintes ao
afirmarem da importância do planejamento e suas implementações adequadas nas fases
pertinentes ao fazer docente no exercício da elaboração das atividades curriculares
contribuindo para o processo ensino e aprendizagem, como nos dizem que ―o currículo
se faz mediante um planejamento sério a respeito das necessidades dos grupos
escolares‖– CC10 e ―é necessário planejamento para criar um currículo‖– CC14.
Na primeira periferia se encontra formação e para compreender os sentidos
atribuídos aos elementos, demos sequência na análise das justificativas dadas às
palavras evocadas conforme proposto por Bardin (1977). Sendo o planejamento
entendido como necessário na prática docente, mas não se pode deixar de lado que a
organização curricular é muito importante como diz CC02– ―pois currículo contém a
formação que temos para entrar no mercado de trabalho‖. A análise de conteúdo das
respostas dos alunos ingressantes ratificam as hipóteses e mostram a imensa
desinformação e desconhecimento dos mesmos quanto ao conhecimento sobre currículo
ao chegarem ao ensino superior, por encontrarmos os elementos conteúdo, formação,
emprego e trabalho, o que se justificam nas falas a seguir: CI-31: ―Onde encontramos
informações sobre formação acadêmica‖; CI-32: ―Para trabalhar é preciso de um
currículo‖ e CI-19: ―Através de uma boa formação e um bom currículo gera um
emprego‖. Para esses alunos o currículo nada mais é do que um documento preparado
com as informações acadêmicas necessárias para comprovação na busca de emprego.
Diante do panorama aqui delineado o presente estudo buscou investigar junto
aos alunos do curso de licenciatura de Letras, de uma Universidade privada, no
Município de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense/Rio de Janeiro, algumas reflexões
sobre currículo enquanto conjunto de atividades desenvolvidas pelas universidades, com
o olhar no estudo de futuros professores sobre as práticas educativas, focando os
aspectos dialógicos entre as disciplinas: Língua Portuguesa e Linguística Aplicada
pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Foram distribuídos questionários aos alunos do Curso de Letras, sendo dividido
em dois momentos, o primeiro momento destinado à caracterização dos sujeitos
respondentes e num segundo momento um questionamento com perguntas abertas e
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fechadas, priorizando uma análise sobre a relação entre Língua Portuguesa e Linguística
Aplicada. Encontramos um universo de alunos no curso de licenciatura feminino, onde
totalizamos uma representação acima 90% dos alunos. E quanto às atividades
profissionais 80% trabalham e destes totais 40% na área da educação. Da análise do
conteúdo empreendida, numa tentativa de compreensão das respostas, indagamos sobre
o conhecimento das disciplinas de Língua Portuguesa e Linguística Aplicada nos
resultados encontrados identificou que 70% dos alunos afirmam terem conhecimentos
teóricos sobre essas disciplinas.
Quanto à prática educativa, 40% declaram que preferem ensinar a língua de
forma pragmática e 60% ensinarem por meio da relação teórico-prática. Após, foi
analisada a pergunta que propõe um tópico que deve ser mais enfatizado na composição
de todo curso a luz de uma avaliação curricular. Da análise do conteúdo, na tentativa de
compreender as resposta e numa reflexão sobre a profissão futura e a contribuição das
disciplinas, verificou-se que as duas disciplinas podem trabalhar de forma interacionista.
Neste caso, salientamos que os resultados intensificam o perfil do profissional
almejando as competências e habilidades implícitas nas diretrizes de seus cursos, mas
comprometedor no que diz respeito ao desconhecimento se as matrizes dos cursos
atendem as exigências focadas e essenciais à formação e ao exercício da docência.
A pesquisa foi realizada numa Instituição de ensino superior da rede privada na
Baixada- Nova Iguaçu, com alunos concluintes em 2013.2, sendo alunos do Curso A e
do Curso C, no intuito de identificar a preparação que este alunado obteve no processo
de formação na sua IES. Em relação aos instrumentos de Coleta de Dados, a presente
pesquisa procurou estudar o fenômeno Estágio, a partir da técnica de questionário
semiestruturado, por da análise de conteúdo da pesquisa quantitativa e qualitativa pela
teoria de Bardin (1977).
O questionário semiestruturado foi aplicado aos alunos do último período dos
cursos em estudo de 2013.2, que estudam no horário noturno, visando coletar a opinião
pessoal dos graduandos-concluintes referente ao Estágio e à Formação Docente Inicial.
Esta técnica apresentou um total de 16 questões que variaram de abertas a fechadas e
incluíram questões relativas à categorização dos sujeitos, conhecimentos curriculares e
teórico-práticos. Em relação à categorização dos sujeitos no Curso A têm-se 83 % o
sexo feminino; 25 % estão na faixa etária de 26 a 35 anos e 58% na de 36 a 45 anos;
17% se consideram pardos e 83% brancos; quanto ao nível de formação do ensino
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médio têm-se 25% com formação geral e 25% com formação profissionalizante e 75%
cursaram o ensino normal médio.
No Curso C têm um universo de 75 % de alunos do sexo feminino, e 25%
masculino, onde 18 % estão na faixa etária de 20 a 25 anos; 35% 26 a 35 anos e 47% na
de 36 a 45 anos; 22% se consideram pardos e 78% brancos; quanto ao nível de
formação do ensino médio têm-se 58% com formação geral e 30% com formação
profissionalizante e 12% cursaram o ensino normal médio. Nesta técnica, após análise
destacamos

as

questões

mais

relevantes

para

apresentarmos

neste

estudo.

Primeiramente, a respeito dos Cursos de Licenciaturas houve a intenção de saber se os
alunos achavam o seu curso fácil ou difícil, sendo que (58%) ,disseram que acham um
curso difícil: ―Sim. Principalmente a Língua Portuguesa‖ (A 01); ―Sim. Muito difícil‖
(C 03). Se a escola de hoje precisa propor respostas educativas e metodológicas, em
relação às novas exigências de formação postas pelas realidades contemporâneas, é
primordial pensar num sistema de formação de professores supondo, portanto, a
reavaliação de objetivos, conteúdos, métodos, formas de organização do ensino, diante
da realidade em transformação.
Em relação à disciplina que eles menos se identificavam encontrou-se um
universo de 75% (setenta e cinco) respondentes que não gostam da Didática: ―A meu
ver está fora da realidade‖ (A 20); ―Porque ela se aplica muito bem na teoria, mas a
prática é diferente‖ (C 03). As declarações indicam que a maioria dos alunos configurou
uma imagem sobre os Cursos como ―difícil‖. Todavia, eles têm mais interesse em
aprender as disciplinas teóricas como Língua Portuguesa e Ciências Biológicas. O
interessante é que os respondentes são contraditórios, uma vez mencionados por eles
que o Curso é difícil, devido à metodologia ser muito teórico, com muitas regras a ser
decoradas. Entretanto, em seguida, sinalizaram que gostam dessas disciplinas
mencionadas e que não se identificam, com a Didática.
É necessário refletir sobre o discurso desses respondentes em relação que a
Língua Portuguesa, Ciências Biológicas e a Didática têm como relevância a parte
teórica. Assim, indicam que a disciplina Didática aplicada em sala de aula, tende a fugir
da realidade dos Cursos de Licenciaturas; ou seja, ela é ministrada sem relacionar a
teoria com a prática e, com isso, os alunos acham desnecessária esta disciplina em sua
matriz curricular. É de suma importância, em qualquer curso de formação de
professores o conhecimento pedagógico; ele é a base para desenvolver o saber-fazer e o
saber-teórico conceitual e suas relações. Esse conhecimento pedagógico emancipa a
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aprendizagem em diferentes situações, sendo importante a adequação do ensino dentro
do espaço escolar, em suas dimensões sociais e culturais (BOLZAN, 2002).
Outra questão era saber se, quando este graduando foi para a sua vivência no
Estágio, ele conseguiu associar, na sua prática, o que aprendeu na Universidade e 67%,
responderam que não conseguiram: ―A teoria que aprendi na faculdade, pouco me
ajudou no Estágio‖ (A18); ―Não consegui fazer na prática o que aprendi na
Universidade‖ (C 05).
O Estágio não é um conhecimento que se faz em si, todavia necessita de saberes
constituído em todas as disciplinas do curso de formação. Ele não é uma prática
individual e sim coletiva, pois a função do docente está inserida numa sociedade
histórica e cultural. Sendo assim, a teoria e prática estão inseridas tanto na Universidade
como no campo do Estágio. O desafio está em saber desenvolver essa relação durante o
processo de formação (PIMENTA, 2001). E, para contemplar esta análise sobre os
conhecimentos adquiridos no Estágio, foi levantada a questão de como os alunos
ministrariam a aula após a sua formação, sendo que 8% disseram que iriam trabalhar de
forma contextualizada e com atividades teórica-prática; 17% com atividades práticas;
25% com aulas teóricas e 42% não sabem como ensinar, nesse aspecto, é relevante
destacar: ―Da forma como aprendi‖ (A 01); ―Não sei, pois tive pouca experiência em
sala de aula‖ (C 12).
As práticas dos professores da educação continuam as mesmas, tais como aulas
cópias para copiar; não conseguem relacionar a teoria com a sua prática,
impossibilitando sua renovação; alguns professores não ultrapassam o mero ensino e a
mera aprendizagem por duas razões claras: definem o professor como repassador de
aulas e o aluno como receptor disciplinado (DEMO, 1998). Por isso considera-se que
―escola e universidade têm diante de si desafios muito próprios, que são: gerir o talento,
administrar a criatividade e manejar a rebeldia crítica. [...] Pois, não basta administrar é
indispensável saber construir e participar‖ (DEMO, 1998, p. 146). Para finalizar esta
análise, verificaram-se os alunos, a partir da sua formação inicial, estavam preparados
para enfrentarem a sua profissão, sendo que 67% alegam não estarem preparados para
sua futura profissão.
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Como resultado inicial percebemos que da análise do conteúdo empreendida,
verificou-se que a maioria afirma o currículo ser um conjunto de disciplinas e
correlacionam à exigência do mercado de trabalho; outros apontam aos conhecimentos
adquiridos e as normas. Nesta perspectiva, nos fez considerar a busca de questões
ligadas à metodologia utilizadas pelos professores focando suas práticas educativas e as
ementas abordadas são pertinentes no escopo de estudos futuros.
Na sequência de nossos estudos, percebemos que no segundo resultado da
pesquisa a maioria dos alunos está preocupada em aprender mais as disciplinas da sua
área específica. Com isso, nos fez refletir algumas questões: será que no seu curso foi
levantada a hipótese de que só a teoria da área específica não iria gerar o ensinoaprendizado de seus alunos? Contudo foi relevante buscar indícios junto aos alunos dos
cursos de licenciatura das Representações Sociais deles frente à contribuição das
disciplinas em relação à prática docente a ser exercida numa profissão futura,
Nesse trabalho, nossos resultados nos fazem perceber que para os alunos
ingressantes, o sentido de currículo é atribuído a sua expectativa de atuação profissional
no mercado de trabalho, baseado na estrutura dos conhecimentos recebidos durante o
curso. Com relação aos alunos concluintes fica claro uma verdadeira contribuição da
formação do curso quando enfatizam o sentido da organização dos conteúdos a serem
trabalhados não de uma forma restrita e rotineira, mas numa possibilidade ampla e
plural. Neste sentido, acreditamos que se ao ingressarem os alunos pareciam ancorar os
sentidos de currículo ora exigido como um documento de apresentação com os devidos
comprovantes da sua vida escolar e profissional, ora a um conjunto de conteúdos
propostos no curso. Ao concluírem o curso, parecem ancorá-los no planejamento da
ação pedagógica, entendido como um processo de racionalização, organização e
coordenação da ação docente e que necessita conhecimento e responsabilidade para
executá-la.
O resultado desta pesquisa se fez pela coleta e análise do questionário
semiestruturado, em que eles relatam que ensinar uma disciplina isolada como no Curso
A e no Curso C, se tornam difícil, pois estas se distanciam da realidade social, cultural
do alunado, como também apontou que não gostam da disciplina didática por ela não
fazer relação com essas disciplinas mencionadas. Assim, os cursos de Licenciaturas,
neste estudo, apresenta o perfil do futuro professor se encontra fora da realidade escolar,
pois, durante o período de estudos, as disciplinas ministradas não contribuíram para o
enfrentamento da sala de aula, desta forma, se torna notório que possivelmente não há
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uma interação quanto à teoria e a prática, necessitando de uma reformulação curricular
em alguns Cursos de Licenciaturas, já que formação de professor precisa acompanhar as
necessidades que irão qualificar e preparar os futuros profissionais ao exercício do seu
ofício através do desenvolvimento da consciência reflexiva-crítica.
IV – REFERÊNCIAS
ABRIC, J.-C. O estudo experimental das representações sociais. In: JODELET, D.
(Org.) As Representações Sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001. P. 155-172
BARDIN, L. Análise do conteúdo. Porto: Edições Setenta, 1977.
BRASIL, Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Institui DCNs para
o Curso de Graduação em Pedagogia. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006.
BRASIL, Ministério de Educação. Parecer CNE/CES nº 492, de 03 de abril de 2001.
Diretrizes Curriculares Nacionais de Letras. DF, 2001.
BRASIL, Ministério de Educação. Parecer CNE/CES nº 492, de 03 de abril de 2001.
Diretrizes Curriculares Nacionais de Ciências Biológicas. DF, 2001.
BRASIL, Ministério de Educação. Parecer CNE/CES nº 492, de 03 de abril de 2001.
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Física. DF, 2001.
BOLZAN, D. Formação de Professores: compartilhando e reconstruindo
conhecimentos. Porto Alegre: Mediação, 2002.
CANDAU, V. M. Universidade e formação de professores: que rumo tomar? In: _____.
(ORG.) Magistério: construção cotidiana, p. 30-50 . Petrópolis. RJ, Vozes, 1997.
DEMO, P. A Educação do Futuro e o Futuro da Educação. São Paulo: Autores
Associados, 2005.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
GABRIEL, C. T. Currículo e epistemologia sobre fronteiras do conhecimento escolar.
In: LEITE, C. et al. (orgs). Políticas, Fundamentos e Práticas do Currículo. Porto:
Porto Editora, 2011.
JODELET, D. Representações Sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D.
(Org.) As Representações Sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001. p.17-44
LIBÂNEO, J. C. Perspectivas de uma pedagogia emancipadora face às transformações
do mundo contemporâneo. Pensar a Prática. Goiânia: FEF/UFG, v. 1, n. 1, 1998.
LOPES, A. C.; MACEDO, E. (Orgs.) Teorias de Currículo. São Paulo: Cortez, 2011.
MOLINER, P. Les méthodes de répérage et d’identification du noyau central des
représentation sociales. In: GUIMELLI , C. (Ed) Structures et transfomations des
représentations sociales. Neuchatel:Delachaux et Niestlé, 1994.
MOREIRA, A.F.B. e CANDAU, V. M. Educação escolar e cultural(s): construindo
caminhos. Revista Brasileira de Educação, n.23, 2003.
MOSCOVICI, S. A Representação Social da Psicanálise: investigações em psicologia
social. Petrópolis: Vozes, 2003.
PACHECO, J. A. Estudos curriculares: para a compreensão crítica da educação. Porto:
Porto Editora, 2005.
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São
Paulo: Cortez, 2001
RIZZINI, I.; CASTRO, M. R. de e SARTOR, C. S. D. Pesquisando... Guia de
metodologias de pesquisa para programas sociais. Apoio UNICEF. Rio de Janeiro: USU
Ed. Universitária, 1999.

ISSN 2177-336X

8114

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

36
SÁ, C. P. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de
Janeiro: EdUERJ, 1998.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
TURA, M. de L.R.; GARCIA, M. M. A. (Orgs.). Currículo, Políticas e Ação Docente.
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.
VERGÈS, P. Approche du noyau central: propriétés quantitatives et structurales. In:
GUIMELLI, C. (Ed.). Structures et transformations des représentations socials, p. 233253, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1994.

i

As autoras e o autor dos trabalhos que compõem esse painel são pesquisadores do Grupo de Pesquisa
Gestão Escolar e Políticas Públicas da Universidade Iguaçu (RJ).
ii
Uma versão desse estudo foi publicado na Revista Saberes Múltiplos da Universidade Iguaçu (n. 2, out.
2015, p. 95-106).
iii
Grupo de Pesquisa Gestão Educacional e Políticas Públicas/UNIG.
iv
Projeto iniciado em 2014 e finalizado em 2015, no âmbito da Universidade Iguaçu.
v
PIC – Projeto de Iniciação Científica.
vi
Cf. http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/populacao_jovem_brasil/default.shtm. Acesso em: 29
jul. 2015.
vii
Exame Nacional do Ensino Médio.

ISSN 2177-336X

8115

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

OUSANDO INOVAR A FORMAÇÃO E A PRÁTICA DOCENTE

O presente painel é resultado da junção de três experiências investigativas de formação
docente vinculadas às práticas de ensino com profissionais do ensino superior e
profissionais da educação básica em um curso de pós-graduação lato sensu. Trata-se de
pesquisas desenvolvidas por pesquisadores de uma universidade do Paraná e de duas
Universidades do Estado de São Paulo. O primeiro trabalho intitulado “Formação
docente: desafiando a lógica tradicional”, analisa as repercussões, práticas docentes e
estratégias vivenciadas pelos cursistas, decorrentes de uma formação a nível de pósgraduação lato sensu, de um projeto de intencionalidade emancipatória. O segundo
trabalho: “Os espaços institucionais de formação docente em universidades públicas
paulistas: concepção, práticas e o papel de seus assessores”, os autores procuram
compreender quais as concepções de formação presentes nos espaços institucionais
universitários e suas práticas formativas a partir da intervenção dos assessores
pedagógicos e como essas concepções contribuem para a qualificação do lócus de
formação pedagógica desses docentes. No terceiro trabalho, intitulado “A formação
docente em saúde: avaliação formativa como princípio indutor de mudanças das práticas
educativas”, os autores refletem sobre os desdobramentos de um curso, oferecido na
modalidade bimodal (presencial e a distância) de formação de docentes em saúde,
concebido como resposta a políticas voltadas à reorientação da formação de
profissionais dessa área, pautado na defesa do SUS e nos princípios da educação pelo
trabalho, na interprofissionalidade, e na articulação entre escola e serviço. As pesquisas
revelam que práticas emancipadoras são possíveis e necessárias ao universo da
formação dos professores, porém uma das pesquisas evidencia que ainda há muitos
desafios para a consolidação da formação nessa perspectiva emancipatória.
Palavras-Chave: Formação Docente, Educação Emancipatória, Inovação
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FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIANDO A LÓGICA TRADICIONAL
Maurício Cesar Vitória Fagundes – UFPR Litoral
Silvana Cassia Hoeller – UFPR Litoral

Este artigo coloca em tela uma proposta de formação a nível de especialização,
desenvolvida com professores de 14 municípios, sendo 7 do Litoral do Paraná e os
outros 7 municípios do Vale do Ribeira Paranaense. A referida proposta de formação
teve por objetivo reinventar o processo de formação docente ao fundá-la com base no
diálogo e exercício constante da extensão e pesquisa como pressupostos do ensino. Em
seu desenvolvimento, foi constituindo o espaço de formação em movimentos dialéticos,
onde a pesquisa adquiria o caráter de princípio educativo no diálogo estreito com o
lócus da formação que foram a Universidade e as escolas de origem desses
alunos/professores, que em uma perspectiva mais tradicional poderíamos denominar de
exercício da extensão. Desses diálogos decorria o ensino, permeando, constituindo e
constituindo-se tanto na e da pesquisa, quanto da e na extensão. Neste artigo
pretendemos identificar, analisar as práticas docentes e estratégias vivenciadas pelos
professores cursistas, bem como conhecer práticas iniciadas após a participação no
curso. A metodologia que organiza esta análise tomou como referência os princípios da
pesquisa qualitativa e teve como principal instrumento de coleta de dados entrevistas
com roteiros semiestruturados. Os sujeitos escolhidos foram egressos desse curso de
formação e o critério foi ter uma representatividade de dos distintos municípios de
origem dos sujeitos. Por meio da análise dos dados foi possível perceber que passar pela
formação mexeu com os pensamentos/certezas que os professores e professoras tinham.
Todos, em algum momento, relataram alguma reflexão que passaram a ter e/ou
mudanças práticas que perceberam/fizeram no dia a dia. Tivemos como principais
interlocutores para fundamentação deste estudo: Freire, Gramsci, Nóvoa, Marx, Sousa
Santos, Bardin, Bogdan e Biklen.
Palavras-chave: Formação docente; Processos emancipatórios em educação; extensãopesquisa-ensino.

Introdução
A educação em geral, mas a brasileira em particular, tem pautado suas ações sob
a égide de marcos regulatórios de perspectiva político-econômica neoliberal, que agem
sobre todos seus âmbitos, embora aqui queiramos enfocar o âmbito escolar. Estas
políticas “relacionam-se com uma política de desenvolvimento econômico que aponta a
capacitação em nível terciário como elemento fundamental para que os países possam
alcançar um patamar de destaque no cenário internacional” (MAUÉS e CAMARGO,
2012, p. 149). Enfocam ainda as autoras que alguns aspectos são recorrentes na
regulação das políticas educacionais, como: financiamento e avaliação, os quais incidem
diretamente no trabalho escolar e na prática docente, pois os incitam a dar respostas
adequadas a racionalidade técnica exigida pelo mercado.
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O pressuposto de racionalidade técnica dá corpo a ações e atividades inspiradas
na ideia da “obsessão pela eficiência escolar (...) no clima social de livre intercâmbio
mercantil que busca o benefício e a rentabilidade imediata” (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p.
150) de forma que possam florescer virtudes que proponham a otimização da eficiência.
Nessa situação o docente é um técnico que deve aprender conhecimentos e desenvolver
competências e atitudes adequadas a sua intervenção e sustentadas por uma concepção
de que a atividade profissional tem um caráter instrumental e é dirigida para a solução
de problemas, através do uso adequado de princípios científicos e de técnicas deles
derivadas (MAUÉS e CAMARGO, 2012).
O paradigma moderno de educação tem construído processos educacionais
fragmentados e hierarquizados, separando a extensão, o ensino e a pesquisa, para após
tentar aproximá-las. Autores como Boaventura de Sousa Santos, apontam que uma das
possíveis formas de superação desse paradigma será o ensino e a pesquisa aportados na
extensão, ou seja, por meio da realidade concreta e a consequente reflexão.
As Secretarias de Educação, tanto do Estado quanto dos municípios, bem como
os professores destas, de forma individual, têm buscado as universidades na perspectiva
de dar continuidade à formação docente. Na maioria das vezes são estabelecidas
parcerias para a formação continuada, porém limitadas por ações pontuais e sem o
necessário diálogo e debates entre o currículo e conteúdos oferecidos, com as distintas
realidades dos lugares.
Diante dessa lógica que cada vez mais reforça o ensino na perspectiva
tradicional, bancária na perspectiva freireana, objetivamos na abordagem e análise deste
artigo identificar, analisar e relacionar as práticas e estratégias vivenciadas pelos
professores cursistas, bem como conhecer práticas iniciadas após a participação no
curso, que revelem a possível superação da formação tradicional.
2. O curso analisado
O Curso de formação analisado foi uma pós-graduação lato sensu –
especialização - desenvolvido no ano de 2013 a 2014 e foi ofertado para professores de
quatorze municípios da região do Litoral e Vale do Ribeira paranaense. A lógica para a
constituição da turma foi selecionar grupos de quatro educadores de cada um dos
quatorze municípios, formando uma turma com 56 estudantes/professores da rede
pública de educação básica. A intencionalidade metodológica e epistemológica era a
formação de redes de multiplicadores. O movimento desejado era que cada grupo de 4
professores dos respectivos municípios, pudessem a partir de seus contextos locais,
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formar turmas entre 15 e 20 professores de sua localidade para replanejar e desenvolver
a multiplicação de suas aprendizagens na forma de pesquisa-ação, abarcando ao final a
formação de cerca de 800 professores.
A primeira fase do curso denominada de “formação dos formadores” construiu,
conforme Freire (1996), subsídios para que pudessem reconstruir conhecimentos
contextualizados por suas distintas realidades, para que na segunda fase, realizassem a
multiplicação dessa formação com a mesma intencionalidade emancipatória que fundou
a sua formação.
A segunda fase, da multiplicação, foi organizada pelos multiplicadores. A
metodologia da multiplicação, na perspectiva gramsciana da formação do intelectual
orgânico, possibilitou além desta, também a criação de círculos de diálogos com os
professores de cada município com seus pares desse mesmo lugar. Ao dialogar, cada
professor multiplicador se incumbia da busca e da contextualização dos conhecimentos
da primeira fase, portanto, rompendo com a transmissão e servindo-se da dialética
pesquisa-ensino-extensão como processo social da construção do conhecimento.
A obra de Freire na leitura e crítica da educação explicita a necessidade da
pesquisa como fundante de novos saberes (ensino) e de novos fazeres (extensão). Nessa
construção dialética, torna-se possível a (re)construção da curiosidade epistemológica, a
qual instrumentaliza a busca do inédito viável por meio da ação dos professores
cursistas, sujeitos histórico-sociais que tem um papel político e uma responsabilidade
pedagógica frente ao seu meio social.
O Curso foi desenvolvido a partir de quatro princípios: emancipação, formação
continuada, experiência e inovação.
A emancipação dos sujeitos é percebida como essencial nos processos
educacionais, fator visível por meio de movimentos que estimulavam processos de
ação-reflexão-ação, impulsionando os sujeitos participantes a construírem diagnósticos
sobre as suas realidades e pensarem ações que possibilitem mudanças. Fazer esse
reconhecimento da constituição da estrutura social implica em compreender o todo para
pensar alternativas às práticas hegemônicas.
Os cursistas, após o reconhecimento das práticas e processos aos quais estavam
inseridos, desenvolveram atividades/planos de trabalho que foram pensados de “dentro
para fora”, pensadas pelos sujeitos que vivenciam os desafios relatados nos diagnósticos
construídos por eles mesmos. Isso faz com que tenham uma identidade e significação
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com os projetos/atividades, e, consequentemente, a probabilidade de melhores
resultados, continuidade e fortalecimento das ações são maiores.
Trabalhando a formação continuada de modo dialógico na perspectiva
emancipatória e abordando a realidade pessoal e profissional do professor “através de
um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de
uma identidade pessoal” (NOVOA, 1995, p. 13), percebeu-se uma formação mais
completa e complexa, ampliando possibilidades de transformações da realidade vivida
pelos professores.
Esse modo de construção fomenta uma relação dialética todo-parte, universidade
escola, possibilita impulsionar e aprofundar a aproximação e reconhecimento de
distintas realidades e distintos espaços de extensão-pesquisa-ensino. Nessa perspectiva
o Curso se propunha a construir relações emancipatórias para que as pessoas envolvidas
com a educação (professores, funcionários, gestores) retomassem suas condições de
cidadania para construir a transformação social. Marx (2004) alerta, será emancipado
quando o homem/mulher individual, na relação com o coletivo, reconhecer que sua
força social pode se transformar em força política. Esse reconhecimento só será possível
se o homem/mulher realizar esse exercício enquanto sujeito social/político no lugar
onde se encontra e na relação com o mundo.
Este estudo permitiu compreender quão importante é aliar aos processos em
educação a formação continuada rompendo paradigmas historicamente postos,
pensando a emancipação dos sujeitos, tendo suas experiências como referências/bases
para pesquisa/ensino, refazendo/ressignificando as experiências/extensão e, assim,
criando métodos pedagógicos inovadores.
3. Metodologia
Para construir a base de dados definiu-se pela abordagem qualitativa em
educação, que segundo Bogdan e Biklen (1982), caracterizam-se por: a pesquisa
qualitativa tem um ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador
como seu principal instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos;
a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; o “significado” que
as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; e
análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.
Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos com base no critério de sua localização
geográfica, de modo que pudesse proporcionar uma representatividade que abrangesse
todos os municípios onde o curso foi desenvolvido, ou seja, os municípios do Litoral do
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Paraná e os municípios do Vale do Ribeira paranaense, que ao total somam 14
municípios, que apresentam em comum o baixo IDH, e como diferença as mazelas que
os colocam nessa situação. Foram ouvidos vinte professores cursistas. O instrumento de
coleta de dados predominante foi a entrevista com questões semiestruturadas. A análise
dos dados tem se fundamentado na análise de conteúdo, utilizando como principais
referências Bardin (1977) e Bauer e Gaskell (2002). A análise dos processos baseou-se
nos pressupostos da pedagógica freireana.
4. A percepção dos professores cursistas
O roteiro de entrevista foi pensando em torno dos quatro princípios do curso:
emancipação, formação continuada, experiência e inovação.
Referente ao conceitual de emancipação muitas das falas dos entrevistados
trouxeram características inerentes a educação emancipatória, por exemplo: “educação
emancipatória é aquela que não é hierárquica, onde há troca de aprendizados, de
experiências. Uma educação de construção de conhecimentos/investigativa”. Citaram
também que a educação emancipatória possibilita viver melhor, exige autonomia,
participação e envolvimento, valoriza a troca de conhecimentos entre alunos e
professores e a construção de novos saberes. A esse respeito Freire (1996) nos ensina
que emancipação é uma construção coletiva e nessa mesma direção Marx (2004)
enfatiza que para sua consecução é fundamental unir e nunca mais separar de si a força
social da força política.
No diálogo com os entrevistados, trouxeram também, a relação entre educação
emancipatória e o curso:
-acho que o fato da gente poder falar muito, ouvir muito, caracteriza o
curso como emancipatório. Claro, tem a sua programação, mas não é
uma coisa fechada é voltada para a nossa realidade.
-Para a gente que leciona nos colégios, ele (o curso) possibilitou
melhor compreensão das diferentes condições dos nossos alunos e
assim saber lidar melhor para evitar a exclusão.
-A autonomia é a maior característica emancipadora (do curso).
Fizemos a formação, mas a gente tinha autonomia para trabalhar do
jeito que queríamos, de acordo com o que o município precisava.

Paulo Freire fala sobre importância do saber falar e do saber ouvir: “é escutando
que aprendemos a falar. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com
ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele” (1996, p. 71). Freire
contribui ainda quando diz: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Id., p. 48), essa lógica
baseia-se na valorização das trocas de saberes e experiências de cada indivíduo, ficando
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estabelecida uma relação de igualdade onde ninguém é melhor, nem mais sábio que o
outro, gerando situações que cada um faz com o outro, não para o outro, originando
processos coletivos, dialógicos e colaborativos.
Sobre formação continuada uma das entrevistadas afirma que é essencial existir
a “troca de experiências e espaços para diálogos. (...) todos os envolvidos ensinam e
aprendem e tem que ser de forma horizontalizada”. Outros entrevistados afirmaram que
os conhecimentos estão sempre se modificando, “então nós não podemos ficar parados
naquela formação básica e tradicional” e enfatiza a importância da formação continuada
relacionada com a relacionada à realidade local quando diz: “não é aceitar qualquer
coisa que o governo manda, é preciso ter relação com a comunidade”.
Nóvoa (1995) ressalta que “a formação não se constrói por acumulação (de
cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade
pessoal (p.25). Assim é possível constatarmos, a partir das falas anteriormente descritas,
que o curso consegue associar na formação continuada às experiências de cada
participante. Freire (2001) reflete sobre a formação continuada quando afirma: “a
prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico,
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Por isso é que na formação permanente
dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (2001
p. 43).
A maioria dos professores, gestores e funcionários cursistas entrevistados
possuem longa experiência de trabalho com o espaço escolar na rede pública de ensino.
São professores de diferentes disciplinas, pedagogos, gestores ou funcionários de
escolas e/ou secretarias municipais de educação.
Quando indagados sobre como os conhecimentos específicos devem se
relacionar com os conhecimentos cotidianos, quase todos disseram ser importantes
haver relação, mas não descreveram como. Exemplo: “eu acho que tem que partir do
que eles trazem (...) para vc aliar o conhecimento. Assim motiva mais, (...) quando o
assunto faz parte da realidade deles eles aprendem muito mais”. Ou ainda falas
contraditórias, como: “(...) é difícil transformar esses conteúdos (escolares) em algo
realmente significativo”.
Repensar as práticas pedagógicas requer tempo e dedicação, pois desde a
infância as pessoas se envolvem em processos educacionais hierárquicos e tecnicistas
opostos a proposta emancipatória. O repensar não é um processo linear, a reflexão sobre
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a prática deve ser constante. Nesse sentido a formação pautada na reflexão sobre suas
práticas imersos em suas realidades lhes possibilitam desnaturalizar realidades dadas
pela compreensão dominante como naturais, portanto, aumentando seus espectros de
análise, conhecimento da realidade e de sua complexidade. O retorno à sala de aula traz
uma visão ampliada da realidade e a necessidade de uma formação cada vez mais
ampla, em uma totalidade não fragmentada, porém não menos aprofundada no que diz
respeito aos conhecimentos técnicos de cada área.
Com relação a inovação para os processos inclusivos na escola houve diversas
falas muito significantes relacionando o curso à sala de aula, por exemplo: três pessoas
disseram ter organizado atividades sobre inclusão e inovação metodológica semelhantes
as desenvolvidas no curso para suas turmas nas escolas. Uma entrevistada diz: “o curso
me inspirou bastante a ter outras práticas” em seguida ela relembra algumas mudanças
depois de ter cursado a especialização, principalmente fazendo referência a uma
estudante que possui dislexia. Ela ressalta que aprendeu outras possibilidades de
trabalho e percebeu os resultados no processo de aprendizagem da estudante.
5. Considerações Finais
Modificar lógicas educacionais as quais historicamente permanecem com a
mesma estrutura fixa e hierárquica é um processo e cada sujeito necessita tempos e
situações diferentes para conhecerem outras lógicas de pensamentos, se aproximarem
delas, repensar situações, reconstruir seus pensamentos/reflexões, se reconhecer como
parte do processo e compreenderem que, sendo parte do todo, também são responsáveis
por mudanças.
Foi

possível

perceber

que

passar

pela

formação

mexeu

com

os

pensamentos/certezas que os professores e professoras tinham. Todos, em algum
momento, relataram alguma reflexão que passaram a ter e/ou mudanças práticas que
perceberam/fizeram no dia a dia. Ter como ponto de partida suas realidades e a partir
delas reorganizar a formação, tendo a pesquisa como veículo, o que inicialmente lhes
parecia desorganização, aos poucos passou a fazer sentido. Também é nítido a
aproximação universidade com a escola e a extrema importância da indissociabilidade
entre extensão-pesquisa-ensino. As demandas de pesquisa e ensino precisam ser
desdobramento da práxis/extensão, e esta última deve ser vivenciada com os sujeitos a
quem a universidade se destina/parcela da sociedade com poucos privilégios.
A emancipação humana depende, necessariamente, de autonomia e “o respeito à
autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos
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ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 2002 p. 66), por isso há de valorizar os
diferentes tempos e processos de cada sujeito.
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A FORMAÇÃO DOCENTE EM SAÚDE: AVALIAÇÃO FORMATIVA COMO
PRINCÍPIO INDUTOR DE MUDANÇAS DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS

Geisa do Socorro Cavalcanti Vaz Mendes - Unicamp
Mara Regina Lemes De Sordi – Unicamp
Resumo: Este texto objetiva refletir sobre os desdobramentos de um curso, oferecido na
modalidade bimodal (presencial e a distância) de formação de docentes em saúde
concebido como resposta a políticas voltadas à reorientação da formação de
profissionais dessa área, pautado na defesa do SUS e nos princípios da educação pelo
trabalho, na interprofissionalidade, a na articulação entre escolas e serviços. O projeto
voltou-se aos desafios enfrentados pelos docentes de núcleos docentes estruturantes, de
IES recém criadas, para incorporar os princípios requeridos à atuação como
professores que formam profissionais da saúde implicados com o SUS. Considerou a
diversificação dos cenários de aprendizagens, a defesa de práticas pedagógicas
inovadoras para referenciar a avaliação da aprendizagem dos estudantes
universitários, e a utilização de tecnologias como recurso que venham a produzir redes
colaborativas de aprendizagem na docência em saúde. O curso optou pelos referenciais
da avaliação formativa, e nesta perspectiva a sistematização dos resultados finais do
processo procuram manter-se coerentes com a pretensão educativa e formadora que
regeu todo o formato avaliativo. Para a realização da avaliação elaboramos uma
matriz, cuja participação é categoria chave do processo e envolveu negociação entre
avaliadores e avaliados (coordenadores, orientadores de aprendizagem, tutores e
especializandos) na direção da sustentabilidade e legitimidade das ações ampliando a
dimensão pedagógica e política que perpassa a avaliação. Os dados anunciam que a
opção por avaliar o curso utilizando esse referencial contribuiu para os especializandos
e tutores refletirem acerca de seu papel docente encaminhando-se para adoção de
mudanças da avaliação que conduzam a práticas e processos de trabalho mais solidários,
emancipatórios para uma boa docência universitária.
Palavras-chave: docência universitária; formação de professores em saúde; avaliação
formativa.

Introdução

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o ensino de graduação das
profissões de saúde, editadas a partir de 2001 pelo Conselho Nacional de Educação, têm
se constituído um norte para as instituições de ensino que oferecem cursos da saúde pois
atualizam o debate acerca das competências necessárias para cada área à luz dos
desafios oriundos da reforma sanitária brasileira. Tais diretrizes foram engendradas
tomando esse contexto como ordenador da formação dos profissionais da saúde, elas
revelam alianças políticas interministeriais relevantes que buscam algum sinergismo
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para reorientar o eixo da formação dos profissionais de nível superior com esperados
desdobramentos na educação profissional de nível médio em saúde, também. As
repercussões para os usuários dos serviços de saúde não devem ser desprezadas quando
se elege como princípios da formação universitária em saúde concepções de qualidade
detentoras de pertinência social. Humanização do cuidado, práticas de acolhimento e de
escuta sensível ao outro, compromisso com a resolutividade e integralidade da atenção à
saúde entendidos como direito da população brasileira por si só justificam um repensar
da formação o que instiga novos olhares para a pedagogia universitária em saúde. Como
pensar novos e audaciosos objetivos formativos se mantivermos a formação aprisionada
em uma dinâmica curricular regida pela racionalidade técnica e pelo viés
hospitalocêntrico?
A expansão de cursos universitários na área acrescentou mais complexidade ao
cenário posto que os novos docentes, simultaneamente, deveriam dar conta de
mudanças paradigmáticas em saúde e em educação para atender as expectativas das
políticas ministeriais de uma formação implicada com o Sistema Único de Saúde (SUS).
Trata-se de importantes desafios para aprender a ensinar e ensinar a aprender que
formação em saúde não pode se restringir a uma racionalidade técnica posto que
envolve processos mais densos e complexos exigindo outras racionalidades.
Tomamos o projeto de um curso de especialização em Docência em Saúde,
oferecido pelo EDUCaSaúde, em atenção a uma das políticas do Ministério da Saúde
como pretexto para este estudo. Pretendemos socializar o processo de elaboração de
uma matriz avaliativa, ancorada em princípios formativos e participativos, forjada para
constituir-se ela própria objeto de reflexão sobre o processo de constituição de uma
docência implicada com o SUS.
Esse curso foi ofertado em resposta a um edital ministerial que demandou uma
ação formativa junto a 400 docentes que atuam, prioritariamente no Núcleo Docente
Estruturante (NDE), em cursos de graduação universitária em saúde de Instituições de
Ensino Superior (IES), especialmente para as IES que foram criadas para atender a
política de reestruturação ou expansão de educação superior em todo território nacional,
a partir do programa do Ministério da Educação (MEC) de Apoio aos Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI, 2007); preceptores
envolvidos nas graduações em saúde e nos programas do MS de apoio à mudança na
graduação (PET-Saúde e Pró-Saúde), e professores de cursos de graduação da área da
saúde, criados a partir de 2002, em universidades federais, estaduais, privadas sem fins
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lucrativos e comunitárias. O curso atingiu todas as regiões do Brasil, no período de
maio de 2014 a outubro de 2015.
A intenção era a de subsidiar as IES, recém criadas, para que seus cursos de
graduação em saúde se referenciassem nos princípios do SUS. Para tal se requeria que
os docentes fossem sensibilizados e convocados para agenciamentos coletivos, visando
enfrentar as zonas de conflito e tensionamentos institucionais de modo que um novo
profissional da saúde pudesse emergir com potência para exercer protagonismo em
busca dos interesses e necessidades de saúde da população brasileira.
O curso referido, desde sua concepção, optou pelos referenciais da avaliação
formativa e nesta perspectiva a sistematização dos resultados finais deste processo
procuram manter-se coerentes com a pretensão educativa e formadora que regeu todo o
formato avaliativo do curso - desde a avaliação das e para aprendizagens
(FERNANDES, 2009) até a avaliação do curso propriamente dito.
Curiosamente neste curso ambos atores (cursistas e tutores) são testemunhas
vivas da proposta na condição de ora fazê-la acontecer mediando os processos de
ensinagem (ANASTASIOU; ALVES, 2003) ora sentindo as repercussões na própria
pele entendendo que os tutores igualmente se constituíram alunos no processo de
aprender e ensinar a aprender nova forma de conceber a docência em saúde a partir dos
princípios do SUS.
O curso desenha seu projeto de modo a, simultaneamente, instrumentalizar os
docentes para a utilização de metodologias ativas e para a produção de práticas
pedagógicas que contemplem o uso da problematização para melhor entender, decifrar e
superar os limites da realidade da formação que dificulta aos docentes mexer e alterar
substantivamente o eixo da formação dos futuros profissionais da área. Ademais,
complementarmente incide outra pretensão do curso, qual seja a de provocar reflexões e
problematizações nos espaços educativos mas que integrem olhares críticos e
circunstanciados para as políticas públicas SUS–referenciadas que precisam compor o
quadro geral que ordena as decisões que são tomadas no âmbito dos projetos
pedagógicos dos cursos e no âmbito das microdecisões pedagógicas que ajudam a
entender o contexto de atuação de cada profissional (individual, coletiva e
institucionalmente falando) no sentido de propulsionar mudanças nas redes de atenção à
saúde interferindo numa linha de cuidado mais humanizada, resoluta e equânime.
Dada a complexidade do projeto, a avaliação do curso não poderia ocorrer de
modo simplista instigando os participantes a se manifestarem de forma binária
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“gostei/não gostei”, “quente/frio”. Menos ainda poderíamos desperdiçar a oportunidade
de usar a avaliação de produto como nova chance de explicitar de modo concreto qual
foi a imagem objetiva buscada pelo curso via processo desenvolvido.
Nesse sentido, a formulação da matriz avaliativa intencionalmente foi pensada
para dar visibilidade uma vez mais aos compromissos presentes no Projeto Pedagógico
do Curso. Tutores e especializandos foram convidados a se manifestar nesta direção
com vistas a subsidiar mudanças no trabalho docente em saúde mais sintonizadas com
as demandas dos serviços de saúde e das necessidades de saúde da população.
2. Escolhas teóricos basilares a construção da matriz avaliativa
A avaliação entendida como processo envolve monitorar o quanto se tem
realizado durante o desenvolvimento de um programa/projeto. Permite identificar
potências e barreiras que interferem no desenvolvimento, para a tomada de decisões que
remetem a novas ações para superá-las. Contudo, é necessário um corpo sistemático de
procedimentos que se implementam ao longo do projeto com intencionalidades claras e
que subsidiam o acesso a determinadas dimensões que buscam retratar aspectos nem
sempre visíveis à primeira vista sobretudo quando se vinculam à concepção de
qualidade com pertinência social (MENDES; SORDI, 2013).
Uma avaliação inovadora no campo da saúde caracteriza-se como ato de
comunicação entre atores igualmente interessados na apropriação de saberes e valores
capazes de transformar qualitativamente os serviços de saúde nos quais pretendem atuar
ou que já atuam. Para que cumpra a função educativa que dela se espera é preciso que
suas bases teóricas e metodológicas sejam revistas dada a cultura de avaliação ainda
dominante. Mas sobretudo é necessário admitir que estas bases estão carregadas de
interesses políticos o que faz da avaliação uma prática social na qual a pretensa
neutralidade é no mínimo questionável pois a avaliação não existe e não opera por si
mesma; está sempre a serviço de um projeto ou de uma concepção teórica (SORDI,
2010; DEPRESBITERES, 2005; FRANCO, 2005). Ela é determinada pelas concepções
que fundamentam a proposta de ensino, “não ocorre num vazio conceitual, mas está
dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de educação e,
consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática
pedagógica” (CALDEIRA, 2000, p. 122).
Como a avaliação envolve juízos de valores, ela requer diálogos constantes entre
atores com devolução qualificada dos achados e impressões na qual ocorre troca de
perspectivas plurais e complementares. Os protagonismos se entrecruzam e ajudam,
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pelo diálogo, a afirmar ou denegar valores caros à formação do profissional em saúde. A
avaliação constitui-se um espaço de mediação entre o que existe e o que está sendo
construído, é um momento de fortalecimento das potencialidades, de exercício de
autonomia e de proposições para a superação de fragilidades. Trata-se de categoria
propulsora de ação rumo à qualificação da formação profissional que se dá de forma
processual. Mas a qualificação da formação dos profissionais da saúde não se reduz ao
âmbito do êxito individual e nem se esgota no domínio cognitivo de saberes
compartimentalizados.
Avaliar de modo inovador no campo da saúde requer práticas avaliativas
voltadas para espaços e situações de aprendizagem vividos no coletivo e no interior dos
serviços onde ocorre o processo de trabalho. Trata-se de valorizar a educação pelo
trabalho e no trabalho igualmente na avaliação, reconhecendo que esta categoria exerce
força indutora naquilo que deve ser considerado relevante à formação em saúde.
Isso posto, assumimos a avaliação formativa como aquela que ocorre durante
todo o processo, com vistas a dar informações para melhoria do projeto, levando (ou
podendo levar) a decisões sobre o seu desenvolvimento (inclusive modificação, revisão
e coisas do gênero). Nessa ótica, permite o melhor entendimento dos resultados ou
efeitos do projeto, para oferecer, aos responsáveis pela tomada de decisões critérios de
julgamento sobre o valor ou mérito do projeto devidamente contextualizados.
Assumimos, ainda, a avaliação formativa como aquela que aposta nos diferentes
concernidos do processo como coautores da proposta inovadora. Avaliação entendida
como a categoria que enseja espaço de encontro entre atores nos quais se constrói
pertencimento e implicação com a inovação necessária, cumprindo a função de
esclarecer o processo, nem por isso a avaliação formativa distancia-se do rigor e
compromisso com o alcance de metas, mas permite o melhor entendimento dos
resultados ou efeitos de um programa, para oferecer aos responsáveis pela tomada de
decisões do programa ou consumidores potenciais (alunos, professores, empregados,
gestores, governos, sociedade etc.), critérios de julgamento sobre o valor do programa
devidamente contextualizados. Conforme ressalta Alvarez Mendes (2002, p. 14),
a partir do interesse da racionalidade prática e crítica, caracterizada
pela busca de entendimento, pela participação e pela emancipação dos
sujeitos, na educação não pode ocorrer a avaliação sem o sujeito
avaliado, dando por suposta a presença do sujeito avaliador. A tarefa
conjunta, orientada por princípios morais, distingue igualmente o que
representa o enfoque prático, a partir do que falo, de outro que seja
racionalista, identificado com a racionalidade técnica ou instrumental.
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Howe e Ashcraft (2005) defendem a avaliação democrática deliberativa como
possibilidade alternativa, a qual envolve três princípios: a inclusão, o diálogo e a
deliberação. Estes princípios incluem no processo de avaliação todos os implicados com
o processo. Possuidores de interesses significativos e diferenciados esses grupos ao
serem incluídos precisam exercitar o sentido e intensidade desta condição. A proposição
e utilização da avaliação formativa como recurso de formação docente na saúde
pretendeu assim romper com a cultura de avaliação como controle, mecanismo de
responsabilização unilateral e vertical (MENDES; SORDI, 2013). Ao lutar pela
dimensão dialógica da avaliação que implica a superação da dicotomia da ciência
moderna para construir a epistemologia da complexidade, processo intersubjetivo e
processo de fronteiras e de interseção (participação e busca de inteligibilidade) na
direção da justiça e eficácia social com autorregulação dos sujeitos e empoderamento, o
movimento avaliativo do curso caracterizou-se por romper com a retórica da mudança
buscando constituir-se processualmente, sujeito portanto a avanços e retrocessos.
A responsabilização participativa (FREITAS et al 2012) foi seu eixo basilar e
essa perspectiva requer que se explicite para onde se olha e o que se pretende realizar
em determinada linha de tempo, superando os entraves que atrapalham o
desenvolvimento do programa inovador. Dessa forma, quando se pensa em
responsabilização participativa todos atores são convocados para que elejam metas e
cumpram suas responsabilidades e aceitem sem constrangimento o controle social sobre
as práticas que realizam ou que deixam de realizar prestando contas disso ao coletivo.
Fortalecidos pela e na ação comum, os atores ampliam as possibilidades de seu caminho
rumo ao “inédito-viável” expressão citada por Freire (2008) para designar o devir, o
“ainda-não”, o futuro a se construir, o projeto a se realizar. Somente nesta perspectiva
faz sentido uma práxis avaliativa emancipatória, ou seja, uma práxis que se exercita em
situação. Importa destacar que processos “autênticos” de avaliação são sempre
participativos e por decorrência conflituosos. É necessário que se (re)aprenda a
caminhar dentro desta nova epistemologia. Um bom começo parece ser o exercício do
autoconhecimento, a reflexão sobre o fazer pedagógico e político que se pratica em
busca de seus elementos qualificadores e/ou restritivos.
Essa perspectiva implica romper com uma visão desvalorizada das comunidades
e de seus saberes (lógica da exterioridade em relação ao contexto local) incluindo-as de
forma mais concreta em um pacto de qualidade negociado, devidamente alimentado
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pela avaliação, privilegiando a escuta dos pontos de vista de todos os interessados no
processo.

3. Problematizando a construção coletiva de uma matriz de avaliação e alguns
resultados

Pretendemos neste recorte evidenciar o bom uso da avaliação formativa no
processo de implementação do curso. Para tal, buscamos descrever problematizando
como a construção coletiva da matriz avaliativa subsidiou o trabalho dos formadores do
curso (Coordenadores do curso, Orientadores de Aprendizagem e Tutores) acima
referido. Destacamos a relevância deste movimento, em especial, em um curso de
natureza bimodal, desenvolvido por meio da plataforma Moodle, cujas práticas
pedagógicas lançou mão do fórum, portfólio, conferência via web, varal de ideias,
mural, construção de glossário, banco de exercícios, projeto de intervenção
institucional, culminando com trabalho de conclusão de curso entre outras atividades.
A elaboração da matriz avaliativa forjou-se a partir de encontros presenciais, por
meio de reuniões com os diversos atores envolvidos na construção do projeto
pedagógico do curso, na elaboração do material didático e na implementação do curso;
nos encontros e oficinas de formação dos tutores; em reuniões com a coordenação do
curso e com os orientadores de aprendizagem para discussão acerca das dimensões que
a comporiam e seus descritores, bem como afinamento conceitual acerca da concepção
de avaliação por nós defendida. Ademais, utilizamos o ambiente virtual (AVA), da
plataforma Moodle, para a sistematização final da matriz, construção do instrumento a
ser aplicado a tutores e cursistas. A aplicação do instrumento foi realizada utilizando-se
a ferramenta Google Drive, por meio de um formulário construído utilizando-se o editor
de planilha Excel.
O processo coletivo de construção da matriz resultou na composição das
seguintes dimensões: organização e funcionamento do curso, os atores sociais do curso,
autoavaliação da participação de tutores e especializandos no curso e avaliação geral do
projeto pedagógico do curso. A partir dessas dimensões construíram-se os instrumentos
de avaliação global do curso e de autoavaliação, que se organizam a partir dos seguintes
indicadores:
A - Organização e funcionamento do Curso
a. Proposta pedagógica do curso
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b. Materiais didáticos: Texto-base, textos dos eixos, vídeos etc.
c. Mediação tutorial
d. Atividades formativas do curso
e. Avaliação da aprendizagem
f. Condições objetivas do curso
B - Processos relacionais dos atores intra e extra curso
g. A qualidade dos processos
C - Avaliação geral da proposta (Questões abertas seguida de justificativa)- neste
indicador os sujeitos refletem sobre as potencialidades e fraquezas com indicação de
sugestão de melhorias.
Nessa matriz, por exemplo, pensar a mediação da prática pedagógica conduzia
o(a)s docentes (tutores/cursista) a refletirem acerca de atividades pedagógicas que
realizam contextualizando-as; acompanhar sistematicamente o processo pedagógico;
articular teoria e prática explorando a indissociabilidade escola-serviços; estimular o
desenvolvimento

de

práticas

docentes

colaborativas;

estimular

práticas

de

problematização sobre o vivido; recuperar o protagonismo docente na implementação
de projetos inovadores em saúde; planejar ações de recuperação das aprendizagens;
promover a avaliação da aprendizagem formativa. Do ponto de vista da qualidade dos
processos relacionais buscou-se mais do que simplesmente valorizar a díade professor
/aluno, incluir como valor os processos intersubjetivos que envolvem os múltiplos
atores envolvidos na formação (os laços desejados dos futuros profissionais com demais
sujeitos que partilham de seu desenvolvimento profissional, a saber: os trabalhadores
dos serviços de saúde, os usuários do SUS, o grupo de estudantes da turma, os
professores). Esta multiplicidade de interações era valorizada para intensificar o
significado do trabalho coletivo, da educação interprofissional como meta.
Ao pensarmos os indicadores relativos à análise dos textos e materiais, de apoio
ao curso, tínhamos como pretensão adicionar como elemento fundante de análise da
pertinência do trato dos conteúdos, a implicação de seu uso na direção de um processo
de cuidar humanizado, comprometido com a integralidade da linha de atenção a saúde,
conteúdos-meio para fim mais nobre e complexo ligado a formação do profissional de
saúde. Quanto as atividades formativas, valorizou-se práticas ligadas a reflexão sobre o
fazer pedagógico em saúde e a necessidade de, via mediação virtual, construir a
possibilidade de redes de colaboração entre docentes reforçando o lugar estratégico do
NDE. A opção pelo uso dos projetos coletivos de intervenção na realidade institucional
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igualmente foi explorada como indício de sucesso da proposta de formação em saúde,
visando induzir experiências integradas de busca de solução de problemas que de modo
recorrente constrangem a mudança da lógica de formação dos futuros egressos dos
cursos de saúde.
4. Resultados
A formulação da matriz avaliativa intencionalmente foi pensada para dar
visibilidade aos compromissos presentes no Projeto Pedagógico (PP) do curso, acerca
da formação docente com vistas a subsidiar mudanças no trabalho docente em saúde
mais sintonizadas com as demandas dos serviços de saúde e das necessidades de saúde
da população.
O exercício coletivo para a construção da matriz favoreceu também o exercício
de autoconhecimento dos atores envolvidos por meio da reflexão acerca das prática
docentes exercidas, suscitando indícios de mudanças de práticas mais alinhadas com
processos formativos democráticos, emancipatórios. Ao avaliar o outro naquilo que
afeta, positiva ou negativamente, o meu trabalho, simultaneamente se favorece o pensar
a relação professor/aluno desempenhada convencionalmente na universidade e aquela
requerida pelas Políticas de Saúde e Diretrizes Curriculares Nacionais da área.
A formação docente em saúde é fundamental e reclama pela apreensão de
saberes que fundamentem a ação pedagógica; a inovação de práticas docentes que
contribuam com a formação dos estudantes, porém distanciadas de modismos; a ruptura
com a dualidade teoria/prática entendendo-as como indissociáveis. Essas premissas vem
requerer algum tempo maior de reflexão para subsidiar alterações mais substantivas em
suas práticas contribuindo para seu aperfeiçoamento continuado.
Cabe assinalar que esse movimento pretendeu tornar mais concreto o processo e
contribuir para a deflagração nas IES de novos agires pedagógicos, capazes de
alavancar a formação dos docentes da saúde em uma perspectiva que inclua a
valorização da competência coletiva, a humanização dos serviços de saúde, a
integralidade, e a interprofissionalidade como metas a serem perseguidas.
Concluímos que a opção por uma formação docente utilizando este referencial
contribuiu para clarear para os atores envolvidos uma releitura do seu papel docente no
uso da avaliação formativa, de modo a que ela possa melhor se aproximar de atos de
comunicação com o outro que nos conduzam a práticas e processos de trabalho mais
solidários, emancipatórios e rigorosos sem os quais a boa docência universitária ficará
devendo.
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Resumo: A presente pesquisa pretende compreender quais as concepções de formação
presentes nos espaços institucionais universitários e suas práticas formativas a partir da
intervenção dos assessores pedagógicos e como essas concepções contribuem para a
qualificação do lócus de formação pedagógica desses docentes. Para compreender
melhor a realidade da formação oferecida pelas iniciativas pesquisadas, escolhemos
como participantes do estudo assessores pedagógicos dos espaços de formação
existentes em três universidades públicas paulistas. A pesquisa enveredou pela
abordagem qualitativa focando seu olhar num estudo de caso múltiplo. Os dados foram
coletados por meio de análise documental, entrevistas semiestruturadas e observação
participante de algumas iniciativas de formação desses espaços. Os dados obtidos foram
organizados em categorias/dimensões e analisados por meio da análise de conteúdo. Os
resultados nos indicam que há muitos desafios relativos à formação pedagógica do
docente universitário e que os espaços existentes ainda lutam para se tornarem lugares e
territórios de formação.
Palavras-chave: Centros de Formação Pedagógica; Docente Universitário; Inovação.
1. Introdução
Refletir sobre a Formação Pedagógica do docente universitário é tarefa que há
pouco começou a despertar o interesse de pesquisadores e estudiosos da área da
educação. Pensar sobre aspectos formativos que envolvem a docência universitária é um
desafio em vários sentidos que serão explicitados no decorrer deste trabalho.
O referido estudo traz como questão de pesquisa: “quais as relações que podem
ser estabelecidas entre a concepção de formação pedagógica presente nos espaços
institucionais e a ação das assessorias pedagógicos na busca pela qualidade da ação dos
professores universitários?”.
Como objetivo geral, propõe-se saber quais as concepções de formação
presentes nos espaços institucionais e suas práticas formativas a partir da intervenção
dos assessores pedagógicos, corresponsáveis pelos processos de formação pedagógica
de professores universitários e como essas concepções contribuem para a qualificação
do lócus de formação desses docentes.
Este objetivo maior se desdobra em dois objetivos específicos:
1. Identificar e conhecer as formas institucionais de apoio pedagógico das
universidades pesquisadas, suas estratégias e abrangência de atuação, organizando um
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quadro analítico que permita compreender como essas iniciativas estão organizadas e
como tem se dado as trajetórias institucionais relacionadas ao assessoramento
pedagógico;
2. Averiguar como a experiência pessoal do assessor pedagógico, suas
concepções e a vivência de formação dentro da instituição a qual coordena, contribui
para auxiliar na construção dos caminhos do respectivo Centro de Formação do qual faz
parte;
Os participantes da pesquisa são os assessores pedagógicos desses Centros de
Formação. As universidades onde esses Centros atuam são públicas, localizadas no
Estado de São Paulo, e as iniciativas são constituídas, em sua totalidade, por docentes
das próprias universidades que estão na ativa, ou aposentados trabalhando como
professores colaboradores.
A pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, sendo realizado um
Estudo de Caso Múltiplo.
Para contextualizar os resultados obtidos desde o início da coleta no ano de
2015, este trabalho suscitará algumas reflexões acerca da universidade e da concepção
de docência que tem permeado a aula universitária. Posteriormente, retratará o trabalho
do assessoramento pedagógico, com base nos Modelos de Formação de Cunha (2014).
As últimas sessões estarão voltadas ao percurso metodológico, aos resultados da
pesquisa e às considerações finais.

2. O contexto da universidade
Nessa contextualização será possível verificar como a universidade vem lidando
com os inúmeros desafios que fazem parte de sua trajetória e, especialmente, como tem
enfrentado a interferência da globalização presente nessa sociedade neoliberal.
O Brasil tem sido marcado pelas políticas públicas referentes ao ensino superior
que variam de governo para governo, no entanto, a ideologia mercadológica e o ensino
instrumental não deixam de fazer parte da realidade do nosso país no que concerne à
universidade.
Temos a reforma de 1968, a Constituição Federal (CF) de 1988, onde a
autonomia foi ponto marcante nas questões da universidade, depois as reformas da
década de 1990, até chegarmos aos últimos anos onde as políticas trazem uma forte
vertente de ampliação do acesso.
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Sguissardi (2006) traz um panorama da realidade da Educação Superior no
Brasil após a promulgação da Constituição Federal e em meio à implementação da
Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Este panorama
revela que a cobertura, no que diz respeito ao acesso, era extremamente baixa, ficando
na casa dos 7%, sendo que países como a Argentina já haviam atingido os 30%. O autor
afirma ainda que em 2004 “as Instituições de Ensino Superior (IES) já somavam 2.013,
das quais 169 universidades, 107 centros universitários 1.737 faculdades, faculdades
integradas, faculdades tecnológicas e centros de educação tecnológica.” (SGUISSARDI,
23006, p. 1028), tornando assim a distribuição do sistema desequilibrada entre público e
privado; a autonomia da gestão financeira versus a autonomia financeira.
Cury (2014) nos revela também o crescimento de matrículas nos dois segmentos
(público e privado) em números absolutos entre 1933 e 2010. Afirma que o percentual
que esses valores representam demonstram que, desde a década de 1970, as matrículas
na rede privada de ensino superior ultrapassam os 50% chegando, em 2010, a quase
75% das matrículas nas universidades. Importante ressaltar que se trata de matrículas
efetivamente realizadas e não apenas de oferecimento de vagas.
Essa realidade posta traz reflexões de como têm se constituído a universidade e
qual política de acesso que tem sido implementada pelos diferentes governos.
Não é possível negar, no entanto, que nos últimos treze anos as políticas de
expansão do ensino superior foram significativas, promovendo reais mudanças no
quadro do acesso e ampliando as oportunidades de uma camada da sociedade que, em
outros momentos da história de nosso país, não chegariam a cursar a universidade.
Inegável o valor dessas políticas, entre elas o Programa Universidade para Todos
(PROUNI).
Outra política importante desse período foi o REUNI (Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais), criado por meio do Decreto 66096/2007, que em
seu bojo traz a questão do acesso, mas busca, também, criar condições não só para a
entrada do estudante na universidade, como também se preocupa com os processos que
permitirão sua permanência no espaço universitário.
A interiorização das unidades de universidades federais é um dos fatores que
favorece o acesso aos alunos que se encontram nos lugares mais distantes dos grandes
centros do país.
Há, ainda, medidas como o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES) e o estímulo à modalidade à distância por meio da Universidade Aberta do
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Brasil (UAB), que em conjunto às demais políticas indicam uma intenção real de
melhorar o acesso de todos os indivíduos à universidade. Outra medida fundamental
nessa ampliação é a Lei 12.711/2012, que implementa as cotas para estudantes que
cursaram o ensino médio na educação pública com subdivisões dentro da quantia
estabelecida, utilizando os critérios de renda per capita e raça.
Importante ressaltar, no entanto que essas políticas ainda se mostram
insuficientes para minimizar os efeitos da desigualdade social tão marcada em nosso
país. Ristoff (2014) realiza uma pesquisa que analisa os questionários socioeconômicos
do ENADE em várias edições após a implementação das políticas mencionadas e, em
comparação com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
analisou o perfil dos estudantes, em aspectos relacionados a cor, renda mensal familiar,
origem escolar e escolaridade dos pais, constando sim uma ampliação de acesso
significativa. No entanto, apesar dessa ampliação, tal pesquisa apontou que cursos como
Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia e Direito estão distantes de
dar acesso na proporção da sociedade, no que diz respeito à cor e à origem social.
Ristoff (2014) deixa claro que essas políticas afirmativas vêm mudando a realidade
brasileira no que concerne a democratização do ensino superior, mas muito ainda há que
se fazer, pois o Brasil é um país de muitas discrepâncias e, caminhar em busca da
equidade social não é tarefa fácil, sem falar que o que se espera das políticas públicas é
que se valorize as instituições públicas, aumentando o número de vagas e dando
condições estruturais, funcionais, de formação para atender às novas demandas.
Acreditamos que, enquanto isso não acontecer, estamos lidando com medidas apenas
paliativas e incentivando o ensino superior privado.
Em meio a este contexto nossa reflexão se volta à docência. Qual o lugar da
docência nessa universidade? Como ela tem sido vista e pensada pelas equipes gestoras
e pelos próprios docentes em meio às contradições que permeiam a instituição? Para
refletir um pouco sobre isso seguimos para a próxima sessão.
3. Alguns caminhos da docência universitária.

A concepção de docência que tem perpassado a universidade, por vezes, diz
respeito à ideia de que “quem sabe fazer sabe ensinar” (MASETTO, 2003; CUNHA,
2010), ou ainda, ao fato de que, como todos passaram pelos bancos escolares, todos
estão aptos a tal atividade, prevalecendo, assim, a crença de que os conhecimentos
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pedagógicos são totalmente desnecessários no exercício da docência universitária, pois
se acredita que o ensino se dá pela transmissão. Há ainda o agravante de se acreditar
cada vez mais que a universidade deve lançar mão de um ensino instrumental, que
atenda às necessidades do mercado, conforme visto na sessão anterior.
Para realizar uma reflexão acerca da docência, fundamental reconhecer que se
trata de uma ação complexa, ou seja, não basta transmitir conhecimentos, trata-se de um
ato que exige mais que isso e, a formação dos professores universitários deve exigir
mais do que especializações em determinadas áreas.
Além dessa questão de concepção de docência existe o fator de que o estudante
já não é o mesmo de tempos atrás. Em decorrência das políticas de democratização do
ensino superior o perfil do alunado mudou e isso exige um entendimento ainda maior da
docência por parte do professor universitário, possibilitando que alcance esse novo
perfil de alunado e provoque a aprendizagem.
Cunha (2010) traz a reflexão sobre a complexidade da docência. Diz que há
singulares condições de exercício desta atividade tão específica e isso a diferencia das
demais atividades profissionais.

Ser professor não é tarefa para neófitos, pois a multiplicidade de saberes e
conhecimentos que estão em jogo na sua formação, exigem uma dimensão de
totalidade que se distancia da lógica das especialidades, tão cara a muitas
outras profissões na organização taylorista do mundo do trabalho. (CUNHA,
2010, p. 25).

É relevante buscar compreender que há inúmeras dimensões que compõem a
docência e que “o exercício da docência exige múltiplos saberes que precisam ser
apropriados e compreendidos em suas relações.” (CUNHA, 2010, p. 25).
Nessa direção podemos constatar que a docência ainda não é compreendida em
sua essência dentro da instituição universitária. A complexidade do trabalho docente
acaba passando despercebida pela maioria das pessoas que, inclusive exercem essa
função, em virtude da própria constituição da profissão docente no decorrer dos tempos.
Contudo, um olhar mais refinado aos estudos sobre a docência pode gerar uma
reflexão sobre essa atividade profissional, ponderando o fato de que realmente se trata
de uma atividade complexa, ou seja, não se resume em “dar aulas”, mas exige uma série
de outros elementos e, isso, exige formação específica. Nessa perspectiva, a formação
pedagógica pode traçar caminhos onde seja possível mudar posturas de dirigentes e
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professores dentro da universidade, transformando paradigmas e, por consequência,
transformando a visão que se tem do ensino neste espaço.
Cunha (2010) traz uma importante reflexão sobre os espaços de formação
pedagógica dos docentes universitários. A autora traz a ideia de espaço, lugar e
território de formação, sendo que define espaço a partir das reflexões de vários autores,
entendendo-o como uma distância entre dois pontos onde coisas acontecem e que um
espaço se transforma em lugar a partir da dimensão humana.

O lugar se constitui quando atribuímos sentido aos espaços, ou seja,
reconhecemos a sua legitimidade para localizar ações expectativas,
esperanças e possibilidades. Quando se diz que “é o lugar de” extrapolamos a
condição de espaço e atribuímos um sentido cultural, subjetivo e muito
próprio ao exercício de tal localização. Minha gaveta pessoal de pertences é
um espaço, mas quando coloco minhas coisas dentro dela e reconheço a
propriedade dessa organização, defino um lugar. (CUNHA, 2010, p. 53-54.
Grifo da autora).

Não se pode negar a universidade como espaço de formação, mas será que este
espaço tem se constituído como lugar? Como a formação do docente universitário tem
sido concebida nesses espaços? É possível que a maioria desses espaços se transforme
em territórios de formação? Sendo que o território é uma concepção mais ampla ainda
de espaço e lugar, em que existe uma “ocupação e essa revela intencionalidades: a favor
de que e contra que se posiciona. Nessa perspectiva não há territórios neutros.”
(CUNHA, 2010, p. 55).
Importante ressaltar, desse modo, que “o espaço se transforma em lugar quando
os sujeitos que nele transitam lhe atribuem significados. O lugar se torna território
quando se explicitam os valores e dispositivos de poder de quem atribui os
significados.” (CUNHA, 2010, p. 56).
Refletir sobre a formação pedagógica do docente universitário se faz primordial
para que se compreenda e se avance no sentido dessa transformação.

4. Formação Pedagógica: o assessoramento pedagógico em questão

Nesta sessão será possível conhecer um pouco do trabalho de um dos grupos que
tem se preocupado com a formação pedagógica do docente universitário e que tem
publicado estudos muito relevantes, no sentido de trazer reflexões acerca do que tem
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sido feito na área de formação pedagógica docente e no que é possível fazer. Aqui
veremos uma publicação em especial.
No ano de 2014, o Grupo de Pesquisa, Ensino, Formação de Professores e
Avaliação, do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos – UNISINOS, coordenado pela professora Maria Isabel da Cunha,
realizou vários estudos sobre os espaços de formação continuada do docente
universitário e sobre a figura do assessor pedagógico. Intitulado de “Estratégias
Institucionais para o Desenvolvimento Profissional Docente e as Assessorias
Pedagógicas Universitárias”, os trabalhos são apresentados pelo grupo em forma de
estudos que levantam a situação dos espaços de formação presentes em diversas
universidades.
Cunha (2014) suscita reflexões sobre a formação pedagógica do docente
universitário e traz um “referencial de análise de experiências de formação docente” (p.
39). Nesse referencial, Cunha (2014, p. 39, 40, 41 e 42) nos apresenta três modelos de
formação docente. O modelo de “Centralização e Controle das Ações” (A); modelo
“Parcial de Descentralização e Controle das Ações” (B) e modelo “Descentralizado de
Acompanhamento e Controle das Ações” (C). A autora utilizou esses modelos para
analisar o assessoramento pedagógico por vários ângulos, a fim de promover a
compreensão do trabalho deste importante ator na formação continuada do docente
universitário. Os ângulos de análise empreitados foram os “Pressupostos e
Características dos Indicadores, a Compreensão da Formação e do Desenvolvimento
Profissional, os Formatos Usuais das Estratégias de Formação e os Formatos de
Acompanhamento e Avaliação.” (CUNHA, 2014, p. 39).
O modelo (A), de “Centralização e Controle das Ações” (CUNHA, 2014),
relaciona-se aos Centros de Formação que trazem uma perspectiva geral e oferecem
formação a todos os docentes, as propostas são episódicas e os resultados não são
controlados. Este modelo vê a docência como ação individual. O órgão gestor escolhe
os temas a serem oferecidos aos docentes, há pouca escuta daqueles que participam e a
avaliação é formal, feita por meio de indicadores de presença e controle de ações. (p. 39
– 42).
No modelo (B), “Parcial de Descentralização e Controle das Ações” (CUNHA,
2014), os processos de formação são diversificados e são oferecidos com a preocupação
de atender aos interesses e necessidades dos atores envolvidos. O planejamento atende a
uma localização temporal e há algumas ações de acompanhamento. Traz propostas que
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envolvem a teoria e a prática e “reconhece que os professores são portadores de saberes
e é sobre eles que o desenvolvimento profissional se alicerça.” (p. 41). Organiza equipes
de acordo com as demandas de formação. A avaliação toma como referência os
objetivos que haviam sido traçados, tem a prática do registro e busca fazer um
acompanhamento por meio de pesquisas. (p. 39-42).
No modelo (C), “Descentralizado de Acompanhamento e Controle das Ações”
(CUNHA, 2014), os processos de formação são desencadeados pelos próprios
participantes, “o assessor atua como coadjuvante” (p. 40), o acompanhamento é feito a
partir de formas autogestionárias. “Envolve mobilização interna e autogestão dos
processos vividos” (p. 41), o ponto forte é a mobilização dos docentes para a realização
dos projetos acadêmicos ou políticos. As estratégias estão ligadas às demandas do
grupo. A avaliação e o acompanhamento também são iniciativas que emergem do
grupo. (p. 42).
Esses modelos foram criados ao longo de um trabalho minucioso de pesquisa e
retratam as possibilidades de formação que existem nos centros, núcleos, propostas de
formação continuada nas universidades. A partir desses modelos, é possível refletir
sobre a formação oferecida em cada espaço, os caminhos que têm sido percorridos e os
que ainda deverão ser traçados.
As pesquisas demonstraram que, a maneira como a formação é oferecida acaba
sendo basilar na receptividade do docente. Assim, as concepções que permearão a
formação serão essenciais nesse processo de construção de confiança entre o docente, os
assessores pedagógicos e os demais atores que estiverem participando da formação, na
medida em que o processo for se desenvolvendo, especialmente a concepção de
inovação.

5. O caminhar da pesquisa: percurso metodológico

Esse estudo tem a intencionalidade de conhecer os espaços de formação
pedagógica do docente universitário tanto no âmbito das suas concepções quanto das
práticas lá realizadas como, também, focar o olhar na pessoa do assessor pedagógico e
as concepções que permeiam seu trabalho.
Para tanto, as escolhas realizadas conduziram à abordagem qualitativa, buscando
um estudo de caso múltiplo, tomando como referência Yin (2001).
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O lócus da pesquisa foram três universidades públicas paulistas em virtude de
suas similaridades e os participantes escolhidos foram os assessores pedagógicos dos
Centros de Formação existentes nessas universidades.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram entrevistas semiestruturadas
com assessores pedagógicos, observação participante de momentos de formação e
análise documental das três iniciativas de formação pedagógica do docente
universitário.
Os dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo, a partir
da referência de Franco (2008). Há categorias a priori, que já foram pensadas no
momento em que propusemos o estudo e outras a posteriori, que surgiram conforme os
dados dialogaram com os autores utilizados na revisão bibliográfica realizada.
As categorias, que aqui chamaremos de dimensões, em virtude da amplitude da
palavra, são: 1- Concepção de Formação Pedagógica; 2- Concepção de Inovação; 3Modelos de Formação.
As duas últimas dimensões foram exatamente as que surgiram a posteriori, no
momento da análise dos dados. Foram dimensões que emergiram das falas dos
assessores, das observações realizadas e de alguns documentos analisados.

6. Analisando a caminhada: alguns resultados

Na análise dos dados foi possível perceber similaridades e singularidades no
trabalho realizado pelos Centros pesquisados. Entre as similaridades podemos levantar o
fato de existirem diferentes concepções de inovação entre as equipes gestoras das IES e
os assessores dos Centros de Formação.
Pensar em inovação na universidade é sempre um risco, pois as formas de ver e
interpretar este conceito mudam de acordo com as diferentes concepções acerca dele
mesmo, acerca da educação e do ensino.
Os dados apontam que, enquanto os Centros de Formação pedagógica tentam
construir uma concepção de inovação voltada para a melhoria da qualidade do ensino,
no sentido de apropriação de cidadania e de conhecimento, as equipes gestoras das
universidades acreditam que para inovar basta investir em equipamentos e tecnologia ou
mudar metodologias.
Cunha (2006) traz a reflexão sobre a fragilidade da concepção de inovação no
meio acadêmico. A “presença paradigmática dominante” (p. 17) é vigente e isso
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dificulta uma compreensão diferente desse conceito. “Inovações entendidas como
ruptura paradigmática, exigem dos professores a reconfiguração de saberes e favorecem
o reconhecimento da necessidade de trabalhar no sentido de transformar.” (p. 18). Nessa
concepção, em que a inovação significa ruptura paradigmática, é possível avançar no
processo de mudança, segundo Cunha (2006, p. 19).
É possível afirmar que nos discursos dos Centros é esta a concepção de inovação
presente nas formações, mas, como já visto, não é a forma de pensar da instituição.
Como lidar com essa contradição? Como aproveitar este paradoxo para consolidar a
inovação como mote de transformação?
Com relação aos tipos de formação apresentados nos Centros, foi tomado como
base o estudo supramencionado de Cunha (2014). E esta dimensão se encontra entre as
similaridades também das iniciativas de formação pedagógica.
A partir dos dados coletados, foi possível verificar que os Centros de Formação
Pedagógica transitam nos dois primeiros modelos explicitados. O modelo (A), de
“Centralização e Controle das Ações” e o modelo (B), “Parcial de Descentralização e
Controle das Ações” (CUNHA, 2014)
Isso indica que ora os Centros oferecem formação sem realizar um trabalho de
escuta aos docentes e ora fazem tal exercício, mas ainda sem dar legitimação aos atores
participantes. A formação oferecida, normalmente parte das experiências dos próprios
assessores e a participação na elaboração das formações ainda fica bastante prejudicada
por parte dos docentes.
Apesar de terem sido detectados, nas observações, momentos de participação
dos docentes que faziam parte da formação em grupos de discussão, e isso demonstra
uma certa descentralização das ações dentro da proposta de formação, ainda o que se vê
com maior ênfase é um controle dos assessores responsáveis em todas as ações
propostas.
A dimensão que mais deixa desafios ao trabalho dos Centros de Formação
pedagógica é a que trata das Concepções de Formação. Quando analisadas as falas dos
assessores, percebe-se um discurso de uma estrutura voltada para a reflexão sobre a
própria prática e uma formação onde os docentes seriam protagonistas do processo. No
entanto, observando as iniciativas oferecidas pelos Centros, percebe-se ainda uma
distância entre o que se diz e o que se propõe.
Cada um dos Centros traz singularidades e similaridades nesta dimensão de
análise.

Entre as singularidades um dos locais se destaca na proposição de uma
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formação mais voltada aos pressupostos formativos supramencionados mantendo um
entendimento sobre a importância de preparar esses momentos em torno da reflexão
sobre a prática dos docentes e investindo na participação deles nas tomadas de decisão
da proposta apresentada com mais ênfase que os outros dois Centros. Entre as
similaridades, o desafio de fazer um trabalho de conquista do professor universitário
para que ele participe da formação reconhecendo a importância dela e que seja
realmente fator de efetiva mudança na trajetória do trabalho docente dos participantes.

7. Considerações Finais

O presente trabalho traz algumas questões sobre a formação pedagógica docente
que merecem reflexões.
Uma das considerações que levantamos é o fato positivo de haver iniciativas de
formação pedagógica para o docente universitário. As iniciativas aqui pesquisadas
possuem histórias de lutas para que esses Centros fossem criados e para que
continuassem existindo. Há sempre forças políticas, institucionais, históricas e culturais
que ameaçam a existência desses lugares, no entanto, as pessoas que estão responsáveis
por eles (e a maioria está desde o início dos projetos), lutam irrestritamente pelo direito
de continuarem a propor formação pedagógica aos docentes dessas universidades.
No entanto, o caminho está apenas começando e é necessário rever rotas,
percursos, itinerários. É preciso um olhar atento ao deslocamento que se tem feito e
como o curso dos caminhos escolhidos pode ser reconsiderado, reavaliado, refeito.
O que foi percebido pelas leituras realizadas e pelas análises dos dados coletados
feitas, é que estes Centros de Formação ainda são bastante vulneráveis com relação à
gestão das instituições.
Este dado foi apontado não só pelos dados coletados, mas também, pelos autores
que embasam essa pesquisa, pois esta tem sido a realidade em outros Centros de
Formação pesquisados. A fragilidade desses espaços é presente em vários aspectos.
A questão institucional é um desses aspectos. Se há uma gestão que acredita no
trabalho, ou pelo menos apoia, a tarefa do Centro e de seus assessores será mais
valorizada, inclusive financeiramente, para que possam desenvolver as propostas de
formação, caso contrário, os Centros continuam com a proposta, no entanto, as
dificuldades encontradas no âmbito institucional, por vezes, minam as forças de se
avançar nas concepções e proposições da iniciativa.
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Muito há que se caminhar para alcançar uma descentralização no
acompanhamento das ações de formação realizadas por esses Centros, mas há
perspectivas de que os caminhos estejam direcionados nesse sentido.
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PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA: REFLEXÕES SOBRE AUTORIDADE
DOCENTE, FORMAÇÃO E PRÁTICAS INOVADORAS

A Pedagogia universitaria, como espaço de recente conformação no campo pedagógico,
tem se preocupado em produzir e difundir conhecimentos sobre as diversas estrategias
que permitam concretizar, na atualidade, em nível institucional e na sala de aula
universitária, as políticas de inclusão e retenção. As ações de formação pedagógica dos
docentes universitarios são um dos seus interesses centrais, já que eles junto aos
assessores pedagógicos são considerados como atores impressindíveis na transformação
didático pedagógica e na formação profisssional de qualidade. Num contexto de
exigencias avaliativas e de busca de qualidade no processo pedagógico, cada fez mais se
faz necessário o protagonismo e a autoridade docente. A autoridade está relacionada à
ideia de autor, de criador, de compositor, de inventor ou arquiteto, ou ainda, alguém que
se legitima por sua obra. Nesse sentido, a autoridade do docente é decorrente de sua
produção científica e do exercício de seus processos, ou seja, de sua forma de atuar, o
qual autoriza-se pelas suas obras, suas criações e sua palavra explícita. Para isso é
preciso superar obstáculos organizacionais, administrativos, econômicos e psicossociais
que se apresentam nas instituições. Essa condição, necessariamente, implica a seleção
criativa de alternativas e a utilização de recursos de uma nova forma, incluindo
originalidade. Nesse sentido para inovar é preciso romper com normatizações e
certezas, características do paradigma regulatório. Portanto, outro foco de interesse se
constitue na identificação, análise sistemática e difusão de práticas inovadoras no
proceso de formação em nível superior.
Palavras-chave: Pegagogia Universitária, Autoridade Docente, Práticas Inovadoras

PESQUISA-FORMAÇÃO NA INDUÇÃO DE UM PROCESSO DE TRABALHO
COM E SOBRE O ENSINO DE GRADUAÇÃO
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Resumo
Nesse trabalho, buscamos analisar as potencialidades formativas de um trabalho
pedagógico coletivo, referenciado na pesquisa-formação, com a participação de
professores, estudantes e funcionários, em torno da construção de indicadores de
qualidade do ensino de graduação em Odontologia. Tal ação foi desencadeada a partir
de um projeto de ensino proposto por um grupo de professores e pela assessoria
pedagógica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Para tanto, focalizamos no processo de trabalho especificando o percurso e as
análises geradas articulando a uma reflexão sobre as dimensões formativas no âmbito da
docência do ensino superior. Consideramos que a pesquisa-formação no contexto do
projeto de ensino com docentes do curso de Odontologia da UFMG induziu a um
processo de trabalho coletivo e colaborativo sobre e com o ensino permitindo alargar as
dimensões da docência universitária, entendida em um contexto de possibilidades de
recriar o fazer docente, tanto no aspecto das interações, dadas as implicações dos
estudantes e funcionários nesse processo, assim como nas atividades concernentes a
articulação ensino e pesquisa. Ampliamos as apropriações conceituais sobre o ensino e
as implicações político pedagógicas sobre o modo como o concebemos e
desenvolvemos. Também alcançamos a inserção da pesquisa pedagógica no âmbito
acadêmico, estimulando a produção coletiva e sua publicização. Esse processo
formativo nos acena sobre as possibilidades de se avançar na articulação ensino
pesquisa no âmbito das práticas pedagógicas da graduação em Odontologia. Enfim, o
processo de pesquisa-formação nos possibilitou uma formação ancorada no contexto de
trabalho da docência universitária e apresentou-se como uma abordagem profícua para
os contornos da pedagogia no âmbito do ensino superior, em uma universidade pública
brasileira.

Palavras-chave: Pesquisa-formação. Docência. Pedagogia universitária.

Introdução

Neste trabalho, buscamos analisar as potencialidades formativas de um trabalho
pedagógico coletivo, referenciado na pesquisa-formação, com a participação de
professores, estudantes e funcionários, em torno da construção de indicadores de
qualidade do ensino de graduação em Odontologia. Tal ação foi desencadeada a partir
de um projeto de ensino proposto por um grupo de professores e pela assessoria
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pedagógica da Faculdade de Odontologia (FO) da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG).
O objetivo deste artigo é analisar o processo de trabalho especificando o
percurso e as análises geradas articulando a uma reflexão sobre as dimensões formativas
no âmbito da docência do ensino superior.
Na primeira parte do trabalho, serão apresentadas as referências teóricas e
metodológicas que nortearam a proposta, explicitando a compreensão conceitual e
contextual da docência universitária e o entendimento teórico-metodológico da
pesquisa-formação. Na segunda parte serão apresentados os percursos de pesquisaformação especificando as ações e análises que emergiram nesse processo e por fim,
serão apresentadas as análises das repercussões da formação entre os sujeitos
participantes.
Docência Universitária e Pesquisa-Formação
Os professores do ensino superior têm sido historicamente considerados como
aqueles que produzem e aplicam os próprios conhecimentos, sendo sua prática
profissional sedimentada na perspectiva de que quem sabe fazer, sabe ensinar.
(PIMENTA e ANASTASIOU, 2005; CUNHA, 2009)
No entanto, as transformações sociais recentes, a (re)significação do lugar do
conhecimento com a disseminação de informações, bem como os problemas
pedagógicos enfrentados pelas Instituições de Ensino Superior frente aos processos de
democratização, tais como evasão e repetências dos alunos, têm sido apresentados como
alguns dos desafios que se impõem ao ensino universitário. (CUNHA, 1999;
MASETTO, 2009)
Acrescenta-se a esse contexto as mudanças na organização do trabalho na
universidade sob influência de critérios de produtividade articulados aos processos de
avaliação de desempenho com vieses economicista e tecnocrático. (SOBRINHO, 2010)
Nessa perspectiva, tem sido problematizada a importância dos saberes docentes
no âmbito da educação superior, considerando as múltiplas atividades desenvolvidas
pelos professores em torno do ensino, da pesquisa, da extensão e seus reflexos no ato de
ensinar. Tardif (2009), ao abordar a profissionalização dos docentes universitários,
argumenta que o ensino e a pesquisa formam o centro da vida profissional dos
professores. No âmbito do ensino, já não se sustenta a concepção de que para ser
professor universitário basta “ter boas ideias ou reproduzir o comportamento de um
professor apreciado na sua formação”. Também na pesquisa não se pode admitir que “a
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aprendizagem dos professores no domínio da pesquisa se realizava numa dinâmica de
osmose entre um mestre e um aprendiz, numa equipe de pesquisadores.” (TARDIF,
2009, p.64)
Para Cunha (2007) nem o estereótipo do docente erudito, nem o docente que
interpreta os conhecimentos já produzidos são suficientes para atender às demandas do
atual contexto educacional. Neste caso, com a revolução tecnológica contemporânea,
não há mais lugar para o docente como principal fonte de informação. Portanto, é
necessário repensar e instituir uma profissionalidade docente em que o professor
enfrente outros desafios: desempenhar o papel de mediador entre os conhecimentos
disponíveis e os dos educandos; não somente os cognitivos, mas também socioculturais.
(CUNHA, 2007, p. 18). Assim, os desafios desse processo consistem em enfrentar as
próprias condições de trabalho dos docentes, cujas carreiras são centradas na
meritocracia e na individualidade, prevalecendo a valorização da atividade de pesquisa
sobre o ensino e extensão, dos títulos adquiridos sobre as experiências formativas em si,
enfim, favorecendo um percurso individualizado e até mesmo concorrencial.
Segundo Cunha (2007), é importante resgatar o trabalho coletivo como condição
para as construções dos saberes docentes, os quais “implicam consciência, compreensão
e conhecimento.” (CUNHA, 2007, p.22). A construção desses saberes envolve uma
consistente relação entre teoria e prática, na qual a capacidade investigativa é
importante, pois “a docência como atividade profissional, exige a condição de saber
justificar as ações desenvolvidas, recorrendo a uma base de conhecimentos
fundamentados e a uma argumentação teoricamente sustentada.” (CUNHA, 2007, p.22)
Ao analisar a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão como princípio
constitutivo da universidade e referência para pensar sua qualidade, pondera que na
perspectiva do ensino, tal princípio pressupõe:
...uma Visão Metodológica nas formas de produzir o conhecimento que envolve
assumir a pesquisa como base dos processos didáticos que colocam o estudante frente
ao conhecimento e exige do professor uma ação investigativa sobre o ensino que
realiza. Quando potencializada essa condição se institui como espaço aprendente,
dando à formação docente uma possibilidade de aprender com a experiência,
devidamente teorizada. (CUNHA, 2014, p.799)

Considerando essas perspectivas teóricas e contextuais sobre a docência
universitária, na nossa prática, ao estabelecermos uma abordagem da formação de
professores universitários tomamos como referência os princípios da pesquisaformação. Esses princípios nos têm guiado para uma produção coletiva e colaborativa
de conhecimento sobre e com o ensino de graduação.
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A pesquisa-formação consiste em práticas formativas nas quais se articulam
pesquisadores e sujeitos em torno da produção de conhecimento sobre o contexto de
trabalho com vista à transformação de suas práticas. (LONGAREZI E SILVA, 2013).
A pesquisa-formação emergiu, a partir da segunda metade do século XX, no
contexto da formação de professores a partir do entendimento e necessidade de superar
as formas convencionais de abordagem de pesquisa e formação com os docentes
(LONGAREZI E SILVA, 2013). Buscavam romper com as posturas unilaterais entre
pesquisadores e professores, em que estes quase sempre são reduzidos a “amostras” ou
objetos de estudo. Ao mesmo tempo, os pesquisadores educacionais são os formadores
de professores e nesse processo formativo, a cisão continua estabelecida entre “o
especialista” que traz o conhecimento a ser disseminado na prática e o professor a
aplicá-lo à sua prática.
Na perspectiva de superação dessas práticas, as iniciativas de pesquisa-formação
passam a entender “a pesquisa como aquela que imerge na realidade e, em seu próprio
processo, transforma-a formando.” (LONGAREZI E SILVA, 2013, p. 216). Trata-se de
pesquisas que se comprometem com a formação dos sujeitos a partir de uma relação
ativa e participativa na produção de conhecimento sobre suas práticas, articulando
pesquisadores e professores e envolvendo necessariamente um processo educativo
capaz de transformar e criar novas práticas.
Esse tipo de pesquisa tem crescido significativamente por meio de metodologias
como pesquisa ação, pesquisa participante, pesquisa colaborativa, pesquisa coletiva,
entre outras. Tais abordagens resguardam uma preocupação eminentemente política,
pois se propõem a transformação de práticas e contextos de trabalho. Não se tratam de
mudanças pontuais ou centradas em sujeitos particulares desvinculados de uma
articulação mais ampla com o contexto estudado. (LONGAREZI E SILVA, 2013)
Ao privilegiarmos a pesquisa-formação no processo de formação docente
concordamos com as análises de Longarezi e Silva (2013) de que essa formação não se
reduz “a uma solução imediata dos seus problemas pedagógicos.” A pesquisa-formação
é vista como:
...uma metodologia de pesquisa em que todos os sujeitos envolvidos participam
ativamente do seu processo, investigando situações-problema na busca por construir
respostas e soluções para elas; compreende pesquisa acadêmica e prática pedagógica
como unidade; é desenvolvida por todos os seus membros mediante discussões e
interações diversas; parte das necessidades dos sujeitos envolvidos, dando sentido ao
processo que estão vivenciando; ocorre no contexto escolar; toma a prática
pedagógica como conteúdo do processo formativo; respeita as diversas formas de
saber existentes; e, fundamentalmente, é processo de formação política.
(LONGAREZI E SILVA, 2013, p.223)
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É nessa perspectiva que foi elaborado e desenvolvido um projeto de ensino no contexto
da docência universitária no curso de Odontologia da UFMG.

O processo de construção de indicadores de qualidade do ensino de graduação em
Odontologia da UFMG

A proposta de elaboração de indicadores de qualidade do ensino de graduação
surgiu a partir da necessidade de avaliação e monitoramento da implementação da nova
proposta curricular do curso iniciada no segundo semestre de 2013. A abertura de
editais da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG para subsidiar projetos de ensino, por
meio do Programa de Inovação da qualidade do Ensino de Graduação (PIQEG), levou à
elaboração do projeto “Inovação na Qualidade do Ensino: construção de indicadores
para avaliação do processo de implantação do novo currículo do curso de Odontologia
da UFMG”, coordenado pelo Colegiado de Graduação. Este projeto foi aprovado para o
ano de 2013 e em 2014, seu prosseguimento foi renovado.
Em 2014, os docentes, funcionários e estudantes integraram-se em um processo
de pesquisa sobre a qualidade do ensino de graduação para subsidiar uma auto-avaliação
da implementação do novo currículo. Desenvolveu-se um processo de trabalho
envolvendo discussão conceitual e de planejamento da metodologia e coleta de dados,
assim como de sua realização e sistematização. Assim práticas e sentidos sobre a
condução da investigação-formação emergiram e balizaram as ações e análises.

O trabalho e a reflexão coletiva como condição básica na produção sobre o ensino

O trabalho coletivo permitiu ampliar compreensões e compartilhar visões
distintas sobre o ensino de graduação, de modo a enriquecer e complexificar o processo
de construção de indicadores de qualidade no contexto do curso de Odontologia. Foram
realizadas reuniões periódicas de atividades preparatórias, de desenvolvimento e
articulação com um compromisso contínuo de troca das informações e descobertas
vivenciadas pelo grupo, tanto na forma de relato oral, quanto na consolidação dos
relatórios.
Atividades preparatórias: compreenderam diferentes estratégias de estudo e
mobilização do grupo de pesquisadores, por meio de oficinas da equipe (discussão
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empírica e teórica) sobre qualidade do ensino e inovação; pesquisa bibliográfica, análise
documental, reuniões de alinhamento da equipe em torno do projeto, do entendimento
sobre indicadores de qualidade, avaliação, implantação do novo currículo e do
planejamento coletivo das atividades de pesquisa (elaboração de instrumentos, coleta e
análise dos dados), busca de criação de uma prática colaborativa por meio do uso de
redes sociais (espaço no facebook, e-mails, fóruns online).
Atividades de desenvolvimento: ocorreram por meio da operacionalização da
pesquisa por Grupos de Trabalho (GT) específicos para o levantamento de dados junto
aos informantes-chave (Estudantes, Docentes e Funcionários). Assim, cada GT
organizava, discutia e compartilhava seus avanços e dificuldades tanto entre si, quanto
no Grupo geral por meio de encontros periódicos e registros de relatórios.
Atividades articuladoras: instituiu-se um Fórum dos Coordenadores de Módulos
Curriculares, com periodicidade semestral, no qual o corpo docente era convocado a
participar e socializar as avaliações sobre o desenvolvimento das suas atividades.
Contavam com participação dos estudantes e funcionários.

A discussão e compreensão dos sentidos atribuídos à qualidade, indicadores de
qualidade, inovação, avaliação e implantação curricular

As discussões geradas no âmbito do trabalho do grupo de pesquisadores, a partir
das experiências, das trocas e dos aportes conceituais trazidos pelos diversos
integrantes, explicitaram os seguintes constructos conceituais.
Qualidade: Entendida como multidimensional, abrangendo uma diversidade de
aspectos que incidem sobre os processos formativos e que guardam interdependências,
tais como: características dos sujeitos (docentes, discentes, funcionários); avaliação dos
processos formativos; infraestrutura; gestão pedagógica e administrativa; currículo;
pesquisa; cenários de aprendizagem; usuários e demandas da sociedade; ética, dentre
outros. Esse entendimento converge com a produção teórica no sentido de compreender
a qualidade como conceitualmente complexa, demandando atenção ao contexto no qual
esteja referida, assim como às concepções de mundo, sociedade e educação que a
expressam (CUNHA, 2012; DOURADO et al, 2009 e 2007; FREITAS et al, 2009).
Indicadores de qualidade: A compreensão sobre indicadores de qualidade recaiu
sobre a dimensão política que os envolvem, defendendo a ideia de que a “indicação de
qualidade não tenha um fim em si mesmo” e ressaltando a importância da produção de
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indicadores plausíveis e mensuráveis. No âmbito educacional, a construção de
indicadores de qualidade tem nos desafiado a romper com uma cultura avaliativa
centrada em índices genéricos estabelecidos a partir das agências reguladoras que
servem de parâmetros nos processos de avaliação do ensino em todos os níveis. Assim,
alguns autores como Cunha (2012); Dourado et al, (2007e 2009); Freitas et al, (2009);
Minayo, (2009); Bertolin, (2007); chamam atenção para as possibilidades de construção
de processos alternativos de estabelecimentos de indicadores que levem em
consideração os aspectos contextuais e, portanto, os entendam como “um exercício
sempre circunstanciado e sujeito à distensões.” (CUNHA, 2012, p. 203)
Inovação: O entendimento da inovação como mudança no ensino em várias
dimensões e não reduzido à ideia de novas metodologias e tecnologias. Um cuidado
para que a inovação no âmbito do currículo não seja abortada por meio de mudanças
apenas nos nomes das disciplinas. Deve-se ainda, reconhecer que tanto para professores
quanto para os alunos uma proposta de mudança efetiva pode gerar medo. Esta
perspectiva de compreensão converge com os argumentos de Cunha (2012) e Masetto
(2012).

Para Cunha (2012), a inovação requer uma ruptura que possibilite a

reconfiguração do conhecimento, ou seja, é uma ruptura de paradigma e não apenas a
inclusão de novidades, inclusive as tecnológicas. Envolve uma mudança na forma de
entender o conhecimento. A autora nos lembra que a inovação se realiza em um
contexto histórico e social, ou seja existe num lugar, num tempo e em circunstâncias
determinados, como produto de uma ação humana sobre o ambiente ou meio social.
Para Masetto (2012) as inovações no ensino superior podem estar relacionadas com as
mudanças na sociedade e com o papel e a missão das universidades e surgem de
determinada concepção de educação. E os projetos inovadores em educação superior
devem alterar significativamente as dimensões: organização curricular,

gestão

acadêmico-administrativa e formação dos professores.
Avaliação: a avaliação do ensino vista como um exercício a ser realizado
constantemente pelo coletivo, de modo “em que esta seja processual e que mereça mais
atenção de nossa parte daqui para frente.” A avalição exige saberes necessários à prática
educativa: “que saibamos considerar os vários instrumentos e dimensões do processo
avaliativo e de auto-avaliação”. Observa-se uma compreensão da avaliação como uma
atividade educativa que exige esforço no sentido de torná-la mais formativa, sendo este
um anseio do grupo. Frente ao contexto de predominância de avaliações externas e
centralizadas, este Freitas (2012) defende o entendimento da avaliação como uma
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categoria intrínseca ao processo de ensino-aprendizagem e ao projeto político
pedagógico da escola, portanto, seu sentido se faz dentro da própria organização do
trabalho pedagógico do professor e da escola. (FREITAS, 2012, p.78)
Implantação curricular: entendimento de que o currículo envolve a perspectiva
do prescrito e do vivido, ambas passíveis tanto de distanciamento, quanto de interação:
“a implantação do novo currículo não significa o final de um processo, mas uma etapa
que evidencia a necessidade de uma atenção redobrada e permanente quanto a
atualização do modelo de formação.” Nesse sentido, o grupo reconhece que a
implantação é tarefa co-participativa: “o currículo não é responsabilidade do
profissional isoladamente. Há espaços formais que, hoje, ampliam a questão curricular
como responsabilidade de todos.” Ao mesmo tempo evidenciam os desafios a serem
enfrentados, tais como: valorização da graduação frente o foco na pós graduação que
tem levado a perda de qualidade no ensino de graduação, integração teoria e prática,
promoção de formação mais humana, ética e cidadã, colaboração e participação dos
docentes, dentre outros. A complexidade observada no processo de implementação
curricular converge para as teorias sobre currículo, que afirmam envolver relações de
poder e disputas por afirmações identitárias legitimadas por distintos atores ou grupos.
(SILVA, 2010)
Constatou-se coletivamente que a construção de indicadores de qualidade do
ensino de graduação envolvia um processo de constante reflexão, que orientava tomadas
de decisões para a melhoria contínua do ensino. Também ficaram evidentes as posturas
necessárias para o processo de elaboração de indicadores e a avaliação de implantação
do novo currículo como: levar em conta as especificidades, escutar a comunidade,
promover participação, referenciar-se na proposta curricular e avaliar permanentemente.

A sistematização da matriz de indicadores de qualidade do ensino de graduação
em Odontologia da UFMG
A sistematização da matriz de indicadores de qualidade foi realizada articulando os
referenciais teóricos, a proposta curricular do curso de Odontologia, o contexto
institucional e os resultados empíricos. Considerando que
a construção de indicadores representa um momento crucial dessa discussão
na medida em que remete ao problema da validez e da relação entre a teoria e
a realidade empírica. A sua escolha pressupõe a tomada de decisão sobre os
aspectos da realidade a serem investigados que deve possibilitar a realização
de representações cognitivas construídas com base em referências definidas
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no âmbito das diversas abordagens teóricas vinculadas aos campos de estudos
específicos (Ferreira e Tenório, 2010, p.73).

Neste sentido, ao buscar a articulação da teoria sobre a qualidade e inovação na
educação superior e o contexto local, nos identificamos com a proposição de Masetto
(2012), pois consideramos que a implementação da proposta curricular do curso de
Odontologia demandava atenção aos atributos de um projeto inovador: organização
curricular, gestão acadêmica e formação docente.
A análise da proposta curricular evidenciava que ela superava um currículo estruturado
por disciplinas com a organização em módulos curriculares, articulando conteúdos da
formação profissional em torno dos ciclos de formação humana. Pretendia-se que o
módulo, além de favorecer o encontro e a comunicação entre docentes, constituísse-se
também na unidade capaz de identificar e processar questões pertinentes ao novo
currículo criando maior integração entre os espaços/tempos do ensino.
No campo da gestão acadêmica, outro elemento de inovação era a proposta de
ampliação da gestão do currículo no âmbito da FO, que seriam operacionalizadas por
meio da atuação de duas instâncias, o Fórum de Coordenadores de Módulos, já
implantado e a discussão sobre a retomada dos Conselhos de Classe do Curso de
Odontologia. O Fórum de Coordenadores de Módulos formado pelos professores
coordenadores dos 08 módulos curriculares se constituía em espaço de reflexão,
investigação, negociação e tomada de decisão colaborativa sobre o processo de ensinoaprendizagem e do currículo. O Conselho de Classe poderia afirmar uma instância
coletiva de auto-avaliação permanente do processo de desenvolvimento curricular,
formada por representantes dos estudantes, professores e técnicos administrativos em
educação.
O desenvolvimento da formação docente, outro aspecto necessário para a implantação
de processos inovadores na educação superior estava identificado com a implantação do
Núcleo de Estudo, Pesquisa e Prática em Educação Odontológica da Faculdade de
Odontologia da UFMG (NEPPEO), que foi instalado em uma sala da instituição. Este
Núcleo fomentaria a pesquisa, o ensino, a extensão e a gestão dos processos
pedagógicos do curso de Odontologia, considerando-o numa interface saúde e educação.
Frente a tais considerações, partimos do pressuposto de que a qualidade do ensino no
contexto do curso de Odontologia da UFMG seria definida em seu caráter
circunstancial. Consideramos que demandava inovação e necessitava de construção de
espaços que a viabilizassem. Esses seriam fatores convergentes para a identificação das
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dimensões selecionadas como indicadoras de qualidade do curso de Odontologia, e os
módulos curriculares como unidade de análise.
Nesse sentido, se estabeleceram as condições necessárias para um ensino de qualidade
na graduação circunstanciando os elementos a serem focados como dimensões para
indicar as referências de qualidade. Constituem-se por sujeitos e práticas que
influenciam diretamente no processo de ensino: gestão, cenários de aprendizagem,
estudantes, infraestrutura, docentes, funcionários, políticas públicas de saúde e
avaliação, conforme apresentado na FIG.1.
Figura 01: Mapa conceitual sobre a qualidade do ensino no curso de Odontologia da UFMG, 2013

Fonte: UFMG, Faculdade de Odontologia. 2014

A partir dos elementos elencados no mapa conceitual, foi realizada a triangulação das
informações levantadas nos GTs com professores, funcionários e estudantes. Nessa fase,
foi necessária uma problematização, cujo objetivo foi priorizar as dimensões com
maiores possibilidades para contribuir para avaliação da qualidade no contexto
específico do curso de Odontologia. Esta problematização foi mediada pela análise dos
resultados dos levantamentos sobre a percepção da qualidade, a proposta curricular e a
literatura sobre o tema.
O maior desafio foi traduzir as percepções emitidas pelos sujeitos em possíveis
indicadores de qualidade. Além de serem sujeitos que vêem o ensino de diferentes
lugares (funcionários, professores e alunos), houve a tendência de apontar julgamentos
sobre a qualidade do ensino em curso. Ressaltamos que essa prática também ocorreu
entre o grupo de pesquisadores, ou seja, apresentamos dificuldades em estabelecer uma
referência como indicador de qualidade em certas situações analisadas.
Esse desafio se constituiu em um rico processo formativo, pois permitiu uma intensa
interação entre sujeitos e evidenciou aspectos relevantes como, por exemplo, a
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importância de incluir, nesse processo, os usuários dos serviços de saúde bucal. A FO
tem parceria com o sistema de saúde e atende ao seu público.
Outro desafio no processo de elaboração da matriz de indicadores foi o estabelecimento
do modelo, a definição do formato, da seleção dos conteúdos, da apresentação dos
componentes, etc. Foi realizada a análise de diferentes propostas de matriz de
indicadores nas áreas da saúde e da educação. Optou-se por um modelo de matriz
formada pelos itens de identificação da dimensão, descrição dos conteúdos mais
relevantes em cada dimensão e para cada conteúdo, o desenvolvimento de descritores
por meio de perguntas e conceitos. Essa sistematização se deu coletivamente e apontou
para importância de dar continuidade ao processo de tomar o ensino como objeto de
interlocução entre os diversos sujeitos que atuam na Faculdade de Odontologia.

Considerações finais

A pesquisa-formação no contexto do projeto de ensino com docentes do curso de
Odontologia da UFMG induziu a um processo de trabalho coletivo e colaborativo sobre
e com o ensino, envolvendo funcionários e estudantes. Nessa perspectiva, ampliamos as
dimensões da docência universitária, entendida em um contexto de possibilidades de
recriar o fazer docente, tanto no aspecto das interações, dadas as implicações dos
estudantes e funcionários nesse processo, assim como nas atividades concernentes a
articulação ensino e pesquisa.
Vivenciamos uma experiência de sistematização de uma pesquisa sobre e com o
ensino articulando pesquisa pedagógica no âmbito acadêmico, estimulando a produção
coletiva e sua publicação tanto na Faculdade quanto em periódicos e livros a serem
acessados por outros públicos. Esse processo formativo nos acena sobre as
possibilidades de se avançar na articulação ensino pesquisa no âmbito das práticas
pedagógicas da graduação em Odontologia.
Ampliamos as apropriações conceituais sobre o ensino e as implicações políticopedagógicas sobre o modo como o concebemos e desenvolvemos. Neste aspecto, uma
das questões emblemáticas geradas nos processos de identificação dos indicadores de
qualidade foi a dimensão política da formação, ou seja, das finalidades do ensino de
graduação em Odontologia. Neste contexto, se deve considerar o perfil do egresso e a
relação com a saúde bucal no campo do direito a saúde e das políticas públicas
correspondentes. Assim, uma das lacunas a serem preenchidas é buscar a participação
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dos usuários no planejamento e desenvolvimento do ensino de graduação em
Odontologia na UFMG.
Enfim, consideramos que o processo de pesquisa-formação nos possibilitou uma
formação ancorada no contexto de trabalho da docência universitária e apresentou-se
como uma abordagem profícua para os contornos da pedagogia no ensino superior.
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Universidad Nacional de Tres de Febrero - UNTREF

Resumen
La preocupación por dar respuesta a los nuevos escenarios generados por las
poblaciones de reciente incorporación a la vida universitaria genera nuevos desafíos en
la construcción de un campo reciente como es del de la Pedagogía y Didáctica
Universitarias. Sin embargo la búsqueda de alternativas con miras a la transformación
de las prácticas rutinarias, la identificación de innovaciones que incluyan y vayan más
allá de la incorporación de las nuevas tecnologías no siempre forma parte de los
debates políticos y de los programas de reforma en el nivel. Uno de los actores
relevantes de las estrategias diseñadas por las instituciones en pos del mejoramiento de
la enseñanza es el asesor pedagógico universitario, cuyo trabajo se define en función de
distintas expectativas institucionales, configurando imágenes, muchas veces
contradictorios acerca de su rol, y de la naturaleza sus prácticas. Alrededor de esas
estrategias y de ese sujeto se desarrolló un proyecto conjunto de investigación entre
universidades brasileñas y argentinas, a las que se incorporó una uruguaya,
presentándose en este Panel resultados obtenidos por el Grupo del Plata. Uno de sus ejes
giró sobre la posibilidad del asesor pedagógico universitario de reconocerse y ser
reconocido como sujeto de la profesión académica dentro de una comunidad
universitaria diversa a la de pertenencia. A partir de los resultados obtenidos en nuestras
investigaciones, parece importante insistir que la formación continua y la investigación
son dos de los pilares que configuran el campo de la profesión académica, tanto para el
docente como para el asesor pedagógico universitario
Palabras-clave: Asesor pedagógico universitario. Identidad. Diversidad.
El contexto
Abordo el tema de las APU en un contexto crítico latinoamericano donde pareciera que
a partir de una vuelta del neoliberalismo a nivel mundial, con amenazas ciertas en
nuestra región de combatir al Estado y su aliento a políticas favorecedoras de las
mayorías poblacionales, las instituciones educativas y la universidad entre ellas, pueden
sufrir un retroceso en la implementación de esas políticas.
En las últimas décadas en nuestros países se han hecho considerables esfuerzos hechos
para abrir el ingreso a estudiantes en las instituciones existentes, y para expandir el sistema
dando lugar a la creación de nuevas universidades en un movimiento de interiorización de la
educación superior que ha permitido incorporar a las aulas a poblaciones de sectores
históricamente marginados, con realidades culturales propias que

difieren a las

tradicionalmente presentes en las instituciones. En esas décadas estos procesos se fueron
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desarrollando simultáneamente desde la década del 90, con

el resurgimiento (en

Latinoamérica y a nivel mundial) del neoconservadurismo en contextos históricos de
pobreza, que hicieron que esas políticas se implementaran en un delicado equilibrio con
otras

fuertemente influidas por la presión de los organismos internacionales de

financiamiento.
El interés (generado en la mayoría de los casos por motivaciones externas) en los
procesos de evaluación y acreditación de sus instituciones y programas de grado y
posgrado, fue ganando terreno quedando muchas veces en segundo plano el interés por
adentrarse en cuestiones referidas a qué se enseña y cómo se enseña en la universidad.
La preocupación por dar respuesta a los nuevos escenarios generados por las
poblaciones de reciente incorporación a la vida universitaria no se traslada
necesariamente al campo pedagógico y didáctico. La búsqueda de alternativas con miras
a la transformación de las prácticas rutinarias, la identificación de innovaciones que
incluyan y vayan más allá de la incorporación de las nuevas tecnologías no siempre
forma parte de los debates políticos y de los programas de reforma en el nivel.
En este contexto las asesorías pedagógicas desarrollan su trabajo, estructurado en
función de distintas expectativas hacia su labor y configurando imágenes, muchas
veces contradictorios acerca de su rol, y de la naturaleza sus prácticas.
La asesoría en el terreno pedagógico es considerada como profesión de ayuda y su
actividad

implica un acompañamiento, un acercamiento entre sujetos, un proceso

interactivo de colaboración, que adquiere características muy peculiares al mirarla desde
su concreción en la universidad. En función de estas prácticas el asesor pedagógico del
nivel es, junto a los docentes y los investigadores interesados en indagar acerca de la
enseñanza y la formación, uno de los principales actores del campo de la Didáctica y la
Pedagogía Universitaria.
Un proyecto en parceria
Durante casi tres décadas desde el Programa Estudios sobre el aula universitaria de la
Universidad de Buenos Aires, incursionamos

en la problemática de este actor:

participamos conjuntamente con ellos en la identificación, análisis y

difusión de

prácticas docentes innovadoras, creamos espacios para indagar sistemáticamente ese rol
y colaboramos en su desarrollo profesional a través de acciones formativas.
Con esa experiencia argentina como telón de fondo, emprendimos un Proyecto conjunto
con Brasil, y cuya dirección compartimos con María Isabel Da Cunha (Proyecto
Conjunto de Investigación Mercosur Argentina (SPU)- Brasil,(CAPES) PPCP 003/11,
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Estrategias institucionales para el mejoramiento de la calidad de la Educación
Superior y el desarrollo profesional docente), ella desde la UNISINOS y yo desde la
UBA. Este Proyecto, en el que

participaron varias universidades brasileñas i y

argentinas, así como también una uruguaya, se asienta en un trabajo compartido de más
de dos décadas con

diversos momentos académicos en común entre los equipos

argentinos y brasileños, incorporándose posteriormente el uruguayo. Se generó un
entramado teórico práctico, de respeto académico y afecto, que facilitó el trabajo en
conjunto, desde la diversidad nacional e institucional, en acciones orientadas al estudio
de las innovaciones en el aula universitaria, de la formación pedagógica de los docentes
en el nivel y de las estrategias que llevan a cabo las instituciones para desarrollar una
enseñanza universitaria de calidad.
El Proyecto conjunto, orientado hacia la formación de posgraduandos y a la
investigación, estudió diversas estrategias institucionales para el mejoramiento de la
calidad de la enseñanza universitaria, entre ellas el asesoramiento.
En esta Comunicación se considerarán algunas aportaciones surgidas del análisis de
experiencias de asesorías que realizaron investigadores de universidades del área del
Plata: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Tucumán y Universidad
Nacional del Sur, de Argentina, y Universidad de la República, de Uruguayii
El asesoramiento pedagógico en la universidad
Como toda actividad pedagógica, la del asesoramiento se despliega en función de un
marco teórico valorativo acerca de la formación, la enseñanza y el aprendizaje, acerca
de la institución, de los sujetos que intervienen, del reconocimiento de las diversas
posiciones organizacionales que ocupan, el tipo de vínculos que se establecen entre
esos actores, las relaciones con el contexto sociohistórico en que se desarrollan los
procesos y, fundamentalmente, su concepción acerca del conocimiento y de la
posibilidad de cambio. La consideración de cuáles son las epistemologías que los
docentes portan y que transfieren en sus prácticas de enseñanza y de evaluación se
constituyen en un punto de partida necesario para las acciones de asesoramiento, estén
ellas destinadas a prevenir posibles problemas, identificar las dimensiones y factores
intervinientes en situaciones conflictivas, participar y ayudar en su resolución. Los
docentes, la gestión, los estudiantes pueden ser fuente de demandas que ponen al asesor
en situación de analizar de qué manera articula su propio marco teórico valorativo para
crear una situación favorable de manera de proponer a los sujetos cuya formación
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proviene

de otro campo profesional disciplinar,

pensar pedagógicamente las

situaciones y las prácticas en cuestión.
Uno de los nudos más interesantes que atraviesan la función del pedagogo que se
desempeña como asesor pedagógico en la universidad es la posibilidad de reconocerse y
ser reconocido como sujeto de la profesión académica dentro de una comunidad
universitaria diversa a la que lo identifica a él como profesional. El asesor pedagógico
muy comúnmente trabaja en espacios académicos pertenecientes a otras disciplinas, a
otras profesiones, (la ingeniería, la medicina, la arquitectura, las ciencias exactas)
distintas en conocimientos y cultura al de su formación y experticia, el de las Ciencias
de la Educación. De allí que una de sus notas identitarias en su tarea de asesor es la de
la extranjeridad (Garramuño, 2004); aceptar esta condición implica reconocerse en la
diversidad, percibirse a sí mismo como diferente, y aceptar que ella está presente en
los otros, en las tribus dueñas del territorio (Becher, 2001).
Al respecto de la articulación entre profesionales, entre campos académicos diversos, y
cómo esto es percibido desde la gestión, señala una de las autoridades universitarias en
una de las instituciones estudiadas:
Es necesario encontrar un justo equilibrio entre el saber disciplinar y el saber
pedagógico para mejorar los resultados. Es necesaria la visión del experto
pedagogo que nos diga “por acá van bien, acá tienen dificultades¨, y nosotros
también a su vez influimos desde lo disciplinar en el saber experto pedagogo
(citado por Collazo, De Bellis, Perera y Sanguinetti, 2015, p. 193)

Por otro lado el asesor pedagógico universitario construye su identidad como académico
en la medida que desarrolla acciones que incluyen las prácticas que connotan a estos
profesionales, esto es, en la medida se asume como docente y como investigador y
como sujeto que realiza acciones de extensión y servicios con la comunidad. Esta
perspectiva de su rol lo consolida como actor significativo dentro de su propio campo
disciplinar, el de la Pedagogía y Didáctica universitaria, a la vez que instala condiciones
posibles para su inserción en el campo complejo de la academia.
El asesoramiento pedagógico en las universidades del Plata, la identidad en la
diversidad
Tal como se señaló precedentemente dentro del Proyecto binacional mencionado, un
subgrupo estuvo constituido por equipos de investigación de la UBA, de la UNT, de la
UNS y de la UdelaR de Uruguay. Mientras que los tres equipos mencionados en último
término analizaron el problema de las asesorías pedagógicas universitarias (APUs) en
sus instituciones, el equipo UBA realizó una investigación transversal de la situación de
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las asesorías pedagógicas en veinte instituciones universitarias nacionales, a partir de la
visión de los propios asesores, según lo expresado en comunicaciones elaboradas para
un evento académico.
Desde un punto de vista metodológico, se siguió un camino de tipo cualitativo,
orientada hacia un modo de generación conceptual, es, decir aquel que “…expresa la
centralidad de los procedimientos de construcción de categorías que dan cuenta de la
descripción y comprensión del hecho social investigado, en términos de los significados
atribuidos por los actores a los fenómenos de su entorno cotidiano” (Sirvent, 2015, p.
12).
En todos los casos se trabajó respetando las peculiaridades de cada equipo y de sus
instituciones, compartiendo

un marco teórico metodológico común; además del

material documental mencionado, según los casos se analizaron documentos de la
política universitaria de cada universidad, se realizaron entrevistas y se aplicaron
cuestionarios que fueron permitiendo derivar en informes que permitían evidenciar
cómo eran concebidas y cómo desarrollaban las unidades de asesoría pedagógica en las
instituciones estudiadas, evidenciando la idiosincrasia propia de cada situación.
En este contexto se perfilaron algunas notas recurrentes de los estudios particulares, las
cuales

permiten tener una visión de conjunto de la situación de las asesorías

pedagógicas universitarias en el contexto en análisis:
1)

Una primera nota en común en cuanto a su contextualización histórica,

se refiere al

período en que surgen y se desarrollan

de las Unidades de

Asesoramiento en las universidades nacionales de Argentina y Uruguay. Si bien
en los años 60, 70 del siglo pasado se registró, como antecedente interesante, la
existencia de algunas unidades que cumplían funciones de asesoría, el hito
fundacional de la organización actual de las APUs, se ubica a mediados de la
década del 80:

la recuperación de la democracia en nuestros países, posibilitó

la transformación del modo de gobierno y de las formas de vida institucional en
las universidades nacionales, asoladas hasta entonces por los procesos
dictatoriales y dio lugar al desarrollo de estas Unidades como uno de las
estrategias posibles para acompañar esos procesos de cambio.
2)

Una segunda reflexión que surge del análisis del proceso que hace a la

estructuración actual de las APU, revela el camino sinuoso, con alteraciones,
avances y retrocesos que atraviesan las Unidades en la consolidación y
legitimación del rol. Este espacio construido a lo largo de décadas, no
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fácilmente se convierte en lugar y en pocos casos en territorio, este último
entendido por la inclusión de “…indicadores de legitimación, el aporte legal, el
tiempo de ocupación, revelador de la intensidad de su institucionalización, y el
reconocimiento de sus efectos por los destinatarios de sus acciones de
formación.”(Da Cunha, 2010: 57). La búsqueda de su legitimación es una
demanda constante en el proceso identitario del APU en las universidades
nacionales argentinas y una meta que surge como posible en la universidad
uruguaya en la actualidad, que se reconoce en condiciones de pasar a ocupar
territorios académicos. Uno de los casos estudiados es paradigmático, ya que
pone en evidencia la fragilidad de estas conquistas cuando no son sostenidas en
el tiempo por políticas y disposiciones pertinentes, poniendo en tensión las
posibilidades de permanencia o disolución de la unidad que cumple las
funciones de formación y las propias de la asesoría.
3)

Una tercera reflexión se refiere a la diversidad que manifiestan los

equipos tanto en su estructura interna (en cuanto a número, cargo, condiciones
de estabilidad y formación de sus integrantes), como en su dinámica y en sus
desarrollos. En cada caso la situación sociohistórica institucional definió en
gran medida

las características idiosincrásicas de ejercer el rol y el juego de

tensiones en los que actúa (Lucarelli, 2015). Esa diversidad se manifiesta en un
escenario contrastante de situaciones y procesos que van: desde la estabilidad
laboral hasta la transitoriedad y fragilidad en el cargo; de la presencia de equipos
netamente pedagógicos (a veces unipersonales) a equipos multidisciplinarios y
multiprofesionales,

y

por

tanto

heterogéneos

en

cuanto

al

campo

epistemológico; desde instituciones caracterizadas por el afianzamiento y la
permanencia de las APU hasta otras que evidenciaron su debilitamiento y
disolución, en función, la mayoría de las veces, de los cambios en la gestión;
desde la valoración de los aportes del APU en el contexto institucional al
desconocimiento de esos aportes por parte de los otros actores institucionales;
desde estilos de desempeño del rol, donde se observa la tendencia hacia la
innovación, a otros caracterizados por la reproducción rutinaria de prácticas; de
equipos que manifiestan el predominio del perfil pedagógico en sus actividades
a otros donde se da la preponderancia del perfil gestor.
4)

En esta misma línea de reflexiones, otros rasgos a destacar se encuadran

en la dimensión administrativa. Importa recordar que las APUs tienen diferente
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tipo de ubicación jerárquica en la estructura administrativa de las universidades,
ya que pueden depender, o formar parte,

del Rectorado, de la Facultad

(preferentemente en las Secretarías Académicas), de un Departamento y hasta
de una cátedra, y ser nominadas, evidenciando diferente naturaleza y nivel
jerárquico, como Instituto, Centro, División, Gabinete, Área, Unidad, Programa.
En algunos casos las acciones de asesoramiento pedagógico realizadas por otras
estructuras específicas de educación,(por ejemplo los Departamentos de
Formación Pedagógicas en los Profesorados) conviven con las que llevan a
cabo las APUs formalmente establecidas; en una de las universidades
estudiadas, se observó como caso “tardío” de creación, en la última década, de
una Unidad de Asesoría Pedagógica a nivel de Rectorado. Si bien fue antecedida
por el funcionamiento de otra a nivel de una Facultad, esta Unidad de reciente
origen coexiste con otras formas de asesoramiento ya existentes, evidenciando
ambas distintos matices en sus finalidades, con un marco general propositivo
común, el mejoramiento de la enseñanza en la universidad.
5)

Otro punto de interés, asociado con lo anterior, marca la estructura del

campo de actividades de un APU; este puede definirse, sin lugar a dudas, como
de gran variedad y complejidad ya que incluye tareas de: asesoramiento directo
a docentes y a órganos de gobierno, formación docente, orientación y tutorías a
estudiantes, realización de proyectos institucionales, participación en los
procesos elaboración y evaluación curricular, de evaluación institucional y
acreditación de carreras, extensión a la comunidad, investigación. De este
conjunto, una de las acciones que conserva prioridad dentro de las
históricamente desarrolladas por las APUs, es la relativa a la formación de los
docentes en el campo pedagógico. Entendida como un modo de promover
mejoras en las prácticas de enseñanza, adopta distintas modalidades que van
desde acciones puntuales y de contenido específico hasta el diseño de complejos
programas de formación. Estas actividades, presentes en las cuatro
investigaciones realizadas, involucran diferentes grados de innovación en el
statu quo institucional, constituyéndose en algunos casos en verdaderos espacios
instituyentes.
6)

Dentro del conjunto de las acciones que lleva a cabo el APU, una menor

relevancia evidencian, en nuestros estudios, las asociadas a funciones que, junto
con la docencia, históricamente han identificado a la institución universitaria:
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la extensión y la investigación. La primera se concreta en algunas ocasiones
ligada a los programas de articulación con las escuelas medias, tales como los de
capacitación de docentes de ese nivel por parte de los universitarios, los de
orientación vocacional y los que implican la realización de proyectos conjuntos
para favorecer el ingreso a la universidad. Por su parte, la investigación se
constituye en objeto de uno de los desafíos pendientes para el APU: muy
valorado y deseado en su imaginario y menos presente en sus realizaciones.
Pareciera que satisfacer las variadas demandas, siempre prioritarias, siempre
urgentes, deja poco espacio para sistematizar la experiencia ganada en sus
prácticas cotidianas,

de manera de poder así seguir contribuyendo a la

conformación del campo de la Pedagogía y la Didáctica Universitarias. Resultó
interesante conocer, en el caso uruguayo, que es en el entorno de las ciencias
duras donde se observa una tendencia a brindar mayor importancia a las
funciones de investigación didáctica, en primer lugar a nivel curricular y, en un
segundo plano, a nivel de la enseñanza.
A modo de reflexión final…
A partir de los resultados obtenidos en nuestras investigaciones, parece importante
insistir que la formación continua y la

investigación son dos de los pilares que

configuran el campo de la profesión académica, tanto para el docente como para el
asesor pedagógico universitario. En ese sentido se constituyen en vías legítimas para
consolidar la presencia del pedagogo en el ámbito institucional y su identidad como
profesional académico, y consecuentemente, formas de profesionalización que pueden
contribuir a que sea percibido por los otros actores institucionales como sujeto diverso
en cuanto conocimiento que porta y, a la vez, como par en el proceso de construcción
de un campo científico.
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A AUTORIDADE DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO NO CONTEXTO DA
SALA DE AULA NA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES
Gildo Volpato
Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC
Resumo
Embora o lugar de professor historicamente seja um lugar de autoridade ele não se
sustenta somente pelo lugar que ocupa, mas fundamentalmente pelo que faz e pela
forma como faz o seu fazer pedagógico no contexto da sala de aula na universidade.
Neste sentido foi levantado algumas questões de estudo como: quais os elementos ou
dimensões que envolvem o âmbito pedagógico que se constituem como referência na
docência? As práticas dos professores referências apresentam sinais de rupturas com
práticas tradicionais na educação superior? O objetivo deste estudo foi compreender os
elementos constitutivos e referenciais qualitativos que evidenciam a autoridade docente
no contexto da formação em nível superior. O estudo foi exploratório e de abordagem
qualitativa, sendo utilizado o questionário com questões abertas com estudantes da
Educação Superior em três universidades catarinenses. Embora o estudo foi realizado
em 2006 e 2007 e tratou de outras questões já apresentadas em trabalhos anteriores, este
recorte foi reconstruído e analisado a partir de referenciais teóricos que tratam da
autoridade docente. O estudo demonstrou que a autoridade professor na universidade é
percebida pelos estudantes a partir de três dimensões que abarca o processo educativo:
domínio de conteúdo e conhecimento; didática e metodologia de ensino e; atitudes e
posturas pessoais do professor. Da mesma forma há sinais de inovação na prática
pedagógica ou na postura de professores apontados como referência na educação
superior, categorizados como: ruptura com a transposição e transferência de
conhecimento; ruptura com a postura hierárquica da relação professor e aluno; ruptura
com a concepção de conhecimento pronto e acabado; ruptura com a avaliação
classificatória e verificatória e; ruptura com a sisudez e apatia na sala de aula.
Palavras-chave: Educação superior. Autoridade do professor. Inovação.
Introdução
Falar em autoridade docente no nível superior na atualidade requer muito cuidado e
rigor acadêmico, pois como sabemos, é algo que não se produz nem se conhece
desconectada do contexto histórico, político, econômico e social, em que está inserida,
ou seja, do mundo globalizado e das políticas do Estado Neoliberal.
Embora o lugar de professor historicamente seja um lugar de autoridade ele não se
sustenta somente pelo lugar, mas pelo que se faz e como se é neste lugar que é a sala de
aula na universidade. Nesse sentido foi levantado algumas questões de estudo como:
quais os elementos ou dimensões que envolvem o âmbito pedagógico que se constituem
como referência na docência? As práticas dos professores referências apresentam sinais
de

rupturas
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A partir dessas questões partimos do objetivo de buscar compreender elementos
constitutivos e referenciais qualitativos que evidenciam a autoridade docente no
contexto da formação em nível superior.
O estudo foi exploratório e de abordagem qualitativa, sendo utilizado o questionário
com questões abertas com estudantes da Educação Superior em três universidade
catarinenses. Embora o estudo foi realizado em 2006 e 2007 e tratou de outras questões
já apresentadas em trabalhos anteriores, este recorte foi reconstruído e analisado a partir
de referenciais teóricos que tratam da autoridade docente.
Bases teórico/conceituais
Muitos autores têm dedicado seu tempo pesquisando e analisando os limites e
possibilidades de desenvolvimento e do exercício da autoridade do professor na
atualidade, tendo em vista as constantes mudanças no cenário nacional e internacional.
Se no passado a delegação da autoridade estava garantida pela tradição, pela experiência
dos antepassados e pelo discurso religioso, hoje ela precisa ser sustentada
continuamente por meio de práticas sociais contratualizadas continuadamente. “Daí seu
caráter de oscilação e, por extensão, de provisoriedade”, nas palavras de Aquino (1999,
p.137).
Aquino (1999) trata da questão da autoridade docente a partir da idéia de ocupação de
um lugar social instituído, lugar este preexistente e predeterminado historicamente e
como tal comportando necessariamente polaridades complementares. Nesse sentido a
autoridade é um fenômeno de cunho institucional, estreitamente vinculado à ideia de
delegação e crédito ao outro. Para ele a autoridade deve ser compreendida como uma
espécie de amálgama institucional, que se ritualiza a cada instante, dependendo de
como a relação entre os parceiros se desenrola.
Em outras palavras, o fenômeno da autoridade só pode ser compreendido como um
efeito institucional sempre singularizado pelas condições concretas de sua consecução.
Nessa perspectiva, “o reconhecimento da autoridade do agente não é uma reação
automática, nem um dever „natural‟ da clientela; ele precisa ser forjado na ação
cotidiana, e sempre em ato.” (AQUINO, 1999, p.137).
Com base no autor, podemos dizer que ocupar um lugar social instituído, e neste caso o
de professor universitário, não significa garantia absoluta de que o estudante venha
obrigatoriamente a reconhecê-lo como autoridade. É preciso que o exercício da
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autoridade seja reconhecido e consentido pelo(s) parceiro(s) da relação, ou seja, os
estudantes.
Uma das bases fundamentais para que o professor consiga o reconhecimento da
autoridade, é ter conhecimento, segundo Aquino (1999). Ele parte do princípio de que o
professor deve “saber mais” a respeito daquilo que se propõe a ensinar do que seus
alunos, pois a confiança deles é diretamente proporcional à segurança daquele, isto é, do
seu domínio teórico em determinado campo de conhecimento.
De posse de um saber diferente dos alunos cabe ao professor escolher a forma mais
adequada de comunicar, de mediar considerando a heterogeneidade do grupo. É aí que
entra em cena o domínio metodológico. Aquino (1999) ainda acrescenta que para o
professor ser reconhecido como autoridade que mereça confiança, precisa, ainda, de
maestria no exercício de sua função. Ou seja, a autoridade do professor constitui-se a
partir da relação entre conhecimento e experiência na condução do processo educativo.
É preciso, portanto, que o professor domine tanto o fenômeno a ser conhecido como o
processo de conhecer. Conforme o autor “é possível assegurar que a autoridade docente
não se sustenta exclusivamente na – e nem é decorrência unívoca da – erudição de seu
portador, mas do trabalho engenhoso, árduo e compromissado daquele que, de fato, se
dispõe a ensinar algo a outrem” (p. 140).
Correia e Matos (1999, 2003) entendem a autoridade em sintonia com sua raiz
etimológica, ou seja, associada à idéia de autor, de criador, de compositor, de inventor
ou arquiteto, ou ainda, alguém que se legitima por sua obra. Sendo assim a autoridade
do professor é decorrente de sua produção científica e do exercício de seus processos, o
qual se autoriza pelas suas obras, suas criações e sua palavra explícita. Um agente que
se encontra na origem de sua própria ação e que é capaz de se autorizar.
Esta dimensão pessoal constitutiva da autoridade do professor é evidenciada por Tadif
(2001) que introduz a dimensão afetiva presente na relação professor/aluno. Ele ressalta
a importância de o professor buscar uma harmonia entre as ações dos alunos e as suas,
uma vez que trabalha com grupos heterogêneos.
Ele aponta como verdadeiras tecnologias de ensino ou de interação a coerção, a
autoridade e a persuasão. A coerção consiste em comportamentos punitivos reais e
simbólicos, pois para ele não há educação sem constrangimento, sem coerção simbólica;
a autoridade seria o respeito sem coerção e a personalidade do professor seria o fator
definidor de sua autoridade diante dos alunos; a persuasão seria a capacidade de
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convencimento pela linguagem, ou, em outras palavras, a arte de convencer o outro a
fazer algo ou acreditar em algo.
Para Tardif (2002) a autoridade está ligada diretamente a missão, ou ao papel que a
escola confere ao docente, bem como à própria personalidade e carisma pessoal do
mesmo no exercício de sua atividade. Esse aspecto torna-se importante uma vez que
ajuda na compreensão da transformação dos atributos subjetivos em condições objetivas
da profissão em tecnologia de interação. Como ele diz “os professores insistem
frequentemente na importância de sua „personalidade‟ como justificativa para a sua
competência e como fonte de seu êxito com os alunos” (p.139).
O autor fala que o professor que é capaz de se impor a partir daquilo que é como pessoa,
e que os alunos respeitam e até apreciam, já venceu a mais terrível e dolorosa
experiência de seu ofício, que é ser aceito pelos alunos e pode, a partir de então, avançar
com a colaboração deles.
Tardif (2002) diz que o trabalho vivido, emocional, mental e moral, integram a
personalidade do professor, portanto, podemos dizer, que definem sua autoridade
enquanto docente. Sendo assim a autoridade é resultante de uma caminhada, que exige
escolhas, de formas e procedimentos de agir, de atitudes a serem adotadas diante dos
alunos, da vida e da sociedade, além, é evidente, de o professor ter que ampliar os seus
conhecimentos e de produzi-los nesta trajetória.
Mesmo reconhecendo o contexto político, econômico e cultural intervindo no
reconhecimento da autoridade docente, fica expressa a necessidade de o professor se
mover no sentido de conquistar de forma consciente a sua autoridade enquanto pessoa e
profissional e poder exercê-la.
Contreras (2003) diz que custou muito a entender que o rastro principal que tinha que
seguir era o dele mesmo e que precisava atuar dando sentido às coisas.
Essa busca de sentido, diz o autor, está sempre vinculada ao saber da experiência que
sempre tem saber e relação que sustenta esse saber. Sempre há saber e alguém que o
sustenta, alguém que o vive e o comunica, como quando aprendemos a falar. Por isso, a
relação que nos dá liberdade é sempre uma relação de autoridade: é ela que nos autoriza
a empreender nossos próprios voos, porém não nos deixa desnudos; ao contrário, nos dá
asas.
Essas questões, colocadas por Tardif (2002) e Contreras (2003), nos fazem lembrar do
pensamento de Paulo Freire (1989) a partir de um diálogo realizado com profissionais
da educação, onde expressa seu conceito de autoridade: “Tive uma professora brilhante
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(...) que me marcou enormemente”. “(...) era democrática, mas tinha a consciência de
sua autoridade, de que devia fazer funcionar a autoridade dela, sem a qual as liberdades
não se constituiriam” (p.2).
Ser mestre, diz Contreras (2003) é ter, é dizer, é criar, é conseguir e manter autoridade,
e para isso é preciso ter, dizer, é preciso construir e ganhar a credibilidade, a confiança e
o reconhecimento. Porém, para que isso ocorra é preciso poder atuar em primeira
pessoa, isto é, ser autor ou autora: criar a relação, o sentido dela mesma, o sentido de
que é com ela e através dela que se transmite o sentido das coisas, isto é, sobre o saber e
o viver. Para Contreras (2003, p. 28),
ser maestro o maestra, es exponerse, mostrar lo que uno es y aprendió en la
vida, es tener (es recibir e mantener) la autoridad, la confianza y es
reconocimiento para decir su verdad, para hablar por sí mesmo el lenguaje
con el que aprender a encontrar nuevos sentidos al mundo y al vivir,
autorizando así a que cada uno emprenda la búsqueda y encuentre la medida
en su maestra, en su maestro, „para ver si era eso lo que había que hacer.

Para o autor o professor que tem autoridade, sem precisar dizer nem ocultar, mostra as
seus alunos/as as profundezas e adverte dos perigos que poderão encontrar na
caminhada. O fundamental no ato de educar consiste em o professor conseguir dar
autorização aos alunos de pensarem por si mesmos, porque confiam na autoridade dele
como professor, porque lhe concedem autoridade que lhes dá um caminho, porém um
caminho que os dirige a si mesmos.
A partir e com base na fundamentação teórica, passamos a apresentar os resultados do
estudo.
Os referenciais de autoridade do professor na percepção dos estudantes.
Os estudantes foram os interlocutores. Um número expressivo, ou seja, trezentos e
noventa e três (393) deles, de três (3) diferentes cursos de graduação e de três (3)
instituições catarinenses, após esclarecimentos sobre o motivo de aplicação do
questionário, responderam voluntariamente. A questão a ser identificada por meio do
questionário era saber qual o docente eles tinham como autoridade, como referência no
fazer pedagógico.
Dentre as razões da escolha do professor referência na sala de aula três categorias que
envolvem as dimensões do processo educativo foram identificadas: domínio do
conteúdo/conhecimento, didática/metodologia de ensino e; atitudes e posturas pessoais
do professor.
O domínio do conteúdo/conhecimento foi um dos motivos de escolha do professor
referência. Além do domínio de conteúdo ou de conhecimento, utilizaram as seguintes
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expressões: atende às dúvidas sem titubear, é atualizado na área, é detentor do
conhecimento, sabe muito pelos exemplos que passa. Contudo, parece ter pouco valor
para os alunos se o domínio de conteúdo/conhecimento se limitar ao domínio da
matéria, se não estiver correlacionado à capacidade didática de trabalhá-lo em sala de
aula e de relacioná-la ao campo profissional. “O professor que tem domínio de
conhecimento e didática consegue passar o que acontece na realidade”. “Relaciona
teoria e prática que te prende a atenção”. “Expõe com propriedade, não fica enrolando.
Se tiver algo que ele não sabe, ele diz que vai pesquisar ou te diz onde pesquisar.
Escolhi, principalmente pela segurança no responder”.
Alarcão (1998, p. 104) afirma que o “conhecimento do professor não é meramente
acadêmico, racional, feito de factos, noções e teorias, como também não é um
conhecimento feito só de experiência. (...) É um saber agir em situações”. Parece que os
alunos esperam que o professor esteja sempre pronto para agir e responder suas
indagações e que tenha domínio pleno sobre o conteúdo de suas respostas.
Em relação à didática/metodologia de ensino como razões da escolha do professor
referência e autoridade na docência, utilizaram expressões como: expõe com clareza
suas ideias e o conteúdo da disciplina; aulas teóricas interessantes e esclarecedoras; sabe
passar os conteúdos de modo divertido e, ao mesmo tempo, sério; aulas dinâmicas e de
fácil compreensão; faz frequentes comparações e exemplificações com casos reais,
relacionando teoria e prática; interage, exige a participação, discute e debate
esclarecendo dúvidas; aulas relacionadas ao dia a dia do profissional; relaciona e
envolve outras áreas do conhecimento; procura inovar; as explicações têm um cunho
crítico; aproveita bem o tempo em sala de aula; não entrega tudo pronto, faz pensar,
estimula o raciocínio.
Para os estudantes parece não haver problema se a aula for expositiva, desde que o
professor consiga estabelecer relações entre teoria e prática, que os envolva e os ajude a
compreender significativamente o conteúdo ensinado. “Ele consegue envolver a turma
na teoria. Ele passa a teoria, mas consegue envolver a gente para entendermos”.
Para Freire (1996, p. 96),
o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a
intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e
não uma „cantiga de ninar‟. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas
pausas, suas dúvidas, suas incertezas.
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As atitudes e posturas pessoais do professor como escolha do professor demonstram o
quanto às dimensões afetiva, emocional e ética são valorizadas por eles. As expressões
utilizadas revelam o peso desta dimensão: dinâmico, empolgado, bem-humorado,
alegre, incentiva o questionamento, disponibilidade, dedicado, interessado, preocupado
com a aprendizagem e a formação, afetivo, respeitoso, ético, paciente, responsável,
partilha, gosta de ensinar, atencioso, imparcial, organizado, sábio, íntegro, nunca falta,
carismático, coerente, não irônico, não humilha, não mantém aquela distância, bom
caráter, coloca-se no mesmo nível dos alunos, querido, inteligente, sério, rigoroso,
exigente, profissional, senso de justiça, correto nas avaliações, comunicativo, crítico,
autêntico, sensível.
Cunha (1992, p. 69), em seus estudos, evidenciou que
(...) dificilmente um aluno apontaria um professor como bom, ou melhor de
um curso, sem que este tenha as condições básicas de conhecimento de sua
matéria de ensino ou habilidades para organizar suas aulas, além de manter
relações positivas. Contudo, quando os alunos verbalizam o porquê da
escolha do professor, enfatizam os aspectos afetivos.

O professor marcante, traçado pelos alunos, não é só o que se desafia a tornar o
conhecimento de sua disciplina significativo, mas o que procura, além disso, estabelecer
relação “com problemas sociais, políticos, econômicos e culturais que caracterizam o
momento atual” de forma participativa e dialógica, rompendo com a figura do professor
“detentor absoluto do conhecimento”, como bem evidenciou Balzan (2003, p. 47).
A inovação em sala de aula, também, pode se caracterizar como um ingrediente na
representação da autoridade do professor por parte dos estudantes.
A ruptura com posturas e práticas pedagógicas tradicionais geralmente acontece a partir
de desafios, de problemas a resolver nas salas de aulas universitárias, como já
mencionado por Lucarelli (2003) e Cunha (2006), dentre outros.
Santos (2002) chama a atenção para o fato de que “o grau de inovação mede o grau de
ruptura”, pois o que parece ser comum em alguma área pode ser considerado como
ruptura em outras.
Neste sentido, o estudo apontou algumas rupturas que podem ser consideradas
inovações por parte dos professores, as quais foram motivadores da escolha como
autoridades no fazer pedagógico: ruptura com a transposição/transferência de
conhecimento; ruptura com a postura hierárquica da relação professor/aluno; ruptura
com a concepção de conhecimento pronto/acabado; ruptura com a avaliação
classificatória/verificatoria e; ruptura com a sisudez/apatia na sala de aula.
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Ruptura com a transposição/transferência de conhecimento: Apesar de as aulas serem,
na sua maioria, expositivas, notou-se a preocupação dos professores em encontrar
formas de fazer com que os alunos se interessem pelos conteúdos, participem das aulas,
usando ou não recursos tecnológicos, mas buscando, sempre que possível, relacionar
teoria e prática;
Lucarelli (2003), em seus estudos, evidenciou que a preocupação em articular teoria e
prática são características que marcam os docentes que buscam inovar em suas práticas
pedagógicas. Relacionar teoria e prática requer, na maioria das vezes, mudanças na
metodologia e estratégias de ensino.
A gente busca o defeito e ele quer que falemos o que achamos desse defeito,
o porquê que ocorreu isso, o que se faz para consertar. E aí ele
complementa: „é isso, „é aquilo‟, dá o parecer dele. Ele faz a gente pensar,
vê se a gente consegue resolver, essa é a diferença.

Ruptura com a postura hierárquica de relação professor/aluno: Os professores, embora
de forma nem sempre explícita, demonstraram ter certo grau de consciência sobre o
poder advindo do conhecimento ou atribuído a ele. Sem abrir mão da necessária
autoridade, parece haver preocupação em não adotarem uma postura de superioridade,
de arrogância acadêmica, com o intuito de estabelecerem uma boa relação com os
alunos e favorecerem a aprendizagem; “Pela atenção que ele dá para o aluno. Ele
respeita. A gente precisa dele e ele chega, conversa (...) Sempre atende na medida do
possível” “No primeiro dia que começou a dar aula, ele já disse: Por mais ignorante que
possa parecer a pergunta, faça-a”.
Isaia (2003) diz que os sentimentos ainda são pouco valorizados em nossa cultura,
apesar de terem um caráter essencial para a vida das pessoas e da importância dessa
dimensão na realização de qualquer atividade humana.
Ruptura com a concepção de conhecimento pronto/acabado: O que diferencia o ensino
inovador de práticas tradicionais são posturas e atitudes dos professores diante do
conhecimento, considerando-o sempre em processo e inacabado.
A norma diz isso!”, mas só que a norma foi feita através do conhecimento.
No decorrer do tempo, com conhecimento, foi determinada esta norma, mas
pode ser mudada em qualquer momento em que justifique a alteração dela.
A norma foi feita pelos homens. É essa visão que ele tem e passa pra gente.

Mesmo não sendo os produtores dos conhecimentos, dos conteúdos que trabalham em
sala de aula, os professores se autorizam pela conduta, pela forma como concebem e
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mobilizam o conhecimento para que os alunos se apropriem deles, o que nos remete a
ideia de autoria de Correia e Matos (1999, 2003).
Ruptura com a avaliação classificatória/verificatória: quando a avaliação passou a
servir não somente para verificar os níveis de aprendizagem e classificar os alunos, mas
como instrumento de reflexão, resultando em mudanças na forma de atuação por parte
dos alunos e do professor. “A gente apresentou um trabalho e ele disse: – Não, seria
melhor que estivesse assim? Ele fez uma correção coletiva, demonstrou quais os
defeitos dos trabalhos e melhoraram 100%”.
Ruptura com a sisudez/apatia na sala de aula: demonstrada a partir da preocupação dos
professores em manter os alunos atentos, interessados, motivados. Dar à aula uma
condição de prazer, tornando o ensino atraente, de modo a motivar e desafiar os
estudantes nas suas aprendizagens. “Vamos lá, vamos de novo!”, “Pode estar morrendo
de cansaço, mas ele chega aqui na aula e se renova”. Atributos pessoais como a simpatia
do professor também é levada em conta pelos estudantes. “Ele é simpático, não é aquele
professor carrancudo, aquele que tu fica com medo de falar as coisas”.
Conforme Freire (1996) a tristeza da escola termina por deteriorar a alegria de viver.
Por isso ele faz a relação entre a alegria necessária, a atividade educativa e a esperança e
diz: “há esperança de que professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar,
inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir, aos obstáculos à nossa alegria” (p.
80).
Considerando que no ensino tradicional os professores transferiam a responsabilidade
pelos problemas de aprendizagem somente aos alunos, reconhecer a importância de
manter um bom clima e tornar o ensino atraente de modo que motive os alunos é
inovador.
Considerações finais
A partir do questionamento de quais os elementos ou dimensões que envolvem o âmbito
pedagógico que se constituem como referência na docência, o estudo demonstrou que a
autoridade do professor passa pelas seguintes qualidades:
ter domínio de conteúdo e demonstrar essa condição, fazendo as mediações
necessárias e aprofundando os conhecimentos;
saber estabelecer relações entre a teoria e o cotidiano da profissão.
respeitá-los, sendo acessível e atencioso;
cobrar e exigir deles aquilo que ensina, estando sempre presente na aula;
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gostar de dar aula e demonstrar essa condição com suas atitudes;
preocupar-se com a coerência entre o que protagoniza na aula e o que cobra nas
avaliações.
Este estudo demonstrou que os professores que se tornaram referência na docência e
podem ser considerados autores de suas obras, fizeram rupturas com práticas
tradicionais e protagonizam práticas inovadoras, que podem ser caracterizadas como:
ruptura com a simples transposição/transferência de conhecimento;
ruptura com a postura hierárquica da relação professor /aluno;
ruptura com a concepção de conhecimento pronto/acabado;
ruptura com a avaliação classificatória/verificatória;
ruptura com a sisudez/apatia na sala de aula.
Enfim, é possível considerar que, apesar dos condicionantes históricos, políticos,
econômicos e sociais ainda restam na gênese da atividade docente, a possibilidade de
exercício da autoridade, dada tanto pelo “lugar” de atuação do mesmo, pelo significado
construído acerca dessa atividade profissional, como também pela dimensão pessoal,
pela “personalidade”, pela pessoa do professor. Isto não se dá nem por decreto, nem por
imposição, se dá na busca paciente e persistente de uma profissionalidade e
pessoalidade competente, comprometida e consciente.
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PERSPECTIVAS INOVADORAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
UNIVERSIDADE

Este Painel, instigado pelo debate sobre os desafios da formação do professor no
contexto universitário, apresenta três estudos que objetivam contribuir com práticas
formativas docentes na universidade na perspectiva inovadora e emancipatória. O
sentido inovador na formação do professor na universidade que compreendemos
sustenta-se numa racionalidade pedagógica que se deixe contagiar por outros saberes
além do científico, que rompa com a hierarquia epistemológica, que democratize as
decisões curriculares e principalmente se autovigie e se reconheça como um complexo e
contraditório sistema de produção de emancipação e regulação social. O primeiro estudo
analisou práticas formativas em cursos de licenciaturas. As experiências destacadas
nesse estudo dizem respeito a dois cursos licenciaturas que veem protagonizando
experiências de ensino-aprendizagem consideradas inovadoras no contexto acadêmico.
Por meio das narrativas dos docentes foi possível captar o desenvolvimento de suas
práticas pedagógicas nos cursos e o sentido inovador dado a elas. O segundo estudo
sobre “Estágio Curricular e Fenomenologia” buscou apresentar novas possibilidade de
práticas pedagógicas a serem realizadas pelos estagiários dos cursos de licenciatura que
possibilitem aos mesmos olharem o ambiente escolar como um campo de investigação
que promova a novas práticas escolares e a utilização de novos métodos para o ensino
das diversas disciplinas no ensino fundamental. O terceiro estudo investigou o que um
grupo de estudantes do ensino fundamental têm a dizer sobre suas experiências nas
escolas, em especial quanto suas relações com os saberes escolares buscando contribuir
para os interesses da universidade em formar professores em condições de enfrentar o
contraditório campo da educação. Os estudos apresentados nesse painel trazem
elementos para compreendermos que o cenário de formação do professor na
universidade requer refletir sobre a concepção de conhecimento que produz as práticas
pedagógicas acadêmicas e sua repercussão nas práticas formativas dos professores.

Palavras-chave: Formação de professores. Inovação pedagógica. Práticas escolares.
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ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PERSPECTIVA DE
ESTUDANTES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
Sueli de Lima
Professora Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores – FEUSP (GEPEFE)

Resumo
Busca-se, neste artigo, contribuir para os interesses da universidade em formar
professores em condições de enfrentar o contraditório campo da educação investigando
o que os estudantes do ensino fundamental têm a dizer sobre suas experiências nas
escolas, em especial quanto às suas relações com os saberes escolares. Os trabalhos
desenvolvidos por Charlot (2000, 2009, 2013) serviram de base para a análise das
relações de estudantes com o saber escolar. Para dar voz aos sujeitos participantes,
constituiu-se um Grupo Dialogal com 15 adolescentes do ensino fundamental,
moradores de duas favelas cariocas, com renda média familiar de um salário-mínimo e
frágeis relações com suas escolas e a sociedade. Os resultados apontaram para a
necessidade de revisões conceituais e práticas, pois os estudantes relataram uma
experiência com o saber que só pode ser compreendida se posta ao avesso, uma vez que
se tornou evidente que participam de processos de ensino-aprendizagem e não
aprendem. Estas contribuições foram examinadas através do conceito de “leitura
positiva” de Charlot (2000), em diálogo com Paro (2003) quando questiona a
naturalização do “fracasso escolar”, e Almeida (2012), que nos questiona quanto à
valorização da dimensão pedagógica nas licenciaturas. A partir destes autores, indica-se
três dimensões que nos desafiam na Formação de Professores: Formar Para Novas
Relações com o Saber (interculturalidade e democracia); Formar Professores para
Reinventar a Escola; Formar Professores para não naturalizar o fracasso escolar.
Palavras-chave: Estudantes, Formação de Professores, Relação de Saberes.

Introdução
O primeiro direito social elencado no artigo 205 da Constituição Federal do Brasil
de 1988 é a educação, entretanto, sua garantia a todos os brasileiros, quase 27 anos
depois da promulgação da Constituição, ainda está longe de ser assegurada. O abandono
da escola ou o denominado “fracasso”, atinge fortemente a população mais pobre,
trazendo consequências para toda a sociedade. Sabemos que o percurso escolar de
estudantes no Brasil é marcado por fortes desafios. Segundo a PNAD 2012, a taxa de
frequência escolar bruta dos jovens entre 15 a 17 anos era de 84,2% em 2012. A taxa
líquida era de 54% no mesmo ano, para a mesma faixa de idade. Cerca de 30% dos
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jovens nesta faixa etária cursavam ainda o ensino fundamental. No âmbito escolar, as
desigualdades são expressas tanto no acesso à escola como na pirâmide que representa o
sistema escolar e as condições sociais de seus integrantes.
De acordo com Charlot (2000), entrar na escola é algo mais complexo do que
estar matriculado: possui também uma dimensão subjetiva. Trata-se de participar de
uma relação com o saber capaz de contribuir para a construção de sentido para quem
estuda. Os estudos desenvolvidos pelo autor (CHARLOT, 2009) apontam que a escola
é considerada importante para mais de 50% dos jovens entrevistados, mas,
contraditoriamente, eles não se sentem mobilizados por ela. O valor que atribuem à
escola situa-se em uma dimensão institucional, relacionada à aquisição de diploma,
afirma o pesquisador. A hipótese é que esta incongruência na relação com a escola se dê
porque “é preciso que o próprio saber (a formação, a cultura) surja enquanto chave do
futuro desejável” (CHARLOT, 2009). Como base de trabalho, utilizou-se as pesquisas
desenvolvidas por Charlot (2000, 2009, 2013) para investigar as relações de estudantes
com o saber escolar.
Na condição de professora interessada nos processos de ensino-aprendizagem de
jovens de camadas populares, o desafio foi pensar como as contribuições de estudantes
do ensino fundamental podem contribuir para o trabalho de formação docente que
realizamos nas licenciaturas, em especial com a didática. O trabalho teve como objetivo
investigar quais relações os estudantes entre 11 e 15 anos, do Ensino Fundamental,
estabelecem com os saberes escolares, buscando sistematizar suas contribuições para a
didática e a Formação de Professores.

O corpus da pesquisa
Para Franco (2008), os processos investigativos que tornam válida a pesquisa em
educação colocam em xeque a concepção clássica de investigação científica. Pesquisar
educação é atuar em meio a uma concepção metodológica que supera a concepção
dualística que pensa o objeto em separado do sujeito. Essa concepção não corresponde a
uma concepção subjetivista, mas a uma outra racionalidade para a pesquisa em
educação. Na perspectiva da autora, a investigação em educação requer a consciência
das relações complexas nela implicadas, ou seja, o foco nas relações que constituem a
ação de sujeitos entre si e sobre as circunstâncias.
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Se compreendermos o método como aquilo que possibilita a compreensão do
problema mediante algum instrumento, ele deve ser valorizado tanto na sua dimensão
filosófica propondo os fundamentos da prática investigativa, como também na dimensão
operatória, que instaura os procedimentos que o pesquisador vai utilizar para aproximarse de seu objeto de pesquisa (Ghedin e Franco, 2008). Nessa concepção metodológica,
a verdade que a ciência persegue é medida em função do grau de coerência que o
método mantém com o objeto investigado. O trabalho de construção do método é
simultâneo à elaboração do objeto de pesquisa e utiliza múltiplas abordagens
(qualitativas e quantitativas), buscando coordená-las.
Para desenvolver uma pesquisa científica a partir de fontes que são historicamente
construídas, buscou-se em Flick (2009), Ghedin e Franco (2008), Gatti (2005) e
Kincheloe e Berry (2007) as bases teóricas da pesquisa qualitativa para nos aproximar
do objeto investigado. Utilizou-se como instrumento metodológico o Grupo Dialogal
(DOMINGUES, 2006), que, em muitos aspectos, relaciona-se com o Grupo Focal
(FLICK, 2009, GATTI, 2005). Ambos são grupos constituídos de pesquisados e
pesquisador, que, juntos, realizam uma série de debates planejados previamente pelo
pesquisador para obter informações e identificar experiências acumuladas pelo grupo
em torno de um determinado conhecimento. Esta metodologia de pesquisa deve ser
desenvolvida em ambiente facilitador da comunicação, o mais horizontalizado possível,
sem que seus integrantes se sintam ameaçados por qualquer conjuntura externa ou
interna e possam desenvolver diálogos sempre abertos (apesar de possuírem algum grau
de planejamento).
O grupo constituiu-se de 15 estudantes1 do Ensino Fundamental2, com idades
entre 11 e 15 anos3, de três escolas municipais próximas de uma favela no Rio de
Janeiro. Ao sexo feminino pertenciam 63,64% dos entrevistados; 36,36% eram do sexo
masculino. Autodeclararam-se da cor parda 45,45%; 27,27%, mulatos; 18,18%, negros;
e 9,09% se autodeclararam brancos. A renda declarada foi de entre um e dois saláriosmínimos para cerca de 80% das famílias, e abaixo, de meio salário para 20%.
A primeira contribuição que a pesquisa apresenta trata da importância dada pelos
estudantes às relações que desenvolvem com o ambiente escolar de modo geral, com
todos os envolvidos que lá atuam (diretores, inspetores, colegas etc.) e não somente com
os professores, como relações que também são significativas para o processo de
aprendizagem. Afirmam que o “clima” escolar é importante, pois interfere na postura
que assumem na escola. Quanto menos espaço possuem para serem ouvidos, maiores
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são os problemas nas relações de ensino e aprendizagem: “Para mim, a forma mais
fácil de aprender é quando não sou obrigado. Na escola, a gente é obrigado a tudo, a
gente nem pode se colocar, tudo é obrigado.” (MATHEUS).
A escola é um lugar onde deveríamos ser respeitados, pois se alguém
nos falta com respeito, eu acho que isso é o máximo da falta de ética
de um profissional, para mim isto muda tudo com relação à escola e
com tudo o que ela possa me ensinar. (CRISTIANO)

Os estudantes acreditam que as condições que possuem de participar e interferir
na vida escolar estão diretamente relacionadas às suas chances de aprender. Destacam a
necessidade de que haja, na escola, espaço para compartilhar e rever, coletivamente, os
desafios de convivência entre os distintos atores que compõem a comunidade escolar.
O segundo resultado que a pesquisa apresenta refere-se às condições que a escola
proporciona ao estudante para tornar-se “si mesmo” ou para descobrir o que deseja ser.

Eu acho que deveria ter tempo na escola para a gente se descobrir
mais, não sei, mais conversas. Tempo para coisas além de estudar, isto
iria ajudar a aprender. (EMERSON)
Acho que a principal melhora que devia haver na escola seria arrumar
uma forma de fazer-nos nos identificar com as coisas diferentes que
têm na escola para que possamos descobrir quem realmente somos. A
escola está lá para ensinar a matéria, mas aí você não tem tempo de
pensar em você. Não sei por que não aprendo lá um monte de coisas
que poderiam me ajudar na minha vida. (CRISTIANO)

Essas narrativas nos fazem refletir se a escola, para ser um espaço capaz de
contribuir na construção de sentido à existência de cada um, precisa investir em práticas
democráticas. “A escola não me ajuda a ser quem eu sou.” (ANDERSON).
O último resultado a destacar trata das condições expressas na voz dos estudantes
quando evidenciam um reverso de aprendizagem. As situamos como o reverso, pois
seria incorreto nos referirmos a aprendizagens sem sucesso.
“Na minha escola eles [os professores] não fazem a mínima questão de ensinar,
e quando ensinam é de má vontade” (MARIA). A perspectiva do reverso é próxima da
perspectiva do avesso. Tomemos como exemplo o trabalho das costureiras e bordadeiras
(VALENTINI, 2013). Só compreendemos o trabalho que realizam se o viramos ao
avesso, pois assim podemos identificar como os pontos foram dados, o caminho
percorrido pelas tramas. Essas narrativas, portanto, tratam de uma espécie de perversão
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na experiência com a escola: estudantes participam de processos de ensinoaprendizagem, mas não aprendem, o que nos levou à necessidade de formulação de um
outro termo para a compreensão do que narram.
Do ponto de vista da compreensão das experiências que nos contam os estudantes,
tudo nos leva a questionar se o que compreendemos como ensino tem a aprendizagem
como consequência. Isto porque afirmam que frequentam escolas, participam de
diversas aulas, afirmam que os professores ensinam, porém, revelam que nem sempre
aprendem com os professores. Aquilo que lhes “ensinam” só conseguem aprender com
os colegas, familiares ou explicadoras4. Trata-se de uma revelação inquietante, pois
torna patente as marcas de um processo educativo constituído pelo avesso, uma prática
pedagógica invertida, uma não educação que interpela nossa compreensão dos
processos pedagógicos o que precisa ser processado pela universidade que forma
professores e também pelas escolas. Quando o professor não desenvolve uma relação
pedagógica com o estudante, o constrange, intimidando-o, promovem o que chamei de
experiências de reverso da aprendizagem, condutas não pedagógicas que precisamos
compreender.
Resultados: dialogando com as narrativas de estudantes, a didática e a formação
de professores
É no coração da profissão, no ensino e no trabalho escolar que
devemos centrar o nosso esforço de renovação da formação de
professores. (NÓVOA, 2011, p. 204)

A partir dos resultados apresentados busca-se, a seguir, contribuir para os desafios
do campo da formação docente através de reflexões voltadas para o ensino da didática
nos cursos de licenciaturas. Como vimos, os estudantes nos informam que: todas as
relações que estabelecem nas escolas são determinantes para suas aprendizagens; as
escolas não contribuem para que conheçam a si mesmo e que vivenciam experiências
contraditórias nos questionando se as relações entre ensinar e aprender não deveria ser
compreendida na perspectiva do seu reverso. Estas contribuições serão examinadas
através do conceito de “leitura positiva” de Charlot (2000), em diálogo com Paro
(2003), quando questiona a naturalização do “fracasso escolar”, e Almeida (2012), que
nos questiona quanto à valorização da dimensão pedagógica nas licenciaturas. A partir
destes autores, indica-se três dimensões que nos desafiam na Formação de Professores:
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Formar Para Novas Relações com o Saber (interculturalidade e democracia); Formar
Professores para Reinventar a Escola; Formar Professores para não naturalizar o
fracasso escolar.
Formar para novas relações com o saber (interculturalidade e democracia)
Quando os estudantes nos cobram mais participação e diálogo nas relações com
toda a escola somos desafiados, na formação de professores, a pensar a
interculturalidade e a democracia na perspectiva da didática. Interculturalidade é um
conceito que tem desafiado a educação, principalmente na reflexão quanto a hegemonia
de saberes que tem marcado os currículos e as práticas pedagógicas e, sob muitos
aspectos, impedindo que as práticas escolares possam alimentar-se da diversa cultura
brasileira. Uma escola que trabalhe numa dimensão intercultural, que promova uma
educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre diferentes grupos
sociais e culturais ainda nos desafia.
O problema nos leva ao que Charlot (2000) chama de “leitura positiva” e
nesta mesma direção teórica Certeau (2009) estuda o cotidiano das pessoas comuns e
afirma que ele é constituído de silenciosas maneiras de construir o mundo. Acredita que
nesses fazeres estejam escondidas narrativas que possam contribuir com as ciências,
cabendo ao professor procurar aprende-las. Para isso deveríamos compreender a cultura
quando é praticada, e não pelo que representa, pelo valor atribuído ou por sua
oficialidade. O conceito de “leitura positiva” que Charlot (2000) convoca os professores
a praticar, nos auxilia a compreender as silenciosas maneiras de construir o mundo
como nos mostra Certeau (2009). Através dela podemos conquistar relações de saberes
plurais e as condições para as trocas na compreensão do outro de do mundo, como
defende a visão intercultural de escola.
A perpetuação da cultura autoritária expressa-se em diversas vivências sociais que
imprimem

relações

distintas

entre

homem/mulher;

adulto/criança;

empregador/empregado e também professor/aluno. Todas condicionadas por hábitos
hierárquicos que caracterizam também nossa visão de escola, de saberes e
consequentemente as estratégias didáticas-pedagógicas que desenvolvemos.
Poder-se-ia dizer que a oposição à promoção escolar não é uma
conduta original adstrita ao ensino, mas derivada de atributo mais
abrangente e arraigado na personalidade das pessoas, que se refere a
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maneira como encaram o outro na condição de sujeito. (Paro, 2003, p
73)

Na escola predomina a ideologia do mérito, disputa-se a melhor nota, produto de
um esforço e da competição pela vida, compara-se os alunos entre si, reprova-se os
diferentes, os “acomodados”, difundido o “cada um por si”. Estuda-se para passar nas
provas e o fracasso é vergonha que deve ser evitado a qualquer preço. Toda esta cultura
autoritária e dominadora tem se constituído parte intrínseca dos processos formativos;
compreendê-los a partir de outros critérios é desafio para os formadores de professores.
(PARO, 2003)
No entanto, a partir das contribuições de Franco (2012), para quem as condutas
pedagógicas dependem de uma intencionalidade conduzida exclusivamente pela crítica
reflexiva, que é substancialmente democrática, a pedagogia demanda a postura
democrática. Se pensarmos a escola como espaço de disputas por diferentes projetos de
sociedade, a necessidade de valorizar o pensamento pedagógico se faz ainda mais
presente, pois os profissionais que atuam em meio a tantas contradições precisam da
ciência pedagógica para lidar com as circunstâncias e cumprir seus objetivos. Franco
(2012) destaca que há muita disputa em torno do que, como e para que ensinar, e que
será através da valorização da pedagogia como ciência na formação de professores que
será possível enfrentar o contraditório campo da realidade escolar. Cabe-nos atenção ao
problema em nossas licenciaturas.
Formar Professores para Reinventar a Escola
Aqui o desafio é ir além da naturalização da cultura escolar instituída, na direção
da instauração radical de relações solidárias, democráticas, horizontalizadas; inovadoras
porque inclusivas, constituídas de sujeitos livres, capazes de se respeitarem e
expressarem suas diferenças em práticas pedagógicas, críticas, sucessivamente
mutáveis.
Para Almeida (2012), as universidades para cumprir seu papel social devem
valorizar a formação pedagógica nas licenciaturas. Critica a ênfase na formação do
pesquisador/especialista na formação docente desenvolvida nas universidades. Para a
autora, as tensões produzidas nas políticas neoliberais dominantes no cenário nacional e
internacional vem impactando também a função social da universidade e
consequentemente a formação de professores no país.
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Estudantes filhos de famílias pouco escolarizadas possuem mais dificuldades de
compreender e se relacionar com a cultura escolar, o que também se reflete nas
condições de aprendizagens que possuem, por isto a valorização da dimensão
pedagogica, através dela os futuros professores terão mais chances de debater
pedagogicamente os conteudos, as abordagens, os objetivos e metodos. Os estudantes
ouvidos nos informam que não basta conhecermos os conteúdos que ensinamos, é
preciso também debater nossas intenções, valores e estratégias, o que corresponde a
compreender as contribuições da pedagogia, como nos cobra Almeida (2012).
Formar Professores para não naturalizar o fracasso escolar.
O que ouvimos dos estudantes nos leva a perguntar se a cultura da reprovação está
sendo legitimada pela didática que desenvolvemos nos cursos de Formação de
Professores. O que podem fazer as universidades que formam professores no
enfrentamento deste problema? Para enfrentar a naturalização do fracasso escolar, um
de nossos desafios é conceber a educação como intrinsicamente responsável pela
formação do sujeito, oposta a tudo o que impeça o desenvolvimento de sua autonomia.
Não dá para admitir que, diante do não aprendizado, no final do ano,
se possa impunemente pensar na alternativa da retenção. Trata-se,
primeiro, de não deixar chegar ao final do ano sem saber. Mas, se
chegou sem aprender, é preciso prever alguma medida que compense
o erro cometido, sem o recurso cômodo (mas deletério) da
reprovação.” (Paro, 2003,p. 62).

É responsabilidade dos formadores de professores trabalhar por uma cultura
contrária à reprovação, para isto somos desafiados a elaborarmos alternativas que, de
preferência, nasçam das relações escola/universidade. A reprovação está muito presente
na cultura escolar, está presente não só nos indicadores, mas nas práticas cotidianas. As
relações com o saber são marcadas pelos resultados, avaliações, distantes das relações
histórico-culturais que animam os sentidos de por que aprender e ensinar.
Para enfrentar os desafios que marcam o fracasso escolar, um caminho poderá ser
compreender a escola como um espaço público no qual se cruzam práticas culturais
distintas. Neste contexto, a atuação do professor vai além da transmissão de
conhecimentos, superando o modelo de racionalidade técnica para lhe assegurar a base
reflexiva na sua formação e atuação profissional, como apontam Almeida et al. (2008),
Franco (2008), Libâneo (2012) e Pimenta (2002). Para esses autores, as escolas podem
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não ser somente espaços de aplicação de saberes, mas virem a ser espaços privilegiados
de diálogo entre teorias e práticas, de reflexão pedagógica e de construção de saberes
sobre a própria prática educativa. Como nos aponta Almeida (2009), “a escola
contemporânea exige que o professor trabalhe ativamente no projeto pedagógico da
escola, em solidariedade com alunos e professores...” (PIMENTA & ALMEIDA, 2009,
p. 60). Inscrevem-se concretamente neste projeto as Universidades que buscam
desenvolver uma formação docente capaz de enfrentar o contraditório campo das
práticas pedagógicas através da centralidade nas parcerias com as escolas.
Considerações Finais
Construir um campo de investigação pedagógica comum, entre escolas e
universidades, que avance na direção democraticamente nas relações desenvolvidas no
ensino (em ambas as instituições) é um desafio que ainda precisa ser superado. A
formação de professores, se realizada através de ações de colaboração periódicas, pode
fazer emergir os “saberes profissionais” e nos permitir avançar a partir do que nos
cobram os estudantes aqui ouvidos. Nesta perspectiva, aponta-se a necessidade de
pensarmos a formação docente para novas relações com o saber, sendo estes
interculturais e democráticos; para reinventar a escola e a epistemologia pedagógica
através de culturas solidárias e, por fim, formar professores para não naturalizar o
fracasso escolar.
Se pretendemos renovar as condições de que dispomos nas licenciaturas através
da instauração de uma dimensão epistemológica própria é preciso, também, trabalhar na
dimensão política, pois ambas as instituições e os sistemas a que estão submetidas,
precisam desenvolver condições de trabalho em conjunto, o que demanda um fazer
também político dos profissionais da área. Se estamos buscando os saberes que possam
nascer do trabalho em conjunto, é preciso criar e sustentar as condições políticas deste
trabalho, superando a fragmentação, a distância e o escasso compromisso entre as
instituições. Dito de outra forma, se compreendemos o trabalho pedagógico como uma
prática relacional desenvolvida através da comunicação e da parceria entre distintos
sujeitos, é preciso que construamos as condições para o método de trabalho que as
pesquisas desenvolvidas na área apontam.
Dar visibilidade à complexidade do ensino, superando a ideia de ensinar como
transmissão de conhecimento para uma ideia de ensino como negociação de saberes,
desenvolvendo relações que permitam as trocas de conhecimentos, práticas e valores
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entre professores e estudantes, entre escolas e universidades e seus respectivos sistemas.
A formação não pode ser mera aplicação prática de qualquer teoria, ela exige
sucessivamente sua reelaboração diante de condições singulares, instáveis, carregadas
de conflito e dilemas, características do ensino como prática social contextualizada
historicamente (PIMENTA, 2008).
Silva Jr. (1990) e Nóvoa (2011) destacam a dimensão coletiva da prática docente
como sendo uma ação que se realiza, também, através da colaboração. Eles afirmam que
a complexidade do trabalho pedagógico exige que possamos desenvolver equipes com
competência coletiva, mais do que equipes que somem competências individuais, de
modo que elas possam se enriquecer mutuamente como num “tecido profissional
enriquecido” capaz de enfrentar os desafios comuns. Essa condição coletiva e
colaborativa da prática docente exige uma postura de partilha de práticas e uma grande
capacidade de comunicação entre professores, estudantes, escolas e universidades,
inclusive recuperando a dimensão pública destes atores sociais.
Podemos afirmar, com base no que ouvimos dos estudantes, que articular as
dimensões do trabalho da escola com as licenciaturas para a constituição de
comunidades de aprendizagens (tanto dentro das escolas e universidades como entre
elas) pode nos levar ao desenvolvimento de culturas pedagógicas capazes de reinventar
a escola, reconstruindo as relações de saberes na direção de superarmos a naturalização
da reprovação e instaurando novos impulsos para a pedagogia nas licenciaturas.
Nos contextos dinâmicos das culturas contemporâneas precisamos formar o
professor para atuar solidariamente com seus colegas e, em diálogo com seus
estudantes, debatendo as estratégias pedagógicas que desenvolve. A docência possui
uma dimensão coletiva em constante revisão. Ouvir o que pensam os estudantes sobre
as experiências de aprendizagem contribui para a atualização da didática diante dos
desafios para um ensino democrático e intercultural.

_____________________
1

Nomes alterados para: Janaína, 14 anos, 8o ano; João, 11 anos, 5o ano; Paula, 11 anos, 5o ano; Julia, 11
anos, 5o ano; Emerson, 15 anos, 6o ano; Dyellen, 13 anos, sala de aceleração do Ensino Fundamental,7o
ano; Andrea, 10 anos, 4o ano; Fernanda, 11 anos, 5o ano; Maria, 13 anos, 8o ano; Larissa, 14 anos, 8o ano;
Pérola, 13 anos, 6o ano; Deise, 12 anos, 6o ano; Matheus, 14 anos, 9o ano; Adriana, 12 anos, 6o ano;
Cristiano, 14 anos, 8o ano.
2
Integravam o grupo 36,36% do 5o ano; 27,27% do 6o ano; 9,09% do 7o ano; 18,18% do 8o ano e 9,09%
do 9o ano.
3 Com 11 anos – 27,27%; com 12 anos – 18,18%; com 13 anos – 9,09%; com 14 anos – 9,09%; com 15
anos – 27,27%.
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4 São explicadoras, geralmente mulheres que conseguiram concluir o Ensino Fundamental e auxiliam
crianças e jovens nas tarefas escolares, cobrando pequenas quantias por hora de trabalho.
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INOVAÇÃO PEDAGÓGICA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA
UNIVERSIDADE

Adriana Campani
Universidade Estadual Vale do Acaraú
Introdução
Esse texto é fruto de uma pesquisa em desenvolvimento do Grupo de Estudos e
Pesquisas sobre Pedagogia Universitária – (GEPPU-UVA) com o apoio do
CNPq/FUNCAP. Objetivou identificar e analisar os princípios e os procedimentos das
práticas formativas inovadoras presentes em Cursos de Licenciaturas da Universidade
Estadual Vale do Acaraú – UVA. A seleção das práticas ocorreu a partir do depoimento
dos alunos sobre a suas melhores aulas na universidade. Essa manifestação discente
ocorreu em um seminário dos cursos de licenciaturas da UVA realizado no inicio do
semestre de 2015.1. Para esse artigo elegemos dados coletados de dois professores,
mencionados no seminário, a saber: professor do curso de licenciatura em ciências
biológicas e educação física.
A pesquisa segue por meio de dois procedimentos metodológicos que se
complementam; o primeiro ocorre nas leituras desenvolvidas no Grupo de Estudos com
discussões sistemáticas acerca da temática, oferecendo suporte para a compreensão de
conceitos fundamentais ao aprofundamento teórico, tais como: inovação pedagógica,
pedagogia universitária e currículo. O segundo caminho corresponde à parte
operacional, que se apoia em entrevistas abertas junto aos professores responsáveis
pelas práticas consideradas inovadoras. A escolha dos sujeitos da pesquisa ocorreu dois
critérios: professores que foram citados pelos alunos como promotores de boas aulas e
que se aceitassem participar do estudo.
As experiências destacadas nesse texto dizem respeito a dois professores dos
cursos de biologia e educação física que veem protagonizando experiências de
aprendizagem consideradas inovadoras no contexto acadêmico. Por meio de suas
narrativas foi possível captar o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas nos
cursos e o sentido inovador dado a elas.
Entendemos que o sentido inovador na universidade deva se sustentar numa
racionalidade pedagógica que se deixe contagiar por outros saberes além do científico,
que rompa com a hierarquia epistemológica, que democratize as decisões curriculares e
principalmente se autovigie e se reconheça como um complexo e contraditório sistema
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de produção de emancipação e regulação social. Esse sentido de mudança não estará em
um projeto, mas nas próprias experiências institucionais. As experiências institucionais
pautadas nas novas formas de sociabilidades na universidade.

Inovação como epistemologias compartilhadas e contextualizadas na universidade
O entendimento de práticas inovadoras no processo de ensino-aprendizagem na
universidade de que tratamos nesse texto nos desafia a conceber o currículo
universitário como prática protagonista na relação de ensino-aprendizagem, como
produtor de rupturas com a racionalidade técnica instrumental e como espaço ecológico
de saberes.
Santos (1996) nos mostra a trajetória da modernidade identificada com a
trajetória do capitalismo onde o “pilar da regulação se fortaleceu a custa do pilar da
emancipação (p.277)”, provocando um desequilíbrio e um excesso de regulação em
ambos os pilares. Possibilitando, dessa forma, que a racionalidade cognitiva
instrumental da ciência e da técnica se desenvolvesse em detrimento das demais
racionalidades. Esse excesso de regulação transformou a ciência moderna numa
hegemonia das epistemologias positivas, cuja transformação teve fortes afinidades com
as forças produtivas.
Para o autor o conhecimento produzido pelo paradigma emergente tende a
superar a dicotomia entre as ciências naturais e as ciências sociais e promover uma nova
ordem científica sustentada pela valorização das racionalidades e subjetividades
produzidas nos diferentes espaços sociais.
Para Santos (1996) o diálogo entre o conhecimento produzido pela ciência e o
conhecimento produzido pelo senso comum possibilita uma reconfiguração dos saberes
da ciência e do senso comum, produzindo, assim, novas formas de conhecer e de viver.
A possibilidade da ciência “sensocomunizar-se” é o princípio de ruptura colocada pelo
paradigma ecológico.
O paradigma ecológico também, permite que o conhecimento seja produzido em
locais próprios de sua natureza, mas também esse conhecimento pode ser tomado como
exemplo em outras comunidades. O conhecimento tende a ser local e total ao mesmo
tempo.
Ora, se a própria ciência é multicultural, as formas de conhecimento
que estão aí também o são; o que é que preciso é determinar
efetivamente qual é esse padrão de multiculturalismo, se ele é
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conservador, se é emancipatório, como é que ele pode ser utilizado ou
não. (SANTOS, 2003, p.17)

Na perspectiva de Santos (1996) a universidade encontra-se em uma
contradição básica sobre a função social: de um lado, a produção de alta cultura,
pensamento crítico e conhecimentos exemplares, científicos e humanísticos, necessários
à formação das elites de que a universidade se tinha ocupado desde a Idade Média
europeia. Do outro, a produção de padrões culturais médios e de conhecimentos
instrumentais, úteis na formação de mão de obra exigida pelo desenvolvimento
capitalista. Essa função contraditória levou o Estado e os agentes econômicos a procurar
fora da universidade meios alternativos de atingir objetivos deles.
A crise de legitimidade da universidade pode ser definida pelo questionamento
da sociedade em relação ao seu caráter democrático. A universidade que surgiu com a
intenção de formar uma elite, hoje se depara com a necessidade de criar alternativas que
possa responder as exigências dos grupos sociais excluídos. Ela tem uma multiplicidade
de funções: formação humanística e profissional, transmissão de conhecimento,
formação à elevação do nível cultural da sociedade e a resoluções de seus problemas
sociais.

É

nessa

multiplicidade

de

funções

que

surge

o

conhecimento

“pluriuniversitário”.
O processo de reinvenção de novas sociabilidades na universidade requer do
docente a capacidade de inventar tudo, inclusive o ato de inventar-se. De compreender a
sociedade uma questão pessoal e sentir que está participando da criação de um novo
mundo, pois se está aplicando experiências e memórias individuais e coletivas num
contexto completamente novo. Criar diferentes formas de se comunicar e se relacionar
já que deve estar preparado para aceitar tudo e todos com seus diferentes interesses,
desejos, formas. Saber encontrar diferentes oportunidades para o enriquecimento mútuo,
possibilitando novas invenções de sociabilidade. Gerando diferentes formas de lutas
contra os poderes, promovendo múltiplas fontes de autoridade, poderes e direitos.
Como prática curricular inovadora e reinventiva a produção do conhecimento
na universidade seria contextual, resultado de uma pesquisa colaborativa, compartilhada
e interventiva, onde a problematização partiria interlocução entre pesquisadores e
protagonistas sociais em processo teórico metodológico da “ecologia de saberes”.
A ecologia dos saberes é um aprofundamento da pesquisa-ação. É algo que
implica um revolução epistemológica no seio da universidade e, como tal, não pode ser
decretada por lei. A reforma deve apenas criar espaços institucionais que facilitem e
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incentivem a sua ocorrência. A ecologia dos saberes é, por assim dizer, uma forma de
extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste na
promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a universidade
produz, e saberes leigos, populares, tradicionais, provindos de culturas não ocidentais
(indígenas, africanas, orientais, etc.) que circulam na sociedade (SANTOS, 2008, p.53).

O princípio reinventivo do conhecimento produzido estaria na participação e
no protagonismo da prática docente em tencionar e recriar os caminhos percorridos para
a aproximação entre os grupos sociais e a universidade. Esses caminhos vão sendo
vislumbrados de acordo com os seus limites, de forma a produzir uma subjetividade
fronteiriça entre instituição e sociedade. O significado dessa subjetividade fronteiriça
potencializa a disputa epistemológica. Esse confronto epistemológico entre os diferentes
conhecimentos e saberes tenciona os princípios curriculares requerendo uma
organização mais aberta, flexível e heterogênea, menos hierárquica, colocando em causa
a relação entre ciência e sociedade.
Umas das principais metas das políticas educacionais no Brasil esta sendo o a
ampliação do acesso das classes sociais menos favorecidas ao ensino superior. Essas
políticas de ampliação e interiorização do ensino superior, assim como as das ações
afirmativas, estimularam o acesso de diferentes grupos sociais, tanto docentes como
discentes, à universidade, gerando uma atmosfera de multiplicidade relacional destes
grupos. A existência desta multiculturalidade tende a gerar novas sociabilidades nesse
campo social. Essas novas sociabilidades tornam-se desafiadoras para a docência
universitária à medida que esses grupos têm histórias, saberes e práticas individuais e
coletivas que se entrecruzam, enunciando uma ecologia de saberes.
Uma das importantes críticas às consequências da razão instrumental à
sociedade e ao conhecimento advém de Santos (2000) com o que ele denomina de
epistemologias do sul. Epistemologia é, de uma maneira geral, a teoria do conhecimento
ou filosofia do conhecimento, o ramo filosófico que se ocupa de pensar os problemas
que dizem respeito ao conhecimento (seus métodos, sua organização, sua procedência e
sua relação com uma realidade histórica, sua validade, seus limites, etc.).
A partir disso, podemos adiantar que a Epistemologia do Sul (SANTOS, 2000)
visa à recuperação dos saberes e práticas dos grupos sociais que, devido ao capitalismo
e aos processos coloniais, foram histórica e sociologicamente colocados na posição de
serem apenas objetos ou matéria-prima dos saberes dominantes (epistemologia do
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Norte), considerados durante séculos e séculos como os únicos válidos. Trata-se,
portanto, mais de um conjunto de epistemologias do que uma única epistemologia. Uma
diferença básica da epistemologia do Sul em relação à do Norte é a inclusão do máximo
de experiências de conhecimentos do mundo (incluindo, depois de reconfiguradas, as
próprias experiências de conhecimento do Norte).
Não se trata, portanto, de fortalecer o Sul numa postura combativa ao Norte;
muito pelo contrário, trata-se de subverter modos de entendimento do mundo em que
está implícita uma lógica binária, combativa, intolerante e com pretensões de
universalidade.
As epistemologias do sul passam a ser, então, o fortalecimento das
possibilidades emancipatórias das comunidades que visam alternativas de resistência ao
a hegemonia capitalista. O papel da universidade estaria em fortalecer essas
comunidades contaminando-se por suas epistemologias para produzir novos
conhecimentos e novas racionalidades.
O princípio inovador do conhecimento produzido estaria na participação e no
protagonismo da prática docente em tencionar e recriar os caminhos percorridos para a
aproximação entre os grupos sociais e a universidade. Esses caminhos vão sendo
vislumbrados de acordo com os seus limites, de forma a produzir uma subjetividade
fronteiriça entre instituição e sociedade. O significado dessa subjetividade fronteiriça
potencializa a disputa epistemológica. Esse confronto epistemológico entre os diferentes
conhecimentos e saberes tenciona os princípios curriculares requerendo uma
organização mais aberta, flexível e heterogênea, menos hierárquica, colocando em causa
a relação entre ciência e sociedade.
Portanto, eu penso que estas são mudanças que assinalam a tal transição
paradigmática. A transição paradigmática põe a questão do conhecimento e o
conhecimento põe a questão da aprendizagem e a aprendizagem põe a questão da escola
e põe a questão da educação. E, portanto, aqui se põe o problema de que na luta por um
novo senso comum, como é que esse novo senso comum pode começar a ser criado –
não ensinado, criado – nas escolas e a começar a ser criado nos educadores, nos
professores. (Santos, 2003, p.20)
A prática de pesquisa tem por função subordinar a racionalidade instrumental
aos valores éticos e morais das experiências sociais. O reconhecimento de outros
saberes e conhecimentos externos a universidade desafia o docente a buscar novas
formas de produção para um novo senso comum. A valorização das experiências sociais
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potencializa a ruptura com a hierarquia de poder, presente nas relações de pesquisa,
ensino e extensão. A pesquisa significa a produção de um conhecimento que rompa com
as fronteiras curriculares e se recrie constantemente.

Princípios inovadores nas práticas formativas de professores na universidade
Apesar das dificuldades existentes na Universidade como a infraestrutura
precária, falta de transportes para as aulas de campo, laboratórios equipados e
climatizados, os professores dos cursos de licenciaturas estudadas afirmam que existem
condições para inovação pedagógica. E afirmam, ainda que, considerado o perfil
discente que se tem na UVA, a inovação pedagógica se torna necessária.
Aproximadamente 55% dos alunos da UVA pertencem aos cursos de
licenciaturas. Os alunos cursos de licenciaturas, 46% residem na zona rural e 95% são
egressos de escola pública e a média de renda é entre 1 a 3 salários mínimos. Nos
últimos 4 anos, mais da metade dos alunos das licenciaturas já teve experiência como
professor nas escolas municipais da região. Todos os alunos tem acesso à internet em
casa ou próximo a sua casa. 63% dos alunos das licenciaturas viajam 2 a 3 horas por dia
para irem e voltarem às aulas na universidade. Os professores entrevistados consideram
o aluno da UVA excepcional por originar-se de uma realidade social difícil que não
favorece uma aprendizagem mais tranquila. Por isso é necessário que os professores
criem novos mecanismos para ensinar, além da sala de aula e do livro.
Os professores entrevistados consideram suas práticas pedagógicas inovadoras,
apesar das dificuldades que precisam ser vencidas para melhor alcançar os seus
objetivos nas disciplinas. A inovação, no sentido das respostas dos professores, seria a
“busca de experiências de ensino que possam alcançar o interesse dos alunos mudando a
sua realidade para melhor” (Prof. Bio). Destacaram fortemente como categorias
significativas e constituintes dessas experiências, a relação positiva entre professor e
aluno e o estímulo à participação e ao protagonismo dos estudantes.
Agente tenta aproximar mais os alunos dos conteúdos, a gente tenta
motivar os alunos (...) eu acho assim, eu sinto quando o aluno está
motivado, eu sinto ele irá tá aprendendo, eu sinto quando ele acha um
saco aquela aula, então eu tento aproximar o conteúdo o quanto mais,
o aluno percebe. (Prof Bio)
Com relação ao que eu coloquei no meu coração como professor um
propósito nessa missão de ser professor eu acredito que o que faz o
aluno vir até seu professor é essa questão de mostrar o aluno que ele é
importante e capaz, só que muitas vezes isso parece que não é muito
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claro para o aluno, então quando você começa a mostrar para o aluno
que isso é verdade e você valoriza tudo aquilo que ele fala, o que ele
manifesta. Isso rompe barreiras e ao romper essas barreiras o aluno se
sente a vontade para uma relação professor-aluno. (Prof.E.F).

Os respondentes nos relataram que não transmitem simplesmente conteúdos,
mas trabalham a motivação, pois acreditam que o aluno motivado desenvolverá suas
potencialidades. Como professores, investigam o que eles sabem sobre a disciplina e
suas expectativas, mostrando que eles têm potenciais que podem e devem ser
desenvolvidos.
Eu tento arranjar com... atrelar com os objetivos da disciplina, então
eu tento puxar pra juntar as duas coisas: os objetivos da disciplina e o
que eles estão querendo saber sobre aquele tema. Porque, em geral
quando eles vão fazer uma disciplina, eles vão, o quê? Com uma
expectativa, já esperam alguma coisa. (Prof Bio B)
Trabalhar a questão da motivação independente da disciplina que eu
esteja ministrando, eu acredito se o aluno pode ser motivado ele
poderá com certeza desenvolver potencialidades, então o que eu faço
procuro sempre que possível não transmitir conteúdos, mas mostrar
que eles fazem parte de uma realidade importante para a vida deles e
da sociedade e que eles têm potencias que podem e devem ser
desenvolvidos e que a disciplina é mais uma oportunidade é mais uma
etapa, uma oportunidade para que eles desenvolvam sues talentos,
suas potencialidades e sempre procuro mostrar de uma forma ou de
outra que eles são importante. (Prof. E.F)

A valorização dos saberes existentes é o ponto de partida para qualquer
experiência de aprendizagem. Portanto aprender, por ser uma experiência, só é possível
acontecer numa relação onde “cada saber só existe dentro de uma pluralidade de
saberes, nenhum deles pode compreender-se a si próprio sem se referir aos outros
saberes” (Santos, 2003).
Por meio das experiências relatadas pelos professores, entendemos que a sala
de aula é um espaço de reprodução, produção de novos conhecimentos e também de
inovação que contribui para a construção de teorias pedagógicas alternativas, através
das quais as práticas vivenciadas tornam-se a inspiração para a construção de novos
conhecimentos e que a disciplina é mais uma oportunidade e que tem a ver com a
realidade deles não é algo isolado, que não estão aprendendo simplesmente por causa da
necessidade curricular, mas que é possível de ser usado no seu dia a dia.
Geralmente, eu começo a disciplina fazendo uma análise dos
objetivos e mostrando que a disciplina tem a ver com a realidade
deles, não é uma coisa isolada da realidade que eles vivem. Eu
procuro mostrar que o que eles vão aprender não é uma coisa
simplesmente por causa da necessidade curricular. (Prof. Bio)
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É na aula de campo. Vai pro-campo, eles gostam mais porque
eles veem mais plantas que eles não prestavam atenção antes,
eles começam a... aí começa o interesse e começam a lembrar de
alguns conceitos, observam mais, lembram até algumas coisas
que a avó disse, que alguém... que tem na casa dele, na casa de
um vizinho.( Prof E.F)
Nos relatos dos professores identificamos uma ruptura com o estilo didático
habitual, suas aulas começam pela prática, saindo do convencional que é o conceito e
depois a prática. Eles afirmam que há um maior protagonismo dos alunos, porque são
motivados a lidar com o objeto de estudo, ou seja, com a prática eles ficam mais atentos
a aprendizagem; se dedicam mais e ao mesmo tempo vão agregando conteúdos à
medida que estão praticando. Tornando assim alunos mais propensos a criticidade e
tendo uma nova visão sobre aquela realidade.
Eu considero inovadora no sentido que eu penso que nós temos
dificuldades e fatores que precisam ser vencidos para melhor
alcançarmos nossos objetivos, então à inovação vem no sentido de
buscarmos soluções que possam alcançar o interesse do aluno,
inovação é tudo ou qualquer movimento, pensamento ou ação no
sentido de mudar a realidade para melhor... Eu não consigo conceber
Universidade, nem formação superior sem que isso traga uma mente
crítica, uma mente que possa construir e trazer soluções para a
sociedade. (Prof. Bio)
Agora eu fiz mesmo aqui no campus da Betânia, sai com eles
mostrando o tipo de caule, de folha, olha a variabilidade de folhas...
Aí depois a gente vai pro livro, porque eles acham ruim a
classificação. É muito minuciosa a classificação, são muitos nomes
que eles não conhecem. Eles reclamam muito dos nomes. Então eu fiz
o oposto a prática depois o conceito (Prof, E.F)

A racionalidade pedagógica que se configura nas práticas desses professores
apresenta princípios inovadores na medida em que o objetivo é inverter a lógica
tradicional de ensino na universidade que primeiro instrumentaliza com conceitos
teóricos para posteriormente dar o aluno o direito de vivencias experiências. Começar
uma disciplina envolvendo o aluno numa situação prática desafia o professor em seu
planejamento e desafia o aluno em sua capacidade técnica e intelectual.
Outro momento de protagonismo dos alunos é nas aulas de campo, considerada
de fundamental importância para contextualizar o que estão estudando no laboratório.
Na sala de aula e no campo eles têm contato direto com o objeto de estudo, assim eles
começam a ter uma curiosidade mais aguçada pelo próprio fato de estarem no ambiente.
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É porque eu já observei que quando os alunos são motivados a lidar
com os objetos de estudo, ou seja, se a gente traz a prática eles ficam
muito mais atentos, aprendizagem se torna mais participativa é aquilo
que nós costumamos dizer em pedagogia é uma assimilação ativa,
então eles se concentram mais, se dedicam mais e aos poucos vão
agregando conteúdos a medida que vão praticando. (Prof. Bio)
Eu achei que eles ficaram mais motivados para aprender os conceitos.
Foi mais fácil, como eu falei no começo, eles reclamam muito da
nomeclatura, então quando eu mostro a classificação que é uma
porção de nomes eles reclamam aí eu vou explicar porque tem várias
formas, eu não posso nomear da mesma formar.( Prof E.F)

Observamos nas falas dos professores elementos inovadores embrionários na
forma de condução de suas disciplinas, na relação que estabelecem com o conhecimento
disciplinar e nas relações interpessoais com seus alunos. Quando o professor preocupase em valorizar os saberes produzidos pelas emergentes sociabilidades existentes no seu
curso abre-se caminho para uma experiência de aprendizagem transformadora. “O lugar
de enunciação da ecologia de saberes são todos os lugares onde o saber é convocado a
convertesse em experiência transformadora” (SANTOS, 2003).
A inovação requer uma ruptura necessária que permita reconfigurar o
conhecimento para além das regularidades propostas pela modernidade. Ela pressupõe,
pois, uma ruptura paradigmática e não apenas a inclusão de novidades, inclusive as
tecnológicas. Nesse sentido envolve uma mudança na forma de entender o
conhecimento. (Cunha, 2008, p.23).
Considerações Finais
Os procedimentos de ensino presentes nas experiências pedagógicas dos cursos
analisados apresentam dimensões inovadoras diferenciadas. Algumas incorporam novos
conhecimentos direcionados às necessidades dos alunos e diversificam e flexibilizam as
ações curriculares como evidenciamos nas práticas do curso de biologia, outras
articulam a pesquisa à ação pedagógica como na prática do professor de educação física.
Essas experiências revelam iniciativas inovadoras que na perspectiva
emancipadora, sinalizam o campo de possibilidades de progresso nos cursos de
licenciaturas da UVA, principalmente, quando apontam uma ação pedagógica
direcionando-se ao cultivo da motivação, autonomia, criticidade e criatividade como
atitudes interdependentes. Tais reflexões, nutrem a esperança de melhoria na qualidade
do ensino superior, cujo propósito possa realizar uma formação sólida, cidadã e
profissional.
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Encontramos aqui novos aspectos para entender-se a docência universitária,
valorizando-se mais a parceria e coparticipação entre professores e alunos e entre os
próprios alunos na dinâmica do processo de ensino, de aprendizagem e de comunicação
construindo novas formas de trabalho pedagógico e aproveitamento das atividades
escolares. Reforça-se, o papel do professor como educador responsável pela mediação
pedagógica, que estimule a aprendizagem do aluno como processo pessoal e grupal,
oriente seus trabalhos e discuta com ele suas dúvidas, seus problemas, incentivando a
avançar no processo do conhecimento. A pluralidade do saberes contextualizados dentro
e fora da sala de aula, a partilha e a gestão democrática desses saberes, a ruptura
epistemológica em beneficio de uma ecologia de saberes pontencializa um cenário de
aprendizagem técnica, humana e política na formação docente.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FENOMENOLOGIA: CAMINHOS
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
Arthur Vianna Ferreira – UERJ/FFP1
Resumo

Este artigo tem como objetivo relatar a utilização da corrente filosófica fenomenológica
como parte dos trabalhos desenvolvidos por alunos de estágios de observação em cursos
de licenciatura e os impactos deste trabalho coletivo no processo de formação inicial
docente. Os relatórios finais e os diários de observação foram produzidos a partir da
teoria filosófica de Edmund Husserl (1975) e da estrutura básica do método
fenomenológico de noema, noesis e redução eidética. Estes materiais foram produzidos
por duas turmas de estágio de observação para licenciaturas da Faculdade de Formação
de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/FFP) no primeiro
semestre de 2015 e analisados como discursos epidícticos (ARISTOTELES, 1998)
segundo a retórica do discurso de Olivier Reboul (2004) e Perelman Chaïm (2002). Os
principais resultados desta experiência de estágio citados pelos alunos podem ser
organizados nas seguintes conclusões: a contribuição do estágio para a desconstrução do
papel da escola em uma função social distinta do „ser-discente‟; os novos tipos de
relacionamentos estabelecidos com seus futuros pares docentes; e, a possibilidade de
ressignificar a disciplina Estágio Supervisionado como momento de reflexão sobre as
práticas educativas. Estas realidades vividas pelos estagiários oportunizam enxergar a
escola como espaço de investigação das realidades educacionais segundo a
especificidade de suas licenciaturas. A utilização da fenomenologia como parte da
metodologia utilizada ao longo do estágio curricular facilita na organização da
experiência no campo escolar, da vivência com os sujeitos educacionais que compõem
este ambiente e da reflexão necessária para a organização da problematização do campo
educacional e da consciência da formação de sua identidade profissional como futuro
docente desde a sua primeira entrada no espaço escolar público.

Palavras-chaves: Estágio Curricular – Fenomenologia – Práticas investigativas na
educação

1. Introdução: a construção do estágio curricular nas licenciaturas.
Ao longo da organização da formação docente no século XX, as práticas de
estágio tiveram um caráter suplementar ao corpo disciplinar dos cursos, o que
evidenciou em uma constante dicotomia entre teoria e prática na formação docente
inicial. Assim, vivemos atualmente neste campo educacional os resquícios históricos de
1
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uma prática de estágio que não favorecem – ou potencializam – aos alunos práticas
transformadoras que ajudem a propor novas definições sobre o trabalho docente e os
desafios impostos pela cultura contemporânea ao ambiente escolar para o qual se busca
formar os futuros licenciados.
De fato, a preocupação com prática escolar como formação de novos docentes
aparece nos anos de 1930. Conforme Fazenda (1991) esta realidade tem sua dimensão
ampliada com as Leis 1190 de 1939 e 9053 de 1946 que regulamentam a instituição do
curso de didática na habilitação do magistério de 2º grau. Assim, a prática de ensino –
ou estágio – passa ser a possibilidade do sujeito em formação em aplicar o que foi
aprendido na formação docente inicial nas salas de aulas com as crianças e adolescentes.
O estágio passa ser o local para simples aplicação de métodos e didáticas anteriormente
testados e aprovados pelo grupo de professores formadores. Este processo se assemelha
ao de reprodução de modelos e de continuidades de formas de ensino que não se
preocupam com as diferenças existentes nos ambientes educacionais. A padronização
do método e a rigorosidade na aplicação dos modelos de ensino previam o sucesso ou
não do exercício do magistério das séries iniciais. E o estágio atendia a estas demandas
formativas de aplicação destes modelos na formação dos futuros docentes.
Com a reforma universitária da segunda metade do século XX, as leis 5540 de
1968 e a 5692 de 1971 vislumbram outro olhar sobre a temática do estágio. Na verdade,
a disciplina estágio supervisionado surge como parte mínima do currículo das
licenciaturas oferecidas pelas universidades e pretendia, mesmo que atendendo ainda a
modelos de reprodução de técnicas e métodos já existentes, aproximar a realidade
escolar dos discentes universitários em formação docente inicial. Nas escolas normais,
esta prática poderia ser identificada em disciplinas como “Formação profissional:
métodos e processos de ensino”. Conforme Piconez (1991) ao mesmo tempo, embora
apareça neste período o espaço de disciplinas dedicadas ao estágio e práticas de ensino
nas licenciaturas, ainda era depositado na disciplina „didática geral‟ a responsabilidade
da aproximação da realidade das salas e colocando o estágio, novamente, como
observação das práticas estabelecidas nas escolas primárias.
Esta realidade regulada pela legislação educacional do inicio do século XX e,
consequentemente, vivida na formação docente em relação ao estágio trouxe
desdobramentos que fortaleceram a dicotomia do processo de teoria e prática vivida
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pelos sujeitos na formação docente ao longo de décadas no ensino brasileiro. A didática
continuou sozinha na condução das práticas de ensinos em uma nova modalidade
denominada como „Estágio Supervisionado‟ que se apresenta, por sua vez, cada vez
mais distante de um diálogo com os demais conteúdos do núcleo comum das disciplinas
de fundamentos da educação presente nos cursos de formação de professores.
Na verdade, a busca por um estágio supervisionado mais integrado com a
realidade educacional vivida pelos alunos em formação docente tem seu embasamento
na possibilidade de um diálogo entre as demandas socio-históricas atribuídas à escola e
os conteúdos pedagógicos organizados nos cursos de licenciatura para atender aos
desafios de ensino-aprendizagem dos conteúdos específicos do ensino fundamental e
médio na formação básica do sujeito na sociedade.
O estágio supervisionado deve levar o sujeito a entender que as teorias
pedagógicas que orientam as práticas dos professores atendem a um projeto político
pedagógico concreto e uma concepção de educação. Desta forma, descortina-se a
necessidade de uma „desnaturalização‟ de uma prática ideal que nos fará excelentes
professores de português, matemática, ciências ou qualquer outra disciplina específica.
Para que isto ocorra, a problematização do campo educacional realizada pelo aluno em
seu processo de estágio é algo que deve ser conduzido pelo seu professor supervisor de
estágio. Ao questionar-se sobre as diferentes práticas e métodos desenvolvidas pelas
diferentes disciplinas que compõem o ensino fundamental, o estágio favorece a
sistematização coletiva de novos conhecimentos e prepara o professor a compreender as
estruturas de ensino e suas práticas transformadoras existentes no campo de estágio.
Esta reflexão terá sentido quando orientadas pelos professores de estágio à uma reflexão
fundamentada sobre o ensino, a política e a formas de relacionamento social
estabelecidas pela educação.
Outro ponto importante a ressaltar é que a prática do estágio deve levar a um
sentido do „provisório‟, ou seja, que as práticas devem se configurar para atender as
demandas históricas e sociais dos grupos envolvidos na educação. A consciência das
representações de vivências constituídas coletivas e socialmente ao longo da história
escolar dos estagiários auxilia nas mudanças de seu „ser-estar‟ neste ambiente
socioeducacional. Segundo Fazenda (1991), o estágio pode resgatar o sentido social e
anti-hegemônico das ações humanas, levando às consciências das finalidades da
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educação e dos meios para a efetivação das atividades profissionais dos professores no
cotidiano dos grupos sociais existentes na escola.
Conforme Pimenta (2010) faz-se necessário levantar alguns pontos importantes
da relação estágio e didática que devem ser levados em consideração pelos professores
de estágio supervisionado na organização de suas atividades com seus alunos e seus
campos de atuação escolar, assim como os estagiários para o desempenho das práticas
de estágio buscando fugir da dicotomia entre teoria e prática existentes nos cursos de
formação de professores em qualquer licenciatura.
1. A prática de estágio pertence ao currículo de formação docente e não é tarefa
exclusiva da didática: o estágio deve estar situado no projeto político pedagógico do
curso e deve buscar articulares os outros fundamentos da educação necessários para a
formação dos indivíduos;
2. A elaboração do projeto de estágio precisa ser construído de maneira ampla
por todo o corpo docente: a sua organização deve levar em consideração os docentes do
curso, os professores da disciplina e os supervisores pedagógicos desta atividade de
formação profissional.
3. A prática de estágio, assim como a didática, não pode ser responsabilizada
pela qualificação integral do aluno: a formação é composta de elementos de formação
que abrange a vida acadêmica e social do indivíduo como um todo. Desta forma, tanto a
didática quanto as outras disciplinas de fundamentos da educação estão contextualizadas
na vida acadêmica dos alunos e os diversos elementos da sua formação integral como
profissional da educação.
4. A prática de estágio precisa ampliar sua caracterização política,
epistemológica e profissional: o estágio deve apenas sair da dicotomia teoria e prática,
mas se „encarnar‟ na realidade política e social em que se encontra a escola e os alunos.
Ou seja, as escolhas epistemológicas de atuação do indivíduo não vão apenas conduzir
os seus saberes e práticas profissionais ao longo da sua formação inicial e continuada
(TARDIFF, 2002), mas também constituirá elementos importantes para a negociação de
seus processos identitários que se iniciam desde sua formação inicial e que o incluirão
no grupo profissional enquanto docente em uma determinada licenciatura. (DUBAR,
2006)
Enfim, levando em consideração estas reflexões iniciais sobre o estágio
curricular e a superação entre a teoria e prática, foi proposta a duas turmas de estágio
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supervisionado na faculdade de formação de professores da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, a proposta de organizarem o estágio I de observação comum a todas as
licenciaturas, atividades de observação e vivências do campo de estágio que
originassem práticas investigativas e problematizadoras da realidade do estágio. Para
tanto, eles foram orientados a utilizar, nos distintos momentos do estágio, a filosofia
fenomenológica de Edmund Husserl como método de compreensão e questionamento
da realidade escolar. Ao final desta curta experiência, os estagiários esboçaram um
mini-projeto de pesquisa em uma determinada área vivenciada ao longo da realização e
da participação das atividades do estágio junto aos pares específicos das licenciaturas as
quais eles encontram em período de formação inicial.

2. As atividades do estágio de observação e a fenomenologia de Edmund Husserl
As práticas de estágio foram desenvolvidas na escola pública Cel. João Tarcisio
Bueno localizada no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.
A escola, localizada no bairro do Patronato, está em uma região empobrecida da cidade
e se encontra próximo a um subaglomerado urbano denominado “morro do feijão”. As
turmas de estágio, compostas no máximo por 15 alunos, desenvolveram as suas
atividades no período noturno com as turmas de Educação de Jovens e Adultos, que no
sistema estadual do Rio de Janeiro é conhecido pela terminologia NEJA (Novo ensino
de jovens e adultos) possuindo material e metodologia próprio de funcionamento.
A ferramenta utilizada para a organização de todas as atividades propostas para
o estágio foi baseada no pensamento filosófico de Edmund Husserl e nos elementos
básicos da fenomenologia. O filosofo alemão Edmund Husserl (1859-1938) buscando
romper com a orientação positivista da sua época propôs um método filosófico de
conhecimento da realidade baseado no empirismo que levasse o sujeito a conhecer, a
partir da experiência das realidades e assuntos concretos vividos pelos sujeitos, à
essência das coisas de forma consciente.
Para Husserl, as coisas em si são levadas a nossa consciência a partir da forma
com a qual se manifesta para nós. O fenômeno seria esta apresentação da realidade aos
sujeitos situada na sua experiência tanto imanente quanto transcendente ao próprio
sujeito e a realidade a ser conhecida. Assim sendo, a experiência que fazemos da
realidade se constitui em nós não somente a forma como conhecemos o mundo, mas
como nos movimentaremos nele.
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Por esta realidade humana de conhecimento não da realidade em si, mas de
como ela se apresenta, ou seja, o seu fenômeno, a experiência deve ser reorganizada em
nós para que possamos capturar a essência dos fatos que se apresentam para nós. Ou
seja, a fenomenologia para Husserl não busca descrever as vivências factuais, mas a
essência das vivências, que permanecem singulares e concretas em cada uma das
pessoas no processo de conhecimento do mundo. Para este processo de compreensão da
realidade como um fenômeno que traz em si uma essência maior que a própria
existência com a qual o objeto se apresenta para os indivíduos, ele propõem três
movimentos de pensamento reflexivo fundamental para a consciência das experiências
dos sujeitos no mundo concreto: o noema, a noese e a redução ou variação eidética.
O noema é o aspecto objetivo da vivência, ou seja, a descrição da realidade tal
qual ela pode ser entendida e captada pelos sentidos da pessoa, levando em
consideração o seu tempo, espaço e história pessoal e social. É o lado possível da
consciência do indivíduo diante do objeto (fenômeno) como ele se apresenta para ele.
Em nosso caso, um estagiário que observa a uma aula de matemática faria uma
descrição, a mais detalhada possível, sobre o que está acontecendo no momento de sua
experiência. Para isto, ele deveria prestar a atenção em todos os seus sentidos para ser
capaz de descrever de maneira mais imparcial possível a realidade, buscando não
envolver outros elementos a não ser àqueles que estão sendo captados pelos seus
sentidos.
O noese corresponde ao aspecto subjetivo da vivência, constituído por todos os
atos de compreensão que visam apreender o objeto (fenômeno) vivido, tais como
perceber, lembrar, sentir, entre outros. Assim sendo, o noese é a parte da vivência da
realidade apresentada na qual o sujeito poderá descrever as suas impressões,
sentimentos e outros elementos que a vivência desta realidade proporcionou a ele. O
noese tem a ver com o corpo do indivíduo diante o fenômeno, possibilitando o sujeito a
entrar em contato com os sentimentos suscitado pelo fenômeno e/ou nomear os afetos
provocados pela experiência e que fazem parte da construção do conhecimento da
realidade. No exemplo tomado no campo de estágio, a noese da observação de uma aula
fará com que os estagiários façam conexões com sentimentos e percepções da realidade
com aquilo que eles trazem dentro de si (suas representações, valores, ideais) e que
serão expressos através de suas posturas como futuros professores diante da experiência
de sala de aula. A observação dos sentimentos, e de como o sujeito reage frente ao
fenômeno, também fazem parte da sua experiência. E estes devem ser filtrados e
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reconhecidos por estes para que o sujeito da experiência não os confunda com a
essência do próprio fenômeno.
A redução ou variação eidética (em grego, „eidos‟, „oxéa‟, entendido como
„ideia‟, „forma‟, „visto‟) é o processo pelo qual podemos levar a nossa consciência todas
as variações ou formas possíveis que o objeto (fenômeno) é suscetível a sofrer. Assim
sendo, o sujeito é convidado a imaginar as diferentes formas a serem vivenciadas pelos
outros que compartilhar deste mesmo fenômeno. Nesta parte do processo reflexivo, o
estagiário poderia ver o fenômeno „aula de matemática‟ a partir dos lugares vividos
pelos outros sujeitos que compartilham da mesma realidade dele. Esta reflexão sobre
outros olhares sobre o mesmo objeto (no caso, alunos e professor que está participando
da observação do estagiário) promove a comparação das diferenças existentes em toda a
composição da realidade vivida no ambiente escolar, levando o sujeito a pensar o que
realmente se apresenta como a essência do objeto e aquilo que é periférico e provisório
da realidade que está sendo vivida, e, portanto, podendo ser modificado e transformado
por uma nova prática educativa.
O método fenomenológico se apresenta como uma possibilidade de pensar as
atividades de observação do estágio de uma forma mais reflexiva e potencializadora de
práticas investigativas a respeito do ambiente escolar. Os recursos filosóficos do noema
e noeses na estrutura filosófica de Husserl também pode ser chamada de epoché
(Husserl ,1975). A sua característica principal é interromper o curso natural de nossos
pensamentos habituais e de nossas ações mais cotidianas, de modo a motivar a
conversão do olhar. Assim sendo, o exercício proposto por estas duas estruturas de
pensamento ajudam os alunos a saírem do senso comum vivido por eles como alunos ao
longo de sua trajetória escolar. A epoché proporciona a criação de novas experiências
reflexivas sobre a escola e suas partes constitutivas que servirão de base para a
constituição de sua formação identitário inicial como futuros docentes.
A redução ou variação eidética, pedra angular do pensamento do método
fenomenológico, surge após o exercício da epoché e leva àquele que pensa o estatuto do
transcendental fundamental para o exercício filosófico. Ao se colocar no lugar dos
outros que participam da experiência dos fenômenos factuais vividos no campo de
estágio o aluno chega a um nível de consciência importante para tomadas de decisões
sobre a realidade. É a tentativa de outra „epoché‟ porém no lugar daqueles que partilham
com ele o fenômeno, dando subsídios para que eles possam se comprometer – ou não –
com a realidade educacional e buscar meios para novas práticas educacionais e
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posicionamentos políticos educacionais que atendam a essência da coisa em si
apresentada a partir do fenômeno escolar.
Tanto o epoché quanto a redução eidética capacitam o sujeito a uma conversão
reflexiva como aponta o próprio Husserl. Para ele, o „ato reflexivo é um gesto de
conversão do olhar‟ (Husserl, 1975, p.145). A conversão, ou convertere, remete a esse
gesto de se voltar para si desviando-se do mundo. De fato, a reflexão como conversão
descreve a consciência operando uma volta sobre ela mesma. O mundo não é exterior a
mim mesmo e independente do meu modo de ser. Ele possui um sentido para mim e,
mais que do que isto, ele me é dado em seu sentido antes que em seu ser. Assim, para
Husserl, o ser do mundo reside em seu sentido para os que fazem a sua experiência
como fenômeno.
A experiência do estagio deve promover nos alunos este movimento, pois é a
partir desta „conversão do olhar sobre a escola‟ que os estagiários poderão
problematizá-la a ponto de que ela ganhe novo sentido para o seu futuro „ser-professor‟.
O relatório final como um esboço de pré-projeto de investigação sobre a escola cumpre
este papel de forçá-los a esta reflexão que não se fecha sobre si embora „dobra-se‟ sobre
as suas próprias experiências, Assim, o estagiário busca na essência do fenômeno que é
a escola e seus desafios concretos e pontuais, os elementos fundamentais da sua
formação identitária e inicial docente.
Enfim, o método fenomenológico Husserliano é uma proposta para encararmos o
mundo como se fosse pela primeira vez. A sedimentação conceitual que acumulamos ao
longo da vida e as representações que organizamos socialmente sobre a realidade podem
obscurecer nossa maneira de apreender as coisas. Segundo Depraz (2011) o método
redutivo fenomenológico e suas consequências buscam considerar a realidade de outra
maneira a partir da experiência que ativa a consciência do ser em relação aos
fenômenos. Neste caso, a experiência é a modificação de nossa relação com aquilo que
nos cerca, ou até mesmo, da nossa relação conosco. Dando sentido a nossa percepção do
fazer educativo a partir dos fenômenos no campo de estágio, descobre-se a vivência,
isto é, aquilo que o fenômeno representa para o estagiário em um plano cognitivo e
emocional. Na verdade, diante de todos os encontros factuais que compõe a realidade se
aloja a essência das coisas ou conforme nos propõe o método fenomenológico „a
qualidade única de verdade do mundo‟. (cf. DEPRAZ, 2011, p.38)
A partir desta reflexão fenomenológica realizada com os alunos nos encontros de
supervisão de estágio ao longo do semestre, os alunos foram orientados a participar das
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atividades existentes na escola, desde as aulas até os projetos de extensão existentes no
ambiente escolar, sempre buscando uma integração maior com os professores de suas
disciplinas específicas, uma vez que as turmas eram formadas por alunos de distintos
cursos de licenciatura (Letras, História e Matemática). Ao longo do semestre os alunos
deveriam produzir três materiais a serem entregues no final do semestre letivo: Controle
de atividades, o diário de observação fenomenológico e um relatório final investigativo.
O controle de atividades era um material de registro de todas as atividades
realizadas ao longo do semestre pelo aluno. Ele não serviria apenas para o controle de
presença dos alunos na instituição, mas também com um „mapa geral‟ de todas as
atividades desenvolvidas pelos alunos e que os possibilitaram a problematizar o seu
campo de estágio ao longo do semestre.
O diário de observação foi construído a partir da abordagem específica da
filosofia fenomenológica de Husserl onde todas as etapas tiveram que ser organizadas a
partir do noema, noeses e redução eidética dos fenômenos do campo de estágio. Os
alunos deveriam desenvolver 4 observações chaves que seriam a base fundamental para
justificar a escolha da problematização a ser organizada ao longo do estágio. Os quatros
pontos principais de observação chaves

desenvolvidas a partir da leitura

fenomenológica estudadas pelos alunos em sala de aula e colocada em prática nos
campo de estágio foram:
A – Observação do ambiente escolar: Nesta prática os alunos não apenas
deveriam observar os espaços, mas também interagir com eles ao longo do semestre. A
participação dos alunos nas aulas, nos intervalos, atividades de biblioteca e outras
atividades existentes na escolar trariam o material necessário para que eles pudessem
produzir os conteúdos pedidos pela metodologia da fenomenologia. Neste mesmo
processo, foi pedido que ampliassem a visão destes alunos com visitas a comunidade e
outros espaços que estão em contato direto com o ambiente escolar como hospitais,
associação de moradores e delegacias e outras instituições sociais que estabelecem
relacionamento com a escola.
B – Observação das aulas: Participando de algumas aulas junto aos alunos e
dialogando com seus pares de licenciaturas no ensino fundamental, o aluno
estabeleceria outro vinculo diferente do que foi acostumado a exercer ao longo de sua
vida como discente. O „ser-estagiário‟ é uma identidade provisória importante na
formação docente inicial e deve ser trabalhada para que ela seja uma base fundamental
para ancoragem de novas representações sobre as práticas escolares e relacionamentos
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sócio-educativos a serem estabelecidos ao longo da atividade enquanto futuros
docentes.
C – Diálogos com os sujeitos escolares: Nesta atividade, que foi desenvolvida ao
longo do semestre, os alunos tentaram estabelecer relacionamentos e conversas com
todos os envolvidos no espaço escolar: diretores, coordenadores, técnicos da educação,
professores, alunos e pais, caso possível. A intenção não era realizar entrevistas, mas
que os alunos construíssem um canal de comunicação com os sujeitos escolares ao
longo do semestre e que fossem encontrando espaço a partir de relacionamentos e
possíveis parcerias que os comprometessem com a realidade escolar e suas
necessidades.
D – Experiência em atividades extracurriculares e/ou educação não-formal: No
processo de observação e vivência educacional foi pedido para que os alunos pudessem
realizar a vivência e observação de práticas educacionais que fossem foco dos
conteúdos do currículo escolar, porém que não se apresentassem nos formatos formais
de aprendizagem de sala de aula. Atividades como projetos de extensão escolar,
atividades de contraturno, instituições parceiras e/ou ONGs, museus e entre outros,
foram vivenciados no estágio como compreensão de ampliação da atuação e articulação
dos saberes disciplinares escolares com as diversas realidades vividas pelos alunos e
pela escola em relação ao seu entorno social.
Conforme mencionado, cada uma destas áreas de Observação recebeu o
tratamento da metodologia fenomenológica, exigindo dos alunos uma reflexão vivencial
do noema, noeses e redução/variação eidética do fenômeno observado no campo de
estágio, assim como o difícil exercício de expressar de forma escrita e sistemática, cada
uma das experiências vividas pelos sujeitos. A aplicação deste método fenomenológico
não pode ser desenvolvida em uma simples observação no campo de estágio. Ao
contrário, para que o sujeito possa entender o fenômeno escolar, ele deve querer se
envolver com as realidades apresentadas a eles no campo de estágio de forma
sistemática. Somente assim ele poderá, diante de cada uma das áreas temáticas pedidas,
desmembrar as realidades observadas, refletir de forma consciente e racional sobre as
possibilidades de observações/vivências sobre a mesma realidade e a reconstrução dos
conceitos vividos e novos relacionamentos a serem estabelecido com a mesma realidade
educacional.
A intenção deste processo sistemático de construção e desconstrução do objeto
vivido no estágio é potencializar os estagiário saíssem do senso comum sobre escola
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para uma construção de uma nova forma identitária que prepara o indivíduo para
escolhas políticas e sociais importante sobre o seu futuro „ser-docente‟. Além disto,
auxilia na criação de um espírito reflexivo-crítico sobre as realidades educacionais que
instiga a criatividade para que possam transforma o campo de estágio em futuras e
possíveis áreas de investigação na área da educação (cf. Pimenta, 2010).
A partir das realidades expostas, surge a terceira atividade que é o relatório final
investigativo organizado a partir do controle de atividades e do diário de observação.
Este será constituído de um esboço de um pré-projeto de possível investigação em
alguma área vivida e observada ao longo do estágio e que necessita de um
aprofundamento teórico. O objetivo é que o aluno saia do estágio de observação com
uma vivência escolar diferenciada do seu período como discente e com a capacidade de
pensar a escola de forma racional, buscando articular, a partir dos fundamentos da
educação estudados ao longo da sua formação docente, possibilidades de
aprofundamento sobre os problemas reais e sociais vividos em seu campo de estágios
alunos tiveram que construir uma questão norteadora, objetivos gerais e específicos,
relevância e justificativa sobre a importância desta possível pesquisa para a escola e
seus sujeitos. Também foi pedido para que os alunos realizassem uma autoavaliação que
abrangesse três pontos importantes: um pequeno memorial de sua vivência escolar no
ensino médio e as motivações para a escolha do curso de licenciatura; a experiência de
realização do estágio de observação e as projeções para as próximas práticas de ensino
nos estágios subsequentes.

3. Os resultados e as contribuições da fenomenologia no campo de estágio para
licenciaturas.
Após entendermos a metodologia utilizada para a organização das aulas de
estágio de observação em licenciatura, faz-se importante trazer alguns resultados desta
prática de estágio de observação. Para alcançarmos estes resultados foram analisados os
„noeses‟ recolhidos dos diários de observação e a „conversão reflexiva‟ expressa no
relatório final a partir da problematização do campo de estágio e da autoavaliação. A
análise desde material foi realizada a partir da a retórica do discurso de Olivier Reboul
(2004) e Perelman Chaïm (2002), priorizando o campo metafórico do discurso como
constituinte de sentidos para os discursos epidicticos (cf. ARISTOTELES, 1998) dos
estagiários.
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Entre duas turmas de estágio de observação podemos inferir três categorias
figurativas comuns nos discursos dos estagiários de diferentes licenciaturas: a
desconstrução da ideia de escola; a relação com seus futuros pares profissionais e a
escola como espaço de reflexão da realidade.
As metáforas existentes na categoria figurativa „desconstrução da ideia de
escola‟ procuram mostrar que a relação vivida pelo aluno no campo de estágio o coloca
em uma posição diferente da que ele vem ocupando ao longo de sua vida acadêmica. A
palavra “tempo” ganha um sentido metafórico que se repete muitas vezes ao longo dos
diferentes noeses dos estagiários, mostrando que algo diferente está em processo de
mudança dos sentidos de escola que traziam em sua formação.
“Não é mais como no meu tempo. Senti-me deslocado quando do meu lado
um aluno pegou o celular e entrou no facebook. A professora não disse nada,
mas eu fique incomodada. O que estava sendo falado não era importante para
ele. O que ele está fazendo na escola?” (Noese 1)
“A escola mudou.. O sinal toca e ninguém se mexe no pátio até a inspetora
voltar. No meu tempo era diferente. A inspetora deu uma bronca neles
(...)Senti vergonha por eles.” (Noese 7)
“No estágio pensei que ia encontrar algo parecido com a minha antiga
escola, pois moro perto daqui. Mas não foi isso. O tempo é outro e as
pessoas também. Pensei como seria ser professor nesta escola e com estes
alunos de matemática e acredito que seria um desafio” (Autoavaliação 5.)

Infere-se que a metáfora „tempo‟ está relacionada a uma relação do estagiário
com a sua representação de escola construída ao longo de sua formação fundamental e
média. Assim, o campo de estágio proporcionou que ele pudesse repensar seus
conceitos sobre „escola‟ e perceber que ela está em um tempo histórico bem diferente do
que foi vivido por ele e que os seus novos sujeitos exigem novas posturas enquanto
futuros profissionais.
Da mesma forma, os estagiários buscam um novo posicionamento frente aos
professores que agora partilham com elas as alegrias e as dificuldades do trabalho
pedagógico como podemos ver nestes noeses e redução eidética retirados dos diálogos
com os professores.
“A professora de português se encontrou comigo no intervalo. Parece que
não estava muito a fim de muito papo. Eu me senti constrangida e com sua
postura. Ela respondeu as perguntas que foram feitas. Depois da conversa
acho que entendi a sua postura (...) senti ela cansada, pois tudo acaba
sobrando para o professor na escola.” (Noeses 2)
“O professor estava bem falante e bem iluminado com as respostas que
dava. Parecia que estava bem feliz em responder as minhas perguntas. Não
gaguejou em responder nada. Eu gostaria de ser assim. Parecia que tinha
todas as respostas para o que eu fazia e me animou a ser um professor de
história como ele.” (redução eidética 1)
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“Ele me encontrou depois da aula de física e a conversa foi rápida. Eu
consegui gravar tudo o que ele disse, porém ele não me disse muito. Estava
desanimado, mas não da aula, mas de todo o resto. Ele me perguntou por
que eu fazia matemática mesmo sabendo que os alunos são do jeito que eu
tinha visto. Fiquei pensativa sobre tudo isto.” (Noeses5)

Três tipos de figuras metafóricas transitam nesta categoria: O professor
indiferente com a presença do aluno (noeses 2), o que serve como modelo para o aluno
(redução eidética 1) e o que questiona a entrada do aluno no campo educacional
(Noeses5). Estes discursos variam ao longo dos relatórios e diários, porém caracterizam
a vivência destes alunos com seus futuros pares e possibilitam uma „conversão
reflexiva‟ fundamental para a proposta de práticas investigativas.
Da mesma forma, outras metáforas do discurso formam categorias sobre a escola
e sua possibilidade de investigação, oriunda desta experiência e reflexão sobre as
diversas nuances do campo de estágio como fenômeno do processo formativo do
indivíduo. Veja nestas autoavaliações e noeses abaixo:
“A escolha do tema sobre acessibilidade foi algo que achei importante na
observação da escola. É necessário que as pessoas se locomovam e que ela
possa transitar na escola. A escola não pode ser cega a esta realidade e a
nenhuma outra, pois como cobrar dos alunos depois se ela não oferece o
mínimo?” (Noeses 3)
“Como aluno nunca pensei que poderia propor algo para a escola. Mas o
estágio me ajudou a entender que eu vou ser parte da escola também para
que ela funcione.” (Autoavaliação3)
“O estágio foi difícil não pela escola, mas por que a gente teve que pensar e
escrever o que acontece na escola. O mais difícil foi fazer a
problematização, pois tinha muita coisa errada na escola. Com os meus
colegas e com as orientações eu acho que consegui e por isto acho que fiz
um bom estágio.” (autoavaliação 5)

As figuras mostram que os alunos vão se identificando com a escola ao longo do
processo do estágio de forma diferente a do antigo „ser-discente‟ (autoavaliação 3) e que
a problematização por mais que seja difícil cria no aluno esta conversão reflexiva que o
possibilita a posicionamentos políticos frente a realidade (Noeses 3). Esta reflexão, por
mais difícil que pareça nos leva a novas relações-em-si com a realidade de forma crítica
com respeito ao espaço escolar e a sua autoformação. (autoavaliação5).
Enfim, este artigo mostra algumas possibilidades de superar a dicotomia teoria e
prática muitas vezes presentes na disciplina estágio de observação em licenciatura. As
estruturas filosóficas da fenomenologia de Husserl (1975) se apresentam como
metodologia para retirar os alunos da passividade da observação do ambiente escolar
buscando inseri-lo em uma reflexão sobre a sua „primeira‟ experiência na escola como
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estagiário. Ao mesmo tempo, propõe subsídios para que ele possa problematizar o seu
período de experiência a partir de futuros projetos de investigação sobre o ambiente
escolar.
De fato, o maior impacto desta vivência de estágio curricular é a possibilidade
de pensar a escola de maneira dinâmica, onde o aluno consegue sair do senso comum de
escola como „local de transmissão de conhecimento‟ para a produção de novos tipos de
relacionamentos educacionais que articulam o conhecimento com a realidade social,
histórica e política. Desconstruir as representações de escola, pensar os relacionamentos
com seus futuros pares e construir uma nova identidade profissional a partir de uma
reflexão a partir de seu campo de estágio são resultados possíveis e importantes para
que o estágio supervisionado se transforme uma disciplina fundante na formação inicial
do docente em qualquer licenciatura.
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PESQUISAS SOBRE PROFESSORES INICIANTES EGRESSOS DO PIBID:
CONTORNOS E RESULTADOS

Este painel objetiva apresentar pesquisas sobre professores iniciantes egressos do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), iniciativa de apoio a
inserção na profissão. Os três estudos têm em comum focalizarem professores da
Educação Básica atuantes na região Nordeste e nas áreas da Matemática, Pedagogia e
Química. Trata-se de uma temática emergente no campo de estudos sobre a formação de
professores no Brasil, embora seja crescente o reconhecimento da urgência e
necessidade de apoiar o professor nos primeiros anos de exercício na docência, bem
como de ampliar os estudos sobre essa fase, identificada como período de indução
profissional. Com o objetivo de contribuir nessa direção, inicia apresentando
investigação com 04 professores cearenses iniciantes de Matemática que analisa, com
base em dados provenientes de observação e entrevista, implicações de experiências
singulares vivenciadas durante a formação inicial, precisamente no âmbito do PIBID, e
sua repercussão no exercício e desenvolvimento profissional desses docentes. Prossegue
destacando estudo com foco em 06 professores iniciantes egressos do PIBID de
Pedagogia no Ceará e cuja preocupação central incide sobre o exercício da docência
durante os primeiros anos e as experiências vivenciadas no trabalho e mais
significativas para seu aprendizado profissional. Traz, ainda, estudo que discute como a
colaboração centrada na prática é desenvolvida no contexto formativo do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), especificamente no subprojeto
de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e como essa
contribui para o desenvolvimento profissional de professores em iniciação à prática
profissional.
Palavras-chave: Professores Iniciantes. Práticas Colaborativas. Desenvolvimento
Profissional.
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O PIBID COMO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS
COLABORATIVAS

Letícia dos Santos Carvalho
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Resumo
O presente artigo traz como objetivo discutir como a colaboração centrada na prática é
desenvolvida no contexto formativo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), especificamente no subprojeto de Química da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), e como essa contribui para o desenvolvimento
profissional de futuros professores em iniciação à prática profissional. Para tanto,
buscamos caracterizar quais as principais práticas colaborativas que são vivenciadas no
contexto no qual os futuros professores estão em contato com a escola de forma
sistemática. A metodologia empregada tem raízes na investigação qualitativa com
orientação interpretativa. Participaram desse estudo vinte e quatro licenciandos do
PIBID de Química. Foram utilizados vários instrumentos e estratégias para a recolha de
dados: observação naturalista, questionário descritivo, entrevista individual, grupo
focal, leitura sistematizada de registros escritos e documentos oficiais. Na análise dos
dados foi utilizado o método do questionamento e da comparação constante. Os
resultados evidenciam que as práticas colaborativas vivenciadas que potencializam o
desenvolvimento profissional são o apoio dos sujeitos que estão implicados no processo
formativo, a saber, a coordenação de área, o professor supervisor, e dos colegas que
estão inseridos no Programa há mais tempo. Destaca-se, ainda, o estabelecimento de
grupos de estudo e a disponibilidade de um espaço institucional que os futuros
professores possam ter acesso livremente para estudar e planejar. A partir dos resultados
obtidos, evidencia-se que a colaboração centrada na prática é um elemento
potencializador do desenvolvimento profissional de professores, que contribui de forma
cada vez mais significativa quando avança da colegialidade artificial para o
estabelecimento de uma cultura colaborativa.
Palavras-Chave: Práticas colaborativas. Formação inicial. Iniciação à prática
profissional. PIBID.
1 Contextualizando: O desenvolvimento de práticas colaborativas
A ideia de colaboração entre professores é recorrente e apresentada, muitas
vezes, como a solução para os problemas educacionais e de formação dos professores
(HARGREAVES, 1998). Com efeito, a defesa do desenvolvimento de práticas
colaborativas entre professores parece ser consensual, o que faz com que pareça
desnecessária qualquer argumentação nesse sentido. Contudo, existem diversas formas
de colaboração, inclusive as que estão pautadas, paradoxalmente, no individualismo.
Devido a esse fato, torna-se relevante clarificar a ideia de colaboração que defendemos
e utilizaremos neste estudo.
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A colaboração ocorre quando os sujeitos trabalham juntos, mas com base na
igualdade, no intuito de se atingirem objetivos que possibilitem o benefício de todos
(BOAVIDA; PONTE, 2002), e envolve a tomada conjunta de decisões, a comunicação
efetiva e a aprendizagem conjunta (DAY, 2001). Estamos de acordo com Little (1990,
p. 166) quando afirma que “a razão para promover o estudo e a prática da colegialidade
é que, presumivelmente, ganha-se algo quando os professores trabalham juntos e perdese algo quando não o fazem”.
O trabalho colaborativo é imprescindível para o desenvolvimento profissional
(DAY, 2001), pois através do diálogo, da interação, os professores formulam e
reformulam suas ideias, têm a possibilidade de aprender uns com os outros e, por
conseguinte, criticar e poder ser criticado ao discutir novas formas de aprender e de
ensinar (LOUCKS-HORSLEY et al., 2003).
No entanto, também têm sido identificados alguns obstáculos e prejuízos por
constituírem formas improdutivas de colaboração, pois, como adverte Little, (1990, p.
509), é importante ter a clareza de que “[...] grupos bem delimitados tanto podem
constituir instrumentos para promover a mudança, como para manter o que existe”.
Assim, não são todos os tipos de colaboração que viabilizam o desenvolvimento
profissional dos professores. Como Hargreaves (1998) enfatizou, existem “níveis” de
colaboração, a saber: o individualismo, a colaboração, a colegialidade artificial e a
balcanização.
No individualismo, os professores se fecham entre as paredes de suas salas de
aula, tornando o seu trabalho inacessível e distanciado do escrutínio público, o que, ao
mesmo tempo, oferece-lhes proteção e impedem que os trabalhos sejam analisados aos
pares. Essa cultura individualista se efetiva pela insegurança, incertezas frente ao
trabalho desenvolvido, necessidade de defesa frente ao possível fracasso e desconfiança
(HARGREAVES, 1998).
Já

a

colegialidade

artificial

é

um

tipo

de

colaboração

regulado

administrativamente, fixa no tempo e no espaço, estabelecida a priori e previsível. É
marcada pelos encontros e trabalhos conjuntos impostos pela equipe gestora e é
orientada para a implementação e produção de resultados previamente estabelecidos. O
risco da colegialidade artificial é que a ação dos professores pode se resumir ao
cumprimento de uma obrigação e, assim, as atividades desenvolvidas não atingirem a
profundidade esperada.
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Outro tipo de colaboração é a balcanização, um modelo de divisão do trabalho
no qual os professores trabalham em subgrupos. Hargreaves (1998) sinaliza os
departamentos das universidades e escolas, mas podemos pensar ainda nas subdivisões
existentes no seio dos grupos formativos. Esse tipo de “colaboração que divide”
estimula a competição entre os pequenos grupos e promove a emancipação da escola.
Esses subgrupos constituem-se em um mundo micropolítico de conflitos e competições,
também marcado pelo individualismo.
Para a Little (1990), os níveis de colaboração são determinados pelos contatos
entre pares, se são esporádicos ou institucionalizados. A autora sinaliza, ainda, que há
quatro aspectos que devemos considerar para compreender o trabalho colaborativo. São
eles: as diferenças entre os grupos, o número e a heterogeneidade dos integrantes de
cada grupo, as relações individuais dos membros do grupo com outros grupos
colaborativos e os tipos de práticas colaborativas que são desenvolvidas nesses grupos.
Nem sempre é fácil empreender ações colaborativas na escola, pois os
professores têm pontos de vista pessoais, baseados em seus interesses, valores e crenças,
o que interfere no envolvimento dos professores nos projetos propostos pela escola
(ALMIRO, 2002).
Não obstante, a colaboração deve envolver um objetivo comum que oriente o
trabalho a ser desenvolvido e enquadre a possibilidade de interesses e necessidades
individuais. Nesse sentido, uma das prerrogativas para o seu desenvolvimento é que
haja uma relação de cumplicidade e um clima de respeito mútuo, no qual as
responsabilidades são partilhadas e os saberes e experiências respeitados e discutidos
(BOAVIDA; PONTE, 2002).
Como a atividade docente é ainda muito limitada ao que acontece em sala de
aula, sem o intercâmbio com os colegas que estão nas salas ao lado, o isolamento
constitui-se uma característica da profissão docente que influencia e condiciona as
possibilidades de formação (MARCELO GARCÍA, 1994). Freire (1996) assume uma
posição contrária à cultura pedagógica individualista, pondo-se a favor do diálogo. Só
assim poderemos superar a “cultura autista” de isolamento dos professores (NIZA,
2012). Então, pode-se pensar que o trabalho colaborativo entre professores apresenta
potencial para enriquecer a tarefa pedagógica.
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Enfatizamos, ainda, que a colaboração não é um fim em si mesma. É um
processo contínuo de criação e recriação que reconhece a possibilidade enriquecedora
da diversidade, sendo imprescindível a confiança entre os pares e o desejo de mudança.
Partindo desse enquadramento teórico, elaboramos a seguinte questão de
pesquisa: como a colaboração centrada na prática é desenvolvida no contexto formativo
do PIBID de Química da UFRN e como essa contribui para o desenvolvimento
profissional de futuros professores em iniciação à prática profissional? A seguir,
apresentamos a metodologia empregada que viabiliza a resposta ao questionamento
investigativo.
2 Metodologia
Neste estudo recorremos a uma abordagem qualitativa com orientação
interpretativa (ERICKSON, 1986). O lócus é o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência no Subprojeto de Química da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (PIBID-UFRN) Nesse lócus, temos como sujeitos da investigação 24 futuros
professores licenciandos de Química (os quais denominaremos de “pibidianos”).
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), uma
iniciativa do MEC, gerenciada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), que intenciona, primordialmente, incentivar a formação de
professores para a Educação Básica e, por conseguinte, elevar a qualidade da escola
pública.
Inserido em uma matriz que envolve alunos da licenciatura (pibidianos),
professores da Educação Básica que trabalham na perspectiva de coformadores (os
quais são denominados de “supervisores”) e professores universitários especialistas na
área da licenciatura (os coordenadores de área), o PIBID tem se delineado como um
programa de formação inicial e continuada de professores, assumindo relevância
formativa para os sujeitos envolvidos e contextos formativos contemplados.
O subprojeto de Química da UFRN conta com 24 pibidianos (sendo quatro
voluntários), 1 coordenadora de área e 2 professoras supervisoras. Cada encontro, com
duração média de 2 horas, é destinado à discussão com o grupo de pibidianos de uma
das escolas participantes. O encontro é dividido em dois momentos: o primeiro para
compartilhar as ações em desenvolvimento nas escolas; o segundo para o estudo de um
artigo, apresentado por um dos pibidianos, escalado para a apresentação. Geralmente, os
arquivos são relacionados à química na escola e voltados para a estratégia de ensino.
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Recolha e análise dos dados
Para a recolha dos dados, realizamos uma série de procedimentos, a saber:
observação naturalista, aplicação de questionário, entrevista individual, leitura de
documentos, gravação e áudio e vídeo e grupo focal. O recorte aqui descrito fará
referência aos dados oriundos do grupo focal.
O grupo focal é um procedimento investigativo que se assemelha, de certo
modo, a uma entrevista coletiva e por pressupor que a coleta dos dados deve ter ênfase
não nas pessoas individualmente, mas no indivíduo como componente do grupo
(GUIMARÃES, 2006). Constitui-se em um processo muito rico de produção de dados,
por possibilitar a recolha não só da fala, mas da observação dos participantes, suas
reações frente às questões instigadoras. Foram realizados 2 grupos focais, pela
quantidade de sujeitos envolvidos, cada um com duração média de uma hora e trinta
minutos. Por essa razão os sujeitos serão identificados por GFQ1 ou GFQ2, seguido da
numeração referente ao sujeito (1 a 14 no GFQ1 ou 1 a 10 no GFQ2)
Para a análise dos dados optamos pelo método do questionamento e da
comparação constantes (STRAUSS; CORBIN, 1998), por ser um processo analítico
usado para estimular o pensamento sobre as propriedades e dimensões das categorias.
Trata-se de uma técnica que conduz o investigador na procura de padrões implícitos nos
dados. Tal procedimento promove a criação de categorias através de um processo de
codificação e categorização. Os segmentos que têm partes em comum são agregados e
codificados. Uma das categorias que emergiu e que é o foco desse trabalho é o
desenvolvimento de práticas colaborativas. A partir dessa categoria fez-se necessário
desmembrar em cinco subcategorias, a saber: Apoio da coordenação de área; Apoio da
supervisão (professor(a) supervisor(a); Apoio dos pibidianos mais antigos aos mais
jovens; Estabelecimento de grupos de estudo; Espaço institucional para estudos (com
autorregulação).
3 Discussão e resultados
Os pibidianos consideram o trabalho colaborativo desenvolvido nos grupos
uma forma de vivenciar a docência e sinalizam o desejo de ter essa atitude quando
assumirem a função docente de forma efetiva:
Eu acho que essa questão do relacionamento em grupo, planejamento em
grupo, desenvolve muito também o trabalho que a gente vai ter em grupo na
escola, não que a gente vá dar aula com outros professores, mas essa
questão de se relacionar com os outros professores das outras disciplinas, e
com a gestão da escola, a gente vai precisar ter esse relacionamento.
Digamos, desenvolver esse relacionamento em grupo aqui, já nos ajuda
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muito também a dar opinião, ser crítico ou argumentar em alguma coisa
também, aceitar a opinião do outro. Isso é muito importante para a nossa
vida profissional (GFQ2-5, 2015).

O trabalho colaborativo também os ajuda a repensar as práticas e a viabilizar
novas formas de intervenção nas escolas. Como todos se veem na mesma situação,
sentem-se à vontade para receber críticas construtivas sobre suas propostas didáticas ou
problemas relacionados aos alunos.

[...] além de apresentar a você o problema, também a possibilita dialogar
com os outros Pibidianos de como você vai se portar diante de tal situação,
de como você vai resolver, como GFQ7 disse, alguns problemas e isso ajuda.
Conversar com os outros Pibidianos, eles já têm uma experiência que a
gente pode trocar, sempre tem um artigo, a gente discute, e isso é muito
importante (GFQ2-8, 2015).

Nem sempre todas as propostas são apresentadas de forma detalhada, devido à
quantidade de participantes. Mas, ao perceberem que houve alguma falha, seja de ordem
conceitual ou metodológica, os próprios pibidianos que estão realizando a proposta
coletivamente (geralmente são três em cada intervenção) já apresentam novas
alternativas para que a situação seja resolvida.
E às vezes a gente nem precisa ir lá e perguntar, eles mesmos vêm e
aconselham a gente. O que é uma ótima, por que a gente fica “Ai meu Deus
fiz alguma coisa, será que eu fiz aquilo e tá certo?” (...) às vezes a gente faz
alguma coisinha “Não, aquilo que você fez realmente, não. Tenta mudar e
tal”. Assim vai de cada um querer absorver ou não, é da personalidade de
cada um. Se eu recebo uma crítica, para mim é altamente construtivo,
porque, se eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada e alguém que tem
experiência com aquilo me diz que aquilo está errado, poxa vai me ajudar
muito aquilo (GFQ1-3, 2015).

Além da colaboração em sala, os pibidianos organizam reuniões virtuais
através de redes sociais e, assim, planejam, organizam os materiais das aulas, discutem
tópicos e trocam textos e anexos. Salientamos que esses “encontros virtuais” não
substituem os encontros “reais”, apenas oportunizam aos pibidianos diálogos mais
rápidos e frequentes para a organização de ideias já estabelecidas nos encontros
presenciais:
A gente também tem grupos de whatsapp e grupo no facebook. No whatsapp
tem um grupo que tem todos do PIBID, tanto da Escola 1 quanto da Escola
2. E também tem aqueles grupos só do módulo. E a gente também tem do
facebook, que às vezes não dá para se encontrar, como foi no feriado ontem
e o povo não estava aqui e a gente tinha que dar aula na terça e aí a gente
mandava essa ideia “Olha, vamos aplicar isso na aula”, “Vamos colocar
essa atividade, fazer desse jeito”. Então, tipo assim, a gente não se reuniu
em presença, mas a gente estava, independente de onde estivesse, estudando
e se comunicando para ir dar a aula (GFQ2-6, 2015).
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Como o PIBID de Química realiza dois encontros semanais, um com cada
escola, os futuros professores, para não perderem o contato e não criar uma
diferenciação entre as práticas desenvolvidas em cada escola, promovem encontros para
que todos estejam presentes: “E também além desses momentos de planejamento, a
gente marca momentos de confraternização, né? Para também unir os dois grupos”
(GFQE2-5, 2015).
Apoio da coordenação de área
Os pibidianos também enfatizam a imprescindibilidade dos coordenadores de
área e dos professores supervisores para que desenvolvam um trabalho com qualidade.
O coordenador de área é quem deve fazer a mediação entre o que é teorizado na
universidade e o que é vivenciado em sala de aula. Ele pode não ser docente dos futuros
professores na graduação (apesar de a maioria ter frequentado componentes curriculares
que estão sob responsabilidade deles). Conceitualmente, deve ir inserindo os futuros
professores na discussão sobre o ensino de ciências e sobre como implementá-lo nas
escolas

públicas

contempladas.

Também

contribuem

para

a

melhoria

dos

planejamentos: A professora CQ ela dá assim, muitas dicas nos nossos planejamentos
aqui. Por que a gente compartilha muito, né? Quando a gente planeja, então ela nos
ajuda muito nessa questão do planejamento, e com a gente em sala de aula (GFQ2-5,
2015).
Apoio da supervisão (professor(a) supervisor(a) )
Com efeito, quem tem mais contato com os pibidianos são os supervisores, que
os encontram uma vez por semana na universidade e, no mínimo, uma vez por semana
na escola. O apoio do supervisor também é limitado, pois cada um deve acompanhar 10
futuros professores. Mas ainda assim é fundamental. Os futuros professores consideram
o apoio do(a) professor(a) supervisor(a) imprescindível para o desenvolvimento de um
trabalho de qualidade, inclusive acompanhando in loco as ações desenvolvidas: [...]E é
uma professora incrível [...] De fato ela participa, pode ter escala e que os professores
saiam, mas ela continua, ela fica lá em todas as nossas oficinas. (GFQ2-6, 2015)
Percebe-se que há supervisores muito envolvidos no aprendizado dos futuros
professores. Como a formação dos professores de Química passou por muitas
transformações curriculares, os professores supervisores que concluíram o curso há
mais tempo revelam que a forma como o ensino de Ciências vem sendo abordado não
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foi visto por eles enquanto estudantes de graduação. Assim, sentem-se limitados para
intervir nas estratégias empregadas pelos futuros professores. Mesmo assim, os
pibidianos percebem quando os supervisores querem contribuir com o trabalho
desenvolvido:
[...] SQES2 desenvolve um trabalho muito bom, e a gente até entende as
dificuldades que ela tem devido à formação que ela teve, que foi totalmente
diferente da nossa. E o fato dela estar sempre tentando contribuir de alguma
forma, e também aprendendo o que a gente tem para dar, isso nos ajuda
muito nessa relação de professor com os bolsistas, com os alunos que ela tem
também, a relação dela com os alunos. Ela é um exemplo muito bom para
nós como alunos (GFQ2-5, 2015).

Nota-se a valorização dos atributos pessoais dos professores. Mais do que as
questões conceituais, os pibidianos destacam o gosto de alguns pela profissão e a busca
pelo aprendizado. Esse exemplo tem feito a diferença na formação dos pibidianos:
Ela é um exemplo de profissional, que eu vejo que busca isso, porque ela
sempre corre atrás de novas estratégias, mesmo ela sempre dizendo “Ah, eu
não tive formação, eu não tive a formação que vocês tiveram, eu não
conheço as estratégias que vocês estão usando”, mas ela sempre corre atrás
ela está sempre procurando levar algo novo para a escola, quando a escola
não disponibiliza, ela compra com recursos próprios, e sempre leva para os
alunos (GFQ2-1, 2015).

Apoio dos pibidianos mais antigos aos mais jovens
Os pibidianos mais antigos, sob orientação dos coordenadores de área, apoiam
os pibidianos recém-chegados, o que demonstra preocupação com a aprendizagem dos
alunos das escolas conveniadas e cuidado com o futuro professor, para atenuar o
inevitável “choque de realidade”:
Assim, uma das coisas que a gente sempre tem cuidado no grupo é de assim,
bolsistas que acabaram de entrar, que não sabem como funciona, ainda não
entendeu a filosofia que é o PIBID de química, e de que, principalmente está
no início da graduação, então tem essa questão de não ter trabalhado, não
ter estudado ainda determinadas coisas, a gente nunca deixa ele só. Então
assim, é uma coisa que, desde que eu entrei, já vem passando. Sempre, um
bolsista que acabou de entrar que está no início da graduação, ele jamais vai
ficar sem o apoio de um bolsista que já esteja do meio para o fim da
graduação (GFQ1-10, 2015).

Os pibidianos recém-chegados demonstram que se sentem mais seguros com
essa dinâmica, pois têm a oportunidade de aprender pelo exemplo de quem já
desenvolve atividades por um tempo maior. A colaboração entre os que estão há mais
tempo e os novatos não se restringe às intervenções nas escolas. Por estarem em
períodos diferentes do curso, os pibidianos também estudam juntos para as matérias da
graduação.
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[...] eu estou pagando uma disciplina esse semestre com um bolsista que já
pagou a disciplina e está estudando com a gente só para ajudar, só para
tirar dúvida, então isso é uma colaboração efetiva, inclusive no sábado, não
é? Então assim, você percebe que há sim um apoio que é uma ajuda... Não é
forçado, entendeu? É espontâneo (GFQ1-12, 2015)

Estabelecimento de grupos de estudo
No PIBID de Química, os futuros professores percebem que há colaboração em
diversas instâncias “A colaboração não é só em relação aos nossos estudos, em relação
à graduação, esse trabalho também existe nas nossas atividades de planejamento”
(GFQ1-11, 2015).
Assim, também organizam grupos de estudos, os quais fortalecem o
desenvolvimento de práticas colaborativas. Os futuros professores de Química se
encontram com muita frequência no laboratório no qual desenvolvem as atividades do
PIBID.
[...] o pessoal estuda mesmo, ela vem, marca e se vem no sábado, fica antes
da aula, fica depois. Então, além desses planejamentos que a gente faz, a
gente tem que fazer, também tem essa arte dos estudos em grupo, que a gente
faz também por opção, por que a gente quer (GFQ1-6, 2015).

Os pibidianos atribuem a esse estudo a melhoria das notas:
E quando eu entrei no PIBID, é que eu comecei a conhecer os bolsistas e
pagar algumas disciplinas com eles, eu senti, é ... Eu falei do meu
rendimento né? Que ele melhorou, exatamente por isso, por que eu comecei
a estudar com eles, às vezes tirava dúvidas (GFPQES1-12, 2015).

Os futuros professores do PIBID de Química notaram que tiveram um melhor
desempenho após o ingresso no Programa, o que se deve, de acordo com os relatos, ao
estudo em grupo e ao estímulo que o estudo colaborativo gera tanto nos que estão com
dificuldade, pois têm uma nova possibilidade de aprender, quanto para os que ensinam o
conteúdo aos demais, pois assim podem aprender mais. Como bem disse Paulo Freire
(2015, p. 79): “No fundo, a leitura em grupo faz emergir diferentes pontos de vista que,
expondo-se uns aos outros, enriquecem a produção da inteligência do texto”. Essa
prática vem sendo aprimorada no PIBID de Química, conforme os relatos: “E aqui tem
vários grupos de estudo, o povo se reúne para dar uma estudada, quem está pagando a
mesma disciplina, com o mesmo professor. E aí um ajuda o outro” (GFQ2-3, 2015).
“Às vezes não é nem que se reúne para estudar, mas tem alguém estudando, aí alguém
já pagou a disciplina e já ajuda” (GFQ2-4, 2015).
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O laboratório no qual se reúnem não é do PIBID, foi montado com verba de
um projeto empreendido pela professora que foi a primeira coordenadora de área do
PIBID de Química. Contudo, todas as reuniões e encontros dos pibidianos acontecem
nesse espaço, desde 2009. Mesmo com a saída da referida professora da coordenação de
área do PIBID (mas ainda presente no laboratório), os pibidianos permaneceram com
esse espaço institucional.
Espaço institucional para estudos (com autorregulação)
Em geral, os subprojetos do PIBID da UFRN têm espaços próprios na
universidade, que não são salas de aula. É um local de encontro sistemático acessível a
todos os pibidianos de Química, pois “[...] todo mundo tem uma chave aqui” (GFQ2-3,
2015). Como são mais de 20 pibidianos, é necessário que haja uma autorregulação no
espaço, o que é bem perceptível e afirmado pelos futuros professores: “Cada um tem
sua parcela de contribuição e organização” (GFQ2-5, 2015). Como há muito material,
é necessário gerir cada espaço. Então há uma articulação: “Cada um fica responsável
por uma parte, porque tem grupos também do laboratório. Tem grupos de papelaria,
livraria, reagente, biblioteca”... (GFQ2-2, 2015). Eles explicam como funciona a
autorregulação do ambiente:
[...] a mesma regra da biblioteca setorial e central, aplica-se aqui também.
Bolsista ele tem direito a três livros, cada um você pode passar um mês. E
quinze dias e mais renovado por quinze dias, e a gente já fecha um mês
direto, como um mês direto. Mesma forma é o reagente, se a gente precisar
de um reagente para fazer alguma prática na escola, você também tem que
deixar anotado que você está com esse reagente, você também tem um prazo
para entregar (GFQ2-2, 2015).

A organização e a liberdade de ter um espaço de estudo acessível quando
necessário, no qual se tem a possibilidade de encontrar outros colegas, tanto para
planejar as ações desenvolvidas na escola quanto para melhorar o rendimento na
graduação, torna-os mais próximos: “[...] aqui dentro do laboratório é ótimo por que a
gente vem pra cá todos os dias, a gente praticamente mora aqui. E a gente vê o povo se
matando de estudar, aquele negócio que chega dá aquele gás também com a gente...
(GFQ1-13, 2015). E ainda: “[...] E os recursos disponíveis aqui também nos ajudam
muito também. O fato da gente já ter o computador, os livros também, não estar só, um
ambiente de estudo” (GFQ2-5, 2015).
Fica evidente como os pibidianos se sentem à vontade e podem trabalhar de
forma mais colaborativa tendo um espaço no qual podem se encontrar de forma
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sistemática. E essa proximidade e possibilidade foi valorizada por todos os pibidianos
ao serem questionados no grupo focal.
A existência desse espaço autorregulado que, apesar de não ser diretamente do
PIBID é oportunizado para o uso dos futuros professores de forma ampla (inclusive
porque todos possuem a chave), possibilita aos futuros professores uma série de
oportunidades de desenvolvimento de trabalho colaborativo, inclusive com a melhoria
das notas.
4 Considerações finais
No que se refere a potencializar o desenvolvimento de práticas colaborativas,
evidenciou-se que no PIBID Química, há a potencialidade de se desencadear o processo
de implementação de uma cultura colaborativa, em se considerando que a maior parte
das aprendizagens é promovida a partir da discussão de ideias, enquanto consideradas
situações de aprendizagem nas quais os professores têm a possibilidade de formulá-las,
aprender uns com os outros, interiorizar teoria, criticar as suas concepções e as dos
outros, alargar os seus conhecimentos e discutir novas estratégias de ensino e
aprendizagem (BOAVIDA; PONTE, 2002; HARGREAVES, 1998). O futuro professor
deve se sentir parte fundamental da organização de um grupo. Quando a colaboração
possibilita a melhorias das práticas e a aprendizagem é focada nas discussões que são
estabelecidas no coletivo, há a oportunidade de desenvolvimento profissional. Afinal,
não basta estar em grupo para que um trabalho colaborativo seja desenvolvido.
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PROFESSOR INICIANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA: PRIMEIRAS
APROXIMAÇÕES AO DEBATE
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Resumo
O trabalho aborda investigação sobre professores iniciantes, aportando dados
preliminares sobre docentes pedagogos iniciantes da Educação Básica egressos do
PIBID no Ceará. Ser professor não é algo que se outorga, mas uma produção de si que é
processual, requer tempo e apoio institucional, o que, em geral, não acontece quando o
profissional docente chega à escola pela primeira vez e nos anos subsequentes de seu
exercício docente. Como, então, professores iniciantes estão constituindo sua inserção
na profissão, notadamente na escola? Orientado por esta preocupação, este escrito
objetiva apresentar resultados parciais de investigação empírica qualitativa com
professores iniciantes atuantes na rede pública de ensino cearense. O referencial
teórico que sustenta o estudo baseia-se nas discussões sobre políticas de apoio a
professores iniciantes (ANDRÉ, 2012), professores iniciantes e primeiros anos de
docência (GARCIA, 1999; GARIGLIO, 2015; GONÇALVES, 1995; TARDIF, 2002) e
formação de professores (NÓVOA, 1987; GARCIA, 1999; GONÇALVES, 1995;
TARDIF, 2002). Detalha o caminho percorrido para identificar egressos do PIBID na
área de Pedagogia atuantes na docência no Ceará, destacando o uso de formulário
eletrônico estruturado no Google drive, instrumento encaminhado via e-mail para 123
egressos do PIBID, considerando os relatórios disponibilizados pelas coordenações
institucionais de três instituições de ensino superior do Estado que ofertam esse
Programa: a Universidade Estadual do Ceará (UECE), a Universidade Federal do Ceará
(UFC) e a Universidade Vale do Acaraú (UVA). Desse universo obteve-se retorno de 27
professores iniciantes, dos quais 10 ingressaram na profissão e se encontram em efetivo
exercício da docência. As análises preliminares indicam que os pedagogos egressos do
PIBID ocupam espaços diversificados no campo de trabalho da Educação, não sendo a
docência a possibilidade mais atraente.
Palavras-Chave: Professores iniciantes, Educação Básica, Egressos do PIBID.
1 Professores iniciantes: situando o debate sobre o tema
O debate sobre professores iniciantes no Brasil é recente. Com efeito, até
bem pouco tempo preocupações com o docente recém-ingresso na profissão não
constituía pauta expressiva na agenda da política educacional do país. Nessa sessão
buscamos situar aspectos que matizam essa discussão, destacando a problemática que
tem norteado nossa atenção em relação ao tema.
A inserção no ambiente de trabalho pode ocorrer antes, durante ou depois da
conclusão do curso de graduação. Garcia (1999) e Tardif (2014) alertam que ao adentrar
na carreira o professor iniciante passa por uma transição de estudante a professor, isto é,
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sair do estado de quem aprende para o de quem tem a responsabilidade de ensinar, por
isso mesmo um período delicado na vida de um professor.
Nóvoa (2012), em palestra intitulada “Ofício de professor”, sinaliza a
necessidade de um olhar mais minucioso acerca do professor no início da carreira,
ressaltando a importância desse tempo da profissão para o desenvolvimento profissional
do docente. O autor apresenta uma reflexão de como esse professor é recebido em seu
ambiente de trabalho, salienta que os iniciantes na profissão são submetidos às piores
turmas e recebem os problemas que os professores veteranos se recusam a assumir, esse
role-transition pode desencadear problemas no decorrer na profissão e até a sua
desistência.
A inserção profissional dos professores no ambiente de trabalho, isto é, os
primeiros anos de exercício profissional, é considerado um período de dúvidas e
inseguranças em o que iniciante na profissão vai descobrindo as particularidades da
escola, como bem aponta Tardif (2014, p. 84) o início da carreira docente “[...] é um
período realmente importante na história profissional do professor, determinando
inclusive seu futuro e sua relação com o trabalho”. Nóvoa (1987), Garcia (1999) e
Tardif (2014) alertam, ainda, que ao adentrar na carreira o professor iniciante passa por
uma transição de estudante a professor, ou seja, sair do estado de quem aprende para o
de quem tem a responsabilidade de ensinar.
Corrobora essas assertivas as formulações de Perrenoud (2002) acerca de
algumas características do professor iniciante, tendo como foco o professor reflexivo,
são elas:
1. Um principiante está entre duas identidades: está abandonando sua identidade
de estudante para adotar a de profissional responsável por suas decisões.
2. O estresse, a angústia, diversos medos e mesmo os momentos de pânico
assumem enorme importância, mas eles diminuirão com a experiência e com
a confiança.
3. O principiante precisa de muita energia, de muito tempo e de muita
concentração para resolver problemas que o profissional experiente soluciona
de forma rotineira.
4. A forma de administrar o tempo (preparação, correção, trabalho de classe) não
é muito segura, e isso lhe provoca desequilíbrio, cansaço e tensão.
5. Ele passa por um estado de sobrecarga cognitiva devido ao grande número de
problemas que tem de enfrentar.
6. Geralmente, se sente muito sozinho, distante de seus colegas de estudo, pouco
integrado com o grupo e nem sempre sente-se acolhido por seus colegas mais
antigos.
7. O iniciante está em um período de transição oscilando entre modelos
aprendidos durante a formação inicial e as receitas mais pragmáticas que
absorve no ambiente profissional.
8. Ele não consegue se distanciar de seu papel e das situações.
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9. Ele tem a sensação de não dominar os gestos mais elementares da profissão, ou
de pagar um preço muito alto por eles.
10. O novo profissional mede a distância entre o que imaginava e o que está
vivenciando, sem saber ainda que esse desvio é normal e não tem relação
com sua incompetência nem com a sua fragilidade pessoal, mas que está
ligado à diferença que há entre a prática autônoma e tudo o que já conhecera
(PERRENOUD, 2002, p.19).

As características explicitadas evidenciam a complexidade do processo de
inserção na carreira docente nos primeiros anos de seu exercício. Huberman (1995), ao
referir-se à entrada na carreira, destaca o “choque do real” como característica da
imersão do professor em seu ambiente de trabalho, que, de acordo com o autor, ocorre
nos três (3) primeiros anos do ensino.
O profissional no início da carreira docente precisa atender as expectativas
que a função ser professor demanda, dentre elas, desenvolvimento do planejamento que
atenda as necessidades de aprendizagem dos alunos, preenchimento de diários,
atendimento às atividades burocráticas solicitadas pelas secretarias de educação,
desenvolvimento de atividades diferenciadas que atendam às crianças com dificuldades
de aprendizagem ou um aluno desmotivado, dentre outras. Esse é o contexto
profissional que o iniciante na carreira encontra ao adentrar na escola.
Gonçalves (1995), baseado em pesquisa desenvolvida em Portugal com
professores da Educação Básica, aponta o início da carreira como período de crise,
juntamente com o final da carreira. O autor caracteriza o início da docência como
abrangendo os 4 primeiros anos do ensino, e enfatiza que
Dois momentos, segundo a literatura temática, se mostram propícios à
eclosão de crises: os primeiros anos da carreira, até a <<opção
definitiva>>pelo ensino como profissão, e o final da carreira, quando o
<<desinvestimento>>se
faz
de
forma<<amarga>>,
em
que
as<<lamentações>>contra os alunos, os pais, os colegas e a instituição
escolar se transformam numa quase obsessão, agudizada, por vezes, por uma
impaciência pouco menos que incontrolável pela chegada do momento da
aposentadoria (GONÇALVES, 1995, p. 158).

A ponderação de Gonçalves (1995) evidencia que vários elementos marcam
os primeiros anos de exercício docente, desde preocupações com a prática pedagógica
em sala de aula, as relações com os pares e a gestão da escola à insegurança proveniente
do domínio (ou pouco domínio) do conteúdo a ensinar. É um momento de dúvidas, em
que o principiante vai descobrindo que o trabalho é multidimensional, o que lhe confere
uma plasticidade peculiar, dinâmica e exigente do ponto de vista epistêmico e didático.
O professor, portanto, não nasce feito, pronto; ele aprende a ser professor, a exercer o
trabalho de professor, sendo primordial acolhê-lo nos momentos iniciais de sua inserção
no campo de atuação profissional.
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O reconhecimento da necessidade de apoiar o professor principiante na
docência tem fomentado debates e ações com este propósito, a exemplo do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), que visa à inserção do
licenciando na escola ao longo da formação inicial buscando incentivar a opção pelo
magistério e fortalecer os aprendizados profissionais. Garcia (1999, p. 119) faz essa
defesa, argumentando que os programas de iniciação a docência “têm a finalidade
específica de facilitar a adaptação e integração do novo professor na cultura escolar
existente”. Assim, o principiante vivencia o contexto educacional, acompanha um
educador experiente em suas atividades diárias, conhece o projeto político pedagógico
da escola, observa como o professor resolve os problemas do cotidiano, enfim, a
participação em programas de iniciação à docência aproxima o licenciando ao seu
futuro ambiente de trabalho, fator que pode contribuir para que o professor iniciante
esteja mais preparado para atuar numa profissão tão complexa como a de professor.
Esta não é uma preocupação banal, sobretudo quando notícias envolvendo a
desistência da profissão são cada vez mais recorrentes, como registram duas reportagens
recentes. O Diário do Nordeste, jornal local do Ceará, em 18 de outubro de 2015,
destaca que a rede pública do Estado perdeu entre 2 a 6 mil professores entre os anos de
2013 e 2015. Outra matéria, dessa vez veiculada pela Folha de São Paulo, em 17 de
novembro de 2015, assevera que a rede estadual de São Paulo enfrenta saída recorde de
professores, apontando a perda de mais de 26 mil professores entre os anos de 2014
para 2015. Embora as ponderações sobre os fatores que estão na base de tal movimento
tendam a sublinhar os baixos salários, há que se que as condições difíceis de trabalho,
especialmente aquelas que incidem diretamente sobre a prática docente, amedrontam e
criam um clima de insegurança entre professores iniciantes.
Ações de apoio para quem ingressa na docência, que possibilitem o contato
com o contexto de trabalho e as situações dilemáticas presentes nesse exercício
profissional, podem reduzir os efeitos do “choque do real” de que fala Huberman (1995)
e outros autores. Nesse sentido, pareceu-nos legitimo indagar sobre como professores
iniciantes egressos do PIBID estão constituindo sua inserção na profissão, notadamente
na escola, problemática que tem norteado a investigação ora apresentada, cujo caminho
explicitamos a seguir.

2 Contornos metodológicos de investigação sobre os primeiros anos do exercício
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docente
Nossa investigação visa compreender como professores pedagogos
iniciantes que participaram de um programa de iniciação à docência atuam na docência,
o que dizem sobre os primeiros anos de exercício docente e a sua constituição como
professor. Esta intencionalidade maior tem norteado a definição de seu percurso
metodológico, que encontra suporte na pesquisa empírica qualitativa, a qual apresenta
cinco características básicas:
1.
Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente
natural, constituindo o investigador o instrumento principal.
2.
A investigação qualitativa é descritiva.
3.
Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do
que simplesmente pelos resultados ou produtos.
4.
Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de
forma indutiva.
5.
O significado é de importância vital na abordagem qualitativa.
(BODGAN e BIKLEN, 1994, p. 47, 48, 49,50 e 51).

Com base nos fundamentos da abordagem qualitativa fomos delineando
nosso trajeto investigativo, lembrando que:
O início do estudo é representado pela extremidade mais larga do funil: os
investigadores procuram locais ou pessoas que possam ser objetos do estudo
ou fontes de dados e, ao encontrarem aquilo que pensam interessar-lhes,
organizam então uma malha larga, tentando avaliar o interesse do terreno ou
das fontes de dados para seus objetivos. Procuram indícios de como deverão
proceder e qual a possibilidade de o estudo se realizar. Começam pela
recolha dos dados, revelando-os e explorando-os, e vão tomando decisões
acerca do objetivo do trabalho (BODGAN e BIKLEN, 1994, p. 89).

A princípio, buscamos contato com fontes de dados secundários (revisão da
literatura), locais e pessoas para obter uma visão mais ampla do campo em que
pretendíamos adentrar. Essa busca preliminar propiciou elementos para uma primeira
aproximação aos possíveis sujeitos da investigação (questionário enviado por e-mail),
iniciativa que permitiu esboçar melhor os objetivos e demais passos da investigação
(detalhamos, na próxima sessão desse escrito, esse percurso). Estas ações compuseram a
fase exploratória da pesquisa, tal como proposto por André (2008).
Esta fase exploratória, foco dos registros desse trabalho, possibilitou
assumir com mais segurança a abordagem qualitativa de pesquisa, uma vez que
oportunizou uma primeira aproximação a literatura sobre o tema e ao universo da
pesquisa e os sujeitos que dela participarão – no caso, um grupo de professores
pedagogos iniciantes egressos do PIBID.
A fase seguinte da investigação envolverá a elaboração pelos referidos
docentes de um relato escrito descrevendo uma situação de ensino por eles identificada

ISSN 2177-336X

8237

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

como uma experiência importante no aprendizado da profissão nos primeiros anos de
docência, seguida da realização de um grupo focal com professores pedagogos
iniciantes egressos do PIBID com o objetivo conhecer suas perspectivas sobre seus
primeiros anos de docência. A intenção, durante esse encontro coletivo, é provocar uma
conversa em torno de pautas sobre a decisão de ser professor, as experiências marcantes
dos primeiros anos de docência para seu aprendizado profissional e a percepção sobre as
demandas de trabalho nesses primeiros anos e os aprendizados do PIBID. Acreditamos
que a triangulação dessas informações permitirá aprofundar análises acerca de como
professores iniciantes egressos do PIBID estão constituindo sua inserção na profissão.
Explicitado o contorno da investigação, trazemos a seguir resultados
relativos ao mapeamento da situação de trabalho dos egressos do PIBID de Pedagogia
no Ceará, considerando os dados disponibilizados por três universidades que ofertam o
programa.
3 Mapeando professores iniciantes egressos do PIBID em Pedagogia no Ceará
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES)
tem como objetivos:
I.
Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação
básica;
II.
contribuir para a valorização do magistério;
III.
elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação
básica;
IV.
inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem;
V.
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e
VI.
contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura (Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010).

O PIBID abriga subprojetos de cursos de licenciatura que visam à inserção
dos licenciandos na escola pública sob a supervisão de um docente efetivo da Educação
Básica, denominado de – Professor Supervisor. A CAPES coordena as ações
desenvolvidas pelas instituições de ensino superior contempladas pelo Programa. As
IES submetem suas propostas conforme os editais lançados por este setor. Os
participantes do PIBID são distribuídos em quatro categorias: Bolsista de iniciação à
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docência (ID); Coordenador institucional (CI); Coordenadores de área (CA); e
Professores Supervisores (SUP).
Segundo o Relatório de Gestão PIBID (2009 - 2013) o PIBID alcançou o
número de 284 instituições de ensino superior no Brasil vinculadas ao Programa. A
região Nordeste contempla 56 IES em seus nove Estados, 232 campis, 780 subprojetos e
28.019 bolsistas. O Ceará apresenta 10 IES ofertando PIBID, o que envolve 37 campi,
103 subprojetos e 3.937 bolsistas. Sintetizamos no Quadro 01 as informações acerca da
inserção das IES cearenses no PIBID/CAPES:
Quadro 01: PIBID Ceará: instituições e início da inserção das IES
Esfera
administrativa

Instituição/SIGLA

Início da participação
no PIBID

FEDERAL

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE)

2007

FEDERAL

Universidade Federal do Cariri (UFCA)

2013

FEDERAL

Universidade Federal do Ceará (UFC)

2007

FEDERAL

Universidade de Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

2011

ESTADUAL

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

2009

ESTADUAL

Universidade Regional do Cariri (URCA)

2010

ESTADUAL

Universidade Estadual do Vale do Acaraú
(UVA)

2009

PRIVADA

Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ)

2013

PRIVADA

Faculdade Sete de Setembro (FA7)

2013

PRIVADA

Instituto Superior de Teologia Aplicada
(INTA)

2013

Pela abrangência do programa no Estado é possível vislumbrar o desafio de
identificar e localizar seus egressos, especialmente aqueles insertos na docência. Nossa
pretensão era ter uma primeira aproximação com o lócus da investigação para, baseado
nesse contexto inicial, delimitar os participantes da pesquisa. Ou, como explicam
Bodgan e Biklen (1994, p. 50), “está-se a construir um quadro que vai ganhando forma
à medida que se recolhem e examinam as partes”, ou seja, mapear a real situação em
que se encontram os sujeitos que pretendemos investigar.
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A princípio nossa hipótese era de que todo egresso do PIBID deveria ser um
professor iniciante. Assim, com o intuito de localizar a atuação profissional de egressos
do PIBID no Estado contactamos, por meio de email e/ou telefone, as dez instituições
cearenses de ensino superior (7 públicas e 3 privadas) para que disponibilizassem um
relatório em que deveria constar (nome do egresso, email, área de atuação - Subprojeto,
início e término da bolsa). Obtivemos o retorno de três universidades: UFC, UECE e
UVA. A coleta dessas informações junto às coordenações institucionais ocorreu no
período de junho a novembro de 2015 e resultou nos dados explorados a seguir.
A UFC disponibilizou uma tabela contendo nome completo do bolsista, data do
início e término da bolsa, nome do curso e email, constando dados de 646 egressos do
PIBID na instituição, envolvendo as áreas de: Matemática, Física, Química, Sociologia,
Português, Educação Musical, Geografia, Interdisciplinar, Pedagogia, História, Letras,
Ciências Sociais, Dança, Filosofia, Teatro, Ciências Biológicas, Educação Física,
Ciências Sociais, Sociologia e Biologia. Dos 646 egressos identificamos 51 egressos do
curso de Pedagogia.
O material disponibilizado pela UECE apresentou nome do bolsista, CPF, data
de início e término da bolsa, nome do programa, código do programa, nível da bolsa,
tipo de cota, situação da bolsa, número da conta e grupo contendo dados de 704
participantes desligados do PIBID nas áreas: Matemática, Física, Química, Geografia,
Pedagogia, História, Letras, Ciências Biológicas, Educação Física, Sociologia, Biologia
e Filosofia. Do total, 179 constam como egressos do curso de Pedagogia, entretanto, só
estavam disponíveis e-mails de 54 alunos.
A UVA disponibilizou dados de 247 egressos do PIBID na instituição, das
seguintes áreas: Biologia, Ciências Sociais, Educação Física, Física, História,
Interdisciplinar, Letras-Inglês, Letras-Português, Matemática, Pedagogia e Química.
Das áreas supracitadas identificamos 18 egressos de Pedagogia.
Recolhida às informações gerais dos dados disponibilizados, realizamos a
tabulação relativa ao curso de Pedagogia, foco do nosso estudo. Interessava-nos o
professor recém ingresso na profissão que atendesse os seguintes critérios: a) Ser
egresso do PIBID Pedagogia com licenciatura concluída; b) Ser professor(a) de escola
pública do Estado do Ceará; c) Ter no máximo três anos de exercício docente. Este
recorte considerou tanto a formulação de Huberman (1995) sobre o ciclo de vida
profissional do professor quanto o marco legal vigente no país, por isso o foco sobre o
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professor iniciante que possuir até três anos de exercício na docência contando a partir
da conclusão do curso, considerando que a LDB nº 9.394/96 exige a formação inicial de
nível superior para o exercício da profissão.
A aproximação aos egressos do PIBID de Pedagogia atuantes na docência no
Estado foi realizada por meio de um questionário online estruturado utilizando a
ferramenta Google drive – formulário online, enviado aos 123 egressos identificados.
Para utilização do questionário tomamos como base as orientações éticas no âmbito de
investigações com sujeitos humanos disponibilizadas por Bogdan e Biklen (1994), que
ressaltam:
1-

Os sujeitos aderem voluntariamente aos projetos de investigação,
cientes da natureza do estudo e dos perigos e obrigações nele envolvidos.
2Os sujeitos não são expostos a riscos superiores aos ganhos que
possam advir (ibidem, 1994, p. 75).

Ao recorrermos a este procedimento visamos saber se os egressos do PIBID
Pedagogia estavam atuando na Educação Básica, isto é, conhecer o contexto de trabalho
no qual estão inseridos. Farias et al (2010, p. 78) esclarece que “o potencial explicativo
do questionário ultrapassa o caráter numérico dos dados, movimento que abre outras
possibilidades de utilização desta estratégia de coletas de dados nos estudos
qualitativos”. Nossa pretensão foi conhecer o campo que nos propomos investigar e
abrir margem para realização de aproximações posteriores.
A etapa de identificação e seleção dos professores pedagogos iniciantes
egressos do PIBID findou em fevereiro de 2016. Dos 123 egressos para quem enviamos
o questionário por email, contamos com 27 respondentes, cuja situação profissional
atual foi decisiva na composição do grupo de 06 professores iniciantes com o qual
seguiremos aprofundando o estudo sobre esse período da docência. Detalhamos no
próximo tópico o perfil desses profissionais.
4 Onde atuam os egressos do PIBID em Pedagogia no Ceará? Discussão e
resultados preliminares
O perfil dos envolvidos na pesquisa indica a predominância feminina na
atuação de professores pedagogos da Educação Básica e de jovens entre 20 e 25 anos
assumindo a profissão.
A aproximação inicial aos egressos do PIBID revela percursos diversos
quanto à atuação profissional dos graduados. Dos 27 respondentes, 16 estão com o
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curso concluído e 11 em andamento, ou seja, deixaram o PIBID antes de concluir o
curso. Entre os graduados, isto é, os aptos a exercerem a profissão, somente 10
ingressaram na profissão e se encontram em efetivo exercício da docência, a saber: 07
atuam na escola pública, 02 atuam na rede privada e 01 atua nas duas redes. Os outros
seis graduados egressos do PIBID se encontram em situações diversas: uma pedagoga
faz mestrado (PPGE/UFC); uma nunca exerceu o magistério, duas estão sem trabalho
no momento, uma trabalha como assistente técnico de uma empresa e a outra não
declarou sua atuação profissional.
Gráfico 1 – Situação profissional dos egressos do PIBID com o curso de Pedagogia
concluído (16 egressos)

Dos dez professores iniciantes atuantes na profissão egressos do PIBID
somente oito atuam em escolas públicas, dos quais, quatro são efetivos e quatro são
temporários (vínculo precário). Os outros seis, categorizados em situações diversas,
somente um deu continuidade aos estudos na área da educação, o que pode ser
denotativo de interesse em seguir carreira acadêmica ou de busca por maior qualificação
tendo em vista seleção futura para ingresso na carreira docente. Os outros cinco
pedagogos egressos do PIBID não apresentam, pelo menos até o momento da coleta dos
dados, interesse em inserir-se no magistério, buscando por isso, outras oportunidades de
trabalho.
Além dos 16 egressos do PIBID graduados, onze (11) que ainda não
concluíram a licenciatura também responderam ao formulário enviado.
Gráfico 2 - Situação l dos egressos do PIBID com o curso de Pedagogia
em andamento (11 egressos)
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Como mostra o Gráfico 2, somente dois egressos do Programa atuam na
docência: uma atua na rede privada (vínculo precário) e outra dá aulas de reforço. Os
demais (09 egressos) declararam que: são bolsistas (02), nunca exerceram o magistério
(03), estagiário em recursos humanos (01) e agente de endemias (01).
Uma análise preliminar da situação profissional hoje dos vinte e sete (27)
egressos do PIBID que responderam o formulário permite perceber que somente doze
(12) manifestam inserção no trabalho como professor, não sendo a docência a
possibilidade profissional mais atraente. Desse grupo, apenas oito (08) atuam em
escolas públicas, sendo sete (07) atuando somente em escolas públicas (quatro como
professores efetivos e três como professores temporários) e uma atua na rede pública e
privada como substituta. Portanto, dos 27 egressos do PIBID que responderam ao
questionário eletrônico, oito atendem aos critérios de seleção do professor iniciante
anteriormente explicitados.
É com este grupo de professores iniciantes que pretendemos conhecer o que
contam sobre os primeiros anos de exercício na docência, sendo importante ressaltar
que todos foram contactados e aceitaram participar da próxima etapa do estudo.
5 Considerações finais
O estudo realizado abre margem para muitas indagações e pesquisas. Propomonos a refletir sobre a atuação profissional de licenciados em Pedagogia egressos do
PIBID Pedagogia no Ceará, fazendo coro com resultados de pesquisa que apostam na
contribuição de programas de apoio a docência como estratégica, política e pedagógica,
de fortalecimento da formação de professores.
Os dados preliminares acerca da inserção na docência após a conclusão da
licenciatura é problemática, uma vez que prevalece oportunidades de trabalho com
vínculo precário (professor substituto, professor temporário ou contrato celetista).

ISSN 2177-336X

8243

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Enquanto aguardam concurso público alguns se encaminham pela pós-graduação (lato
ou stricto sensu), outros se encontram com oportunidades não ligadas a educação,
evidenciando uma inserção em campo de atuação profissional diversificada.
Faz-se necessária uma reflexão política sobre as oportunidades efetivas de
inserção na profissão e as condições de trabalho com que esses novos docentes se
defrontam. Igualmente necessária são análises sobre como os professores iniciantes
estão sendo acolhidos na escola, os suporte necessários para que desenvolvam um
trabalho de qualidade e que promova a aprendizagem do alunado. Nesse sentido, cada
vez mais nos parece urgente políticas que, de um lado, valorizem a profissão e, de outro,
se ocupem da indução e do apoio ao aprendizado docente ao longo de toda a carreira.
No que concerne aos professores principiantes, entendemos ser fundamental ações que
favoreçam a aproximação do licenciando do ambiente educativo escolar, de modo que
ele possa compreender sua relação com a profissão e, assim, aprender a ser professor.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA INICIANTES: CONTRIBUIÇÃO DO PIBID
Francisco Jeovane do Nascimento
Universidade Estadual do Ceará
Ivoneide Pinheiro de Lima
Universidade Estadual do Ceará
Resumo
As experiências diferenciadas vividas no contexto do PIBID, através do contato com
práticas e saberes diversificados de profissionais mais experientes, podem constituir-se
como um elemento importante na formação do futuro professor, no qual este tenha
condições de um exercício profissional adequado as suas percepções individuais e
coletivas, sentindo-se estimulado a desenvolver-se dentro da profissão. Este estudo
versa sobre o desenvolvimento profissional de professores de Matemática iniciantes, em
que analisamos as implicações de experiências singulares vivenciadas na formação
inicial (no âmbito do PIBID) e sua repercussão no exercício docente e desenvolvimento
profissional. A metodologia usada foi o estudo de caso, cujo instrumentos de pesquisa
foram a observação e a entrevista. Os resultados evidenciaram que as experiências
singulares, vivenciadas no contexto do PIBID, propiciaram aos professores momentos
de formação, constituição e aperfeiçoamento da aprendizagem da profissão,
repercutindo no seu repertório de conhecimentos profissionais e na sua prática docente.
Em relação à prática profissional dos docentes, destaca-se, nesse panorama, que as
ações desenvolvidas no contexto do PIBID repercutiram no trabalho dos professores
iniciantes, constituindo-se como subsídios em seu contexto profissional, dentre eles a
reflexão sobre a prática, a gestão de sala de aula, a aprendizagem com os pares, o uso de
estratégias diversificadas no processo de ensino e aprendizagem matemático. As
considerações finais evidenciam que a continuidade da atividade educativa implica
estudos, redirecionamentos das práticas pedagógicas, conhecimentos didáticos,
compromissos e responsabilidades, em um espaço pautado por aspectos pedagógicos e
afetivos.
Palavras-Chave: Professores de matemática iniciantes. Formação e Prática docente.
Desenvolvimento profissional.
1 Introdução
Esta pesquisa versa sobre o desenvolvimento profissional de professores
iniciantes de Matemática, no qual analisamos a trajetória da formação inicial e do oficio
docente inicial destes profissionais, em decorrência das experiências singulares
vivenciadas por estes no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID). A investigação está vinculada aos estudos desenvolvidos pelos
grupos de pesquisa MAES e OBEDUC da UECE, que desenvolvem estudo exploratório
sobre o processo de desenvolvimento profissional do professor.
Pesquisas contemporâneas, como Ponte (2014) e Lima (2012) enfocam a
importância do papel docente na aprendizagem dos educandos, em que a qualidade do
ensino perpassa a formação inicial e continuada de professores, visando o exercício
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profissional como compromisso social e não como falta de opção de ingresso ao
mercado de trabalho. Enfoca-se a importância do processo de desenvolvimento
profissional docente, na perspectiva de redimensionar as experiências vivenciadas no
âmbito acadêmico, por este profissional, e sua repercussão na prática docente.
Belo e Gonçalves (2012, p. 311) afirmam que um dos problemas referentes à
formação de professores de matemática é “a falta de identidade dos cursos de
licenciatura se perceberem como formadores de professores e as diferentes posições que
os seus docentes assumem dentro dos cursos”, vislumbrando os princípios pedagógicos
como algo secundário, em detrimento da equidade entre teoria e prática, já que a
formação impacta diretamente na construção da identidade profissional e dos
desdobramentos na atuação do professor. Os cursos de licenciatura em matemática
ainda vislumbram o ensino apenas como uma transmissão de técnicas, cujas disciplinas
pedagógicas são expostas sem vínculo com os conceitos matemáticos, sem
desenvolvimento do ato reflexivo/crítico e da associação entre ensino e pesquisa.
Ademais não consideram, também, as concepções dos licenciandos que, em alguns
casos, já possuem experiências profissionais como docentes da educação básica.
Formosinho (2009) explicita que a etapa significativa da formação docente
ocorre na escola, através do contato com o campo de atuação profissional. Nesse caso, a
estrutura da formação inicial deve possibilitar aos futuros professores, situações práticas
reais, através do contato com a escola, no qual o licenciando perceba e valorize a
importância da atualização ao longo da vida profissional. No entanto, nos cursos de
licenciatura em matemática, em geral, tem-se apenas o Estágio curricular (que
geralmente é ofertado nos últimos semestres do curso) como atividade que almeja
propiciar uma compreensão mais apurada do contexto educativo, culminando em um
“choque de realidade” tardio em relação a atuação profissional, não possibilitando uma
reflexão sistematizada das necessidades docentes essenciais para uma ação educativa.
Um dos grandes entraves ao desenvolvimento profissional de professores
remete aos anos iniciais da carreira docente, apontados como os mais difíceis, face as
lacunas oriundas da formação inicial, já que os estágios, que possuem finalidade de
atrelamento entre o campo teórico e o prático nem sempre atingem seus objetivos,
gerando insegurança em aspectos essenciais da atuação educativa.
Mediante as dificuldades apresentadas na formação inicial e continuada do
professor de matemática, esse estudo tem a seguinte pergunta geradora da problemática:
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Experiências diferenciadas na formação inicial docente em matemática se constituem como
fator importante no processo de desenvolvimento profissional dos professores iniciantes?
Para buscar resposta a esse questionamento, foi elaborado o seguinte objetivo:
analisar o processo de desenvolvimento profissional de professores iniciantes de
Matemática que tiveram experiências diferenciadas em seu processo formativo inicial,
através da participação como bolsistas do PIBID. Utilizamos o PIBID como campo
empírico da pesquisa, pois partimos do pressuposto que as experiências diferenciadas,
propiciadas pelas vivências no contexto do programa, contribuem para o exercício docente e
se constituem como fator importante no processo de desenvolvimento profissional dos
professores de matemática iniciantes.

2 Desenvolvimento profissional do professor de matemática
No processo de desenvolvimento docente, os aspectos pessoais e profissionais
do professor se integram em que “o professor é a pessoa e a pessoa é o professor. Que é
impossível separar as dimensões pessoais e profissionais” (NÓVOA, 2009a, p. 38).
Dessa forma, os processos de formação inicial e continuada devem comprometer-se
com o desenvolvimento docente como um todo, envolvendo o pessoal e o profissional.
O conceito de desenvolvimento profissional não foi oriundo de um processo
rápido, mas pautado em estudos e pesquisas graduais. Estudos realizados por Abrantes e
Ponte, em 1995, enfocavam a necessidade de formação contínua do professor de
Matemática como fator importante no percurso referente ao desenvolvimento da
atividade profissional, através da atualização de conhecimentos e da reflexão sobre a
prática, buscando adequar-se as necessidades do ambiente que norteia a escola.
Passadas algumas décadas, Ponte (1995, 2014) reorganizou seu conceito sobre
desenvolvimento profissional, considerando-o como um processo de formação
permanente no percurso de vida do professor, acontecendo em diversas fases e cenários
da vida docente, envolvendo as experiências vivenciadas enquanto discente,
perpassando a formação inicial no âmbito universitário, o ingresso como profissional da
educação e continuando através das vivências formais e informais que circundam a
atividade educativa ao longo do ofício profissional.
Conforme análise teórica realizada, verifica-se que os conceitos relativos ao
estudo do desenvolvimento profissional são amplos e abrangentes. A seguir elenca-se
algumas definições explicitadas por pesquisas que discorrem sobre a temática. Segundo
Menezes e Ponte (2009, p. 3-4), o desenvolvimento profissional configura-se em
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Um processo de natureza dinâmica que ocorre ao longo da vida do professor,
envolvendo aprendizagens diversificadas, incluindo as do domínio pessoal.
Estas aprendizagens resultam tanto de oportunidades informais vividas na
escola como de oportunidades formais proporcionadas por dispositivos de
formação contínua.

Pires e Martins (2010, p. 415) afirmam que o desenvolvimento profissional é
“Um processo que envolve todas as experiências espontâneas ou planificadas que são
realizadas para benefício próprio ou do grupo ou da escola e que, consequentemente vão
contribuir para a melhoria das práticas em sala de aula”.
Para Imbernón (2011) o desenvolvimento profissional é um conjunto de
elementos que contribuem para que o docente tenha progressos em sua trajetória
profissional, em que a melhoria das condições do princípio formativo, mesclada com
outros fatores pertinentes favorece a melhoria do exercício docente.
Ponte (2014) afirma que a formação inicial constitui-se no processo de
aquisição de saberes e práticas docentes que subsidiarão o professor no delineamento da
sua atividade profissional, a qual deve ter a escola como lócus da aprendizagem
profissional, um espaço de questionamentos e de respostas as situações com as quais os
professores irão se defrontar em seu cotidiano de trabalho e que influencia no processo
de desenvolvimento profissional.
Compreende-se, a partir da conceituação dos autores citados acima, que o
desenvolvimento profissional é um processo que almeja contribuir na melhoria da
atividade docente, perpassando a história de vida do professor, sua formação inicial, as
condições sob as quais o mesmo exerce a sua atividade profissional, além das
indagações pertinentes as questões pessoais e profissionais docentes. Esses fatores
influenciam na ampliação dos conhecimentos relativos à profissão e questões práticas,
além da ampliação de estratégias que tendem a subsidiar a melhoria do trabalho docente
em sala de aula. No contexto contemporâneo as pesquisas evidenciam alguns
pressupostos considerados relevantes, buscando o fomento ao desenvolvimento
profissional docente do professor de Matemática, baseados em Pires e Martins (2010).
a) A valorização da compreensão da Matemática que se vai ensinar – refere-se à relação
dialética entre os conhecimentos específicos e pedagógicos, analisando a valorização da
experiência docente na constante aprendizagem proporcionada pelas vivências no
contexto escolar.
b) O reconhecimento do papel ativo do professor no seu próprio desenvolvimento
profissional – pressupõe a construção individual do processo de desenvolvimento
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docente, em que os fatores coletivos e sociais contribuem nesse percurso através das
vivências e aprendizagens colaborativas, proporcionadas pelo contato diário no
ambiente de trabalho.
c) A importância da reflexão (individual e coletiva) dos professores sobre as suas
práticas e experiências de aprendizagem – o cotidiano escolar propicia vivências e
experiências múltiplas e diversificadas, exigindo a constante tomada de decisões que
influenciam e impactam no trabalho docente.
d) A importância da colaboração entre professores – a aprendizagem com os
profissionais mais experientes atenta para a busca da constante “desconstrução” no
subsidio da atividade profissional, através da aprendizagem com os outros professores,
proporcionando a (re)significação dos conhecimentos específicos, didáticos e reflexivos
acerca da profissão.
3 Trajeto metodológico
Como metodologia da pesquisa optou-se pelo estudo de caso qualitativo, que
propicia desvelar a realidade vivenciada, averiguando-a de forma complexa e profunda,
revelando a abundância de dimensões existentes num determinado problema ou
situação.
A pesquisa foi desenvolvida com 4 professores de Matemática iniciantes que
participaram do PIBID (Edital CAPES Nº 001/2011) em Matemática da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA). Utilizou-se nomes fictícios para os sujeitos
pesquisados: Hipátia, Sofia, Euclides e Arquimedes, garantindo o anonimato e sigilo em
relação aos participantes. Os instrumentos de pesquisa foram à observação e entrevista.
4 Resultados e discussões
Em relação à formação acadêmica, a professora Hipátia destaca que o curso de
licenciatura em Matemática privilegiava a sistematização de conhecimentos específicos,
em detrimento da equidade com outros fatores que contribuíssem na formação dos
futuros professores, considerando esse fator um empecilho ao princípio formativo,
afirmando que
A minha área é a área da licenciatura, mas nós víamos muita coisa como se
fosse do bacharelado e nós tínhamos um grande embate por isso, porque de
certa maneira isso não ajudava muito na formação para quem estava em um
curso de licenciatura, para quem ia ser professor (...) na prática pra quem vai
pra sala de aula não tinha muita contribuição. Então acho que de maneira
geral não foi muito boa.

Pelo

depoimento

da

professora,

observa-se

que

as

disciplinas

didático/pedagógicas foram trabalhadas de forma autônoma das disciplinas específicas,
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como se estivessem em cursos diferentes, havendo a necessidade de um diálogo, de uma
interação entre os componentes curriculares, adequando-se as normas do parecer
CNE/CES 1.302/2001, que instituiu o arcabouço e delineamento de diretrizes para os
cursos de licenciatura em Matemática. Em relação às experiências formativas
vivenciadas no contexto do PIBID, a professora expõe que
(...) Nós tínhamos uma formação, que era uma formação semanal só com os
bolsistas da Matemática, nós tínhamos uma reunião, exatamente com os
bolsistas e às vezes mais especifica com os bolsistas dos nossos grupos, que
era quando nós íamos distribuir as atividades, elaborar as atividades, fazer
pesquisa sobre o que a gente ia fazer na semana. Eu acho sim, que esta
contribuiu muito, não só para mim, mas eu acho que contribuiu para os
outros que participavam também, porque aí você não tem só sua opinião
sobre o que você vai dar na aula, né. Você tem ali o coletivo, a contribuição
coletiva, acho que essa é uma contribuição.

A realização dessas atividades, citadas pela professora, permitiram novas
perspectivas na compreensão do conhecimento matemático, não mais baseadas apenas
na memorização de conceitos. A troca de experiências propiciou ao grupo o apoio
mútuo, permitindo a sistematização de conhecimentos relativos ao exercício docente,
mediante a visão sob diferentes perspectivas.
A educadora evidencia que as experiências diferenciadas que ela vivenciou no
contexto do PIBID repercutem em sua prática, como por exemplo, a reflexão sobre a
prática, levando em conta o conhecimento espontâneo dos estudantes como mote para a
sistematização dos saberes curriculares. Sobre isso, ela firma que
(...) Eu acho que essas práticas que exerci no contexto do PIBID, elas levam a
você refletir como é que você tá atuando ali e como você pode melhorar (...)
tendo como ponto de partida os saberes dos alunos, já que eles não são folhas
de papel em branco, são sujeitos que podem nos ajudar na construção
coletiva dos conhecimentos.

Entende-se que a reflexão na e sobre a prática deve permear o trabalho docente,
de forma que o professor perceba a sua importância como mediador e não apenas como
transmissor de conhecimentos, proporcionando um novo sentido à relação ensino e
aprendizagem.
Mediante observação na sala de aula, verificou-se que a professora Hipátia
iniciou a aula acolhendo os alunos, que eram um pouco agitados, mas silenciavam para
ouvir a docente, principalmente na hora da explicação dos conhecimentos curriculares
matemáticos. Constatou-se que ela possui uma boa convivência com os estudantes,
buscando o diálogo como meio de interação com os mesmos. Observa-se que a docente
não tem problema com questões disciplinares em sala de aula e os alunos sempre a
procuram para conversar sobre questões pessoais, em que a educadora afirma o seguinte
Eu sou uma professora bem aberta ao diálogo é não me importo de, mesmo
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que minha área seja a matemática, de falar sobre qualquer outro assunto que
os alunos tenham dúvida e que eu saiba falar e quando eu não sei, vou
pesquisar e depois em outro momento eu falo. Eu acho que os professores
têm que ter essa abertura e eu vejo que muitos não têm, que querem falar só
sobre seu assunto e pronto, o resto ele não está disposto (Risos). A gente
aprende a ter paciência, a gente aprende a conhecer o outro, acho que isso é
bastante importante e é o que falta na maioria dos professores, eles não
conhecem os seus alunos, eles não sabem o que os alunos passam, eles não
ligam muito.

A fala de Hipátia traz um aspecto importante, visto que o professor pode
influenciar de forma positiva a vida dos seus educandos, perpassando as questões
emotivas, já que a relação entre professor e aluno exige uma afetividade, pautada não
por um amor ingênuo, mas crítico, numa perspectiva emancipatória e autônoma.
No que concerne à formação acadêmica, a professora Sofia afirma que não
correspondeu aos seus anseios, em virtude da formação privilegiar os conhecimentos
específicos sem vínculos com a futura atuação docente em que o currículo estava mais
voltado para a continuidade dos estudos em cursos de pós-graduação, esquecendo-se da
preparação docente para o exercício em sala de aula. A educadora ainda afirma que
Assim, as expectativas do curso que inicialmente eu tinha (...) eu pensava que
a gente ia ver assuntos relacionados com a educação básica (...) só que
quando a gente se depara com o ensino superior a gente vê coisas mais
abstratas, como se estivéssemos nos preparando para um curso de pósgraduação e isso a gente não usa muito em nosso cotidiano como professor
da educação básica.

Observa-se que a concepção da docente é semelhante à opinião de Hipátia.
Desse modo é necessário um repensar sobre os cursos de licenciatura em Matemática
afim de que atrelem conhecimentos teóricos e práticos da profissão, uma vez que são
privilegiadas apenas as especificidades dos saberes matemáticos, pautando-se
meramente na teoria, desarticulada da vertente prática da profissão que geralmente é
desenvolvida de forma divergente do contexto que abrange as peculiaridades da escola,
apresentando poucas contribuições no que concerne a consolidação da identidade
docente.
As experiências formativas diferenciadas que a jovem professora vivenciou em
seu processo de formação inicial, centrado nas instituições escolares, possibilitou-lhe o
conhecimento mais refinado da complexidade que norteia e envolve o campo de atuação
prática, fornecendo-lhe subsídios essenciais para um exercício mais qualificado da
docência.
A docente afirma que a experiência singular vivenciada no contexto do PIBID
repercutiu em seu processo de identificação com a profissão e em sua inserção no
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contexto de trabalho, contribuindo na percepção da necessidade formativa ao longo do
exercício docente. Acrescenta ainda que
A experiência (...) foi uma oportunidade de estar mais aberta a mudar, a
procurar informações que possam melhorar meu desenvolvimento e minha
prática, não ficar naquela mesmice, se não deu certo de um jeito eu vou fazer
de outro, até que eu consiga o que é importante na educação, que é a
aprendizagem dos alunos.

Observa-se que a inserção de Sofia no campo relativo à atividade profissional,
ainda na sua formação inicial, constituiu-se como elemento contribuinte na construção
de sua identidade profissional em que a mesma pudesse vislumbrar a relevância da
formação ao longo da vida, atrelada a busca por estratégias diferenciadas, de forma que
a subsidiasse em seu exercício profissional.
As práticas mobilizadas no contexto do subprojeto, segundo relato de Sofia
“Eram focadas no protagonismo do aluno, o aluno era o centro e isso eu trago para o
ensino, procuro fazer com que eles participem, incentivo eles na aula”. Esse fato é
importante porque incentiva ao professor desenvolver estratégias que propiciem a
participação dos alunos em sala, estimulando o interesse dos mesmos, na perspectiva de
construção coletiva dos conhecimentos, evidenciando novas oportunidades de estudo,
relacionando os conteúdos com exemplificações.
Apesar da pouca experiência no exercício docente, Sofia instiga os alunos a
relatarem o que sabem sobre o assunto, questionando-os na perspectiva de buscar
melhores

abordagens

dos

conceitos

curriculares.

Torna-se

importante

o

desenvolvimento de ações docentes que busquem a implementação de práticas que
favoreçam o desenvolvimento do espírito crítico e democrático na sala de aula.
Sofia evidencia que o período em que integrou o quadro de bolsistas do PIBID
constituiu-se como um fator importante para a constituição da sua identidade
profissional, repercutindo em sua prática cotidiana em questões referentes à gestão da
sala de aula e o equilíbrio do tempo pedagógico. Afirma que o projeto lhe estimulou a
continuidade dos estudos, explicitando que
O programa contribuiu na minha identidade profissional, na postura da
profissional que eu sou, até mesmo a gestão da sala de aula, a forma de
procurar desenvolver não só os conteúdos curriculares, mas também o lado
humano do aluno. Eu não pretendo ficar estacionada só na licenciatura, eu
tenho planos de futuramente fazer um mestrado e também de cursos que
possam me trazer mais conhecimentos, que me atualizem profissionalmente.

A professora expressou um ponto importante no que se refere a construção da
sua identidade profissional, visto que sua formação, tanto inicial como continuada,
emerge das suas necessidades e anseios, na perspectiva de uma melhor atuação no ofício

ISSN 2177-336X

8252

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

9

educativo, repercutindo em seu processo de desenvolvimento profissional.
Referindo-se à formação inicial, o professor Euclides acredita que o curso de
licenciatura em Matemática privilegiou a sistematização de conhecimentos específicos
mais direcionados a continuidade dos estudos em cursos de pós-graduação, afirmando
ser necessário um redirecionamento dessas ações curriculares, buscando trabalhar com
conhecimentos com os quais os professores irão lidar no contexto da educação básica.
Outro fator evidenciado pelo educador é a falta de disciplinas que busquem relacionar
os conteúdos acadêmicos com as vivências no contexto de atuação profissional, sobre
estas o professor afirma que
Na minha época, eu não sei agora com as grades novas se isso mudou,
entendeu, mas as áreas relacionadas diretamente para a questão do ensino (...)
são poucas e (...) são falhas (...) e aquelas que têm a gente não valoriza tanto,
como o estágio. O estágio é uma das disciplinas que as pessoas menos
gostam dentro da grade curricular, e era para ser mais valorizado, porque é aí
onde a gente vai conhecer como é o dia a dia de um profissional da educação.

A fala de Euclides evidencia os mesmos problemas que Hipátia e Sofia
revelaram, porém ele acrescenta um fator novo, que envolve a não valorização dos
estágios na formação inicial do professor de Matemática.
Como experiência formativa que Euclides vivenciou no contexto do
subprojeto, destacam-se “Os momentos de discussão com os outros: alunos e
acadêmicos. A gente trabalha as questões relativas às competências que temos que
aprender e, além disso, os estudos que a gente fez para buscar estratégias e
metodologias para poder ensinar determinados conteúdos”. O professor explicita que as
experiências vivenciadas no contexto do subprojeto lhe auxiliaram em seu processo de
inserção no contexto docente por intermédio da atuação em instituições públicas de
educação básica, como afirma a seguir
Quando eu iniciei (como profissional da educação básica) eu não tinha
terminado ainda a faculdade, mas mesmo assim, pelo período em que eu
passei no PIBID, que estava vivenciando o contexto escolar, eu já me sentia
bem mais seguro para lidar com aquela realidade (...) que está presente até
agora na minha vida profissional. Propiciou-me segurança, e lógico,
experiência.

A experiência torna-se um fator importante no percurso docente quando se
constitui como elemento reflexivo que conduz o professor a busca por saberes que
contribuam na melhoria do seu exercício profissional, sendo necessária a reflexão sobre
as vivências no contexto escolar, de forma que essas experiências tenham sentido e
finalidade no processo de construção da identidade dos professores.
Segundo o docente, a participação como bolsista do PIBID repercute em sua
prática, afirmando que “Me proporcionou experiência, aprendizagem e segurança na
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hora de sistematizar os conhecimentos”. A vivência no contexto do programa
possibilitou a Euclides o contato com práticas e saberes diversificados. Desse modo,
buscou incorporar em sua prática pedagógica elementos que considerou relevantes. Esse
aprendizado foi importante, pois contribuiu para sua identificação com a profissão
docente. No que concerne as questões de relacionamento com os discentes, o professor
expõe que
Tem momentos de respeito, de carinho com os alunos, de estar mais próximo,
como também tem momentos que temos que ser mais rígidos com alguns
alunos, principalmente em relação a questão de incentivo, de que eles estejam
atentos e de disciplina para que atentem para o que está sendo repassado.

Pela observação realizada em sua sala de aula, constata-se que Euclides possui
uma boa relação com os alunos, domínio de sala e sempre busca o diálogo com os
estudantes, embora a quantidade numerosa de educandos (45 alunos) comprometa, por
vezes, o andamento da aula, em que o professor precisa chamar a atenção de alguns com
veemência para que eles se concentrem e tenham atenção no desenvolvimento das
práticas que o educador delineia.
Em relação à formação acadêmica, o professor Arquimedes a divide em dois
momentos. O primeiro refere-se ao período anterior ao ingresso no PIBID. O docente
destaca que a formação era meramente teórica, sem vínculos com a futura atuação
profissional e o segundo momento se refere ao período após o ingresso no PIBID, em
que o educador evidencia o atrelamento entre os conhecimentos sistematizados na
universidade e sua relação com a prática, nas instituições escolares em que os mesmos
desenvolviam suas atividades, afirmando que
A primeira parte que era só de estudo (teórico), a gente pensava que estava na
escola ainda (educação básica), onde a qualquer momento a gente podia
passar de qualquer jeito, não interessava o que a gente vinha aprendendo.
Antes do PIBID a gente ficava meio naquela só de estudar para prova e a
formação acadêmica para professor ficava um pouco a desejar e quando eu
entrei no PIBID ficou meio assim, tudo o que eu estudava eu já ia pensando
como era a forma deu colocar em sala de aula. Antes era uma percepção
teórica, mais de acúmulo de conhecimento, depois foi que foi mais para a
parte prática.

A reflexão do professor mostra que a sua inserção no contexto do subprojeto
contribuiu para a percepção da relevância do atrelamento entre teoria e prática na ação
docente, redirecionando sua postura na busca da equidade entre os conhecimentos
teóricos e práticos da profissão. Como experiências formativas relevantes em seu
processo de formação inicial, o professor Arquimedes destaca
O que eu achei mais interessante no PIBID foi a parte de escrever artigos,
apesar de ser uma parte chata, mas até então a gente ficava naquela formação
de professores e não via a parte relativa a elaboração de coisas práticas e
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depois a parte científica, relativa a sistematização de conhecimentos, então a
parte interessante foi essa, escrever artigo, apresentar, perder a vergonha de
estar apresentando trabalhos sobre as práticas desenvolvidas no programa e
dentro do PIBID eu apresentei dois artigos ainda, no qual achei super legal.

O professor destaca a oportunidade de pesquisa a partir das ações
desenvolvidas no contexto do PIBID, mediante a escrita de artigos científicos afirmando
que esse fator contribuiu na perda da timidez e no incentivo à leitura, bem como o
desenvolvimento da habilidade da escrita científica, que é uma das grandes dificuldades
dos acadêmicos, visto que no curso de Matemática o foco principal é o estudo dos
conteúdos específicos.
Arquimedes afirma que as experiências diferenciadas que o mesmo vivenciou
no contexto do PIBID repercutem de forma positiva em sua prática docente, mediante o
incentivo ao uso de outros recursos didático/pedagógicos, além do livro didático,
explicitando, também, a relevância da pesquisa sobre a prática exercida e a
aprendizagem com os outros professores
Sempre que a gente ia elaborar uma atividade no PIBID a gente teria que
estudar, ver o que se encaixa na prática, ver o que daria para utilizar de
recurso tecnológico, essas coisas. Então sempre que eu vou pensar em um
conteúdo eu já imagino, já saio pesquisando o que a gente pode fazer de
prático naquilo, o que a gente pode fazer para incentivar os alunos a prestar
mais atenção. Então foi isso que realmente me fez gostar do PIBID. A gente
tende a aprender a cada ano que passa, a gente vai se adaptando.

Observa-se a reflexão crítica do jovem professor acerca da importância do
trabalho dialético entre teoria e prática, de forma que os estudantes possam vislumbrar o
conhecimento como algo presente em seu contexto cotidiano em que os saberes
matemáticos sejam enfocados como algo constituído historicamente em decorrência de
problemas reais do contexto social e que evoluem, adequando-se as necessidades do
mundo moderno. No que se refere à relação com os estudantes, Arquimedes afirma que
Considero boa, em um nível de afinidade. Tem os alunos que nunca vão
gostar da gente, mas os que não gostam da gente são os que não gostam de
ninguém, vão para a escola a força, mas de forma geral considero boa a
relação com os alunos, raramente discuto com algum aluno em sala de aula, é
uma relação agradável.

Mediante a observação da aula ministrada pelo docente, afirma-se que o
mesmo possui uma boa convivência com os estudantes, explicitando esse fator através
do diálogo e da relação dialética de cordialidade entre ambas as partes. Os educandos
respeitam os momentos da aula, há a o momento da acolhida, da retomada dos
conteúdos

da

aula

anterior,

da

introdução

ao

novo

assunto,

da

explicação/exemplificação e da prática, em que os estudantes sabem a hora de falar e de
ouvir. Os últimos quinze minutos da aula o docente reserva para a motivação dos alunos
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através da oralidade, deixando também um tempo disponível para que os alunos possam
interagir entre si.
5 Considerações finais
Observa-se na fala dos professores investigados que, de maneira geral, o
princípio formativo inicial que tiveram encontrava-se vinculado a sistematização de
conhecimentos específicos, sem vínculos com a prática. Cada professor iniciante
vivenciou experiências similares no contexto do PIBID, em decorrência do
planejamento coletivo, atuação dos bolsistas nas instituições escolares, conforme relato
dos próprios docentes, mas a forma como cada um incorporou estes elementos a sua
prática evidencia a singularidade de cada ser, pois cada docente procura adaptar os
conhecimentos adquiridos ao ambiente de trabalho em que atua, evidenciando a
complexidade da ação docente e a necessidade de aperfeiçoamento ao longo do percurso
profissional. O conjunto das experiências diversificadas que Hipátia, Sofia, Euclides e
Arquimedes vivenciaram no contexto do PIBID e exercitam na sua prática docente têm
contribuído no processo de desenvolvimento profissional de cada educador.
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POLÍTICA, DESAFIOS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

Este painel enfatiza a temática da formação de professores e alguns dos desafios
relacionados à temática na contemporâneidade. O painel objetiva articular reflexões
sobre propostas e práticas na formação de professores para a Educação Básica,
abordando aspectos do tema explicitado, mediante abordagens diversas. No primeiro
texto, apresenta-se um estudo teórico que indaga sobre a formação necessária do
professor para o contexto social vigente, à luz da abordagem do professor
criticoreflexivo. Destaca-se no escrito a importância da reflexão contínua sobre a
própria prática docente, de forma individual e coletiva, considerando o contexto local e
global. O segundo trabalho investigou contribuições das atividades de um dos
Programas voltados à formação docente desenvolvido pelo governo federal: o PIBID.
Ressalta-se a formação do professor que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, orientada a romper com a dicotomia entre teoria e prática. Os dados
analisados revelam mudanças de concepções dos futuros professores sobre a
Matemática e seu ensino. No artigo que encerra este painel destaca-se uma experiência
de formação continuada de professores de Matemática com o uso de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC). Discute-se a escassez de ofertas dessa modalidade
em áreas específicas do conhecimento, como no ensino de Matemática. Nesses casos, o
poder público vem relegando tal responsabilidade aos próprios docentes, que ficam a
cargo de iniciativas individuais na busca por formação, o que impõe dificuldades à
qualificação em serviço desses profissionais. A articulação dos textos pretende oferecer
ao leitor um panorama abrangente de práticas no campo da Educação Básica,
considerando-se a profissão docente e os impactos de políticas públicas nas práticas
desses profissionais, além do papel e da contribuição que tais políticas podem favorecer
ao desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Formação de Professores, Tecnologia da Inf e Comunicação, Ensino
De Matemática
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NOS
ANOS INICIAIS: IMPLICAÇÕES DO PIBID
Maria Auricélia Gadelha Reges
Universidade Estadual do Ceará
RESUMO: O presente artigo trata das experiências desenvolvidas no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) no Curso de Pedagogia para a
formação dos bolsistas na área da Matemática. O Pibid objetiva fortalecer a formação
inicial de professores, buscando romper com a dicotomia teoria e prática. Entre 2011 e
2013, o subprojeto Pedagogia realizou atividades em duas escolas municipais. O
subprojeto, objeto desta investigação foi desenvolvido no campus Limoeiro do NorteCE. Esta pesquisa objetivou investigar as possíveis contribuições das atividades
desenvolvidas no Pibid para a formação do professor que ensina Matemática nos anos
iniciais. Como referencial teórico utilizamos Freire (1997), Alarcão (2003), Cury
(2004), Fiorentini (2003) e Huete & Bravo (2006). Para responder a questão do estudo
nos utilizamos de uma abordagem qualitativa de caráter descritivo, a partir de fontes
bibliográficas e da análise de relatórios elaborados pelas bolsistas no decorrer do projeto.
Constatou-se que as vivências oportunizadas pelo Pibid propiciaram aos bolsistas
momentos de formação que foram relevantes, inclusive possibilitando mudanças de
concepções em relação à disciplina. A participação em seminários temáticos,
minicursos, oficinas e grupo de estudos ampliou os conhecimentos dos bolsistas na área
da Matemática. Conclui-se que a articulação entre teoria e prática, universidade e escola
na formação inicial de professores, através do Pibid favoreceram mudanças
significativas tanto no aspecto pessoal como profissional dos bolsistas. Espera-se ter
despertado a necessidade e o desejo de aprofundar conhecimentos sobre a formação de
professores, sobre a docência, sobre escola e, mais especificamente, sobre o ensino e a
aprendizagem da Matemática.
Palavras-chave: Formação de professores. Pibid. Matemática.
INTRODUÇÃO
A formação de professores vem sendo pauta de discussões de interesse nacional
há algum tempo como um dos fatores contribuintes para a melhoria da escola básica.
Nas duas últimas décadas, a partir da LDB nº 9.394/96, foram propostas mudanças
curriculares nos cursos de licenciaturas tendo como base as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior.
Em termos de políticas públicas para a formação de professores a Coordenadoria
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, através da Diretoria de
Formação de Professores da Educação Básica – DEB, atua em duas linhas de ação,
sendo uma no estímulo à formação inicial de professores da Educação Básica através de
cursos de licenciaturas especiais, por meio do Plano Nacional de Formação de
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Professores da Educação Básica – PARFOR e outra, através de um conjunto de
programas voltados para a valorização do magistério. Dentre esses programas estão o
Programa de Consolidação das Licenciaturas – Prodocência, o Programa de Apoio a
Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores – Life e o Programa de
Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid. Neste trabalho, financiado com apoio da
CAPES, trataremos do Pibid no Curso de Pedagogia de um dos campi da UECE.
(http://www.capes.gov.br/educacao-basica).
Uma das propostas do Pibid é fortalecer a formação inicial e valorizar o
magistério, ao mesmo tempo em que serve como um suporte para a formação
continuada de professores da escola pública, colaborando assim para a melhoria da
educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de
projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior
(IES) em parceria com escolas da rede pública de ensino e promove a inserção dos
estudantes no contexto dessas escolas desde o início da sua formação acadêmica para
que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da
licenciatura e de um professor da escola. (http://www.uece.br/pibid/)
O Pibid tem como objetivos:
a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação
b)
c)

d)

e)

f)

básica;
contribuir para a valorização do magistério;
elevar a qualidade da formação inicial
de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre
educação superior e educação básica;
inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação
em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e
contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos
de
licenciatura.
(http://www.capes.gov.br/educacaobasica/capespibid)

A Universidade Estadual do Ceará – UECE foi inserida neste programa
concorrendo ao Edital CAPES/DEB Nº 02/2009, com a proposta institucional intitulada
A Vida Docente na Escola: aprender e ensinar pela pesquisa contemplando seis
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licenciaturas em quatro dos campi da UECE. Para Freire (1999), é necessário que o
professor entenda que “faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a
pesquisa" e que, portanto, “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (p.32).
Dessa forma, é fundamental que, “em sua formação permanente, o professor se perceba
e se assuma, porque professor, como pesquisador” (p.32).
Em 2011, através do Edital CAPES/DEB Nº 001/2011, o programa foi ampliado,
compondo-se de seis novos subprojetos no campo das Ciências da Natureza e
Matemática e 02 no das Ciências Humanas, sendo três deles relacionados à Matemática.
Um desses subprojetos foi desenvolvido no campus Limoeiro do Norte na Faculdade de
Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM e concretizou-se no curso de Pedagogia.
O subprojeto acima citado, intitulado A formação do professor para o ensino de
matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental: uso de metodologias alternativas
na construção de conceitos teve como objetivo principal oportunizar aos bolsistas
processos e metodologias que favoreçam a construção dos conceitos matemáticos.
Para responder à pergunta de partida deste estudo – “em que medida as
atividades desenvolvidas no Pibid contribuiram para a formação das bolsistas em
relação ao ensino de Matemática nos anos iniciais?”, elegemos como norte as seguintes
questões:
● Qual a visão dos licenciandos sobre a Matemática antes da sua participação no

Pibid?
● Como ocorreu o envolvimento dos bolsistas com a Matemática nos momentos de

formação propiciados pelo Pibid?
● Como a formação possibilitada pelo Pibid se relaciona com as perspectivas

teóricas de formação de professores para o ensino de Matemática nos anos
iniciais?
● O que mudou nas concepções dos licenciandos sobre o ensino de Matemática

segundo eles mesmos?
● Que avaliação os bolsistas fazem da formação oportunizada pelo programa?

Os sujeitos investigados para este estudo foram os licenciandos, com idade entre
18 e 25 anos que cursavam entre o 2º e o 8º semestre do curso de Pedagogia, os
professores supervisores participantes do subprojeto e o núcleo gestor das duas escolas.
As respostas para essas questões foram colhidas de relatórios dos bolsistas de iniciação
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à docência e de professores supervisores e de depoimentos dos sujeitos que compõem o
núcleo gestor das duas escolas parceiras no programa. A seguir, discutiremos a
formação de professores em Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS
PRIMEIROS ANOS DE ESCOLARIZAÇÃO

Os professores que ensinam Matemática na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental têm sua formação inicial ou ainda no Magistério de 2º Grau ou
são licenciados em Pedagogia. Na sua trajetória acadêmica poucas são as oportunidades
de articulação entre o que estudam na universidade e o que ocorre na sala de aula na
educação básica.
Para o trabalho com a Matemática há somente uma disciplina, no caso do Curso
de Pedagogia da FAFIDAM/UECE, composta de dezessete encontros de quatro horasaula, o que não é suficiente para conhecer as teorias e as tendências metodológicas que
o futuro professor necessitaria para desempenhar a sua função na área, mesmo
considerando que os licenciandos já conhecem os conteúdos dos anos iniciais. Também
haveria necessidade de se compreender como ocorre a aprendizagem da matemática em
crianças, como elas constroem os conceitos matemáticos.
Edda Cury (2004) ressalta que
É possível considerar que os futuros professores concluem cursos de
formação sem conhecimentos de conteúdos matemáticos com os quais irão
trabalhar, tanto no que concerne a conceitos quanto a procedimentos, como
também da própria linguagem matemática que utilizarão em sua prática
docente. Em outras palavras, parece haver uma concepção de que o professor
polivalente não precisa “saber Matemática” e que basta saber como ensiná-la
(p. 76-77).

É importante destacar com Fiorentini (2004) que para ser professor de
matemática não basta ter um domínio conceitual e conhecer os procedimentos próprios
da referida ciência produzida historicamente. O professor, precisa,
conhecer seus fundamentos epistemológicos, sua evolução histórica, a
relação da matemática com a realidade, seus usos sociais e as diferentes
linguagens com as quais se pode representar ou expressar um conceito
matemático (ou seja, não apenas o modo formal e simbólico) (FIORENTINI,
2004, p. 3-4)

Os PCNs de Matemática (BRASIL, 1997) destacam que alguns problemas
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relacionados à disciplina têm relação com a formação do professor, muitas vezes
insuficiente perante as demandas atuais, o que gera consequentemente, práticas da sala
de aula que têm como norte o livro didático que muitas vezes é insatisfatório. Assim os
PCN de matemática abordam a necessidade de haver uma dinamização das
metodologias, com o intuito de transformar o processo de ensino e aprendizagem da
matemática. O ensino da matemática tem vivenciado: “procedimentos mecânicos,
desprovidos de significados para o aluno”. O que requer urgência em “reformular
objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis” com a realidade
(BRASIL, 1997, p. 15).
Vasconcelos (1998) aponta quatro aspectos do ensino tradicional que ainda
permeiam o ensino da matemática:
Há ênfase excessiva no cálculo numérico necessário para a resolução, o qual
constitui a formalização final da situação problema; uso de „palavras-chave‟;
não se trabalha com a compreensão do enunciado; não se identificam nem se
analisam as diferenças entre os diversos tipos de problemas. (1998, p. 54)

Esses aspectos apresentados pela autora são muito comuns na prática pedagógica
de professores e podem ter sua origem na formação inicial.
O ensino de Matemática não pode se resumir a resultados para problemas
automaticamente, através de memorização ou reprodução do modelo dado pelo
professor, mas, cabe ao professor proporcionar situações em que os alunos utilizem
processos mentais, independente da estratégia utilizada para este fim e possam
estabelecer relações entre conceitos matemáticos de modo a alcançarem uma
aprendizagem sólida e significativa para a sua atuação no mundo.
Huete & Bravo (2006) afirmam que “aprender conteúdos matemáticos que
possam ser proveitosos como as operações numéricas ou a medida, não é uma garantia
de uma posterior aplicação” (p.24).
Uma aprendizagem significativa obriga o aluno a observar, perguntar,
formular hipóteses, relacionar conhecimentos novos com os que já possui,
tirar conclusões lógicas a partir de dados obtidos. Enfim, exige que construa
paralelamente fatos, conceitos, princípios, procedimentos e estratégias
relativas ao conhecimento matemático. È importante distinguir esses
elementos se quisermos conhecer o entendimento que os sujeitos têm da
matemática. (HUETE & BRAVO, 2006, p.24)

Fiorentini (2003, p. 15) sugere, por parte dos pesquisadores, a temática da
formação continuada a partir da prática profissional que envolva saberes, habilidades,
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competências, pensamento e práticas, que poderão trazer valiosas contribuições para
uma formação inicial mais articulada com a realidade escolar. E afirma que “investigar
a própria prática é um desafio tanto para o professor da escola como para o professor
formador de professores”.
Alarcão (2003) considera que o papel do professor, diante da ênfase atualmente
dada ao sujeito que aprende é o de “criar, estruturar e dinamizar situações de
aprendizagem e estimular a aprendizagem e a auto-confiança nas capacidades
individuais para aprender” (p. 30). Nesse sentido, o professor precisa, além de conhecer
os conteúdos, propor, problematizar, estabelecer relações e coordenar as discussões no
sentido de se chegar às sistematizações e, posteriormente, às generalizações. O
professor não é mais aquele que informa, mas o que dá direção ao conhecimento. Sendo
assim, o professor precisa estar em constante processo de auto-formação e identificação
profissional.

CONTRIBUIÇÕES

DO

PIBID

PARA

A

FORMAÇÃO

INICIAL

DO

PEDAGOGO NA ÁREA DA MATEMÁTICA

O subprojeto PEDAGOGIA/FAFIDAM desenvolveu atividades diversificadas
nas duas escolas parceiras do programa. Dentre elas, podemos citar: a elaboração de
Diagnóstico do Ensino e da Aprendizagem de Matemática, através do perfil dos
professores e dos alunos de 4º e 5º anos, entrevistas com os professores e testes com os
alunos para identificar o seu desempenho, sessões de estudo, planejamento, execução e
avaliação de Projetos de Trabalho, atividades de monitoria para os alunos com
dificuldades em Matemática, observação e regência de aulas, planejamento, organização
e realização de seminários temáticos envolvendo os blocos de conteúdos de matemática
sugeridos pelos PCNs, minicursos sobre a Teoria dos Campos Conceituais e oficinas
sobre jogos didáticos da Matemática nas escolas e em eventos na universidade.
Além desse conjunto de atividades, os bolsistas também elaboraram,
apresentaram e publicaram trabalhos em eventos científicos. O objetivo do subprojeto
foi proporcionar aos bolsistas vivenciarem atividades relativas ao exercício da docência
de modo a fortalecer a sua formação na área da Matemática.
A investigação envolveu estudos teóricos e a inserção das próprias bolsistas na
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dinâmica da escola através das vivências das atividades supracitadas. Trata-se de um
estudo de caso, para o qual se utilizou como instrumento para a coleta de dados os
relatórios produzidos durante o desenvolvimento do subprojeto.
Participaram do programa a coordenadora de área, quatorze bolsistas de
iniciação à docência e dois professores supervisores, um de cada escola. Neste trabalho,
denominaremos as bolsistas de iniciação à docência – ID – por números, as professoras
supervisoras como PS1 e PS2 e o núcleo gestor das escolas como NG Escola 1 e NG
Escola 2.
Oliveira (2012) destaca o PIBID, como uma, dentre outras, das iniciativas
presentes nas instituições que formam professores, que pode possibilitar uma
aproximação maior dos acadêmicos com as situações vivenciadas nas escolas, durante
os cursos, contribuindo para que o futuro professor possa desenvolver habilidades e
saberes necessários para a futura docência. O autor acrescenta que
as atividades de sala de aula vivenciadas por estudantes-professoras, ações de
extensão ou a participação como bolsista do PIBID contribuem para a
emergência de saberes construídos do e no contexto. Saberes mobilizados e
empregados na prática cotidiana, saberes esses que dela se origina de uma
maneira ou de outra, e que servem para dar sentido às situações de trabalho
que lhes são próprias. Assim, os professores ao identificarem as situaçõesproblema no mundo da escola, estão também envolvidos com a produção de
saberes próprios deste contexto (OLIVEIRA, 2012, p. 100).

Retomando o problema de pesquisa que procurou conhecer a contribuição do
Pibid para a formação inicial dos bolsistas na área da matemática, apresentaremos as
análises das questões de pesquisa.
A primeira questão dizia respeito à visão dos licenciandos sobre a Matemática
antes da sua participação no Pibid, ao seu envolvimento com a disciplina, à facilidade
ou dificuldade com relação aos conteúdos. Os depoimentos revelam que:
ID 3 – “não imaginava que pudessem existir maneiras atrativas e dinâmicas de aprender
matemática, visto a metodologia utilizada em sala. E que apesar de estar tão presente no
nosso dia a dia a matemática ainda parece muito distante do nosso cotidiano”
ID 8 - “gostava da disciplina ate a 8ª série, mas a partir do 1º ano do Ensino Médio surgiu
o desinteresse para com a disciplina”.
ID 11- “sempre tive dificuldades em matemática nos anos de escolarização, creio que
muitas dessas dificuldades estão relacionadas à metodologia utilizada na disciplina”.

Todos esses depoimentos mostram o distanciamento e mesmo a aversão que
algumas bolsistas sentiam ao iniciar o Pibid com relação à Matemática. Muitas delas
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afirmaram que a única preocupação ao assumir a condição de bolsista era o subprojeto
estar relacionado a essa área.
Quanto à segunda pergunta, sobre como ocorreu o envolvimento dos bolsistas
com a Matemática nos momentos de formação propiciados pelo Pibid? As bolsistas
relataram como importantes os Seminários Temáticos sobre cada um dos blocos de
conteúdos sugeridos pelos PCNs, os minicursos sobre a Teoria dos Campos Conceituais
e as Oficinas de jogos na área da Matemática.
ID 2 – “Considero que a participação no PIBID trouxe significativas contribuições para
minha formação docente. As leituras possibilitadas, voltadas diretamente à prática docente,
embasavam a realização das práticas orientadas e possibilitavam a reflexão crítica sobre a
melhor forma de fazê-las. Bem como a apropriação das teorias nos ajuda a desenvolver a
capacidade de escrever, tão fundamental ao professor, visto que muitos teóricos defendem
que o professor deve ser pesquisador.”
PS 1 – “Aprendi, com as múltiplas experiências adquiridas nos estudos, oficinas, e
seminários desenvolvidos no Pibid, a valorizar o saber individual dos alunos, as diferentes
estratégias de cálculo por eles criadas e a identificar os tipos de situações problema mais
adequadas para desenvolver o raciocínio matemático dos alunos.”

Ao interrogar sobre as perspectivas teóricas na formação para o ensino de
matemática nos anos iniciais, percebemos como as bolsistas valorizaram os estudos
realizados ora no Grupo de Estudos em Educação Matemática, ora nas reuniões
semanais na universidade ou ainda nas atividades desenvolvidas nas escolas citadas
anteriormente.
Uma bolsista revelou que apesar do medo inicial de não saber ensinar
matemática, descobriu que com o trabalho em equipe e a leitura das teorias é capaz de
desenvolver um bom trabalho e contribuir para elevar qualitativamente o nível de
aprendizagem dos alunos.
ID 2 – “O planejamento das aulas de monitoria e de outras ações, como os seminários
temáticos, permitia-nos elaborar e avaliar em um segundo momento os procedimentos
metodológicos adequados a cada faixa-etária de idade e ao conteúdo.”
ID 5 – “O PIBID tem contribuído muito para aumentar meu desempenho na utilização de
metodologias, pois, antes não conhecia essas metodologias e não teria segurança e nem
conhecimentos para aplicar em sala de aula. Hoje compreendo os objetivos pedagógicos
dos jogos, bem como a importância para a construção do conhecimento para os alunos.”
ID 8 – “O planejamento das aulas de monitoria e de outras ações, como os seminários
temáticos, permitia-nos elaborar e avaliar em um segundo momento os procedimentos
metodológicos adequados a cada faixa-etária de idade e ao conteúdo”.
ID 11 - “A partir das atividades vivenciadas no PIBID, como os seminários temáticos,
consigo tirar muitas dúvidas com relação aos conceitos matemáticos e aprendo novas
formas de ensinar matemática”.
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Conforme podemos ver as bolsistas destacaram os seminários temáticos como
importantes veículos de discussão dos conteúdos matemáticos e o conhecimento de
metodologias alternativas para o trabalho com os alunos, ou seja, aprenderam novas
formas de explorar os conteúdos para os alunos e de forma lúdica, através de jogos.
Tudo fundamentado em teorias, pesquisadas em livros e artigos.
Uma das questões da investigação foi o que mudou nas concepções dos
licenciandos sobre o ensino de Matemática segundo eles mesmos? Os bolsistas
responderam que não só modificaram as concepções sobre a Matemática e sobre como
se ensina e como se aprende os conceitos matemáticos como afirmaram ter preenchido
muitas lacunas de sua formação escolar em relação aos conteúdos explorados.
ID 1 – “Ao participar das atividades de monitoria percebi que um dos grandes desafios no
ensino da matemática é desenvolver novas metodologias de ensino, mas vejo que essas
novas metodologias são possíveis e até muito necessárias para que os alunos possam
despertar maior interesse pela matemática.”
ID 9 - “Minha maneira de ver o ensino mudou totalmente, agora sinto prazer em entender
as dificuldades dos alunos, e gosto de estudar sobre os assuntos para cada vez me
aprimorar mais”.
ID 10 - Agora eu vejo o ensino de matemática de outra forma, pois a monitoria e os
estudos realizados no PIBID me ajudaram bastante na compreensão do ensino da
matemática e me possibilitou ver como ela pode ser transmitida para as crianças de uma
forma divertida, em que se aprende por meio de jogos, e como a matemática apesar de
conter tantos cálculos pode não ser tão complicada como se imagina.

Percebe-se que os bolsistas em sua maioria acreditam que o programa contribuiu
para o desenvolvimento de uma visão diferente quanto ao ensino de matemática.
Revelaram que antes do Pibid não gostavam da disciplina e escolheram o curso de
Pedagogia porque não via Matemática. Depois das experiências desenvolvidas passaram
a ver que existem outras formas de desenvolver o ensino e a aprendizagem da disciplina.
A última questão da pesquisa referiu-se à avaliação que os bolsistas fazem da
formação oportunizada pelo programa. As falas dos sujeitos investigados revelam um
modo positivo de ver o Pibid, conforme veremos:
ID 2 – “Considero que a participação no PIBID trouxe significativas contribuições para
minha formação docente. As leituras, as práticas orientadas, a reflexão crítica sobre a
melhor forma de fazê-las, a apropriação das teorias nos ajuda a desenvolver a capacidade
de escrever, tão fundamental ao professor, visto que muitos teóricos defendem que o
professor deve ser pesquisador. Merecem destaque, o desenvolvimento da capacidade de
iniciativa, da linguagem, a apropriação de metodologias alternativas para o ensino, o
aprender com as qualidades dos outros (...). Para pesquisar é necessário aprofundar os
conhecimentos sobre a temática pesquisada, o que enriquece o vocabulário e os
conhecimentos acumulados, bem como o aperfeiçoamento da escrita, características
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imprescindíveis para o profissional docente.
ID 6 - Aprendi, a valorizar o saber individual dos alunos, as diferentes estratégias de
cálculo por eles criadas e a identificar os tipos de situações problema mais adequadas
para desenvolver o raciocínio matemático dos alunos.
ID 13 - Superei barreiras como a timidez, desenvolvi minha escrita, aprimorei meu
vocabulário, estudei teóricos, participei das monitorias, regência de aula (...) atividades
bastante importantes para conhecer de perto como é ser professor e as dificuldades
enfrentadas.
NG 1 - O desenvolvimento de Estudos, Seminários e Oficinas proporcionou aos bolsistas
do Pibid e às professoras a oportunidade de aprimorar conhecimentos teóricos e
metodologias de ensino da Matemática. A Monitoria com alunos produziu mudanças
significativas na forma de resolverem situações problema. Os testes aplicados
evidenciaram evolução no uso de estratégias de resolução, que agora vão além do
algoritmo mecânico.

Os resultados da investigação apontam que o Pibid no curso de Pedagogia da
FAFIDAM/UECE trouxe importantes contribuições para a formação dos bolsistas como
futuros professores que ensinarão Matemática nos primeiros anos de escola. Grande
parte delas modificou a visão que tinha da disciplina antes dos estudos e das
experiências desenvolvidas no subprojeto. Conheceram teorias antes desconhecidas,
tiveram acesso a fontes de pesquisa que apresentavam metodologias diferentes do que já
haviam visto e produziram recursos didáticos e jogos para o ensino de matemática com
os alunos, sendo utilizados nos momentos de monitoria com os alunos da escola básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa de que trata este artigo teve como objetivo investigar as possíveis
contribuições das atividades desenvolvidas no Pibid para a formação do professor que
ensina Matemática nos anos iniciais.
Desse modo, a análise dos dados evidenciou que as bolsistas sentiram-se
contempladas com a formação possibilitada pelo Pibid na sua formação para o ensino de
Matemática, reconhecendo as mudanças de concepção acerca do ensino de Matemática
nos primeiros anos de escolarização.
Pode-se afirmar que os bolsistas que permaneceram durante todo o período de
desenvolvimento do subprojeto avançaram com relação à produção textual, verificada
em seus relatórios, à capacidade de elaborar planos de aulas, ao aperfeiçoamento das
habilidades de expressão oral e corporal, à maior segurança para enfrentar os desafios e
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ao compromisso com a própria formação.
Esperamos ter despertado a necessidade e o desejo de aprofundar conhecimentos
sobre a formação de professores, sobre a docência, sobre escola e, mais especificamente,
sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática.
Finalizamos essas considerações acreditando que as vivências realizadas por
ocasião do subprojeto tenham sido experiências significativas para os envolvidos
diretamente ou indiretamente, sobretudo para os licenciandos, para que nesta trajetória
entre a universidade e a escola tenham aberto novos caminhos e estejam fortalecendo a
identificação com a docência ou descobrindo que não é este o caminho a ser trilhado
profissionalmente.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A CONTEMPORANEIDADE:
REFLEXÕES À LUZ DA TEORIA DO PROFESSOR CRÍTICO REFLEXIVO
Valdriano Ferreira do Nascimento
Universidade Estadual do Ceará
RESUMO: Este trabalho faz uma abordagem reflexiva sobre a formação do educador
para a contemporaneidade. Teve como objetivo discorrer sobre a formação do professor
para atuar no contexto social vigente. Esta reflexão deu-se através de um exame teórico
e os principais autores que embasaram este estudo foram aqueles que discutem a
formação do professor na perspectiva da teoria do professor crítico reflexivo, dentre eles:
Pimenta (2000); Pimenta e Guedin (2002), Tardif & Lessard (2007), Zeichner (1992), e
outros. Após o estudo realizado, conclui-se que as reflexões apontam para que o
professor assuma uma postura de professor crítico-reflexivo, sendo capaz de fazer a
reflexão contínua sobre sua própria prática, de forma individual e coletiva, considerando
o contexto local e global em que se insere ou interagem os sujeitos envolvidos em seu
fazer docente; o professor deve construir em sua formação, saberes para desenvolver a
metodologia do diálogo, em que a reflexão e análise dos conteúdos trabalhados,
articulados ao cotidiano dos educandos favoreçam a leitura e compreensão do “mundo”
por estes, enquanto sujeitos formados pelos aspectos históricos e culturais do seu
contexto; bem como, ter capacidade para perceber a importância do planejamento para o
fazer pedagógico, detectar as dificuldades e necessidades, e dessa forma re-planejar sua
prática, compartilhando e buscando junto aos seus colegas, experiências e subsídios
para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Formação. Professor crítico-reflexivo. Contemporaneidade.

INTRODUÇÃO

A formação do professor tem sido tema de discussão por muitos teóricos
pesquisadores na área da educação. Estes vem tecendo várias reflexões acerca da
construção do perfil do professor para exercer sua ação pedagógica no atual contexto
profissional. Contexto este, complexo e diversificado, marcado por uma sociedade
globalizada cuja estrutura apresenta por um lado o otimismo ante a perspectiva dos
grandes avanços científicos e tecnológicos, e por outro, as contradições e paradoxos do
processo de exclusão de grandes contingentes de indivíduos dos bens materiais e
culturais.
Nessa conjuntura de incertezas inúmeros desafios se interpõem à educação
escolar, exigindo deste profissional, conhecimentos necessários para fazer de sua prática
um espaço de socialização e construção de conhecimentos essenciais para a formação de
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sujeitos com capacidade de inserção e de convívio, neste meio, de forma a contribuir
com a continuidade da construção de uma sociedade, cujo critério básico de organização
é “o de qualidade de vida humana coletiva [...] alicerçada na conjuntura correta dos
conceitos de liberdade e equidade [...]” (SANDER, 1984, p. 137).
Nestes termos, torna-se relevante buscar subsídios para responder à seguinte
indagação: qual a formação necessária ao professor para o contexto social vigente? Para
responder a esta indagação, surgiram no decorrer deste estudo, vários desdobramentos
analíticos

decorrentes

deste

questionamento

central,

fundamentais

para

o

aprofundamento de questões relevantes que constituem as bases dos saberes necessários
para a construção do perfil deste profissional capaz de exercer uma interação crítica
com a realidade sócio-cultural na perspectiva da totalidade dialética.
Assim, o que se objetivou com a pesquisa que deu origem a este artigo científico
foi discorrer sobre a formação do professor para atuar no contexto social vigente.
Para tanto, recorreu-se a um processo de pesquisa bibliográfica, buscando nas
obras de autores renomados que tratam do objeto de estudo em questão, elementos
conceituais para a elucidação, análise e aprofundamento de resultados que
possibilitaram a elaboração de sínteses ao longo deste trabalho. Os principais teóricos
que embasaram este estudo foram aqueles que discutem a formação do educador na
perspectiva da teoria do professor crítico reflexivo, dentre eles: Pimenta, Tardif, Lessard,
Zeichner e outros.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A CONTEMPORANEIDADE

Ao iniciar o processo de profissionalização para o magistério, em nível de
graduação, seja no curso de pedagogia ou qualquer outra licenciatura, a pergunta básica
que o principiante precisa fazer é: por que escolhi ser professor ou professora? Isto é
importante, porque dependendo da resposta, o desafio da construção da identidade deste
profissional terá conseqüências diferenciadas. Ou seja, se a resposta for, por exemplo,
somente, porque “gosta de criança”, talvez este sujeito não construa tal identidade de
forma a dar conta das exigências da profissão docente, considerando sua complexidade
e diversidade. Agora, se a resposta for, por exemplo, porque o sujeito se identifica com
a causa do educar e com a vasta gama de facetas e elementos que envolvem a
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organização e efetivação deste ato, os quais, obviamente são desafiadores, este deve
assumir a responsabilidade de construir os saberes docentes necessários para enfrentar a
problemática da sua prática, enquanto profissional identificado e com possibilidade de
colocar em ação estratégias eficazes de transformação, não do meio escolar no sentido
estrito, mas da realidade social em sentido amplo. Pois conforme Tardif e Lessard,

Uma profissão, no fundo, não é outra coisa senão um grupo de
trabalhadores que conseguiu controlar (mais ou menos completamente,
mas nunca totalmente) seu próprio campo de trabalho e o acesso a ele
através de uma formação superior, e que possui uma certa autoridade
sobre a execução de suas tarefas e os conhecimentos necessários à sua
realização (2007, p. 27).

Pensar a formação do professor para atender às reais exigências do contexto
vigente, é pensar em um profissional com competência necessária para fazer de sua
prática docente, um ato de reflexão teórico-prática, individual e coletivo, que se traduza
em um processo de formação de sujeitos para o exercício da cidadania. Por outro lado, é
pensar que as condições viabilizadoras de conquistas neste sentido, não dependem
apenas da boa vontade individual deste ou daquele segmento, mas de um amplo
movimento intelectual, político e cultural. De acordo com Arroyo:
A história do magistério não se escreve isolada dos processos culturais
mais amplos, das idéias e valores, da herança histórica que vem
consolidando uma determinada cultura social e política, nem dos
interesses das classes, dos governos, das forças econômicas que
podem fazer avançar ou retardar a consolidação da cultura (2000, p.
189).

Quanto

à

competência,

parafraseando

Rios

(2001),

corresponde

ao

desenvolvimento das dimensões: técnica, política, ética e estética, profundamente
articuladas. Ou seja, o professor precisa não só dominar os conteúdos da área específica
que trabalha, mas também, definir finalidades, assumindo cotidianamente, atitudes
críticas para transformação da realidade em seu sentido amplo.
A dimensão técnica da competência compreendem as habilidades para lidar com
o conhecimento, valores, regras e situações envolvidos no processo de ensino e de
aprendizagem, ensejando torná-lo significativo para o educando, enquanto sujeito social
humanizado. A dimensão ética supõe o compromisso que refere-se ao exercício
adequado de sua função, com dinamismo e atitudes que atendam ao ofício da sua
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profissão. A exemplo disto, pode se citar, dentre outros, respeito aos horários,
assiduidade, preenchimento de documentos, participação em eventos, atendimento as
reais necessidades da aluno. Já a dimensão estética corresponde aos valores, da beleza
do fazer bem e da dignidade humana.
A práxis, fenômeno multifacetado, implica em uma epistemologia. Sendo assim,
envolve múltiplos processos e estratégias de produção, sistematização e disseminação
do conhecimento. Nessa concepção a escola emerge como lócus, por excelência de
pesquisa e produção do saber. Ou seja, como espaço de múltiplas possibilidades, onde
educador e educando interagem de forma crítica nesses processos, contribuindo para a
ampliação de condições de inserção crítica dos sujeitos na sociedade vigente, marcada
pelos antagonismos e desafios colocados, principalmente, pelos avanços científicos e
tecnológicos.
Neste sentido, o professor precisa ter acesso no processo de sua formação, tanto
inicial como continuada, aos saberes necessários para garantir a eficácia de sua atuação
no processo de ensino e de aprendizagem, na perspectiva de uma formação plena dos
educandos, a qual deve estar significativa, técnica e dialeticamente articulada à
realidade. Como afirma Pimenta (2000), os saberes necessários a prática pedagógica do
professor são: saber do conhecimento, saber pedagógico e o saber da experiência.
O saber do conhecimento trata-se, em síntese da competência do educador em
relação conteúdo de sua área. Os saberes pedagógicos estão relacionados ao
conhecimento dos elementos didáticos e metodológicos necessários para facilitar a
sistematização dos conteúdos trabalhados. Já o saber da experiência comporta toda a
vivência acumulada, durante a formação e a prática do educador, desde sua vida
estudantil na educação básica, sua formação inicial na Universidade e sua prática de
educador.
Para isso, torna-se necessário um processo de formação de professores, inicial e
contínuo, cuja referência principal é a prática como elemento de análise e reflexão
coletiva, com vistas à formulação, fundamentação e gestão de situações pedagógicas de
ensino e de aprendizagem articuladas às demandas do contexto social e escolar. Deve-se
ter como referência o trabalho coletivo, assumindo atitudes participativas, reflexivas e
investigadoras. Considerando, assim, no desenvolvimento profissional uma ação que
envolve a combinação entre a formação inicial e a experiência profissional, parte de um
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projeto coletivo e contextualizado ou organicamente vinculado ao Projeto Político
Pedagógico. Pois é preciso perceber que “a prática profissional implica na atuação
coletiva dos professores sobre suas condições de trabalho incitando-os a se colocarem
em outro patamar de compromisso com o coletivo profissional e com a escola”
(PIMENTA, 2002, p. 44).
Nega-se, assim, uma prática de formação, historicamente disseminada, sem
autonomia intelectual, inviabilizadora de reflexão crítica e de trabalho em conjunto, a
falta de criatividade para enfrentar e se adaptar às novas situações do contexto atual e
sem condições de disseminar os conhecimentos adquiridos juntos aos educandos de
forma crítica e reflexiva.
Isto significa que, fazer a reflexão individual e coletiva sobre a prática é refletir
sobre o que se faz e sobre o que se vê fazer, buscando encontrar caminhos que
possibilitem a transformação da realidade encontrada, tornando a sala de aula em um
espaço instigante e propício para o estabelecimento de uma relação de afetividade
positiva e encorajadora da participação de todos no processo de ensino e de
aprendizagem. Instalando-se, como afirmava o mestre Paulo Freire (1996), a
metodologia do diálogo, em que a reflexão e análise dos conteúdos trabalhados,
articulados ao cotidiano dos educandos favorecessem a leitura e compreensão do
“mundo” por estes, enquanto sujeitos formados a partir e para a realidade históricocultural do seu contexto, atuando ao mesmo tempo, como sujeitos e agentes
construtores da história.
As políticas educacionais e a organização da escola devem criar condições para
que o professor na sua prática pedagógica possa atuar como mediador capaz de fazer a
reflexão na ação, buscando a transformação da realidade encontrada, como propõem os
teóricos da teoria do professor crítico reflexivo, “fazer a reflexão na ação, reflexão sobre
a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação” (PIMENTA E GHEDIN, 2002).
Instigado e sensível às problemáticas do seu cotidiano, o professor precisa
questionar, discutir, indagar e refletir criticamente, se colocando como sujeito de
possibilidades, contribuindo para elevar o interesse e a motivação de seus educandos,
ensejando na superação das dificuldades que os impedem de participar de forma efetiva
do processo de ensino e de aprendizagem e tornar sua aprendizagem mais significativa.
Diante da responsabilidade assumida e com o desafio de fazer cumprir sua
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função e contribuir com a efetivação da função social da escola, o professor precisa
refletir, cada vez mais, sobre sua prática, levantando questões do tipo: o que estou
fazendo? É suficiente? Preciso socializar e discutir com meus colegas questões que
envolvem o cotidiano da sala de aula? Ou sou capaz de resolver sozinho? A formação
que tenho basta para a efetivação do meu trabalho? Que significado tem o que faço? Os
modelos teóricos que embasam minha prática são suficientes para responder a
problemática que o contexto social apresenta? Ou existem outros? Como cheguei a ser
ou agir desta maneira? Como poderia fazer as coisas de um modo diferente?
Atuar na condição de professor crítico é fazer a reflexão continua de sua prática,
com o intuito de transformá-la, de forma a atender as exigências do contexto em que se
inserem todos os envolvidos no processo de construção e socialização do saber.

O professor tem de assumir uma postura de empenhamento
autoformativo e autonomizante, tem de descobrir em si as
potencialidades que detém. Tem de conseguir ir buscar ao seu passado
aquilo que já sabe e que já é e, sobre isso constituir o seu presente e o
seu futuro, tem que ser capaz de interpretar o que vê fazer, de imitar
sem copiar, de recriar, de transformar. Só o conseguirá se refletir
sobre o que faz e sobre o que vê fazer. (ALARCÃO apud AQUINO &
MUSSI, 2001, p.219).

Desse modo, fica o entendimento de que o professor precisa atuar como
pesquisador permanente da sua prática, fazendo a relação com os saberes docentes,
resultantes também, da prática reflexiva com seus pares, tanto considerando o contexto
social local como o contexto global. Como afirma Zeichner (1992), citado por Pimenta,
A prática reflexiva enquanto prática social só pode se realizar em
coletivos, o que leva a necessidade de transformar as escolas em
comunidades de aprendizagem, nas quais os professores se apóiem e
si estimulem mutuamente. (2002, p.26).

Compreende-se que a reflexão deve se efetivar na relação entre professores e
entre professores e educandos sobre sua prática individual, mas considerando as
diversas dimensões no contexto social local e global. O professor deve assumir uma
prática cotidiana, que contribua para garantir aos educandos as competências e
habilidades necessárias, para ampliar suas experiências e conhecimentos, atingindo
assim, os objetivos desejados. Pois, promover aprendizagens efetivas, envolvendo todos

ISSN 2177-336X

8274

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

19
no processo, implica fazer com que os educandos construam conhecimentos
significativos, a partir do estabelecimento de relações de confiança e afetivas com o
professor, colegas de sala e demais integrantes da escola. Segundo Alarcão citada por
Nascimento,
O educador tem de conseguir ir buscar ao seu passado aquilo que já
sabe e que já é e, sobre isso constituir o seu presente e o seu futuro,
tem de ser capaz de interpretar o que vê fazer, de imitar sem copiar, de
recriar, de transformar. Só o conseguirá se refletir sobre o que faz e
sobre o que vê fazer (2007, p. 40).

Neste sentido, é necessário perceber, também, a importância do planejamento
para o fazer pedagógico. Assim, o professor ao detectar as dificuldades e necessidades,
precisa re-planejar sua prática, compartilhando e buscando junto aos seus colegas,
experiências e subsídios para dinamizar o processo de ensino e de aprendizagem,
construindo, nestes momentos, autonomia e mecanismo para tornar-se sujeito
possibilitador do processo de transformação dos seus educandos e da sociedade. Desta
forma, a reflexão deve se efetivar na relação entre educadores sobre sua prática
individual, mas considerando as diversas dimensões do contexto social global.
Assim sendo, o professor através de seu dinamismo, criatividade, e com um
olhar curioso sobre o ambiente que envolve sua atuação, conseguirá a integração dos
educandos com seus colegas e sua participação efetiva na realização das atividades, com
a superação das dificuldades apresentadas inicialmente, passando a demonstrar gosto e
motivação para os estudos e alegria de estar com seus colegas, ensejando na consecução
da aprendizagem duradoura.
Para isto, precisa investir permanentemente em sua formação continuada,
ensejando discutir cotidianamente sobre os problemas da prática, trocar experiências,
discutir e procurar caminhos teórico-metodológicos que lhe favoreça contribuir com a
superação das dificuldades no processo de construção de cidadania.
Com isso, o professor perceberá que é possível sim, aprender com seus colegas e
alunos. Para isto, é preciso comprometer-se em tornar sua ação pedagógica uma prática
possível de aprendizagem significativa, aprendendo com seus educandos realizar a
leitura crítica de suas necessidades, como eles conseguem aprender e ensinando para
eles, através de uma relação de afetividade e metodologias adequadas, o que eles
precisam saber.
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Portanto, para que o professor atue como facilitador de aprendizagens
significativas, torna-se necessário assumir continuamente uma postura de professor
crítico-reflexivo sobre sua prática pedagógica individual e no coletivo.
A ação reflexiva compreendida em sua totalidade, dentro e fora da
escola em suas diversas e mútuas dimensões, começa a ser tomada
como objeto de estudo da Didática colocando interessantes
possibilidades de indagações no sentido de ler, interpretar,
compreender e intervir de forma crítica, ensejando a formação
permanente do educador e possibilidade de uma prática pedagógica
significativa, humanizadora e emancipatória (NASCIMENTO, 2007,
p. 56).

Assim, têm-se um professor crítico-reflexivo que na sua subjetividade já não é o
antes, mas, ao mesmo tempo, ainda não sabe seu depois, colocando-se como sujeito
inacabado, utópico, e por que não dizer um eterno aprendiz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o estudo teórico e as reflexões realizadas e descritas neste trabalho sobre
“a formação do professor para a contemporeneidade” é possível tecer algumas
considerações acerca dos saberes docentes para atender as exigências da sociedade
vigente, marcada por avanços científicos e tecnológicos e a transformação dinâmica e
rápida do conhecimento.
Em síntese, as reflexões apontam para que o professor assuma uma postura de
professor crítico-reflexivo, sendo capaz de fazer a reflexão contínua sobre sua própria
prática, de forma individual e coletiva, considerando o contexto local e global em que se
insere ou interagem os sujeitos envolvidos em seu fazer docente.
Assim sendo, pode-se citar alguns saberes docentes relevantes que precisam ser
desenvolvidos pelo professor em seu processo de profissionalização para que possa
assumir o perfil de profissional crítico-reflexivo. Dentre eles:
- Ter uma formação inicial sólida e investir, permanentemente, em sua formação
continuada para acompanhar o dinamismo da transformação do conhecimento no
contexto social atual;
- Dominar os saberes do conhecimento, pedagógicos e da experiência, necessários para
o exercício de sua profissão;
- Desenvolver competências, habilidades e compromisso para poder atuar de forma
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satisfatória, considerando no campo da competência, as dimensões: técnica, política,
ética e estética;
- Ter autonomia intelectual, capacidade de trabalho em equipe e criatividade para
adaptar às novas situações do contexto atual e com condições de disseminar os
conhecimentos adquiridos juntos aos educandos de forma crítica e reflexiva;
- Construir em sua formação, saberes para desenvolver a metodologia do diálogo, em
que a reflexão e análise dos conteúdos trabalhados, articulados ao cotidiano dos
educandos favorecessem a leitura e compreensão do “mundo” por estes, enquanto
sujeitos formados pelos aspectos históricos e culturais do seu contexto;
- Ter capacidade para perceber a importância do planejamento para o fazer pedagógico,
detectar as dificuldades e necessidades, e dessa forma re-planejar sua prática,
compartilhando e buscando junto aos seus colegas, experiências e subsídios para
dinamizar o processo de ensino e aprendizagem.
Portanto, atuar no contexto atual na condição de professor crítico-reflexivo é se
colocar como sujeito inacabado e como reinventor permanente de sua prática, ou seja,
professor pesquisador e, acima de tudo, mediador e possibilitador de aprendizagens
duradouras.
Finalmente, espera-se que este trabalho seja divulgado, e que os professores
possam utilizá-lo como meio de contribuição na sua formação continuada e prática
docente para compreender a realidade e intervir sobre ela, de forma a ensejar na
efetivação de uma sociedade sustentável, vislumbrado alcançar a vida plena dos sujeitos
sociais.
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CONSIDERAÇÕES QUANTO A POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DE
PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA EM TEMPOS DE INTERNET
Joserlene Lima Pinheiro

RESUMO: Considerando-se a orientação legal quanto ao uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) o presente trabalho apresenta o perfil de professores que realizaram
inscrição para participarem de uma formação continuada, realizada na Internet, para o
ensino de conteúdos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ao mesmo tempo em
que pretende articular a proposta de formação continuada orientada pela LDB quanto ao
uso das tecnologias e a realidade da escola básica. Objetivou-se analisar o perfil dos
sujeitos interessados em formação continuada através da Rede Social na Internet (RSI).
Neste trabalho utilizou-se como metodologia a análise qualitativa do questionário
preenchido pelos professores na fase de pré-inscrição quer serviria para a seleção dos
cursistas. Os dados são oriundos da pesquisa de dissertação do autor e revelam que a
escassez de oferta de espaços formativos para o aperfeiçoamento profissional voltados
para o ensino de Matemática. Apesar de orientações legais, os professores atestam a
carência de ofertas e buscam formação na Internet de modo independente das iniciativas
do poder público. Nesse contexto, as Redes Sociais, aparecem como um campo válido
para que haja o aperfeiçoamento docente para o ensino de Matemática. Os professores
aqui analisados percebem no estudo, inclusive mediado por redes sociais, e no acesso a
teorias específicas, oportunidade que pode ajudar na superação de dificuldades
formativas. Conclui-se que estes elementos indicam uma necessária compreensão do
que pode ser feito para melhorar o ensino da disciplina, tomando proveito da presença
destes profissionais nas Redes Sociais na Internet, o foco de estudo na experiência aqui
analisada.
Palavras chave: Política pública. Formação continuada de professores. Tecnologias da
Informação e Comunicação.
INTRODUÇÃO
O ensino dos conteúdos Matemáticos trabalhados nos anos iniciais do Ensino
Fundamental

ganha crescente relevância tanto como campo estratégico para a

apreensão dos fundamentos Matemáticos como para o estabelecimento de relações
afetivas, positiva ou negativamente,

com a disciplina (D‟AMBROSIO, 2005;

NACARATO, 2000). Portanto, faz-se necessário que os professores que atuam nesta
etapa do ensino estejam adequadamente capacitados para favorecer a formação dos
estudantes.
O governo brasileiro, frente a essa demanda social intensificada pelos resultados
obtidos pelos alunos em avaliações em larga escala, sejam nacionais ou internacionais,
aponta para a formação de professores como estratégia fundamental dentre suas
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políticas

públicas

na

esperança de enfrentar tal situação. No Brasil, “a

institucionalização da formação superior em programas de educação a distância, na
concepção de formação continuada, aliada à utilização de novas tecnologias, é hoje o
centro da política de formação em serviço” (FREITAS, 2007, p.121). Este é um fator
relevante para o crescente interesse em formações através das tecnologias de Educação
a Distância (EaD) para atender ao contingente de professores que ensinam Matemática.
Além das iniciativas do Estado, percebe-se que a comunidade acadêmica oferece
crescentemente espaços virtuais voltados ao estudo e ao aperfeiçoamento docente,
apoiados nessas mesmas tecnologias. Entretanto, é necessário salientar que:
[…] ao falar de Educação Matemática online, entendemos que esse
campo ainda se mostra como novo em termos de investigações que
foquem o “como fazer” e que o transcendam, explicitando
características dos modos de se estar conectado à rede de
computadores (World Wide Web - WWW) em atividades que
privilegiam a educação, em específico a Educação Matemática
(BICUDO; ROSA, 2010, p.35)

Borba, Malheiros e Amaral, (2011), destacam que para a formação dos
professores em ambientes virtuais, é fundamental observar o conteúdo das interações
que ocorrem neste meio, privilegiando-o em relação à forma como estas interações
ocorrem. Este cuidado é apontado como uma forma de assegurar a qualidade entre os
aspectos relacionados à repercussão destas formações nas concepções Matemática e
pedagógica destes professores.
Dada a política de investimentos em cursos através dessas tecnologias e, ao
mesmo tempo, a complexidade dos elementos envolvidos nesse campo, a formação de
professores de Matemática relacionada ao uso de tecnologias, destaca-se como uma
relevante tendência investigativa (BAIRRAL, 2006; OLIVEIRA, 2012; PEIXOTO;
BEHAR; PASSERINO, 2013). Algumas das pesquisas desses autores expõem, em
diferentes perspectivas, resultados de processos de formação e atestam que a pesquisa
nacional avança no sentido de romper com práticas em EaD ineficazes do ponto vista
sócio-transformador, buscando estabelecer formações de professores e práticas docentes,
no contexto de comunidades virtuais consistentes, em um contexto repleto de
potencialidades e limitações.
Para Viol e Miskulin (2010), alguns desses limites referem-se à efetivação de
formações que constituam-se práticas socialmente compartilhadas no contexto virtual.
Estes elementos reafirmam a necessidade constante de adaptação às mudanças que
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envolvem a organização do espaço físico e a integração de novos e velhos recursos
(questões operacionais), além da produção de novos significados para o conteúdo a ser
ensinado (questões epistemológicas).
O presente trabalho insere-se no campo de investigação sobre tais iniciativas e
apresenta dados oriundos da pesquisa de dissertação do primeiro autor, financiada com
apoio da CAPES, concluída em 2014. No trabalho dissertativo, buscou-se identificar a
apreensão de elementos da Teoria dos Registros de Representação Semiótica através de
interações online entre professores. A pesquisa envolveu docentes que ensinam
Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e o curso foi promovido através
de uma das Redes Sociais (RSI) mais populares da atualidade: o Facebook
(www.facebook.com).
Neste artigo, destacam-se dados relativos aos professores que se inscreveram no
curso e toma-se como objetivo, analisar o perfil dos sujeitos interessados em formação
continuada através de uma RSI. Devido a natureza do fenômeno estudado,
metodologicamente adota-se uma abordagem qualitativa para a discussão dos dados
apresentados (BOGDAN; BIKLEN, 1994; SANDÍN ESTEBAN, 2010). Ademais, os
aspectos destacados nos próximos tópico articulam-se com investigações realizadas por
autores do campo da Educação e, em particular, da Educação Matemática.

FORMAÇÃO DOCENTE E INTERNET

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a
formação dos professores que ensinam Matemática ocorre em duas etapas distintas: a
formação inicial, promovida prioritariamente pelos cursos de Licenciatura em
Matemática e Pedagogia. No primeiro caso, a formação dos responsáveis pelo ensino da
disciplina nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, enquanto são os
cursos de Pedagogia que formam professores que ensinam Matemática na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A outra etapa prevista são os cursos
de formação continuada, oferecidos para aprofundar a formação dos professores, agora
já portadores de conhecimentos oriundos de suas práticas em sala de aula. Com esse
tipo de formação, pode-se auxiliar os docentes, propiciando reflexão sobre os saberes
necessários à docência e estratégias diversificadas de ensino.

ISSN 2177-336X

8281

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

26
Tais etapas de formação de professores são intensivamente afetadas pelas
mudanças aceleradas pelo atual contexto social em que o uso das tecnologias está cada
vez mais presente nos diversos segmentos da sociedade. Neste sentido, a presença das
tecnologias digitais é demandada e interfere, cada vez mais, nas práticas e propostas
formativas que são oferecidas a esses professores. Embora se reconheça que muitas
vezes tais mudanças permanecem apenas no plano de orientações legais, conforme
afirmam Orth e Pauly (2011), o processo de crescente inserção desses recursos não pode
ser ignorado.
Uma dessas recentes orientações diz respeito ao uso das tecnologias digitais no
sentido de favorecer a formação continuada através da modalidade de Educação a
Distância. Segundo o Artigo 62 da LDBEN, em seus parágrafos 1º e 2º, acrescentados
pela Lei 12.056 de 2009, o Estado deve promover, além da formação inicial, formações
continuadas para professores que já estão em atividade, através de tecnologias de
Educação a Distância para a capacitação profissional dos docentes.
Além da orientação legal, convém lembrar outros fatores que favorecem o uso
desses recursos junto a esses profissionais. Destaca-se o reduzido tempo de que dispõem
os professores para participação em cursos de formação continuada, considerando, em
muitos casos, a jornada de trabalho, além da distância física entre seus locais de trabalho,
de residência e os de realização de cursos presenciais.
Entretanto, utilizar recursos tecnológicos apenas para contornar os problemas
acima não contempla efetivamente as possibilidades que eles podem criar para a
formação desses profissionais.
[…] as possibilidades pedagógicas de uso da Internet estão se
tornando cada vez maiores e, a cada dia, surgem novas maneiras de
usar a rede como um espaço virtual e formativo, que proporciona
formas inéditas de ensinar e de aprender, renovando as maneiras de as
pessoas se comunicarem (MISKULIN et al., 2012, p.176)

Segundo Guérios (2002), a formação continuada de professores de Matemática
aparece como uma questão-chave na busca de transformações nas práticas de ensino e
aprendizagem matemáticas. Este processo deve apropriar-se e incorporar os potenciais
presentes nas inovações que a tecnologia vem implementando, uma vez que as
possibilidades abertas por estas novas configurações ampliam o campo aberto de
intervenções.
Entre essas intervenções situam-se os cursos de formação continuada
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implementados mediante o uso de tecnologias digitais, crescentemente oferecidos
através dos ambientes virtuais. Imbernón (2010) ressalta que a importância da oferta
deve contemplar avanços no nível de inovação implementadas pelos mesmos na prática
dos professores egressos. O autor destaca que, infelizmente percebe-se ainda uma
desproporcionalidade entre tais parâmetros, e que há um caráter transmissor à maioria
dos programas de formação e a supremacia de uma teoria descontextualizada.
Apesar da elevação no numero de cursos oferecidos no Brasil, apontada pela
CAPES (2012), ainda se apresentam pontos críticos quanto à participação dos
professores da Educação Básica nesses espaços (MARTINS; GIRAFFA, 2009;
MARTINS, 2009). As autoras apontam que a quantidade de cursos nas regiões Norte e
Nordeste é apenas 15% daqueles oferecidos nas regiões Sul e Sudeste. Ademais esses
cursos dificilmente são voltados para os professores da Educação Básica e, quando o
são, raramente voltam-se para o ensino de disciplinas específicas, como é o caso de
Matemática.
Por este fato, o público a que se destinam as vagas nos cursos catalogados pela
autora, 45% são para os professores do Ensino Superior; 7% a professores da Educação
Básica; 19% a professores em geral; 7% a professores do Ensino Profissionalizante; e
22% destinam-se a interessados em geral. Os cursos propostos guardam ainda caráter
generalista, voltados para formação docente independente da área ou disciplina com a
qual trabalham, ignorando a especificidade epistemológica das disciplinas curriculares.
Prevalece nas formações oferecidas o paradigma da instrução, isto é, o curso
consiste na disponibilização de material de leitura para a realização de uma prova. A
partir da aprovação o cursista será certificado. Segundo Martins (2009, p.61) os cursos
organizam-se
“[...] de tal forma que os docentes adquirem conceitos e habilidades
para utilizar recursos didáticos sem propriamente desenvolverem a
reflexão sobre qual paradigma educacional se fortalecem esses
recursos, sendo estes adaptados a qualquer ênfase pedagógica.”

Frente à demanda da educação nacional por formações que favoreçam a reflexão
crítica sobre a ação docente (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002), acredita-se que os
ambientes virtuais devem ser explorados com vistas a promover a reflexão e interação
entre os sujeitos. Segundo pesquisas nesta área (BARCELOS; PASSERINO; BEHAR,
2012; MARTINS, 2009; PEIXOTO; BEHAR; PASSERINO, 2013), a quantidade de
cursos na modalidade avança em ritmo acelerado e aqueles oferecidos na modalidade
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exclusivamente presencial para o ensino de Matemática começam a se tornar escassos.
Uma vez que cursos na modalidade a distância são potencialmente propícios ao
trabalho coletivo, à gestão participativa e à disponibilidade de recursos pedagógicos e
materiais apropriados, faz-se necessário maior esforço para que sejam elaboradas
formações que engendrem práticas desta mesma natureza. Apesar do crescimento da
oferta de formação continuada na modalidade exclusivamente a distância para
professores que ensinam Matemática, percebe-se que os mesmos ainda precisam ser
melhor investigados quanto ao desenvolvimento das práticas pedagógicas e seus
desdobramentos efetivos.
Este panorama pode ser melhor investigado, considerando o perfil daqueles
professores que ensinam Matemática interessados em participar de formações em
ambientes virtuais. Nesse sentido, a seguir apresentam-se dados obtidos através da
pesquisa desenvolvida pelo primeiro autor desse trabalho e que podem auxiliar na
compreensão sobre o perfil do publico alvo interessado em participar dessas iniciativas,
de modo a estimular outros pesquisadores a investir em parcerias que atendam à essa
demanda.

REDE SOCIAL NA INTERNET: UM ESPAÇO EM CONSTRUÇÃO

Para a realização do curso elaborado no contexto da pesquisa desenvolvida,
procedeu-se a realização de em três etapas: a sondagem de divulgação, a definição dos
participantes e o curso propriamente dito. Procurou-se a efetivação de todas as
interações através de serviços online, destacando-se o uso daqueles fornecidos
gratuitamente pelas empresas Google e Facebook, tanto por fatores técnicos, como pela
confiabilidade técnica e popularidade dos mesmos.
Em todas essas fases, foram utilizados instrumentos específicos. Convém
ressaltar que o curso voltava-se para o ensino de conteúdos de adição e subtração,
portanto, aqueles trabalhados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Embora não
houvessem restrições à inscrição de professores de outros níveis de ensino, declarou-se,
desde a fase de divulgação, que devido as limitações para a realização do curso, haveria
uma triagem daqueles que efetivamente poderiam participar do mesmo e que apenas
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professores que lecionassem nos anos iniciais do Ensino Fundamental seriam
considerados como sujeitos da pré-inscrição.
Os dados a seguir analisados foram coletados a partir de um formulário do
Google (questionário de sondagem/adesão de candidatos à formação). Esse instrumento
consta de um questionário com perguntas voltadas para a apreensão do perfil dos
interessados e solicitava os seguintes dados: Informações pessoais (Sexo; Cidade/UF
onde reside; Faixa etária), atuação profissional (tempo de magistério; níveis da
educação básica que atuou; Anos da Ed. Básica em que atua no momento; Rede de
atuação profissional), formação profissional (maior graduação, estudos complementares,
formação para uso de tecnologias, formações continuadas para o ensino de matemática),
acesso às tecnologias digitais (locais de acesso, uso no ambiente escolar) e uso de
diferentes registros no ensino de Matemática (práticas de ensino e avaliação,
fundamentação teórica, motivação).
Dada a quantidade de dados coletados, optou-se por apresentar nesse espaço um
breve resumo das informações referentes à formação profissional dos professores e seu
acesso às tecnologias digitais. O perfil dos professores inscritos no curso revelou que os
professores interessados na proposta são profissionais que investem em sua qualificação
acadêmica. Entretanto, dentre os 65 professores pré-inscritos, apenas 4 puderam
participar de cursos de pós-graduação relacionados com o ensino de Matemática. Tal
situação assevera a carência na oferta de formações nessa área, levando-os a concluir
formações em temas desconexos daqueles de suas áreas de atuação.
Quanto a participação em formação continuada, considerados os cursos de curta
duração, os professores mostram que esses também não tem conseguido atender às
necessidades de formação para o ensino de Matemática. Ainda que a quantidade de
cursos venha crescendo, particularmente após a reorganização das políticas de formação
de professores empreendida pelo Governo Federal, a partir de 2010 (CAPES, 2012), as
respostas dos professores ao questionário revelam que mais de dois terços nunca
participaram de formação continuada voltado para o ensino de Matemática, seja na
modalidade presencial ou a distância.
As respostas apontam que os professores cuja formação inicial está vinculada a
cursos que não trazem qualquer formação para Matemática, como é o caso dos sujeitos
oriundos das licenciaturas de Biologia, Química e Letras que declararam nunca haverem

ISSN 2177-336X

8285

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

30
participado de qualquer formação continuada na área. Aqueles que indicaram haver
participado desse tipo de formação estavam exclusivamente no grupo dos licenciados
em Matemática ou Pedagogia. Totalizavam 21, dos quais 18 participaram de cursos na
modalidade presencial e 03 a distância, ressaltando-se, assim, o pouco uso das
tecnologias a distância para formação desses professores.
Embora o Governo Federal defina (BRASIL, 1996) que a demanda reprimida
por formação continuada dos professores deva ser atendida preferencialmente através
das tecnologias de educação a distância, os dados permitem constatar que isto não vem
ocorrendo. Martins (2009), Oliveira (2012) e Richit (2010), neste sentido, indicam em
suas pesquisas que a demanda por formação nesta modalidade, por mais promissoras,
ainda não estão devidamente dimensionadas para atender a demanda necessária.
Corrobora esta informação as respostas dos professores quando indicam que formação
na modalidade a distância não é uma realidade para a maioria, mesmo em outras áreas
de formação.
De acordo com a definição da LDB, o uso de tecnologias de Educação a
Distância para a formação continuada de professores é uma perspectiva fundamental.
Entretanto, atesta-se um longo caminho a ser percorrido para a efetivação de cursos que
contemplem estes professores quando mais da metade dos respondentes (54%) nunca
participaram de nenhuma formação na modalidade.
Entretanto, o crescente ritmo de emprego das tecnologias em diferentes setores
da sociedade, bem como os efeitos decorrentes deste processo favorece o enfrentamento
aos obstáculos observados. Poucas iniciativas de formação, carências na formação
inicial dos professores e indisponibilidade de tempo para estudos presenciais deixam de
ser limites para esses professores quando os mesmos despertam para o potencial do uso
de computadores ligados à internet.
Mesmo sem ofertas formais de cursos a distância, percebe-se que o progressivo
domínio das tecnologias, propiciam a utilização de tais ambientes e ferramentas para a
superação das lacunas de formação. Nesse sentido, pode-se destacar: 98% dos
professores possuem computador com acesso à internet e acessam a internet a partir de
diferentes locais, preferencialmente de suas residências ou de seus locais de trabalho.
Apesar dessas condições , os professores que já fazem uso das tecnologias com
diferentes finalidades, as utilizam em menor percentual para o compartilhamento de
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materiais pedagógicos na rede, e para a discussão com colegas de profissão, preferindo
utilizá-las para entretenimento e para pesquisa, dado que apenas 22% dos inscritos
alegaram utilizar as tecnologias para conversar com outros professores sobre a prática
docente. Em relação à utilização das Redes Sociais, constata-se que 98% dos préinscritos possuem conta no Facebook, dos quais 59% acessam sua conta mais que uma
vez ao dia. Nesses acessos, 65% dos professores declararam permanecer conectado, no
mínimo, uma hora por dia.
Mesmo diante de expressiva utilização no Facebook, 51 professores, ou 78% dos
mesmos, afirmaram nunca haver participado ou tomado conhecimento de cursos ali
realizados. Para eles, então, o curso oferecido para efeito desta pesquisa seria uma
oportunidade de participar de uma formação para adquirir conhecimentos profissionais e
melhorar o ensino de adição e subtração.

Além disso, os mesmos declaram que

acreditam que cursos em redes sociais podem ajudá-los a superar dificuldades
apresentadas por alunos na apreensão dos conteúdos, além das suas próprias
dificuldades. Os professores destacam ainda que algumas destas dificuldades são
observadas por toda a vida escolar dos alunos, e que para enfrentar tais dificuldades, é
necessário um aperfeiçoamento teórico por parte dos professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A iniciativa desses professores em aliar o interesse pelos problemas que
percebem em sala de aula e a busca por formação demonstra interesse quanto a relação
teoria e prática. Pelo foco deste trabalho, chama a atenção no depoimento dos préinscritos o registro de problemas presentes no ensino da disciplina. São problemas que
vão desde a forma como a disciplina foi apresentada para os próprios professores em
sua formação escolar, até aqueles relativos à sua formação docente. Os professores
destacam o próprio despreparo para uso dos recursos didáticos disponíveis na escola,
declarando esperarem por cursos que os ajudem a superar as dificuldades profissionais
que não foram devidamente resolvidos durante sua formação inicial.
Apesar da orientação, expressa na LDBEN, de investir-se no uso de Tecnologias
da Informação e Comunicação nas políticas públicas de formação continuada, os
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professores que participaram dessa pesquisa revelam que ainda são poucos os cursos
para o ensino de Matemática oferecidos. Frente a este panorama, compreende-se que os
professores procuram por espaços formativos, inclusive em Redes Sociais, para o ensino
de Matemática e que eles não são indiferentes às dificuldades dos alunos ou de suas
próprias limitações.
Os professores aqui analisados percebem no estudo e no acesso a teorias
específicas, oportunidades que podem ajudá-los na superação dessas dificuldades. Fazse necessário um maior número de ofertas de cursos voltadas para esses professores que
indiciam uma crescente demanda que ainda não foi devidamente considerada. Estes
elementos indicam que o ensino da disciplina, pode avançar em diversos aspectos, uma
vez que se tire proveito da presença destes profissionais nas Redes Sociais na Internet, o
foco de estudo deste trabalho, e se elaborem estratégias diversas que possam contribuir
para sua formação continuada.
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POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: EXEMPLOS,
RESULTADOS, IMPACTOS E CONTRIBUIÇÕES PARA PENSAR A
DIDÁTICA

A avaliação educacional em larga escala se apresenta enquanto um instrumento de
monitoramento, controle e indução de políticas, programas e projetos. É através das
avaliações em larga escala que Ministério da Educação, secretarias estaduais, secretarias
municipais e gestões escolares realizam um diagnóstico de redes e escolas para análise
da sua evolução histórica e regulam as diretrizes a serem tomadas para garantir a
qualidade do ensino. No Brasil, desde 1990, temos o Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb). Posteriormente, estados e municípios também desenvolveram seus
próprios sistemas de avaliação. O que observamos a partir daí é uma política de
responsabilização, cada vez mais forte, recaindo sobre os profissionais da educação,
principalmente professores e diretores. Neste painel, pretendemos apresentar a análise
de resultados de algumas avaliações em larga escala, a saber: Prova Brasil, Avaliação
Nacional da Alfabetização, Prêmio Escola Nota Dez (CE) e Programa de Intervenção
Pedagógica (MG); e discutir suas implicações para o cotidiano escolar e para as práticas
pedagógico-didáticas. Interessa-nos especificamente indagar: (i) a influência da
promoção de temas culturais na escola sobre o desempenho escolar; (ii) como se
configuram as desigualdades das oportunidades referentes à qualidade da educação,
mediante a aprendizagem e o fluxo escolar; e (iii) como políticas subnacionais de
avaliação escolar se apresentam em termos de responsabilização docente e gestora. A
contribuição que esperamos dar ao campo da didática se refere à reflexão dos usos e
impactos destas políticas de avaliação, acenando para a necessidade de ajustes e
melhorias tanto nos instrumentos, que possibilitem avançar na compreensão dos
resultados, como no sistema escolar, que possibilitem aprimorar os processos de ensinoaprendizagem.
Palavras-chave: Políticas de Avaliação. Desempenho Escolar, Responsabilização.
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TEMAS CULTURAIS E DESEMPENHO ESCOLAR: O RIO DE JANEIRO NA
PROVA BRASIL 2011
Raquel Pinho
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Resumo: O objetivo deste trabalho é averiguar o peso que promover os temas culturais
têm para explicar o desempenho médio de matemática das escolas na Prova Brasil 2011
no 9º ano da rede municipal do Rio de Janeiro. Para isso, foram usados: o resultado dos
alunos em matemática, um índice formado por questões respondidas pelos docentes
sobre a liderança da gestão, a escolaridade dos pais dos alunos, e um índice formado por
questões respondidas pelos diretores sobre a promoção de projetos com temáticas
socioculturais na escola. A introdução apresenta brevemente: (i) as avaliações em larga
escala, (ii) a Prova Brasil, e (iii) práticas pedagógico-didáticas numa perspectiva
intercultural crítica. Na metodologia, descrevo os dados e o caminho escolhido para
análise do material, incluindo a construção dos índices a partir da técnica de análise
fatorial. Nos resultados, são apresentados os efeitos dos índices construídos sobre os
resultados médios de matemática. O Índice de Promoção de Temas Culturais teve suas
variáveis separadas em dois grupos. O coeficiente que mais influencia a nota média dos
alunos é a escolaridade dos pais, seguido pelos Índice de Promoção de Temas Culturais
– Carga Fatorial 1 e Índice de Liderança da Direção. O Índice de Promoção de Temas
Culturais – Carga Fatorial 2 apresentando coeficiente negativo. Por fim, esboço
algumas considerações sobre o impacto da promoção de temas culturais para o
desempenho médio em matemática. Indico que: (a) a área de conhecimento “cultura e
educação” carece de análises quantitativas, principalmente análises em função do
desempenho; (b) há necessidade de instrumentos de coleta em larga escala específicos
sobre as temáticas culturais para captar informações que possam contribuir com o
aprimoramento das práticas pedagógico-didáticas dos professores e das escolas.
Palavras-chave: Políticas de avaliação. Cultura da escola. Desempenho.
1. Introdução:
Durante os anos 90, houve um movimento de crescente centralidade da gestão e
da avaliação na agenda política de modo geral, impactando a política educacional. No
Plano Diretor da Reforma e do Aparelho do Estado foi proposta – e posteriormente
implantada – a substituição da administração pública burocrática, por uma
administração pública gerencial, que traz valores como: eficiência, qualidade,
produtividade, autonomia de processos, controle dos resultados, descentralização de
serviços, cidadão-cliente, entre outros (BRASIL, 1995, p. 7; Licínio LIMA, 2011, p.
139i). Por ser direcionada a todo o aparelho do Estado, a reforma atingiu diretamente a
administração das secretarias de educação dos estados e municípios e também as
administrações das unidades escolares, que passaram a inscrever em suas práticas
administrativas os valores acima citados (Raquel PINHO, 2015, p. 114).
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A avaliação entra neste contexto como monitoramento, controle e indução de
políticas. É através dela que o nível central realiza um diagnóstico da escola para análise
da sua evolução histórica e regula a qualidade de ensino e as diretrizes a serem tomadas
para tal. Contudo, é importante destacar o caráter limitado deste diagnóstico, uma vez
que a avaliação de rendimento escolar apenas se utiliza da proficiência nas disciplinas
de Língua Portuguesa e Matemática, quando muito engloba a de Ciências. Não existem
instrumentos que possam mensurar nem a proficiência de outras disciplinas, nem os
outros saberes escolares que não se restringem aos conteúdos, tais como os sociais e os
relacionais. O que se observa a partir daí é uma política de responsabilização, cada vez
mais forte, recaindo sobre a gestão escolar (Alicia BONAMINO e Sandra SOUSA,
2012, p. 375).
A gestão escolar é uma atividade necessária e complexa, que requer
conhecimento profissional profundo, capacidade de apreciação e um vasto leque de
competências pessoais. O objetivo primeiro da gestão é criar condições para que
professores e professoras promovam a aprendizagem (Ron GLATTER, 1992, p. 158).
Dessa forma, a direção escolar tem um papel importante na organização do trabalho
escolar e atua como uma liderança coordenadora e mobilizadora de uma ação docente
mais eficaz, articulando planejamento, organização e avaliação, e influenciando
diretamente o desempenho escolar (Cynthia PAES DE CARVALHO et al, 2012, p. 2).
No Brasil, desde 1990, temos o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb). Segundo o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), o principal objetivo deste sistema é
(...) avaliar a educação básica brasileira e contribuir para a melhoria de sua
qualidade e para a universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios
concretos para a formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas
públicas voltadas para a educação básica. (BRASIL, 2014)

Desde 2013, o Saeb é composto por três avaliações externas em larga escala: a
Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), a Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (Anresc ou “Prova Brasil”) e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).
Neste trabalho, serão usados os dados relativos à Prova Brasil, que desde 2005, se
configura como uma avaliação censitária bianual para o 5º ano e o 9º ano do Ensino
Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o
objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. Além do teste
avaliativo, a Prova Brasil conta com questionários contextuais que são aplicados a
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alunos, professores, diretores, além de haver um questionário preenchido pelos
aplicadores.
A Prova Brasil teve sua primeira edição em 2005. Mas somente em 2011 um
bloco de questões direcionado para verificar a promoção de projetos com temáticas
socioculturais na escola (itens 197 a 204, como veremos adiante) passa a integrar a
pesquisa. Este bloco de questões está presente no questionário contextual da direção. Os
temas socioculturais, no que tange às práticas escolares, ainda estão emergentes e em
tensão. Nossa história marcadamente multicultural, assim como o avanço da
globalização, nos inscreve em conflitos e disputas em torno das identidades e culturas
que nos compõem enquanto sociedade e que habitam a escola.
A cultura da escola é aquela produzida por cada unidade escolar, onde a cultura
é produzida nas relações com os atores, com o espaço e com os saberes (João
BARROSO, 2005, p. 49), ou seja, nas relações entre diferentes identidades e
representações. Não se trata de negar a cultura oriunda da instituição escolar, mas sim
de articulá-la às práticas e identidades culturais dos alunos, ou seja, trabalhar dentro de
uma lógica pedagógico-didática verdadeiramente inclusiva e equitativa, valorizando as
diferenças e desconstruindo as desigualdades. Para isso, Vera Candau (2012, p. 244),
aponta a interculturalidade crítica, um movimento que questiona as desigualdades
construídas ao longo da História entre diferentes grupos socioculturais e direciona a
construção de sociedades que assumam as diferenças como constitutivas da democracia
e que sejam capazes de construir relações novas, verdadeiramente igualitárias entre os
diferentes grupos socioculturais, o que supõe empoderar aqueles que foram
historicamente inferiorizados.
Baseada na autora, afirmo que é preciso superar as práticas pedagógico-didáticas
voltadas para o sujeito pronto, o aluno padrão. Para tanto, debater os temas culturais na
escola é o primeiro passo. Através deles, é possível: (i) debater as diferenças que nos
constituem; entender os gestos e a linguagem que nos caracterizam; (ii) reestabelecer as
normas e as exigências mínimas para uma educação plural e participativa; (iii) estimular
um ambiente pedagógico-didático de diálogo, tolerância e respeito; e (iv) propiciar a
saúde emocional necessária para a aprendizagem dos alunos. É por isso que aposto no
debate em torno dos temas culturais como um fator de explicação do desempenho
médio em matemática alcançado pelas escolas.
2. Metodologia:
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O objetivo deste trabalho é averiguar o peso que promover os temas culturais
têm para explicar o desempenho médio de matemática das escolas na Prova Brasil 2011
no 9º ano. Para isso, foram usados: o resultado dos alunos em matemática, um índice
formado por questões respondidas pelos docentes sobre a liderança da gestão, a
escolaridade dos pais dos alunos, e um índice formado por questões respondidas pelos
diretores sobre a promoção de projetos com temáticas socioculturais na escola
(BRASIL, 2012).
Índices combinam vários itens do questionário num esforço de explicação de
uma variável complexa. Os índices foram construídos a partir da técnica de análise
fatorial. A análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original
do vetor aleatório X, em termos de um número m de variáveis aleatórias, chamadas de
fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X através de um modelo
linear (Sueli MINGOTI, 2005, p. 99). Os valores numéricos dos fatores são chamados
de escores ou cargas fatorais.
Então, relacionei estes índices para explicar os resultados dos alunos em
matemática. Esta segunda etapa foi realizada através de regressão linear. A regressão
linear é a construção linear entre variáveis ao se estimar a condicional (valor esperado)
de uma variável Y dependente, dados os valores de outras variáveis Xi independentes. A
partir dos coeficientes β de Xi, podemos compreender o peso das variáveis Xi para
explicar Y. Aqui, a variável Y dependente é a nota de matemática. E as variáveis Xi
independentes são a escolaridade dos pais, a liderança da direção e a promoção de temas
culturais na escola.
Foram usados os dados sobre o desempenho médio em matemática por
considerar que, como estabelecido pelos estudos sobre o efeito escola, em comparação
aos de língua portuguesa, os resultados de matemática são mais determinados pela
escola e, por esta razão, mais relevantes para aquilatar a influência dos fatores escolares
nos resultados do alunado (Creso FRANCO e Alicia BONAMINO, 2005, p. 5). A
escolaridade dos pais foi escolhida por compor o nível socioeconômico (NSE) do aluno.
Muitas pesquisas já destacam a forte relação existente entre o NSE e o desempenho dos
alunos (Aparecida GOUVEIA, 1980, p. 17). A liderança da gestão também foi escolhida
porque “favorece o clima institucional adequado ao trabalho pedagógico realizado junto
aos estudantes e favorecem o desempenho estudantil” (Cynthia PAES DE CARVALHO
et al., 2012, p. 16).
2.1. Escolaridade dos responsáveis:
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Para operacionalizar a escolaridade dos responsáveis, foram usados os itens 19 e
23 do questionário dos alunos. Para utilização na análise multivariada, foi usado apenas
o percentual de pais que possuem ensino médio ou superior, ou seja, aqueles que
correspondem às respostas Completou o ensino médio, mas não a faculdade e
Completou a faculdade (Tabelas 1). Ao utilizar a máxima escolaridade da família, os
efeitos encontrados para as variáveis avaliadas já consideram as diferenças de nível
socioeconômico médio dos alunos entre as escolas.

TABELA 1: Escolaridade dos responsáveis

Resposta ao item:

Item 19. Até que série sua mãe ou
a mulher responsável por você
estudou?

Item 23. Até que série seu pai ou
o homem responsável por você
estudou?

Completou o ensino
médio, mas não
completou a faculdade.

29% (10.745 estudantes)

26% (8.541 estudantes)

Completou a faculdade.

8% (2.823 estudantes)

8% (2.674 estudantes)

Fonte: Elaboração da autora.

2.2. Índice de Liderança da Direção (ILD):
Baseada no trabalho desenvolvido por Cynthia Paes de Carvalho et al (2012, p.
4), elegi as seguintes perguntas dos questionários dos professores (INEP, 2012):
60. O diretor me anima e me motiva para o trabalho.
61. Tenho plena confiança no diretor como profissional.
62. O diretor consegue que os professores se comprometam com a escola.
63. O diretor estimula as atividades inovadoras.
64. O diretor dá atenção especial a aspectos da aprendizagem dos alunos.
67. Sinto-me respeitado pelo diretor.
68. Respeito o diretor.

Em relação ao nível de mensuração, a literatura mais conservadora recomenda
apenas a utilização de variáveis contínuas ou discretas (Dalson FILHO e José JÚNIOR,
2010, p. 166). Variáveis contínuas são características mensuráveis que assumem valores
em uma escala contínua (na reta real), para as quais valores fracionais fazem sentido.
Por exemplo, a proficiência pode variar de 0.00 a 500.00, de modo que um aluno pode
tirar 350.01, outro aluno tirar 350.02 e eles comporão grupos de resultados diferentes. Já
as variáveis discretas são características mensuráveis que assumem um número finito de
valores e, por isso, somente fazem sentido valores inteiros. Por exemplo: a quantidade
de anos de atraso escolar dos alunos. Alguns alunos terão 1 ano de atraso, outro 2, 3, 4
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ou nenhum. Variáveis contínuas e discretas são variáveis quantitativas, pois apresentam
valores numéricos que fazem sentido.
Contudo, as variáveis escolhidas estão mensuradas em Escala Likert. O termo
Escala Likert está associado a um formato de pergunta frequentemente usado em
questionários de survey. Basicamente, se pergunta se os respondentes “concordam
fortemente”, “concordam”, “discordam”, “discordam fortemente” (Earl BABBIE, 1999,
p. 232). Entende-se que cada opção tenha aproximadamente a mesma intensidade das
outras, isto é, o mesmo peso. Na Prova Brasil 2011, é incluída a opção “neutro”, para
aqueles que nem concordam, nem discordam, totalizando cinco opções de resposta. Para
resolver esta questão, transformei as respostas de tipo Likert em variáveis discretas,
atribuindo-lhes valor. Para as respostas “concorda fortemente”, atribuí peso 5. Para
“concorda, peso 4. Para “neutro”, peso 3. Para discorda, peso 2. E para “discorda
fortemente”, atribuí peso 1.
Usando o programa IBM SPSSii, primeiro tracei as correlações amostrais para
verificar em que intensidade os itens estão relacionados (Tabela 2). Optei por verificar
através das similaridades, medindo a partir da Correlação de Pearson.

TABELA 2: Correlações amostrais

Item 60

Item 61

Item 62

Item 63

Item64

Item 67

Item 60

1,000

Item 61

,778

1,000

Item 62

,731

,738

1,000

Item 63

,782

,705

,730

1,000

Item 64

,777

,736

,732

,801

1,000

Item 67

,667

,749

,618

,620

,639

1,000

Item 68

,478

,559

,443

,486

,486

,685

Item 68

1,000

Fonte: Elaboração da autora.

Neste ponto, apesar do item 68 não estar fortemente correlacionado com os
outros itens, ele apresenta uma correlação satisfatória para permanecer no índice, pois
possui uma boa correlação com os itens 61 e 67 (acima de ,500). Então, para verificar a
variância total explicada, tracei os autovalores da matriz de correlação (Tabela 3).
Apenas a ordem 1 possui valores acima de 1,000. Segundo Sueli Mingoti (2005, p.
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105), para a estimação do número de fatores m, deve-se observar quais são os
autovalores mais importante em termos de grandezas numérica, utilizando três critérios:
(i) permanecem aqueles que representam maiores proporções da variância total, (ii) o
valor numérico m será igual ao número de autovalores maiores ou iguais a 1, e (iii)
observar o gráfico scree-plot e determinar o ponto de salto, que estaria representando
um decréscimo de importância em relação à variância total.
TABELA 3: Autovalores da matriz de correlação

Ordem(i)

Autovalores (λi)

Porcentagem da variância
total explicada (%)

Porcentagem acumulada da
variância total explicada (%)

1

5,013

71,609

71,609

2

,755

10,780

82,389

3

,343

4,893

87,282

4

,286

4,081

91,363

5

,221

3,154

94,517

6

,206

2,941

97,458

7

,178

2,542

100,000

Fonte: Elaboração da autora.

Por fim, tracei a estimação de fatores (Tabela 4) para analisar a carga fatorial.
TABELA 4: Estimação de fatores (m = 1)

Variável

Carga fatorial

Item 60: O(a) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho.

,889

Item 61: O(a) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho.

,894

Item 62: O(a) diretor(a) consegue que os professores se comprometam com a escola.

,850

Item 63: O(a) diretor(a) estimula as atividades inovadoras.

,872

Item 64: O(a) diretor(a) dá atenção especial a aprendizagem dos alunos.

,881

Item 67: Sinto-me respeitado(a) pelo(a) diretor(a).

,837

Item 68: Respeito o(a) diretor(a).

,680

Extraction Method: Principal Component Analysis.(Whitout rotation)
Variância explicada = 71,609%
KMO = 0,913
Fonte: Elaboração da autora.
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O teste Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) é uma medida de confiabilidade e varia
entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, tanto melhor (Dalson FILHO e José JÚNIOR,
2010, p. 167). No entanto, para uma real adequacidade de ajuste de um modelo de
análise fatorial, o valor de KMO deve ser maior ou igual a 0,8 (Sueli MINGOTI, 2005,
p. 137). O critério de KMO para esse índice é 0,913, o significa que temos 91,3% de
confiança no índice.

2.3. Índice de Promoção de Temas Culturais (IPTC):
Para este índice, foram usados itens do caderno dos diretores (INEP, 2012):
197. Nesta escola há projetos: violência.
198. Nesta escola há projetos: uso abusivo de drogas.
199. Nesta escola há projetos: racismo.
200. Nesta escola há projetos: machismo e homofobia.
201. Nesta escola há projetos: bullying.
202. Nesta escola há projetos: sexualidade e gravidez na adolescência.
203. Nesta escola há projetos: desigualdades sociais.
204. Nesta escola há projetos: conflitos religiosos.

Tais itens são mensurados nominalmente, tendo como opção de resposta apenas
“sim” ou “não”. Então, transformei-as em variáveis discretas, atribuindo valor 1 para
“sim” e valor 0 para “não”.
Também com auxílio do programa IBM SPSS, tracei as correlações amostrais
para verificar em que intensidade os itens deste índice estão relacionados (Tabela 5).

TABELA 5: Correlações amostrais

Item 197

Item 198

Item 199

Item 200

Item 201

Item 202

Item 203

Item 197

1,000

Item 198

,368

1,000

Item 199

,447

,457

1,000

Item 200

,258

,384

,539

1,000

Item 201

,400

,338

,436

,260

1,000

Item 202

,150

,407

,281

,385

,224

1,000

Item 203

,277

,275

,426

,452

,281

,232

1,000

Item 204

,169

,270

,323

,505

,172

,350

,454

Item 204

1,000

Fonte: Elaboração da autora.
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As correlações fortes foram entre os itens 199 e 200, e 200 e 204. Ainda assim,
tracei os autovalores da matriz de correlação (Tabela 6).

TABELA 6: Autovalores da matriz de correlação

Ordem (i)

Autovalores (λi)

Porcentagem da variância
total explicada (%)

Porcentagem acumulada da
variância total explicada (%)

1

3,414

42,681

42,681

2

1,130

14,128

56,809

3

,873

10,910

67,718

4

,630

7,874

75,592

5

,572

7,153

82,746

6

,523

6,539

89,285

7

,487

6,082

95,367

8

,371

4,633

100,000

Fonte: Elaboração da autora.

A ordem 1 e 2 possuem valores acima de 1,000, sendo ambos utilizados na
análise das cargas fatoriais, uma vez que atendem aos critérios construídos por Sueli
Mingoti (2005, p. 105), já explicados no tópico anterior. Sendo assim, em seguida,
tracei a estimação de fatores (Tabela 7) para analisar as cargas fatoriais.
TABELA7: Estimação de fatores (m = 2)

Carga fatorial
Variável
1

2

Item 197: Nesta escola, há projetos: racismo.

,061

,798

Item 198: Nesta escola, há projetos: machismo e homofobia.

,397

,567

Item 199: Nesta escola, há projetos: conflitos religiosos.

,444

,660

Item 200: Nesta escola, há projetos: violência.

,762

,267

Item 201: Nesta escola, há projetos: uso abusivo de drogas.

,107

,757

Item 202: Nesta escola, há projetos: bullying.

,620

,154

Item 203: Nesta escola, há projetos: sexualidade e gravidez na adolescência.

,634

,277

Item 204: Nesta escola, há projetos: desigualdades sociais.

,819

,015

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Variância explicada = 53,748%
KMO = 0,832
Fonte: Elaboração da autora.

Aqui, as variáveis foram separadas em duas dimensões de explicação dos
fatores. Devido a isso, optei por usar o método de rotação Varimax, pois é o mais
comumente utilizado e procura minimizar o número de variáveis que apresentam altas
cargas em cada fator (Dalson FILHO e José JÚNIOR, 2010, p. 169). O critério de KMO
para esse índice é 0,832, o significa que temos 83,2% de confiança.

3. Resultados:
Verifiquei em que medida os índices construídos se correlacionam. Isso
mostraria em que medida os índices se sobrepõem. Para a relação entre o ILD e o
IPTC1, encontrei Correlação de Pearson = 0,093. Para a relação entre o ILD e o
IPTC2, encontrei Correlação de Pearson = 0,004. Os baixos valores de Pearson (0 < r
< 1) indicam que os índices não se sobrepõem. Logo, todos serão utilizados no modelo
de regressão. Então, as variáveis independentes foram inseridas no modelo (Tabelas 9).

TABELA 9: Coeficientes para a variável dependente

Coeficientes
padronizados (β)
(Constante) Nota média em Matemática, 9º ano

t

pvalor

1134906,083

,000

Escolaridade dos pais

,650

247926,973

,000

Índice de Liderança do Diretor agrupado por escola

,010

4081,115

,000

Índice de Promoção de Temas Culturais - Carga Fatorial 1

,091

35020,551

,000

Índice de Promoção de Temas Culturais - Carga Fatorial 2

-,038

-14488,459

,000

R = ,663

R² = ,439

R² ajustado = ,439

Fonte: Elaboração da autora.

Sendo a variância 0,439, temos que 43,9% da variável dependente consegue ser
explicada pelos regressores presentes no modelo. O p-valor é uma probabilidade teórica
sob condições possíveis, é uma medida de plausibilidade. O teste p-valor é para
verificar se a hipótese nula (contrária à que se quer testar) é verdadeira. Portanto, pvalor deve ser tão menor quanto possível para invalidar a hipótese nula, ou para validar
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a hipótese positiva. Em trabalhos de Ciências Sociais e Humanas, costumam-se
considerar válidos apenas os coeficientes com p-valor menor que 0,05. No modelo
resultante, o p-valor é 0,00 para todos os coeficientes, o que nos dá uma forte
confiabilidade. O coeficiente β é o peso de ponderação da variável independente sobre a
dependente, ou seja, o grau de influência. Este coeficiente quando positivo, influencia
positivamente a variável dependente. Quando negativo, influencia negativamente. O
coeficiente que mais influencia a nota média dos alunos é a escolaridade dos pais,
seguido pelos IPTC1 e ILD.
A expectativa era encontrar um resultado positivo em relação à promoção de
temas culturais na escola, ou seja, trabalhar com temas culturais também promoveria o
diálogo, a valorização e o convívio com as diferenças, possibilitando um clima escolar
melhor e, consequentemente, um melhor desempenho. O IPTC1, que é formado pelas
temáticas: violência, bullying, sexualidade e gravidez na adolescência, e desigualdades
sociais (Tabela 9), corrobora a hipótese, isto é, escolas que declaram trabalhar estas
quatro temáticas apresentaram um incremento no desempenho.
Contudo, o IPTC2, formado pelas temáticas: racismo, machismo e homofobia,
conflitos religiosos e abuso de drogas (Tabela 9), apresenta um coeficiente negativo. Ou
seja, escolas que declaram trabalhar estas cinco temáticas apresentaram um decréscimo
no desempenho. Por que isso aconteceu? Trabalho com a hipótese de que talvez os
ambientes em que surjam a motivações para projetos com estas temáticas sejam
ambientes de maiores conflitos interpessoais, de maior intolerância para com as
diferenças, o que contribuiria com um clima escolar pior, afetando o desempenho.
Contudo, não descarto possíveis inconsistências no preenchimento do questionário, nem
erros no processamento de dados, apesar de todo rigor possível ter sido aplicado.

4. Considerações finais:
Tendo sempre em mente que os resultados encontrados são para a realidade do
9º ano, a partir das notas médias de matemática, para a cidade do Rio de Janeiro,
segundo a Prova Brasil de 2011. Um recorte tão específico nos traz limitações de
generalização, mas ainda assim é possível afirmar sua validade ponderativa. Posso dizer
que a hipótese inicial se mostra parcialmente verdadeira, uma vez que a liderança dos
dirigentes escolares junto ao corpo docente articulada à realização de projetos com
alguns dos temas culturais analisados influenciou positivamente os resultados escolares
dos alunos. Os impactos positivos da escolaridade dos pais, da liderança da equipe
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gestora e do clima organizacional no desempenho escolar já foram encontrados em
pesquisas anteriores (Cynthia PAES DE CARVALHO et al, 2012; Creso FRANCO e
Alicia BONAMINO, 2005; Creso FRANCO et al, 2003). Todavia, o impacto da
promoção de temas culturais carece de análises quantitativas em função do desempenho
escolar. Dessa forma, espero que este trabalho estimule futuras pesquisas.
Além disso, a forma como o questionário pergunta sobre o trabalho com temáticas
da cultura na escola é pela realização ou não de projetos. Mas, há que se ter cuidado em
não reduzir o debate cultural a uma série de lições didáticas isoladas. “Um currículo
anti-marginalização é aquele em que todos os dias do ano letivo, em todas as tarefas
acadêmicas e em todos os recursos didáticos estão presentes as culturas silenciadas”
(Jurjo SANTOMÉ, 2009, p. 172). Portanto, aponto a necessidade de repensar o
instrumento de coleta para melhor captação de informações sobre o impacto as
temáticas culturais nas escolas e na aprendizagem de alunos e alunas.
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POLÍTICAS DE RESPONSABILIZAÇÃO: O PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ E
O PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

Maria Océlia Mota
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Resumo: O presente estudo busca caracterizar os desenhos de duas políticas de
avaliação na alfabetização: o Prêmio Escola Dez, no Ceará, e o Programa de
Intervenção Pedagógica, em Minas Gerais. O trabalho tem como objetivo verificar quais
são os objetivos e usos das duas políticas e analisar quais as principais características
que diferenciam e aproximam os dois programas, assim como o grau de
responsabilização que apresentam em seus respectivos estados. As análises serão
realizadas com base nas categorias de políticas de gestão usadas por Brooke e Cunha
(2011) e revisão bibliográfica. Para distinguir entre as diferentes políticas de avaliação,
os autores criaram um sistema classificatório que fosse capaz de dar conta da
diversidade das políticas subnacionais ao mesmo tempo em que as categorizasse de
acordo com o propósito para os quais foram criadas. Segundo as pesquisas analisadas,
os programas fornecem informações, propõem estímulos e incentivos aos professores,
favorecem a troca de experiências entre escolas, o planejamento e formação de
professores, mas também estimulam a competitividade e podem fazer com que os
resultados se tornem mais importantes do que o processo de aprendizagem. As duas
políticas analisadas apresentam graus de responsabilização diferentes, entretanto ainda
não há pesquisas que indiquem qual o grau de intervenção na ação dos atores escolares,
nem como elas atuam no cotidiano escolar. No entanto, não podemos deixar de
reconhecer que elas podem ter participação na melhoria da educação nos estados,
principalmente, nos anos iniciais que é a etapa da alfabetização. Nesse sentido, esperase que este trabalho traga reflexões ao campo da didática para se pensar a
(re)formulação de propostas educacionais que ajudem a melhorar a qualidade da
educação em nosso país.
Palavras-chave: Políticas de Avaliação. Alfabetização. Responsabilização.
1. Introdução:
O presente estudo busca caracterizar os desenhos de duas políticas de avaliação
na alfabetização: O Prêmio Escola Dez, no Ceará, e o Programa de Intervenção
Pedagógica, em Minas Gerais. O trabalho tem como objetivo verificar quais são os
objetivos e usos das duas políticas e analisar quais as principais características que
diferenciam e aproximam os dois programas. As análises serão realizadas com base nas
categorias de políticas de gestão usadas por Brooke e Cunha (2011) – tal pesquisa teve
como objetivo mostrar o papel das avaliações subnacionais na composição da política
educacional. Para distinguir entre as diferentes políticas de avaliação, os autores criaram
um sistema classificatório que fosse capaz de dar conta da diversidade das políticas
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subnacionais ao mesmo tempo em que as categorizasse de acordo com o propósito para
os quais foram criadas.
Brooke e Cunha (2011) definiram sete categorias para o uso dos resultados das
avaliações: 1) para avaliar programas, monitoramento, planejamento e pesquisa; 2) para
informar as escolas sobre a aprendizagem dos alunos e definir as estratégias de
formação continuada; 3) para informar ao público; 4) para alocação de recursos; 5) para
política de incentivos salariais; 6) para compor a política de avaliação docente; e 7) para
a certificação de alunos escolas.
As políticas também foram classificadas pelos autores quanto ao peso de suas
consequências (BROOKE e CUNHA, 2011): low stakes (consequências menores) ou
high stakes (consequências importantes), ou seja, políticas que apresentam algum grau
de responsabilização. As avaliações low stake, ou de segunda geração, são identificadas
por Bonamino e Sousa (2012) como aquelas que “contemplam, além da divulgação
pública, a devolução dos resultados para as escolas, sem estabelecer consequências
materiais”. Nesse caso, as consequências são simbólicas e decorrem da divulgação e da
apropriação das informações sobre os resultados da escola pelos pais e pela sociedade.
Já as políticas de responsabilização forte (high stakes) ou de terceira geração
contemplam sanções ou recompensas em decorrência dos resultados de alunos e escolas.
As políticas selecionadas neste estudo serão analisadas a fim de verificar em
quais categorias se encaixam e quais são as suas implicações no contexto educacional
do estado, identificando também os fatores que as diferenciam como os que as
aproximam.

2. O contexto das políticas de avaliação na alfabetização nos estados de Minas
Gerais e Ceará:
Os estados do Ceará e de Minas Gerais foram os pioneiros no Brasil a criarem
seus próprios sistemas de avaliação. No campo da alfabetização eles também inovaram
quando antecipou a entrada da criança para os seis anos no ensino fundamental. Em
2005, criou o Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) com o objetivo de
acompanhar os efeitos da ampliação do ensino fundamental para nove anos. Trata-se de
uma avaliação diagnóstica e anual que avalia a capacidade de leitura, escrita,
interpretação e síntese dos estudantes no final do ciclo de alfabetização. O Proalfa é
aplicado em todas as escolas das redes municipais e estaduais de Minas Gerais aos
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estudantes do 3º ano do ensino fundamental de forma censitária e de maneira amostral
aos estudantes do 2º e 4º anos.
Em 2007, em Minas Gerais, como apoio ao Proalfa, foi criado o Programa de
Intervenção Pedagógica /Alfabetização no Tempo Certo (PIP/ATC), cujo tema era “toda
criança lendo e escrevendo até os oito anos de idade”. Trata-se de um programa de
apoio pedagógico para professores e alunos que consiste na visita constante de
profissionais da educação que integram as escolas da rede para garantir a qualidade do
ensino. O programa usa os resultados da avaliação para traçar estratégias de avanço e
garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas aos oito anos de idade. Inicialmente
o programa era de responsabilidade da Secretaria de Educação de Minas Gerais, mas, a
partir de 2013, o governo estadual estendeu aos municípios a metodologia do PIP/ATP
com o objetivo de estabelecer parcerias com os 853 municípios mineiros e suas
respectivas secretarias de educação.
As ações desenvolvidas pelo programa buscam, também, uma maior
aproximação entre a Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG) e as escolas, no
sentido de apoiar, capacitar e monitorar a equipe pedagógica, bem como para cobrar
resultados a fim de obter uma melhor eficiência do sistema de ensino. No programa, o
diretor exerce o papel de coordenador, incentivador e facilitador do processo,
garantindo que a equipe pedagógica trabalhe em conjunto com o corpo docente. Além
disso, o PIP “prevê a formação continuada das Equipes Educacionais e a presença
sistemática da Equipe Municipal do PIP nas escolas, orientando, acompanhando e
capacitando os professores, especialistas e diretores de escola com foco no desempenho
dos alunos” (BROOKE e CUNHA, 2011, p. 6).
A divulgação dos resultados das avaliações do Proalfa, além de informar às
escolas e aos pais sobre o desempenho dos alunos, também ajuda a definir as estratégias
de formação continuada com objetivos de realizar intervenções para a melhoria da
aprendizagem. Com base nos resultados das avaliações do Proalfa são traçadas as
estratégias do Plano de Intervenção Pedagógica pelos professores e gestores. Nesse
sentido, podemos considerar que o PIP pode ser considerado uma política low stake ou
de baixa consequência, visto que: (i) contribui, tanto para informar a escola, quanto para
a formação continuada do professor; e (ii) divulga os resultados do Proalfa por meio de
Boletins Pedagógicos, ajudando os professores na interpretação e elaboração de
intervenções com base nos resultados dos alunos.
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Todavia, apesar dos Boletins Pedagógicos, os profissionais das escolas
dependem diretamente da intervenção da equipe de especialistas da SEE/MG, tanto para
compreender e interpretar os resultados da escola expressos pelos boletins, como para
serem orientados a respeito do projeto de intervenção a ser realizado. O PIP tem a tarefa
de acompanhar todos os tipos de escolas, no entanto dedica maior atenção para as
“escolas estratégicas”, denominação dada pela SEE/MG às escolas que apresentam mais
baixo desempenho e que estão concentradas na sua maioria na região metropolitana de
Belo Horizonte e na região norte do estado (BROOKE e CUNHA, 2011).
No mesmo ano, o Ceará criou o Pacto de Alfabetização na Idade Certa (PAIC),
com a finalidade de todas as crianças do estado estarem plenamente alfabetizadas até os
oito anos de idade. Juntamente com o PAIC, em 2007, o Sistema Permanente de
Avaliação da Educação Básica do Ceará incorporou a avaliação na alfabetização e foi
criado o Spaece-Alfa, para avaliar os alunos no 2º ano do ensino fundamental. As
políticas educacionais dos estados focavam fortemente na alfabetização (CEARÁ,
2012).
Inicialmente, o Prêmio era destinado somente ao 2º ano do ensino fundamental,
posteriormente, em 2011 foi ampliado e passou a contemplar também o 5º ano. O
prêmio é destinado às 150 (cento e cinquenta) escolas públicas com melhor resultado no
índice de desempenho das avaliações do 2º e 5º ano do ensino fundamental expressos
pelo Índice de Desempenho Escolar - Alfabetização (IDE-Alfa) e o Índice de
Desempenho Escolar- 5º ano (IDE-5), que busca representar o desempenho de cada
escola com relação ao seu processo de alfabetização. O IDE-Alfa é formado por três
elementos: a proficiência da escola convertida para uma Escala de 0 a 10, a taxa de
participação na avaliação e o fator de ajuste para universalização do aprendizado
(CEARÁ, 2014). O IDE-5 expressa os resultados alcançados nas avaliações do Spaece
de Língua Portuguesa e Matemática realizadas no 5º ano do ensino fundamental. O
índice é um dos principais quesitos para que as escolas recebam o prêmio. Seus
resultados definem quais escolas estão aptas a receber o prêmio e quais devem ser
apoiadas (CEARÁ, 2012). Além disso, é possível acompanhar a evolução das escolas de
acordo com a proficiência e frequência de seus alunos ao longo do tempo.
A premiação é dada anualmente às escolas que atendam aos seguintes requisitos:
(i) ter pelo menos vinte alunos matriculados no 2º ano do ensino fundamental regular;
(ii) ter obtido média de IDE-Alfa situada no intervalo entre 8,5 e 10,0; e (iii) ter no
mínimo 90% de alunos no 2º ano do ensino fundamental avaliados pelo Spaece-Alfa. O
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prêmio é dividido em duas parcelas: a primeira corresponde a 75% do valor total, e a
segunda, a 25%. A transferência da segunda parcela do prêmio e do auxílio financeiro
somente é efetuada se as escolas premiadas conseguirem manter, de um ano para o
outro, seus bons resultados, sustentando, obrigatoriamente, médias entre 8,5 e 10,0. As
escolas apoiadas devem melhorar os seus desempenhos, alcançando as metas
estipuladas (média mínima de 5,0 no IDE-Alfa). Além disso, todas as escolas
beneficiadas devem prestar contas referentes à primeira parcela. O prêmio é recebido
em dinheiro no montante correspondente à multiplicação do número de alunos do 2º ano
do Ensino Fundamental regular avaliados pelo Spaece-Alfa pelo valor de R$2.000,00
(CEARÁ, 2012). A premiação do IDE-5 segue os mesmos critérios que a premiação do
IDE-Alfa.
Assim como o Prêmio Escola Dez, os resultados do Proalfa também são
amplamente divulgados à sociedade em eventos, jornais e revistas. Essa divulgação
pode ser realizada para efeitos de publicização, “com o intuito de disseminar a
preocupação com a qualidade e os resultados alcançados e de angariar apoios genéricos
a favor da condução da política educacional” (BROOKE e CUNHA, 2011, p. 65).
Assim, ela tanto informa ao público em geral, como à escola e aos pais.
O Prêmio Escola Nota Dez é classificado por Brooke e Cunha (2011) como uma
política com consequências importantes (high skates), pois seus resultados podem ser
utilizados, tanto na categoria de uso para a alocação de recursos, como na categoria de
políticas de incentivos salariais. Essa política passou a apresentar uma responsabilização
com consequências mais reais, quando foi vinculado à distribuição de Impostos sobre
Circulação de Mercadorias (ICMS), fato que motivou os prefeitos dos municípios a
aderirem de forma maciça ao programa (CEARÁ, 2012).
O Prêmio Escola Nota Dez é utilizado como uma ferramenta de controle e
gestão, pois a premiação está vinculada aos resultados da prova de Língua Portuguesa
do Spaece-Alfa, com o objetivo de fortalecer, valorizar e ampliar o trabalho que vinha
sendo realizados pelas escolas na área da alfabetização. Brooke e Cunha (2011, p. 65)
alertam para “o perigo de outras dimensões dessa categoria, além da pedagógica que é o
uso da divulgação dos resultados das avaliações pelos gestores municipais com
intenções eleitoreiras”. No entanto, a divulgação pode ter também o objetivo de
disseminar a preocupação com a qualidade e os resultados alcançados a fim de ganhar o
apoio da população na condução das políticas educacionais.
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Desde a sua criação, o Prêmio Escola Dez tem contribuído para despertar não só
a competitividade, mas também um regime de colaboração e intercâmbio entre as
escolas, que tem mobilizado todas as instâncias de gestão com o objetivo de melhorar a
educação no estado. O regime de colaboração é um dos diferenciais da política, pois uma

das exigências do prêmio é que cada escola premiada apoie uma escola das escolas que
ficaram com as classificações mais baixas.
O uso das políticas para alocação de recursos é um dos que mais expressam a
relação entre avaliação e gestão educacional (BROKE e CUNHA, 2011). O Prêmio
Escola Nota Dez é uma política que exemplifica bem esse uso, já que o prêmio tem
várias destinações. Até 70% deve ser utilizado em obras de reforma da escola, compra
de material permanente e de consumo, acervo literário, formação de professores e aulas
de reforço. Até 10% é usado para transporte, alimentação e hospedagem para o
desenvolvimento do programa de apoio entre as escolas parceiras. O restante, 20%, é
para a bonificação do professor da turma premiada.
Nesse

caso,

Brooke

e

Cunha

(2011)

consideram

que

existe

uma

responsabilização mais forte, pois o professor da turma tem um peso maior pelo sucesso
dos alunos. Portanto, a maior parte do prêmio é destinada para a alocação de recursos,
mas também pode servir como política de incentivo salarial, pois bonifica o professor
da turma premiada. Assim, o resultado do desempenho dos alunos na avaliação instiga o
professor a se preocupar com os resultados, o que pode provocar mudanças no seu
comportamento. Além disso, existe o risco das escolas focarem mais nas séries que
serão premiadas e se preocuparem menos com as demais. Por aumentar o nível de
responsabilidade de professores e escolas, a política passa a ser do tipo high stakes,
visto que há bastante a ganhar ou a perder, dependendo do resultado das avaliações.
Indiretamente, o PIP também pode ser enquadrado na categoria de políticas de
incentivos salariais, pois os resultados das avaliações do Proalfa contribuem para que as
escolas atinjam as metas determinadas pelo Pacto de Gestão, e, nesse caso, todos os
funcionários da escola recebem uma bonificação. No caso do PIP, a responsabilização é
mais branda (low-stakes), pois, assim como todos os funcionários podem ser
bonificados pelo sucesso da escola, a escola toda também pode se sentir
responsabilizada por atingir ou não atingir a meta.

3. Semelhanças e diferenças nos programas mineiro e cearense:

ISSN 2177-336X

8310

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

21

Tanto Ceará como Minas Gerais são considerados estados que têm políticas de
bonificação regidas pelos seus sistemas de avaliação. A convicção do Ceará em
políticas de bonificação foi iniciada com a criação do Prêmio Escola do Novo Milênio,
em 2002. Desde então, tem havido uma continuidade nas políticas de incentivo, o que
demonstra que os gestores acreditam e apostam na sua eficácia. O estado de Minas
Gerais, que apresenta um desenho de política diferente dos outros estados, desde 2008
implantou uma política chamada de Acordo de Resultados, que abrange todas as
instâncias de gestão educacional: inicia na Secretaria de Educação, passa pelas
Superintendências Regionais de Ensino (SRE) e chega a todas as escolas. Portanto, a
responsabilidade pelos resultados finais da escola é compartilhada entre as três
instâncias.
A responsabilidade compartilhada dos resultados é uma das características que
segundo Brooke e Cunha (2011, p. 154) diferenciam o Acordo de Resultados das
demais políticas estudadas por eles, que “tendem a identificar os professores, os
dirigentes e demais membros das equipes escolares como os únicos integrantes do
sistema de ensino responsáveis pelos resultados de aprendizagem”, sem levar em
consideração a “conhecida importância das condições materiais fornecidas pelo órgão
central e os diversos serviços de apoio das instancias regionais”. No sentido contrário
das outras políticas, através do Acordo de Resultados, são estabelecidas metas de
desempenho para todas as instâncias das Secretarias como o pagamento de bonificação
no caso do cumprimento dessas metas. Dessa forma, todos os funcionários são
premiados quando a escola atinge a meta estabelecida.
Por outro lado, no estado do Ceará, a premiação foca em um número
determinado de escolas e os únicos profissionais beneficiados são os professores das
séries avaliadas pelo Prêmio. Para Brooke e Cunha (2011, p. 137), a mensagem da
premiação é “claramente de competição e de incentivo a todas as escolas para que
melhorem seus resultados”. Já a “não-premiação acarreta prejuízos pela perda de
melhores condições de trabalho e pelo não reconhecimento da qualidade da escola”.
Além do nível de responsabilização, outra característica que diferencia bastante
os dois programas são as estruturas em que estão apoiados. O PIP se estrutura na
constituição de equipes de trabalho regionais ligadas às Superintendências Regionais do
Ensino (SRE), que, por sua vez, estão ligadas à Equipe Central da Secretaria, formando
uma cadeia de apoio pedagógico, em que cada uma desempenha um papel com vistas a
um objetivo.
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1. Equipe Central (SEE): Orienta e capacita Equipe Regional. Compila,
analisa e distribui resultados das avaliações externas Proalfa/Proeb.
2. Equipe Regional (SRE): Apoia e orienta Equipe Municipal. Realiza
formação continuada com apoio da Equipe Regional do PIP. Identifica e
difunde melhores práticas. Visita as SMEs e escolas estratégicas, em
conjunto com a Equipe Municipal.
3. Equipe Municipal (SME): Apoia e orienta o trabalho dos diretores,
especialistas e professores (incluindo formação continuada). Visita as escolas
com foco na sala de aula. (BROOKE e CUNHA, 2011, p.8)

As equipes são organizadas segundo um organograma que obedece a uma
estrutura hierárquica, se mobilizando para realizar as intervenções nas escolas segundo
uma agenda pré-programada de reuniões. Para Brooke e Cunha (2011), esse é outro
diferencial do PIP, pois traz a possibilidade das equipes elaborarem um diagnóstico da
turma com base nos resultados de avaliação e, diante disso, perceber qual é a
dificuldade enfrentada pelo professor diante de sua turma.
No caso do Prêmio Escola Dez, o que existe é um programa de colaboração
entre as escolas vencedoras e as escolas apoiadas. Cada uma das 150 escolas que
obtiveram os melhores resultados no IDE-Alfa deve adotar uma das escolas que
obtiveram os 150 piores resultados, assumindo a responsabilidade de prestar
colaboração para contribuir com sua experiência para melhoria dos resultados das
escolas que obtiveram menores desempenhos. A segunda parcela do prêmio (25%) está
atrelada à condição da escola premiada ter que manter ou elevar seus resultados e ajudar
a elevar para o valor mínimo de 5,0 a nota da escola apoiada até o ano seguinte ao
prêmio. O objetivo é induzir a formação de uma rede de cooperação técnico-pedagógica
entre estas escolas. Para Coelho (2013, p. 48) “é uma relação de cooperação
institucional movida pelo objetivo de gerar melhores resultados de aprendizagem dos
alunos, onde as práticas e estilos de liderança escolar são objeto de interlocução”.
O papel da Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) é realizar a mobilização
das escolas para a formação de pares a partir do momento em que são divulgados os
resultados da avaliação do Spaece-Alfa. A escolha da escola apoiada é feita pela escola
premiada, seguindo a ordem de colocação nos resultado. Feita a formação dos pares, são
promovidas “reuniões regionais com os diretores com o objetivo de orientar a respeito
do uso do recurso recebido assim como acerca de suas tarefas de cooperação, do
cronograma, dos registros e relatórios que deverão ser produzidos”. (COELHO, 2013,
p. 49). Apenas 10% do valor do Prêmio podem ser utilizados nas despesas realizadas
para as visitas de colaboração entre as escolas e, muitas vezes, os pares de escolas ficam
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em municípios bem distantes, um dos fatores de dificuldades no programa apontado por
pesquisa realizada por Coelho (2013).
Burgos, Santos e Ferreira (2012), fizeram uma análise comparativa entre as duas
políticas de alfabetização do Ceará e de Minas Gerais e os processos de avaliação e
responsabilização. O objetivo do artigo foi apresentar duas experiências consideradas
exitosas na alfabetização, trazendo como pano de fundo a responsabilização dos atores
envolvidos no processo. Os autores destacaram sete pontos em comum que consideram
relevantes entre as duas políticas:
1. Entendimento de que a melhoria da educação deve começar pela
alfabetização, mobilizando, dessa forma, a sociedade em torno do desafio de
alfabetizar na idade certa.
2. Pactuação de metas de alfabetização: por escola e regionais (MG) e meta
municipal (CE).
3. Definição de um indicador de proficiência dos alunos do 2º ano (CE) e 3º
ano (MG), medido através de uma avaliação externa anual.
4. Instituição da avaliação da alfabetização: PROALFA (MG) e Spaece-Alfa
(CE).
5. Instituição de políticas de incentivo: prêmios (MG e CE), vinculação da
distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
a indicadores municipais (CE).
6. Criação de ferramenta de acompanhamento on-line (MG e CE).
7. Formação dos gestores e coordenadores pelas equipes regionais com foco
no acompanhamento dos resultados da escola (MG e CE).
(BURGOS, SANTOS e FERREIRA, 2012, p. 43)

De um modo geral, os autores consideram que as duas políticas “possuem
mecanismos de responsabilização simbólicas e reais, apresentando uma visão sistêmica
do processo de implantação de políticas públicas e foco em resultados” (BURGOS,
SANTOS e FERREIRA, 2012, p. 43).
O relatório final de Brooke e Cunha (2011) sobre a avaliação externa como
instrumento de gestão nos estados levanta algumas questões que merecem ser
pesquisadas mais profundamente. Uma delas é o fato em que a metade das escolas
premiadas em 2009 pelo Prêmio Escola Nota Dez não conseguiu mostrar o mesmo
desempenho no ano seguinte, o que leva a crer, segundo os autores, que uma parte dos
prêmios se deve a flutuações aleatórias. Outra questão levantada é “o fato de algumas
das escolas identificadas como de desempenho mais baixo em 2009 conseguirem
melhorar, a ponto de receberem prêmios como escolas nota 10 no ano seguinte”
(BROOKE e CUNHA, 2011, p. 165), fato que para os autores, também levanta
suspeitas sérias, além de reforçarem que dificilmente uma escola pode cumprir essa
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trajetória em um único ano escolar, mesmo com a assistência técnica de uma escola de
excelência.
A pesquisa de Simões (2011) teve como objetivo descrever e compreender as
propostas das etapas do PIP. Para subsidiar o estudo, foi realizada uma comparação
entre o PAIC do Ceará e o programa O Direito do Aprendizado (Ler, Escrever e Contar
– O ponto de partida para todo a aprendizado) do Espírito Santo. Através da
comparação entre os programas citados, a autora destaca suas semelhanças e diferenças,
além de detectar as melhores práticas de cada um que podem ser incorporadas ao PIP a
fim de contribuir para sua melhoria, tornando suas ações mais eficazes.
Com base no Boletim de Resultados do Proalfa, Simões (2012, p. 46) afirma que
“as ações efetivas do PIP, o esforço e a mobilização de toda a comunidade educacional
(...), a partir de 2008, fizeram com que o percentual de crianças alfabetizadas passasse
para 73%, atingindo a meta previamente estabelecida”. Os dados do Proalfa revelam
ainda que “em dois anos, o percentual de crianças alfabetizadas com 8 (oito) anos de
idade, na rede estadual, apresentou uma melhoria de quase 50%. Além disso, o número
de alunos com baixo desempenho foi reduzido de 31% para 14%”.
Simões (2012, p. 86) afirma que são inegáveis e animadores os resultados
apresentados desde o início do PIP, mas reconhece que ainda há um considerável
percentual de alunos que estão na faixa de baixo desempenho. A autora reivindica que o
PIP seja ampliado para a rede municipal, pois, ao restringir seu atendimento apenas às
escolas estaduais, “o programa restringe o diálogo e as escolas ficam desniveladas, em
seus municípios, distanciando os resultados por elas obtidos”.
Em artigo recente, Calderón, Raquel e Cabral (2015, p. 524) fazem um estudo do
Prêmio Escola Dez no qual procuram não somente descrever o funcionamento do
programa, mas também “compreender e analisar as práticas educativas resultantes das
ações de cooperação técnico-pedagógicas (fragilidades, potencialidades e estratégias de
aprimoramento) realizadas entre as escolas premiadas e as escolas apoiadas”.
Calderón, Raquel e Cabral (2015) identificaram vinte e seis ações de cooperação
técnico-pedagógica, implantadas por oito escolas premiadas em oito escolas apoiadas,
ao longo de 2011. A pesquisa permitiu constatar que, na visão dos diretores
entrevistados de ambas as escolas, todas as ações de cooperação foram consideradas
bem sucedidas e que se concentravam em principais atividades: a) aulas de reforço
escolar; b) uso de descritores e simulados; e c) adoção de metodologias e práticas
pedagógicas ativas em sala de aula. De todas as fragilidades apontadas, os autores
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destacaram uma certa resistência encontrada nas escolas apoiadas em relação à presença
da escola premiada para implantar as ações de cooperação (CALDERÓN, RAQUEL e
CABRAL, 2015, p. 536).

4. Considerações finais:
Levando em conta os objetivos iniciais propostos no início deste trabalho,
podemos levantar algumas considerações: (i) ainda há muito poucos estudos a respeito
das respectivas políticas; (ii) na bibliografia analisada os estudos encontrados são de
base qualitativa. Embora encontrem algumas fragilidades nos dois programas, as
pesquisas tentam destacar os fatores positivos, além de apontar algumas intervenções
para as fragilidades detectadas. Assim, consideramos que carecemos de mais pesquisas
que procurem identificar os efeitos reais dessas políticas em seus respectivos estados.
As duas políticas analisadas apresentam graus de responsabilização, entretanto
ainda não há pesquisas que indiquem qual o grau de intervenção na ação dos atores
escolares, nem como elas atuam no cotidiano escolar. No entanto, não podemos deixar
de reconhecer que elas podem ter participação na melhoria da educação nos estados,
principalmente, nos anos iniciais que é a etapa da alfabetização. Segundo as pesquisas,
os programas fornecem informações, propõem estímulos e incentivos aos professores,
favorecem a troca de experiências entre escolas, o planejamento e formação de
professores, mas também estimulam a competitividade e podem fazer com que os
resultados se tornem mais importantes do que o processo de aprendizagem.
Brooke (2006) alerta para as experiências de responsabilização direta dos
profissionais da educação que já vêm sendo adotadas em algumas redes de ensino, na
maioria dos casos com a roupagem de bonificação de professores e escolas com base no
desempenho, numa espécie de responsabilização às avessas, que apresenta graves riscos
à ideia de universalidade e igualdade na educação. Endossando o alerta de Brooke
quanto às políticas de responsabilização, mas também ponderando as suas possíveis
contribuições, espera-se que este trabalho traga reflexões ao campo da didática para se
pensar a (re)formulação de propostas educacionais que ajudem a melhorar a qualidade
da educação em nosso país.
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DESIGUALDADE DE APRENDIZAGEM: UMA ANÁLISE DOS DADOS DA
AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO

Naira da Costa Muylaert Lima
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Adriana da Silva Lisboa Tomaz
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Resumo: O presente artigo tem como objetivo, investigar como se configuram as
desigualdades das oportunidades referentes à qualidade da educação, mediante a
aprendizagem e o fluxo escolar, na etapa de ensino correspondente ao fim do ciclo de
alfabetização. Optou-se por analisar os dados referentes ao aprendizado adequado no 3º
ano do ensino fundamental – ano em que os alunos devem estar plenamente
alfabetizados segundo meta do Plano Nacional de Educação – a partir dos resultados
dos alunos na Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) e, também, os dados
referentes ao fluxo escolar, por meio da taxa de distorção idade-série. O estudo mostrou
o percentual de alunos que conseguiram alcançar, em 2014, um desempenho adequado
nos três domínios de conhecimento avaliados pela ANA – leitura, escrita e matemática –
, bem como a variação desse percentual, segundo as regiões geográficas e os estados da
região Sudeste. A análise dos dados revelou que há uma grande desigualdade de
conhecimento entre as regiões geográficas e, também, entre os estados da região
Sudeste – região que apresenta bons indicadores de aprendizagem e fluxo escolar,
quando comparada às demais regiões. Além disso, verificou-se o baixo percentual de
alunos com aprendizado adequado em matemática em todas as regiões e, também, nos
quatro estados do Sudeste, bem como uma alta variação da taxa de distorção idadesérie, indicando que há regiões em que o percentual de alunos fora do ano escolar
apropriado para a sua idade é significativamente alto. Esses resultados refletem a
enorme variação das oportunidades educacionais e das práticas didático-pedagógicas
oferecidas pelas escolas, uma vez que há escolas de determinadas regiões/estados que
desenvolvem ações que fazem com que os estudantes alcancem níveis adequados de
aprendizagem, ao passo que escolas de outras regiões/estados não conseguem garantir
aprendizagens satisfatórias.
Palavras- chave: Alfabetização. Desigualdades educacionais. Fluxo escolar.
1. Introdução:
A escolarização é a principal forma de educação capaz de desenvolver nos
indivíduos potencialidades que lhes permitem o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, conforme
estabelecido no artigo 205 da Constituição Federal (Brasil, 1988).
Por se tratar de um direito inalienável e subjetivo, deve ser ofertado
universalmente de forma a promover as mesmas oportunidades aos membros de um
país. No entanto, em contextos de alta desigualdade social – como o Brasil – a
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universalidade ainda é um desafio a ser alcançado e, portanto, a oferta de escolarização
é pauta prioritária do poder público. Apesar dos avanços importantes na ampliação do
acesso a todos os níveis e modalidades educacionais, a baixa escolaridade média da
população e a desigualdade de acesso e de qualidade do ensino entre diferentes grupos
sociais permanecem, reforçando a necessidade da universalização da oferta da educação
básica e a melhoria da qualidade do ensino, bem como a eliminação do analfabetismo –
que ainda persiste.
Destacamos como problema de pesquisa a qualidade da educação ofertada e o
fluxo escolar – componentes da análise das desigualdades das oportunidades
educacionais. Além de garantir o acesso, é preciso também garantir a aprendizagem dos
alunos em patamares adequados. Ou seja, para que as oportunidades educacionais se
efetivem plenamente, não basta apenas ter acesso à escola, é preciso também aprender.
Segundo

Oliveira

(2007),

um

dos

efeitos

provocados

pela

(quase)

universalização do acesso ao ensino fundamental foi o debate acerca da democratização
do conhecimento e da aprendizagem. No momento em que um contigente populacional
anteriormente excluído passou a ingressar e permanecer no sistema educacional,
emergiu com força o desafio da democratização do conhecimento historicamente
acumulado. “A superação da exclusão por falta de escola e pelas múltiplas reprovações
tende a visibilizar a exclusão gerada pelo não aprendizado ou pelo aprendizado
insuficiente, remetendo ao debate acerca da qualidade do ensino” (OLIVEIRA, 2007, p.
686). Portanto, o problema da exclusão educacional apenas mudou de lugar: antes ela se
dava pela falta de acesso, agora ela se dá pela falta de conhecimento adequado.
Nesse sentido, o tema da qualidade do ensino e da garantia do aprendizado
passaram a fazer parte da agenda política e se colocam, nos dias de hoje, como
prioridades, sobretudo na etapa referente a alfabetização. Isso pode ser percebido pela
implementação recente das políticas tais como a Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA), o Plano Nacional da Alfebetização na Idade Certa (PNAIC) e a meta 5 do Plano
Nacional de Educação (PNE) que estabelece que todos os alunos devem estar
plenamente alfabetizados até os 8 anos de idade (3º ano do ensino fundamental).

2. Objetivo e Metodologia:
O objetivo desse trabalho é verificar a desigualdade de oportunidades
educacionais referentes à desigualdade da aprendizagem e do fluxo escolar –
componentes do conceito de qualidade educacional que estão por trás da formulação do
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cálculo do IDEB – a partir da política da Avaliação Nacional da Alfabetização (ano de
2014), segundo as regiões do país.
Metodologicamente, o estudo optou por analisar os dados referentes ao
aprendizado adequado no 3º ano do ensino fundamental – quando os alunos devem estar
plenamente alfabetizados – e, também, os dados referentes ao fluxo escolar, por meio da
taxa de distorção idade-série, que indica o percentual de alunos fora do ano escolar
correto para a sua idade. O estudo apresenta um percentual de alunos com aprendizado
adequado no Brasil nesta etapa de ensino, por regiões geográficas e por nível de
desempenho e, também, na região Sudeste, por estados, além de apresentar dados que
mostram a taxa de distorção idade-série para esse mesmo ano escolar.
Para melhor compreensão da discussão buscou-se a pontuação obtida na ANA
que é apresentada numa escala dividida em quatro níveis para leitura e matemática, e
em cinco níveis para escrita. Cada nível possui a descrição das habilidades e
competências que os alunos possuem. Segundo Soares (2009), a apresentação dos
resultados em níveis de desempenho ao invés de média de desempenho é mais
adequada, pois traz, como importante consequência pedagógica, a categorização dos
estudantes em níveis de desempenho, possibilitando à escola promover atividades que
possam atendê-los de maneira mais específica. Nesse sentido, a introdução de níveis
possibilitou a incorporação da questão da equidade no indicador de nível dos resultados.
A divulgação dos resultados por níveis de desempenho, definidos por “pontos
de corte criteriosamente escolhidos, pedagogicamente desafiantes e substantivamente
relevantes” (SOARES, 2009, p. 39) permite o acompanhamento da qualidade e da
equidade do sistema educacional brasileiro.

3. Resultados:
Os principais resultados encontrados referentes à alfabetização dos estudantes
estão descritos na Tabela 1, que apresenta o percentual de alunos com aprendizado
adequado no Brasil, por regiões geográficas e por nível de desempenho. No Brasil,
77,8% dos alunos do 3º ano ensino fundamental possuem aprendizado considerado
adequado (níveis 2, 3 e 4) em leitura, ao passo que 22,2% possuem aprendizado
insatisfatório. Ou seja, aproximadamente 1 em cada 5 alunos brasileiros não possuem
níveis de aprendizado considerados adequado para o 3º ano do ensino fundamental, o
que significa que possuem lacunas na aprendizagem de leitura que não lhes garantem
uma plena alfabetização. Além disso, o percentual de alunos com aprendizado adequado
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é muito desigual quando se observa esse indicador por região: no Nordeste, apenas
64,9% dos alunos conseguiram atingir um nível adequado de aprendizado, enquanto que
no Sul, esse percentual é de 88,1%.

Tabela 1

% de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental por nível de proficiência em leitura (2014)
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Adequado

Brasil

22,2

34

32,6

11,2

77,8

Norte

35,1

37,5

22,6

4,8

64,9

Nordeste

35,6

36,8

22,1

5,5

64,4

Sudeste

13,1

30,3

39,9

16,8

86,9

Sul

11,9

33,6

40,6

13,9

88,1

Centro-oeste

16,1

36,2

37,2

10,5

83,9

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

Para o domínio da escrita (Tabela 2), o percentual de alunos com aprendizado
adequado (níveis 4 e 5) é de 65,5% , mas novamente podemos observar a desigualdade
na aquisição da escrita pelos alunos segundo a região geográfica: enquanto que no Norte
42,9% dos estudantes possuem aprendizado adequado, no Sul, esse percentual é de
81,5%, ou seja, quase o dobro.

Tabela 2

% de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental por nível de proficiência em escrita (2014)
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste

Nível 1
11,6
19,4
19,9
6,1
5,1
7,8

Nível 2
15
27,4
22,5
8,8
8,1
11,1

Nível 3
7,8
10,4
11,4
5
5,3
8,5

Nível 4
55,7
38,8
42,5
64,6
67,5
65,1

Nível 5
9,9
4,1
3,7
15,4
14
7,5

Adequado
65,5
42,9
46,3
80,1
81,5
72,6

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

Em matemática (Tabela 3), o percentual de alunos com aprendizado adequado é
significativamente inferior tanto ao de leitura quanto ao de escrita: apenas 42,9% dos
alunos brasileiros do 3º ano do ensino fundamental possuem um nível de aprendizado
adequado (níveis 3 e 4). Mais uma vez é possível observar a enorme desigualdade desse
percentual entre as regiões geográficas: no Norte, apenas 25,1% dos estudantes possuem
aprendizado adequado, enquanto que no Sudeste esse percentual é de 57,1%.
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Tabela 3

% de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental por nível de desempenho em matemática (2014)

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste

Nível 1
24,3
37,4
38,6
14,1
14,1
19,1

Nível 2
32,8
37,5
35,5
28,8
32
35,8

Nível 3
17,8
13,3
12,9
21
21,4
20,6

Nível 4
25,1
11,8
13
36,1
32,5
24,5

Adequado
42,9
25,1
25,9
57,1
53,9
45,1

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

O segundo compenente do conceito de qualidade educacional refere-se ao fluxo
escolar que será analisado a partir da taxa de distorção idade-série. Até meados da
década de 1980, um erro referente ao conceito de repetência distorcia as estatísticas
oficiais superestimando as taxas de evasão e subestimando as de repetência. Naquele
período, era considerado repetente o aluno que se matriculava na mesma série cursada
no ano anterior após ter sido considerado reprovado, seja pelo baixo desempenho ou
pela frequência insuficiente. No entanto, Correa (2013, p.20), esclarece que o conceito
correto de repetente é mais simples e mais abrangente: “repetente’ seria qualquer aluno
que se matriculasse na mesma série que no ano anterior, independente do motivo que o
levasse a fazer isso”.
Em junho de 1994, no IX Encontro Nacional dos Dirigentes dos Órgãos do
Sistema Estatístico da Educação (SEEC-MEC), que contou com a participação de todos
os representantes das Secretarias Estaduais de Educação, aprovou-se esse novo conceito
de repetência e, já no ano seguinte, as alterações para a coleta dessa informação foram
feitas no Censo Escolar.
A clareza dada ao problema da repetência permitiu que os gestores das redes
municipais e estaduais de educação adotassem algumas políticas visando a melhoria do
fluxo escolar. Dentre as estratégias adotadas para a regularização do fluxo, estão as
Classes de Aceleração, a organização escolar em ciclos e a promoção automática.

O reflexo dessas medidas foi a queda consistente nas taxas de repetência ao
longo das décadas de 1980 e 1990, principalmente na primeira série que,
como vimos, se constituía no maior gargalo do sistema. A repetência, que
estivera em um patamar de 60% nos anos 1980, caiu para cerca de 45% na
década de 1990 e recuou mais um pouco nos anos 2000, se estabilizando num
patamar ainda alto, próximo dos 30%. (CORREA, 2013, p.21).

ISSN 2177-336X

8321

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

32

A despeito da importante melhoria das taxas de fluxo escolar alcançadas na
década de 1990, elas ainda são tão altas que colocam o Brasil como um dos países do
mundo com maiores taxas de repetência (PISA/OCDE, 2011). A melhoria do fluxo
escolar teve efeitos positivos:

Permitiu, por exemplo, desobstruir a entrada do ensino fundamental para que
outras crianças e jovens com idade entre 6 e 14 anos pudessem ter acesso aos
bancos escolares, possibilitando taxas de atendimento de 98,2% conforme
dados da Pnad 2011, além de reduzir o atraso escolar dos alunos em todo o
ensino fundamental. (CORREA, 2013, p. 20).

Apesar disso, a dimensão do problema da repetência pode ser antecipada pela
taxa de distorção idade-série. Em um fluxo escolar perfeito, isto é, sem repetência, as
crianças deveriam entrar no ensino fundamental aos 6 anos de idade e conclui-lo aos 14
anos. Todavia, os dados da Tabela 4 mostram que a taxa de distorção idade-série para
os anos iniciais do ensino fundamental ainda é alta. Embora essas taxas tenham
melhorado desde 2006, em 2014 eram de 14,1%, o que ainda é muito alto. Mas trata-se
de uma taxa que não é aleatoriamente alta. Em 2014, na região Norte, a taxa de
distorção idade-série é de 23%, praticamente o dobro da taxa que o Sudeste apresentava
em 2006. Em outras palavras, embora a queda dessa taxa seja observada em todas as
regiões geográficas, sua variação ainda é muito grande.

Tabela 4

Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Todas as redes
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste

2006
23
37,1
34
12,8
12
18,9

2007
22,6
36,7
33,9
12,6
12
18,9

2008
17,6
26,1
24,2
11,6
11,6
16,2

2009
18,6
29,8
26,6
11
11,6
15,8

2010
18,5
30,7
26,6
10,6
12
15

2011
17,8
29,5
25,3
10,3
12,2
14,4

2012
16,6
27,4
23,5
9,9
11,3
13,5

2013
15,4
25,3
21,8
9,2
10,7
12,5

2014
14,1
23
19,9
8,5
9,9
11,2

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

As Tabelas 5 e 6 apresentam a taxa de distorção idade-série dos anos iniciais do
ensino fundamental por rede de ensino. Mais uma vez, a variação desse indicador se
revela grande entre as regiões geográficas e, também, entre as redes de ensino. Em
2014, a rede pública brasileira possuia 16% de alunos fora da série adequada nesta
etapa, enquanto que na rede particular esse percentual era significativamente inferior, de
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4,5%. A variação desse indicador por região também é alta: enquanto no Norte 24,7%
dos alunos da rede pública estão fora da série adequada, na região Sudeste este
percentual é de 9,6%. Na rede particular, esse indicador é bem inferior, mas também
varia entre as regiões, como expressa, por exemplo, na taxa de distorção idade-série de
6,5% dos estudantes do Nordeste em comparação com 2,1% no Sul.

Tabela 5

Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Rede Pública
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste

2006
25,1
38,6
36,9
14,1
12,9
21,1

2007
24,6
38,1
36,6
13,9
12,7
20,7

2008
19,4
27,3
26,5
12,9
12,6
18,3

2009
20,6
31,4
29,5
12,3
12,6
17,9

2010
20,7
32,4
29,9
12
13,1
17,1

2011
20,1
31,2
28,7
11,7
13,4
16,5

2012
18,9
29,2
26,9
11,2
12,5
15,6

2013
17,6
27
25,1
10,5
11,8
14,5

2014
16
24,7
23
9,6
11,1
13

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

Tabela 6

Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Rede Particular

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-oeste

2006
4,9
6
7,3
3,8
1,9
3,9

2007
5,2
6,4
7,6
3,7
4,1
5,1

2008
4,1
5,2
5,7
3,4
2,1
3,2

2009
4,3
5,2
6,2
3,5
2,1
3,2

2010
4,3
5
6,1
3,4
2,4
3,1

2011
4,3
5
6
3,6
2,3
3

2012
4,5
5,1
6,5
3,7
2,3
2,9

2013
4,5
4,8
6,5
3,8
2,2
2,8

2014
4,5
4,7
6,5
3,8
2,1
2,7

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

3.1. A região Sudeste:
Segundo os dados da ANA (BRASIL, 2014), a região Sudeste possui um dos
melhores indicadores de aprendizado no 3º ano do ensino fundamental . Em leitura,
86,9% dos estudantes possuem um nível de aprendizado considerado adequado. Apesar
disso, há variações significativas entre os estados do Sudeste. Por exemplo, Rio de
Janeiro têm o menor percentual de alunos com nível de aprendizado adequado em
leitura, 21,6% de estudantes no nível 1, 37,7% no nível 2 e apenas 8,4% no nível 4 da
escala de desempenho da ANA (Tabela 7). Ou seja, a maioria dos alunos situa-se nos
níveis mais baixos da escala, embora o nível 2 seja considerado um nível de
aprendizado adequado. Do outro lado, Mina Gerais tem o maior percentual de alunos
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com aprendizado adequado, com a maioria deles nos níveis 3 e 4 da escala de
desempenho, que são considerados adequados. A diferença percentual de estudantes
com aprendizado adequado entre esses dois estados é significativa, mais ainda a
distribuição dos alunos entre os níveis de desempenho da escala da ANA, com 9,3% e
21,6% de alunos com aprendizado insatisfatório (nível 1), respectivamente, em Minas
Gerais e Rio de Janeiro.

Tabela 7

% de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental por nível de proficiência em leitura (2014)
Nível 1
13,1
9,3
16,3
21,6
11,5

Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

Nível 2
30,3
26,9
33,4
37,7
28,9

Nível 3
39,9
42,1
37,1
32,3
41,8

Nível 4
16,8
21,7
13,2
8,4
17,8

Adequado
86,9
90,8
83,7
78,4
88,5

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

No domínio da escrita, o percentual de alunos com aprendizado adequado é
menor que em leitura para todos os estados, e as diferenças são significativas. Como
vemos na Tabela 8, São Paulo é o estado que possui maior percentual de alunos com
aprendizado adequado enquanto que o Rio de Janeiro possui a menor taxa. Enquanto
Minas Gerais e São Paulo possuem 4,4% e 4,9%, respectivamente, de alunos no nível 1
da escala, Rio de Janeiro possui mais que o dobro, 10,7%. Por outro lado, São Paulo
possui 20,2% de estudantes no nível 5 da escala, enquanto que Espírito Santo tem
apenas 5,9%. Observa-se, portanto, um diferença signifcativa de alunos nos cinco
níveis de desempenho da escala ANA, sendo Minas Gerais e São Paulo os estados com
os melhores percentuais.

Tabela 8

% de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental por nível de proficiência em escrita (2014)

Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

Nível 1
6,1
4,4
8,7
10,7
4,9

Nível 2
8,8
7,3
11,4
15,2
7,1

Nível 3
5
7,9
10,1
6,5
2,7

Nível 4
64,6
69,5
63,9
57,4
65

Nível 5
15,4
10,8
5,9
10,1
20,2

Adequado
80,1
80,3
69,9
67,5
85,3

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE
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Em matemática, o percentual de estudantes com aprendizado adequado no 3º ano
do ensino fundamental é significativamente inferior aos de leitura e escrita em todos os
estados. A hipótese de que as competências e habilidades desenvolvidas pela
matemática sejam mais escolares que as da área de leitura pode estar relacionada a esse
resultado, reforçando a ideia de que o desempenho dos alunos nas avaliações em larga
escala nos testes de matemática depende mais da escola do que da origem social e as
carcaterísticas próprias do aluno. Apesar disso, dentre as cinco regiões geográficas do
Brasil, o Sudeste é a que possui o maior percentual de alunos com aprendizado
adequado. Se as diferenças dos dados na leitura e na escrita eram significativas, na
matemática elas são ainda mais expressivas. Enquanto Minas Gerais apresenta 62,7% de
alunos com aprendizado adequado, no Rio de Janeiro, esse percentual é de 38,7. Além
disso, 40,6% e 40,4% dos alunos de Minas Gerais e São Paulo, respectivamente,
situam-se no nível 4 da escala da ANA, enquanto no Espírito Santo e Rio de Janeiro
esses percentuais são de 29,2% e de 20%, respectivamente.

Tabela 9

% de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental por nível de proficiência em matemática (2014)

Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

Nível 1
14,1
11,1
17,8
23,9
11,8

Nível 2
28,8
26,3
32,8
37,3
26,6

Nível 3
21
22,1
20,2
18,8
21,3

Nível 4
36,1
40,6
29,2
20
40,4

Adequado
57,1
62,7
49,3
38,7
61,7

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

Como vimos, o Sudeste é uma das regiões que possui um dos melhores
indicadores educacionais, de acesso à aprendizagem. Os dados referentes ao
aprendizado adequado em leitura evidenciam que a região e seus quatro estados estão
próximos de atender a meta 5 do PNE, que estabelece que até o ano de 2024 todas as
crianças devem estar plenamente alfabetizadas ao final do 3º ano do ensino
fundamental. No que concerne ao domínio da escrita e de matemática, o percentual de
alunos com aprendizado adequado é menor, mas é provável que a meta também seja
atingida para esses dois domínio de conhecimento.
No que diz respeito ao fluxo escolar, os dados analisados no período 2006-2014
(Tabela 10), a taxa de distorção idade-série cai progressivamente, atingindo, em 2014, o
percentual de 8,5%. No entanto, a melhoria dessa taxa varia de um estado para outro.
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Minas Gerais consegue diminuir esse indicador ano a ano, enquanto que no Rio de
Janeiro essa taxa é alta e fica estagnada até 2013, quando tem uma pequena queda. A
taxa de distorção idade-série de São Paulo também é estável no período analisado, com
patamares muito inferiores aos do Rio de Janeiro.
Em 2014, Minas Gerais e São Paulo possuíam as menores taxas, de 6,2% e
4,5%, respectivamente, enquanto o Rio de Janeiro apresentava uma taxa de distorção
idade-série de 19,9%, o que signifca dizer que 1 em cada 5 alunos estava fora da série
adequada para a sua idade, evidenciando que o sistema de ensino do Rio de Janeiro tem
problemas sério de fluxo, resultado relacionado às persistentes retenções dos estudantes
nos anos iniciais do ensino fundamental.

Tabela 10

Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Todas as redes

Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

2006
12,8
16
17,3
23,1
5,9

2007
12,6
15,7
17,2
24,4
5,5

2008
11,6
13,8
16,4
22,5
5,2

2009
11
13,1
16,6
22,3
4,8

2010
10,6
12
15,7
22
4,7

2011
10,3
11
15
22,1
4,5

2012
9,9
9,5
14,7
22
4,5

2013
9,2
8
14,3
20,4
4,6

2014
8,5
6,2
13,7
19,9
4,5

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

Observando as taxas de distorção idade-série para as redes pública e privada, nas
Tabelas 11 e 12, percebemos que essa taxa é maior para a rede pública de todos os
estados. Além disso, é sempre significativamente inferior para São Paulo, em ambas as
redes e, por isso, as diferenças ao longo do tempo são pequenas. A rede pública de
Minas Gerais conseguiu reduzir expressivamente sua taxa de distorção idade-série no
período analisado, mas não alcançou, em 2014, a taxa que São Paulo tinha em 2006. A
rede pública do Rio de Janeiro manteve alta a taxa de distorção idade-série, que foi, em
2014, de 25,8%, o que indica que aproximadamente um em cada quatro alunos está fora
da série correta para a sua idade.
Na rede particular, Rio de Janeiro também apresenta uma taxa de distorção
idade-série mais alta que as redes particulares dos demais estados. Ela só é bem menor
(7,7%), quando comparada com as taxas da rede pública (25,8%).
Os dados apontam, portanto, que, nos anos iniciais do ensino fundamental, é
baixo o percentual de alunos fora da série adequada para a sua idade em ambas as redes
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de ensino de São Paulo. Já Minas Gerais, apresentava, em 2006, uma alta taxa de
distorção idade-série principalmente na rede pública, que cai ao longo do período,
estudado.
Espírito Santo possui taxas de distorção idade-série elevadas na rede pública,
embora estas sejam menores que as do Rio de Janeiro. Apesar de uma pequena redução
no período, em 2014, é muito alto o percentual de alunos fora da série correta para a sua
idade (15,3%).

Tabela 11

Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Rede Pública
Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

2006
14,1
17,1
18,8
26,9
6,5

2007
13,9
16,5
18,9
28,1
6,1

2008
12,9
14,8
18,2
26,9
5,9

2009
12,3
14,1
18,4
27
5,4

2010
12
12,9
17,4
27
5,2

2011
11,7
12
16,7
27,8
5,1

2012
11,2
10,4
16,3
27,8
5,1

2013
10,5
8,7
16
26,1
5,2

2014
9,6
6,7
15,3
25,8
5,2

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

Tabela 12

Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Rede Particular
Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

2006
3,8
3,8
4,2
6,6
2

2007
3,7
4,9
2,7
6,8
1,8

2008
3,4
2,8
2,2
6,6
1,8

2009
3,5
2,6
2,4
6,9
1,7

2010
3,4
2,6
2,2
6,8
1,7

2011
3,6
2,7
2,2
6,9
1,8

2012
3,7
2,5
2,2
7,3
1,9

2013
3,8
2,6
2,2
7,5
1,8

2014
3,8
2,3
2,1
7,7
1,9

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório PNE

4. Considerações Finais:
Desde o final da década de 90, os temas acerca da qualidade do ensino e da
garantia do aprendizado passaram a ser prioridade

das

agendas políticas

governamentais.
O estudo mostrou o percentual de alunos do 3º ano do ensino fundamental que
conseguiram alcançar, em 2014, um desempenho adequado nos três domínios de
conhecimento avaliados pela ANA, bem como a variação desse percentual segundo as
regiões geográficas e os estados da região sudeste. Além disso, o estudo investigou as
taxas de fluxo escolar segundo as redes de ensino.
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Um dos resultados evidenciou o baixo percentual de alunos com aprendizado
adequado em matemática em todas as regiões e nos quatro estados do Sudeste.
Entretanto, o dado que mais chamou atenção diz respeito à enorme variação desse
percentual, que aponta para a enorme desigualdade de conhecimento existente entre os
alunos, segundo as regiões. Essa desigualdade também pode ser verificada pela alta
variação da taxa de distorção idade-série segundo as regiões e os estados da região
sudeste. A alta variação dessa taxa é mais um indicador da desigualdade de
conhecimento existente entre os alunos brasileiros. Neste sentido, para se investigar as
causas dessa desigualdade é preciso compreender quais são as oportunidades
educacionais escolares e as práticas didático-pedagógicas ofertadas que garantem um
aprendizado satisfatório e adequado aos estudantes.
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Opto por referenciar autores e autores com nome e sobrenome. Considero esta opção uma forma de
evidenciar os gêneros de pesquisadores e pesquisadoras e, por consequência, as mulheres na pesquisa, o
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que contribui com o reconhecimento e a valorização da identidade feminina no campo e de forma mais
ampla.
ii

SPSS é um software aplicativo científico. Originalmente, a sigla representa Statistical Package for the
Social Sciences (Pacote Estatístico para as Ciências Sociais).
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POLÍTICAS DE CURRÍCULO: LEITURAS PÓS-ESTRUTURAIS DA
CENTRALIDADE DO CONHECIMENTO

Em uma leitura pós-estrutural do currículo, o painel focaliza a centralidade do
conhecimento no pensamento teórico e nas políticas, investindo em possibilidades de
desconstruir estruturações metafísicas de leitura curricular. Objetiva marcar a
irrecuperável distância entre o conhecimento como salvação e a educação como leitura e
produção de contextos. Na costura que o compõe, Oliveira percorre diferentes teorias
curriculares destacando deslizamentos na significação do conhecimento. Realça a
organização disciplinar e a sequência lógica dos conteúdos em textos curriculares
recentes, explicitando como a centralidade do conhecimento se apresenta como tradição
e exerce um papel estruturante nas políticas. Considera que na luta política por
significação do conhecimento a ser selecionado, não são as bases epistemológicas desse
conhecimento que serão defendidas e sim demandas alicerçadas na manutenção de
determinadas tradições, que serão hibridizadas e expressas em novas reconfigurações.
Costa pontua as noções de contexto, différance, escrita e disseminação, de Jacques
Derrida, para discutir o quanto uma visão estrutural de contexto tende a dar sustentação
a enfoques sobre o conhecimento como estruturante da prática. Na abordagem a
correntes tradicionais e críticas do currículo e em fragmentos de documentos
curriculares oficiais foca nuanças de leituras pautadas no cálculo sobre o que se supõe
ser a prática, o contexto e em como o conhecimento o estrutura e norteia, pontuando que
toda tentativa de cálculo está em um movimento de falência ante ao potencial
generativo da significação. Cunha se volta à produção de uma Base Nacional Comum
Curricular no Brasil, entendendo-a como uma simplificação mistificadora da educação,
que tem desqualificado a escola pública ao investir numa relação com o conhecimento
caracterizada como faltosa. As noções derridianas de nome, texto, contexto e
disseminação, operam na discussão de documentos curriculares e ações institucionais
pró-base, avivando a impossibilidade de essência e de interdição da disseminação de
sentidos de uma BNCC.
Palavras-chave: Políticas de Currículo. Pós-Estruturalismo. Conhecimento.
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A CENTRALIDADE DO CONHECIMENTO NAS POLÍTICAS
CURRICULARES
Ana de Oliveira (UERJ/CPII)
Resumo
Neste texto apresento minha compreensão do papel que o conhecimento ocupa na
proposição de políticas curriculares. Na primeira parte, percorrendo diferentes teorias do
campo do Currículo, destaco o quanto cada uma delas traz de ressignificações, de
deslizamentos e de compartilhamento de sentidos, sempre parciais e localizadas
historicamente, no processo de significação de conhecimento. Na segunda seção
apresento minha compreensão dos sentidos a ele atribuídos em documentos curriculares
recentes que retomam a concepção da importância do conhecimento, da organização
disciplinar e da centralidade na sequência lógica dos conteúdos. Nesse movimento
teórico-metodológico, destaco a centralidade do conhecimento como tradição,
exercendo um papel estruturante das políticas. Operando na desconstrução da
possibilidade de o conhecimento desempenhar esse papel, defendo que as tradições são
produzidas por diferentes articulações entre demandas em disputa e não têm um caráter
racional capaz de, por si só, orientar as políticas curriculares no sentido da consecução
de certas finalidades educacionais. Na luta política por significação do conhecimento a
ser selecionado, não são as bases epistemológicas desse conhecimento que serão
defendidas, e sim demandas alicerçadas na manutenção de determinadas tradições, que
se articulam a outras tradições – sociais, científicas, pedagógicas, psicológicas – que
serão hibridizadas e expressas em novas reconfigurações. Entendendo currículo como
espaço de produção de significado, defendo a significação de conhecimento como
construção sócio-histórica que faz parte dessa produção. Por fim, a título de
considerações finais, argumento pela não intenção de me opor à tradição curricular da
centralidade do conhecimento, mas operar na desconstrução de suas bases e pôr em
marcha a disputa, razão da política.
Palavras-chave: teorias curriculares – conhecimento – políticas curriculares

A CENTRALIDADE DO CONHECIMENTO NAS POLÍTICAS
CURRICULARES
Ana de Oliveira (UERJ/CPII)

Abordo neste trabalho a centralidade conferida ao conhecimento na proposição
de políticas orientadas por diferentes perspectivas teóricas curriculares. Interesso-me
pela compreensão de como diferentes teorias disputam a significação de conhecimento,
considerando o quanto cada uma delas traz de ressignificações, de deslizamentos e de
compartilhamento de sentidos e “os acordos sobre as significações, sempre parciais e
localizadas historicamente” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 19-20). Essa é a temática da
primeira seção deste texto. Chamo atenção para a possibilidade de sua leitura apontar
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alguma linearidade. Creditada aos processos constantes de tradução que as escritas e
leituras dão margem, busquei diminuir essa possibilidade usando os verbos no tempo
presente e/ou pretérito imperfeito por considerá-los mais apropriados em virtude de
expressarem acontecimentos ocorridos num momento anterior, mas que não foram –
nem são – completamente terminados.
Na segunda seção, apresento como compreendi os sentidos atribuídos à noção
conhecimento em documentos curriculares recentes. Destaco como a centralidade do
conhecimento nas políticas curriculares se apresenta como tradição e exerce um papel
de intimação, não no sentido de uma ordem, mas no sentido de indicações, como sugere
a palavra em inglês intimation que, derivada de intimate, pode ser traduzida por tornar
próximo, familiar, conhecido. Assim, se por um lado a tradição dessa centralidade
permite compreender como, nas articulações que resultam no estabelecimento das
políticas, os sujeitos que nelas se constituem buscam o atendimento do que lhes é
intimado, me foi possível também compreender como essa mesma tradição adquire um
caráter fluido, não racional, não determinado, transformando o fechamento da
significação em um horizonte constantemente adiado.
Nesse movimento teórico-metodológico, e a título de considerações finais, em
uma perspectiva pós-fundacional discursiva, apresento, inserindo-me na disputa por
significação, pontos que problematizo na centralidade conferida ao conhecimento em
políticas curriculares.

Significações de conhecimento em diferentes teorias curriculares

Até os anos de 1960, predominavam, no Brasil, teorias que enfatizavam o caráter
prescritivo do currículo. Com vistas (a) à prescrição e à intervenção; (b) à seleção e à
ordenação dos conteúdos em cada uma das disciplinas escolares e acadêmicas; (c) à sua
adequação aos diferentes níveis de escolarização; e (d) à indicação de métodos
considerados os mais favoráveis à transmissão dos conhecimentos selecionados, o
conhecimento adquire um papel central. Ele é significado como “um conjunto de
concepções, ideias, teorias, fatos e conceitos submetidos às regras e aos métodos
consensuais de comunidades intelectuais específicas” (LOPES; MACEDO, 2011, p.
71).
Na década de 1970, as teorias da correspondência ou da reprodução, de viés
marxista, tensionavam a concepção curricular como aparato de controle social. Embora
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não se possa afirmar uma homogeneidade de concepções, as teorias críticas, como são
designadas correntemente, questionavam a concepção de conhecimento referendada por
“regras e métodos previamente definidos nos campos disciplinares acadêmicos”
(LOPES; MACEDO, 2011, p.77). Presentes, ainda hoje, de forma significativa, as
teorias críticas colocam em pauta outras possibilidades de significação do
conhecimento, questionando as marcas das teorias curriculares instrumentais.
Princípios da Sociologia são incorporados ao campo curricular, disputando o espaço que
têm a Filosofia e a Psicologia. E o conhecimento, até então hegemônico na sua
perspectiva acadêmica, passava a ser entendido em uma associação direta ao poder
político-econômico.
No campo teórico dessa perspectiva, dois conjuntos de autores merecem
destaque. O primeiro deles, na perspectiva da educação popular, é Paulo Freire. Para
Freire, o conhecimento não possui um significado em si, sendo contextualmente
produzido nas lutas contra a opressão. Questionando métodos e possíveis
hierarquizações do conhecimento, o educador pernambucano não nega o diálogo com a
cultura acumulada historicamente que precisa ser devolvida de forma organizada e
sistematizada, como meio de garantir a reconquista do direito à palavra daqueles que a
possuem de forma não estruturada (FREIRE, 1983).
O segundo conjunto é formado por autores da perspectiva histórico-crítica.
Demerval Saviani e José Carlos Libâneo figuram com destaque, no Brasil, nessa
concepção na qual a centralidade dos conteúdos na escola permanece e os critérios de
seleção é que precisam ser questionados. Para Saviani e Libâneo, entre outros, os
conteúdos “incluem os conhecimentos sistematizados, as habilidades e hábitos
cognitivos de pesquisa e estudo, mas também atitudes, convicções e valores” (LOPES;
MACEDO, 2011, p. 88) selecionados nos limites de uma cultura essencializada. O
conhecimento, nessa perspectiva, é capaz de propiciar aos estudantes o acesso a
esquemas conceituais que são considerados imprescindíveis para o entendimento e
modificação da sociedade. Mesmo indicando uma superação de neutralidade do
conhecimento em função da sua construção sócio-histórica, o caráter de conhecimento
objetivo; a oposição entre conhecimentos acadêmicos, historicamente construídos e
legitimados e os conhecimentos de senso comum, não legitimados, são marcas que
permanecem como intimação no estabelecimento das políticas curriculares.
No caso brasileiro, o embate entre os educadores que defendem a educação
popular, apoiados na perspectiva freiriana, e os teóricos da pedagogia histórico-crítica
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dos conteúdos ganha espaço. Desenvolvem-se estudos que enfatizam (a) a prática nas
escolas como particularidades, evidenciando uma cultura da escola; (b) a concepção de
professor reflexivo, defendendo a ressignificação do currículo formal pelo professor, na
intenção de anular os efeitos do currículo prescrito; (c) as histórias de vida dos
professores, defendidas por Ivor Goodson (1997), que precisam considerar os contextos
em que estão inseridas essas histórias; e (d) as pesquisas nos/dos/com os cotidianos, que
defendem as redes de conhecimento, argumentando que “os conhecimentos, em sentido
amplo, são tecidos em redes constituídas na inter-relação complexa de diferentes
contextos” (LOPES; MACEDO, 2011, p.161).
As concepções de cultura da escola, de professor reflexivo, de história de
vida dos professores e, de cotidiano, questionam a concepção de conhecimento como
valorização do “discurso do passado, dos valores nacionais e dos saberes acadêmicos,
entendidos como uma cultura comum” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 239). Grosso
modo, torna-se central a crítica à ideia de universalismo do conhecimento, e o currículo
é entendido como um conjunto não só de conhecimentos científicos, mas de práticas, de
crenças e de saberes que são trazidos para a escola pelos sujeitos que nela se constituem.
Os estudos de Michael Apple, que marcavam junto com Pinar (1989), o que se
convencionou chamar reconceptualização do campo do Currículo, pela primeira vez,
dirigem críticas ao entendimento de currículo baseado em critérios de seleção e às
teorias curriculares instrumentais, que enfatizam o planejamento curricular com vistas a
orientar a seleção e a ordem dos conteúdos em cada uma das disciplinas escolares e
acadêmicas. Problematizam, também, teorias curriculares de perspectiva crítica,
hegemônica à época, que colocavam em xeque a forma de organização curricular
disciplinar do conhecimento, entendida como “uma patologia do conhecimento”
(VEIGA-NETO, 1994) e responsável pela manutenção das desigualdades sociais
(GOODSON, 1997). Essas problematizações apresentam-se na forma de teorias que,
marcadas pelo hibridismo, abrem o caminho para a concepção de currículo como espaço
de produção de sentidos.
Designadas correntemente como teorias pós-críticas – hibridizadas em processos
constantes de reinterpretação e enunciadas muitas vezes de forma dicotômica –,
colocam sob suspeita a centralidade conferida ao conhecimento na proposição de
políticas curriculares. Nesse sentido, questionando a possibilidade de um repertório
partilhado integralmente a partir de um processo de reprodução, entendem o currículo
como espaço de produção de significado e o conhecimento, como construção sócio-
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histórica que faz parte dessa produção. Tensionam dessa forma, o entendimento de
currículo como conteúdo e o de cultura como repertório de conhecimentos e valores a
partir do qual alguns itens são selecionados.
Vários autores de diferentes linhas de pesquisa vêm nos ajudando a entender
porque as questões culturais ocupam, cada vez mais frequentemente, o centro dos
debates curriculares. No Brasil, essa centralidade vem sendo defendida por Macedo
(2004, 2006), por Lopes (2005, 2009) e, por Veiga-Neto (2002, 2007), dentre outros
pesquisadores que entendem cultura como um processo contínuo de criação e não mais
como um produto que se possa essencializar. Nesse processo de criação, torna-se
necessário considerar (a) as relações de poder em uma perspectiva não verticalizada,
mas que, em diferentes arenas políticas, sujeitos se constituem na luta por tornar
hegemônica determinada concepção – a de conhecimento inclusive – dependente de
fechamentos contingentes e provisórios; (b) as identidades como não fixas, ou seja,
como processos de identificação, na medida em que qualquer fechamento das
identidades significa tentativas de apagamento das diferenças em troca da constituição
de um atributo universal: e (c) “o caráter construído e interpretativo” do conhecimento
(SILVA, 2000).
As teorias pós-críticas apontam a necessidade de questionar a ideia de
epistemologia de um campo disciplinar específico, argumentando que a definição de
conhecimento legítimo é parte de uma luta dentro e fora da escola e não uma parte
legitimada da cultura que é transportada para a escola.

A centralidade do conhecimento nas políticas curriculares

Considero importante destacar que, mesmo quando as pesquisas curriculares
passaram a conferir centralidade à cultura, ainda há uma tendência a considerá-la como
letrada, privilégio do escrito, civilizada e “a escola [como] o espaço reservado à
transmissão da cultura erudita, cujos produtores e detentores fazem parte da elite
política, econômica e cultural e têm acesso ao saber através da escrita, dos estudos, dos
livros” (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p.67). Reforça-se, desse modo, a centralidade do
conhecimento, e a cultura é significada em termos de classificações de categorias,
identitariamente definidas por relações de poder (LOPES, 2005, p.57).
Nos anos finais do século XX uma avalanche de documentos curriculares é
editada e nela se evidenciam as ideias de currículo nacional e de políticas centralizadas
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dirigidas à avaliação e distribuição de livros didáticos. O eixo organizativo do currículo,
em torno do qual se busca diluir a centralidade do conhecimento se expressa na
proposição de uma organização curricular tendo como base as competências. De um
modo geral, essa organização se inseria em um panorama de crise do cientificismo,
questionando os elementos legitimadores do conhecimento. O conhecimento válido
passou a ser aquele que gera uma ação, e sua importância residiria na sua possibilidade
performática. A organização curricular em torno das competências – cuja análise não
cabe nos limites deste texto – não se constituiu, entretanto, em um significante vazio,
para usar os termos da Teoria do Discurso (LACLAU, 1993,2002, 2006), capaz de
aglutinar as diferenças em torno da luta pela significação de conhecimento.
A primeira dificuldade que se apresentou no sentido de sua hegemonização diz
respeito à necessidade de relacionar em torno de competências o que se entende por
conhecimento performático. Sua significação esbarra na tensão entre a tradição, que
tende a aceitar aqueles considerados válidos cientificamente, e entre aqueles
considerados desejados pela sociedade, que naquele momento elencava como válidos os
conhecimentos capazes de atender às exigências do mercado.
Em trabalho recente, Oliveira (2006), analisando a ressignificação dessa
proposição em uma escola do sistema federal de ensino no Rio de Janeiro, chama
atenção, na análise do Projeto Político Pedagógico (INEP, 2002), a permanência dos
conteúdos disciplinares como eixo organizativo do currículo. As competências são
apostas ao texto curricular na forma de anexos à listagem de conteúdos. De igual modo,
teóricos do currículo dirigem críticas à concepção de conhecimento presente nos
documentos curriculares dos anos finais de 1990, apontando “a naturalização dos
conteúdos tradicionais, a pretensão de um consenso em relação a eles, visando a uma
cultura comum e, em contrapartida, o silêncio sobre os conflitos entre saberes na
sociedade” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 242). Identificam, enfim, nessas proposições,
a prescrição de um modelo que as aproxima do que comumente se designa por reformas
neoliberais, atacando-as duramente.
Recentemente, desenhos curriculares, na perspectiva de currículo como arena de
lutas, hibridizam-se às teorias críticas. Da mesma forma, novos documentos curriculares
editados pelo Ministério de Educação e, tendo pesquisadores do campo curricular como
autores, buscam reconfigurar a centralidade do conhecimento (MEC-SEB, 2008), com o
argumento de que são “os conhecimentos escolares básicos que permitem a formação
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dos sujeitos como cidadãos ativos” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 191) e que supor o
contrário do que essa concepção sugere é uma atitude minimamente ingênua.
O processo de revisão por que passam as concepções de conhecimento na
significação do currículo expressos em Diretrizes e outros documentos curriculares,
ainda hoje em vigor, retomam a concepção da importância do conhecimento, da
organização disciplinar e da centralidade na sequência lógica dos conteúdos. Criticando
o que designam por medo dos conteúdos, buscam “prescrever” um projeto de fixação de
identidade do aluno por meio do conhecimento.
Mais recentemente, a tradição da centralidade do conhecimento vem orientando,
por exemplo, a proposição de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que remete ao
registro do conhecimento/saber como um objeto que pode ser transmitido ou distribuído
igualmente a todos. Na proposição desse documento curricular, planejada sua conclusão
para junho de 2016, há a pretensão de uniformização curricular e de valorização da
testagem em larga escala como estratégia de controle. Enfatiza-se, assim, a concepção
de que, uma vez feita a seleção dos conhecimentos a serem ensinados, é possível
verificar, via avaliações centralizadas, o que efetivamente foi ensinado e aprendido,
pressupondo que a seleção, por si só, seja capaz de dar conta do planejamento curricular
e orientar os descritores da avaliação. O conhecimento é significado, ratifico, como um
objeto, um dado, uma informação, selecionado em uma cultura reificada. A tradição
curricular da centralidade do conhecimento surge como intimação capaz de garantir o
direito ao aprendizado e se apresenta como uma relação lógica clara, objetivada,
pressupondo um caráter racional e determinante na proposição de políticas curriculares.

Problematizando a tradição da centralidade do conhecimento nas políticas

A título de considerações finais, problematizo a tradição da centralidade do
conhecimento na proposição de políticas curriculares, defendendo a significação de
currículo como produção de sentidos. Nessa produção não há um repertório a ser
partilhado integralmente, mas um processo contínuo de recriação; não há uma
essencialização da cultura a ser reproduzida, mas um processo de (re)significação por
hibridismo de marcas culturais; não há privilegiamento da noção de causa e efeito, mas
relações políticas fluidas; não há identidades fixas, mas processos de identificação
dependentes de fechamentos discursivos. Defendo a significação de conhecimento não
como um dado, uma informação, mas como um jogo incessante de criação. O currículo
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na escola, como produção entre sujeitos em dadas relações de poder contextuais, leva à
produção de saberes/conhecimentos. Sujeitos diferentes, em contextos diferentes,
(re)interpretam, (re)significam os conhecimentos/saberes de formas diferentes, em
função de existências diferentes e, em múltiplos conflitos, disputam “a própria fixação
discursiva do que vem a ser conhecimento” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 244).
Essas considerações, que reúnem, em uma espécie de linhas gerais, as defesas
que sustento, levam-me, em primeiro lugar, a problematizar o caráter racional e
determinante da tradição da centralidade do conhecimento na proposição de políticas.
Nessa proposição, diferentes articulações entre demandas de comunidades disciplinares,
das equipes técnicas de governo, do empresariado, partidos políticos, associações,
instituições e movimentos sociais os mais diversos, impossibilitam que a tradição, por si
só, adquira um caráter racional e determinante, tornando-a dependente dessas disputas
que, em processos articulatórios (LACLAU, 2006), buscam orientar as políticas
curriculares no sentido da consecução de certas finalidades educacionais. Na luta
política por significação do conhecimento a ser selecionado, não são as bases
epistemológicas desse conhecimento que serão defendidas por sujeitos constituídos
antes da luta política, a partir dos conhecimentos que dominam ou da trajetória
profissional que defendem. Ao se constituírem como sujeitos na luta política, defendem
demandas alicerçadas na manutenção de determinadas tradições, mas essas vão se
articular a outras tradições – sociais, científicas, pedagógicas, psicológicas – que serão
hibridizadas e expressas em novas reconfigurações.
Em segundo lugar, ao entender essa tradição em seu caráter fluido, não racional,
não determinado, aceito a impossibilidade do fechamento da significação de
conhecimento e transformo sua significação em um horizonte constantemente adiado.
Entretanto, isso não significa diminuir a importância do conhecimento a ser
aprendido/ensinado nas escolas. Significa desconstruir a ideia de que qualquer seleção
pressupõe a existência de um conjunto de conteúdos do qual extraímos os legítimos.
Significa desconstruir a ideia de que o conhecimento está nos livros, nos planos de
ensino, na nossa formação acadêmica, nos programas dos vestibulares. O conhecimento
depende de uma reconfiguração a posteriori, considerando concepções de mundo, de
currículo, de política, de educação, enfim. O fechamento da sua significação, sempre
adiado, impede que se possa extrair algo para sempre fixado.
Essa concepção não diminui a importância do conhecimento a ser ensinado. O
que ela busca diminuir é a centralidade conferida à lógica do ensino de conteúdos que
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desconsidera as lutas que se travam entre diferentes significados que a eles conferimos,
não apenas nas escolas, mas em diferentes contextos sociais. O que ela busca diminuir é
a ideia de que a seleção de conteúdos por si só possa dar conta do planejamento
curricular, desconsiderando que essa seleção é arbitrária e produzida em meio a relações
de poder que dela excluem tantos outros conhecimentos possíveis de serem ditos. O
que ela busca diminuir é a possibilidade de que, a partir dessa seleção de conhecimentos
disciplinares, se possa defender a ideia de um currículo nacional, desconsiderando a
pluralidade de saberes decorrente da pluralidade de desejos e intenções de uma
pluralidade também de atores sociais, na escola e fora dela. O que ela procura diminuir
é a ideia de saberes disciplinares desconectados de outras demandas sociais, em
permanente modificação. O que ela busca diminuir é a certeza de que essa seleção, por
si, só seja capaz de garantir o alcance de finalidades educacionais, como o direito de
aprender, no caso da BNCC, mas cumpre apenas o papel de transformar esse direito
legítimo em dever de aprender um determinado conhecimento.
A promessa de que o conhecimento selecionado possa vir a dar conta do alcance
dessas finalidades é uma promessa sem nenhuma garantia de ser cumprida porque não
está em nenhum lugar do presente, também não se encontra no futuro e nem depende de
um sujeito epistemologicamente capaz de ensinar e aprender esses conteúdos. Não
diminui, portanto, a importância do conhecimento, apenas se propõe a pensá-lo em
outras bases e a pôr em marcha essa disputa.
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Resumo
A partir de um enfoque pós-estrutural das políticas de currículo, discuto a produção de
uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil como uma simplificação
mistificadora da educação orientada pela noção de sociedade como totalidade na relação
transparente com a linguagem, que tem desqualificado a escola pública ao investir numa
relação com o conhecimento caracterizada como faltosa. Objetivo evidenciar a BNCC
como objeto falido de equidade social empenhado em controlar a educação pela
exclusão da diferença. A articulação discursiva pró BNCC é explicitada como uma
reconfiguração das políticas educativas atuais via associação de agentes públicos e
privados visando hegemonizar um projeto unificado de currículo através da vinculação
entre conhecimento-avaliação-equidade, reduzindo os sentidos de educação ao que se
supõe que uma BNCC pode definir. Focando documentos curriculares produzidos mais
recentemente no Brasil em nível federal e ações institucionais pró-base, assumo a noção
derridiana de nome como um operador teórico-estratégico para pensar a BNCC como o
que não comporta qualquer essência. Inicialmente, sublinho em tais textos curriculares o
privilégio do significante conhecimento edificando a compreensão de falta de precisão
nos textos curriculares anteriores à BNCC como impeditiva de uma de „boa‟ qualidade
da educação. Em seguida, discuto o nome BNCC como promessa falida de assegurar
conhecimento comum a todos, enfatizando que a unidade requerida a um objeto (base)
nunca é mais que o efeito retroativo de se nomear a si mesmo, a construção discursiva
do objeto em si, que não passa pela positividade de uma descrição. Na última seção
valho-me das noções derridiana de texto, contexto e disseminação para assinalar a
BNCC como uma regularidade na dispersão, que é interditória de um “frente a frente”
com um querer-dizer puro e simples de algo, remessa à instabilidade e a todo tipo de
rearticulação hegemônica, inconsistência radical em responder ao imponderável.

Palavras-chave: Política de currículo. BNCC. Disseminação.

Introdução
A defesa de uma base comum para o currículo foi reativada pelo Ministério da
Educação (MEC), em 2009, com o Programa Currículo em Movimento (BRASIL,
2009). Projetou-se como uma interpretação mais restritiva de currículo e de educação
com o envio do documento Subsídios para Diretrizes Curriculares Nacionais
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Específicas da Educação Básica (BRASIL, 2009) pelo MEC ao Conselho Nacional de
Educação (CNE) no mesmo ano e com a homologação, pelo CNE, da Resolução Nº 4,
de 13 de julho de 2010 (BRASIL, 2010), que instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Nestas determinações ou no que tem
circulado com a atual construção da Base Nacional Curricular Comum (BNCC)
(BRASIL, 2015)i, em diferentes ações institucionais (ou não) realizadas para tal,
Macedo (2014, p. 1545) ressalta a percepção de quatro sentidos mais frequentes:
“conteúdos [poderosos, socialmente elaborados]; direitos de aprendizagem [direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento]; expectativa de aprendizagem; e padrões
de avaliação”.
Sob o nome BNCC tais sentidos vêm projetando a vinculação entre educaçãoconhecimento-equidade, numa concepção que é assumida por uns como democracia
(democratização), por outros como direito, por outros, ainda, como distribuição de bens.
Diferentemente destas postulações, considero que o nome BNCC vem edificando a
política de currículo num arrefecimento de discussões assinaladas pela pluralidade
atinente à educação. Sobretudo ao sustentar um projeto unificador baseado na relação
centralização

curricular-avaliação-responsabilização

dos

professores,

demandas

curriculares distintas vêm sendo condensadas sob o nome BNCC, seguindo a tendências
internacionais duramente criticadas por professores e pesquisadores de países que
enfrentaram políticas curriculares análogas.
Com base nas discussões de Ernesto Laclau (2006), julgo estar em curso neste
processo uma simplificação mistificadora fundada no entendimento de que as
orientações curriculares anteriores, como os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL,1998a) e a Resolução
Nº 2/Câmera de Educação Básica/CNE, de 7 de abril de 1998 (BRASIL, 1998b) não
foram claras a ponto de definirem aos sistemas de ensino o quê ensinar? e como
ensinar?, atualizando, nesta via, o tecnicismo tyleriano na disputa entre teorias
educativas defendidas como capazes de responderem a estas questões. Uma das crenças
sustentadas por esta lógica é a de que maior detalhamento das definições curriculares
pode garantir que uma educação de “boa” qualidade se realize. Maior detalhamento
curricular, a meu ver, afirma o currículo como guia, constrangendo o ato educativo ao
trabalho de conformação das relações e dos sujeitos dos diferentes espaços-tempos
educativos ao que está previamente determinado pelas epistemologias e pela experiência
avalizada como „mais adequada‟. Vale-nos, aqui, a ponderação de Macedo (2012) de
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que a amplificação (descritivamente falando) do entendimento das “diretrizes
curriculares nacionais” nos documentos mais recentes assinados pelo CNE afiança uma
maior intervenção federal nos sistemas educativos, o que tende a ser feito via
apagamento das diferenças constitutivas dos contextos por algo que venha a ser tratado,
em uma concepção limitada de currículo, como comum.
Na produção deste cenário avaliar que “o nível de especificação dessa „base
comum‟, explicitado nas DCNs [1998], é muito baixo quando comparado com outros
países (mesmo com aqueles que atribuem grande autonomia às suas escolas, como
Finlândia e Nova Zelândia)”ii, torna necessário “[...] normatizar questões de natureza
curricular [...] que permanecem ambíguas, exigindo ordenamento claro dos órgãos
competentes” (BRASIL, 2014, p. 15) (grifos meus). Afiança-se que „boa‟ qualidade da
educação resultará de se “[...] estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica” (BRASIL, 2014),
traduzidas, por sua vez, como a descrição de uma “base nacional comum dos currículos,
com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para
cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e
local.” (BRASIL, 2014).
Não obstante, o texto apresentado pela SEB/MEC como BNCC em setembro de
2015 (revisto em outubro de 2015e, desde então, aberto à consulta pública) vem sendo
esteado como “[...] a base para a renovação e o aprimoramento da educação básica
como um todo” (BRASIL, 2015, p. 02). Essa relação mistificadora com a educação
também tem possibilitado, a meu ver, a reconfiguração de um novo tipo de rede política
de atuação que, na análise de Macedo (2014), tem incidido na produção de novas
formas

de

sociabilidade

nas

políticas

públicas

criando

novas

formas

de

governamentabilidade, a partir da articulação entre diferentes agentes civis, públicos e
privados. Para a autora, o caráter público da educação, e sua ineficiência, funciona
como algo contra o qual demandas se articulam em uma rede em torno de reformas
marcadas pela lógica do mercado (MACEDO, 2014). De tal modo, se caracterizar o
público como „o de qualidade ruim‟ na base de entendê-lo como incapaz de produzir
orientação precisa às escolas sequer representa tocar em problemas que afligem a escola
brasileira, essa investida, contudo, implica um tipo de relação com os objetos (a
educação pública, gratuita, em sua complexidade inominável) na qual “A hegemonia da
nova forma de sociabilidade é garantida pela expulsão das antigas formas de gestão da
educação como bem público” (Idem). Neste processo, como explica Lopes (2015),
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investimentos financeiros pesados, subsidiados por acordos internacionais, demarcam
compromissos mais amplos de uma agenda educativa ditada por interesses que
descaracterizam a educação pública. Trata-se, segundo Macedo (2014), de imprimir na
educação a regulação baseada na avaliação, seguindo a modelos privados, na direção de
expulsar aquilo que não pode ser racionalizado: “o imponderável”.
As incursões na política de currículo trazidas até aqui resultam de parte de minha
atual investigaçãoiii, vinculada ao grupo de pesquisa Políticas de Currículo e Culturaiv e
desenvolvida com base na leitura pós-estrutural de currículo. A partir destas incursões,
trago à discussão neste texto dois aspectos mais pontuais da pesquisa: inicialmente,
apresento a ideia de que a BNCC se interpõe como um nome sob o qual o privilégio do
significante conhecimento visa excluir da política de currículo o adverso, o imprevisto,
a diferença. Focando documentos curriculares produzidos mais recentemente no Brasil
em nível federal e ações institucionais pró-base, assumo a noção derridiana de nome
como um operador teórico-estratégico para pensar a BNCC como o que não comporta
qualquer essência e como promessa falida de assegurar conhecimento comum a todos.
Em seguida, valho-me das noções derridiana de texto, contexto e disseminação para
assinalar a BNCC como uma regularidade na dispersão, que é interditória de um “frente
a frente” com um querer-dizer puro e simples de algo, remessa à instabilidade e a todo
tipo de rearticulação hegemônica, inconsistência radical em responder ao imponderável.
Assumo, para tanto, a política como produção discursiva da realidade que não se resume
ao investigado, tampouco se abrevia ao texto da BNCC ou aos documentos curriculares
vigentes.

Sob o nome BNCC

Entidades como a União de Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME), o
Fórum Nacional dos Diretores/as de Faculdades (FORUMDIR), a União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação/UNCME, a Associação Nacional pela Formação
dos Profissionais da Educação/ANFOPE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Educação/CNTE, dentre outras, juntamente com organizações não governamentais
de grupos civis, como o Movimento pela Base Nacional Comumv, ou sustentadas por
grandes conglomerados financeiros, como a Fundação Lemannvi, o grupo Roberto
Marinho e o Itaú (para citar alguns), constituem um apoio à produção de uma BNCC ou
um contexto interpretativo (DERRIDA, 1991) pelo qual se pode ler a base como o que
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falta à educação de “boa” qualidade. Pode-se dizer que a força da articulação política
(que condensa distintos projetos societários, diferentes demandas educativas não
atendidas) em torno da BNCC se assenta na crença da educação como totalidade ou na
leitura estrutural da sociedade como totalidade fechada, na qual a educação desempenha
a tarefa de salvação.
A noção de totalidade, para Laclau (2000, p. 104), “opera como princípio
subjacente de inteligibilidade da ordem social”, sendo seu status o de uma essência de
tal ordem que é preciso reconhecer por traz de variações empíricas suscitadas na vida
social, pois se trata de uma totalidade fundante, “que se apresenta a si mesma como um
objeto inteligível de „conhecimento‟, concebido, este último, como processo de
re/conhecimento” (Idem) (grifos do autor). De modo tal, no campo educativo, para esta
chave de leitura estrutural (ou da totalidade do social) haveria uma positividade própria
nos objetos e estes seriam passíveis de definição e descrição. Construir uma BNCC
incidiria

em

explicitar

os

objetos

educativos

(direitos

de

aprendizagem/objetivos/expectativas/habilidades/conhecimentos, conteúdos), julgandose, com isso, poder reparar os problemas educacionais, àquilo que é vivido como uma
falta a fissurar o social, a impedir que outra educação e outra sociedade se realizem. O
nome BNCC perfaz, não obstante, um suplemento do que falta à educação atual e do
que (supõe-se) será garantido pela definição de expectativas de aprendizagem, que
Indicam que o/s estudante tem o direito de aprender determinados
conhecimentos em cada etapa. Isso não impede que os/as
professores/as antecipem, ou aprofundem posteriormente, as
aprendizagens previstas para determinada fase; apenas se está
sinalizando claramente a necessidade que estes conhecimentos sejam
efetivamente trabalhados até o final do ciclo indicado. (BRASIL,
2015, p. 98)

Inserindo a discussão do direito à aprendizagem, o nome BNCC precipita a ideia
de que assegurar macro direitos “apresentados como balizadores para as propostas
curriculares a serem produzidas pelas escolas” (BRASIL, 2014, p. 09), compreende
eleger “os conhecimentos que contribuem para a realização do direito de aprender e
desenvolver-se nas etapas da Educação Básica” (Idem). Nestes termos, mesmo que a
articulação política em torno da BNCC permita considerar outras bandeiras de luta pela
„boa‟ qualidade da educação, o privilégio do significante conhecimento logra tornar-se
“en la expresión de algo más amplio que sí mismo: es decir, que pase a ser el punto de
convergencia de una multiplicidad de otras demandas sociales” (LACLAU, 2011a, p.
05). Identificado como objeto faltoso no social, impedimento à educação de “boa”
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qualidade, o significante conhecimento opera um corte na significação, configurando
um momento no qual uma formação discursiva – sob o nome BNCC – impõe-se como o
sentido que regra uma totalidade. Todos os problemas relativos à educação são
percebidos como problema de falta de conhecimento, num gesto que torna equivalente
demandas diferenciais vinculadas a lutas específicas (LACLAU, 2011b). Há, assim,
subversão de diferentes bandeiras de luta (demandas educacionais distintas) sob a ideia
de uma base comum. Este é o momento no qual subjetividades são produzidas sob a
promessa “de oferecer uma base nacional comum, que contribua para a Formação de
uma identidade nacional, suficientemente inclusiva e democrática, de modo a garantir o
respeito aos direitos humanos para todos os grupos, bem como a abrigar as distintas
identidades culturais (Giroux, 1996). ” (BRASIL, 2009, p. 14). Em nome de uma
equidade que seria possibilitada via garantia do conhecimento, exclui-se qualquer
diferença possível em nome de uma identidade nacional, pois, ante à BNCC,
[...] todos os alunos do país aprenderão o que é essencial. Para os
professores, ela servirá como um norte, um guia para suas aulas. Ela
irá, ainda, reorganizar todo o sistema educacional. Materiais didáticos,
formação de professores, avaliações terão a Base como referência.
Adotar uma base curricular comum é fundamental para reduzir as
desigualdades educacionais de uma nação. Ao definir o que é
essencial ao ensino de todos os alunos em cada uma das etapas da vida
escolar, as expectativas de aprendizado e critérios de qualidade
ganham transparência e podem ser aplicadas e cobradas com maior
eficiência.vii

Assim, a articulação pela BNCC produz-se no entendimento comum de que “A
escola, face às atuais exigências da Educação Básica, precisa ser reinventada para
reconhecer os educandos como produtores de conhecimento, priorizando processos
capazes de gerar sujeitos criativos, autônomos, participativos, cooperativos. ” (BRASIL,
2014, p. 14) (Grifos meus). O nome BNCC interpõe-se como a busca do conforto que a
promessa de uma educação plena (a produção de uma identidade nacional idealizada,
consequente à garantia dos conhecimentos) diz poder realizar.
Ao conceber a BNCC como um nome, busco demarcar, todavia, a compreensão
derridiana de que um nome não comporta qualquer essência, mas unifica um sistema de
predicados ou uma estrutura conceitual centrada em tal ou qual predicado (DERRIDA,
2001). Nestes termos, entendo a nomeação BNCC (na predileção ao significante
conhecimento) como que entregue à instabilidade e a todo tipo de rearticulação
hegemônica, o que, de saída, configura a base como algo que jamais será consolidado
como um querer-dizer puro e simples. Se esta articulação discursiva gravita em torno da
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ideia de se assegurar o conhecimento comum a todos, a unidade requerida ao objeto
(base), por sua vez, nunca é mais que o efeito retroativo de se nomear a si mesmo, “a
construção discursiva do objeto em si” (LACLAU, 1985), que não tem que passar pela
positividade de uma descrição. Não havendo fixação definitiva entre significante e
significado, a ideia de base é falível conceitualmente como tentativa de estabilização de
alguma determinação (BEARDSWORTH, 2008) na educação. Conhecimento é, assim,
conhecimentos

essenciais,

conhecimentos

relevantes,

conteúdos,

direitos

de

aprendizagem e desenvolvimento, objetivos de aprendizagem, experiências etc. Assim
pontuo que nossa relação com o mundo é uma relação de representação na qual a
nomeação, operando retroativamente, cria uma ilusão de unidade, pois apaga, ela
mesma, seu próprio trabalho (CUNHA, 2015). Se essa unidade requerida jamais se
realiza em tudo o que se possa nomear, não se realiza a identidade.

BNCC: a regularidade na dispersão

Concordo com Lopes (2015) ao considerar que a unificação de um projeto
curricular comum pressupõe fundamentos inviabilizadores de projetos voltados a
ampliar sentidos democráticos para a educação. Além disso, tratar os estudantes como
merecedores ou necessitados de conteúdos e/ou conhecimentos iguais implica uma
homogeneização que, pondera a autora (Idem), ignora o diferir que nos constitui como
leitores de textos abertos em contextos nunca repetíveis, em que a possibilidade de ser
jamais se apresenta dada. Se pensamos a educação nesta perspectiva, temos a considerar
que é ela não é o resultado de uma previsão calculada, de uma essência transferida.
Nestes termos, embora venha sendo afirmado que a BNCC não é um instrumento de
prescrição ou hegemonização (BRASIL, 2014), a elaboração de um texto suposto como
livre de ambiguidades denuncia a presunçosa fé no controle de sua leitura, bem como a
certeza de imposição de suas prerrogativas, tal qual encontrar-se-iam definidas para as
salas de aulas das escolas brasileiras. Para essa lógica as práticas pedagógicas nas
escolas são controláveis (a realidade é controlável, o especialista em currículo sabe) a
partir de uma definição de uma BNCC. A BNCC é a afirmação da objetividade do
conhecimento, como o que se processa fora dos sujeitos, pode ser distribuído pelo MEC
e pela escola, igualmente, a todas as crianças e jovens, ser mensurado e avaliado,
tomado como indicador da „boa‟ qualidade da educação.
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Como tentativa de conter a tradução (o fracasso!) inerente a todo texto
(DERRIDA, 2006), única forma de lidar com o texto, o nome BNCC faz supor haver
“um selo oficial de verdade” (LOPES, 2015, p. 12) para “um conjunto de conteúdos que
adquire o poder de conhecimento essencial a ser ensinado e aprendido” (Idem), ao fazer
o que está se chamando de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, objetivos de
aprendizagem, conhecimentos, figurar (DERRIDA, 1991) como o resultado de um
consciencioso trabalho de especialistas de instituições brasileiras e internacionais, de
um conjunto de pesquisas, de consulta pública, de prazos, critérios e de uma
metodologia de sua escrita. O equívoco e a dubiedade já estão, no entanto, desde sempre
imersos nesse texto. Ele fracassa(rá) (parcialmente) pela simples condição de que, para
ser instituído, ter que ser lido (LOPES, 2015). Textos escritos ou não
(discursos/práticas) “não são fechados nem têm sentidos fixos e claros” (LOPES, 2006,
p. 112), subvertem-se em meio à sucessão e simultaneidade dos acontecimentos a
compor a textualidade geral (DERRIDA, 2008). Poderíamos nos perguntar, destarte, se
„a plena instituição da BNCC‟ não depende, simplesmente, de contar com o esforço dos
envolvidos, pois se pensa que ela “assume um forte sentido estratégico nas ações de
todos os educadores, bem como gestores da educação, do Brasil. ” (BRASIL, 2015, p.
02). Se considero, contudo, que o fracasso é sempre parcial não é por julgar faltar
vontade a quem deve interessar, mas, simplesmente, porque o fracasso total incidiria em
o texto deixar de ser texto, deixar de produzir sentidos (LOPES, 2015), jamais ser lido.
De tal forma, conectar „boa‟ qualidade da educação à BNCC como promessa de que os
educandos serão sujeitos criativos, autônomos, participativos, cooperativos é não
somente ilusório como é perverso (Idem), por se privilegiar interesses não vinculados
diretamente aos estudantes.
O fracasso do texto é sua condição mesma de seguir no movimento linguageiro,
seguir na textualidade geral e não limitada ao impresso numa página de papel
(DERRIDA, 2011). Ante ao texto (escrito ou não) há um texto em geral jamais
comandável por um referente no sentido clássico (DERRIDA, 2001). É o imponderável
(MACEDO, 2014), o insondável, o incontrolável, o texto como excesso (escritura geral,
como insiste Derrida, 2008) compondo a tudo como disseminação que explode todo
horizonte semântico como horizonte implícito de requisição da unidade do sentido, de
uma dialética teleológica e totalizante (DERRIDA, 2001). Nunca há, portanto, um
„frente a frente‟ com uma base curricular comum, com o sentido, o referente, a essência,
a unidade. A enunciação de um significante dispara a “multiplicidade irredutível e
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gerativa” da différance, do diferir, (DERRIDA, 1991), por lançá-lo à textualidade geral,
condensando sob o nome BNCC aquilo o que não pode contar com um significado
repousando em algum lugar à espera de ser chamado.
A dispersão do que quer ser a BNCC se mostra, assim, pelo trabalho da
iterabilidade (DERRIDA, 1991), a possibilidade de repetição em uma pluralidade de
instâncias, como algo que pertence à estrutura mesma do signo que, “para continuar
sendo signo, deve converter-se em algo constantemente diferente de si mesmo”
(LACLAU, 1985, p. 26). A não determinação do significado põe em curso a iteração
como liberação do significante e abertura a outros contextos interpretativos (DERRIDA,
1991), embora esta aparente regularidade do significante não se institua como o
movimento do mesmo. De tal modo, seja a leitura da BNCC pelos professores seja um
dado conhecimento sendo aprendido pelos alunos numa classe, a iterabilidade do
significante o conecta à alteridade, ao Outro, à diferença (DERRIDA, 1991). De tal
modo, o momento de lidar com um texto tal produz um contexto interpretativo, uma
ilusão de sentido resultante de um conjunto de presenças encadeadas precária,
provisória e contingencialmente, como o momento de uma inscrição (DERRIDA,
1991). Nestes termos, o que quer ser (enclausurar) uma BNCC, na inscrição contextual
não se furtará a seguir na “deriva essencial referente à escrita como estrutura iterativa,
isenta de qualquer responsabilidade absoluta, da consciência como autoridade em
última instância, órfã e separada a partir do seu nascimento da assistência do seu pai
(...)” (DERRIDA, 1991, p. 357), restando apenas, a situação permanente de ter que
produzir a negociação, os sentidos no espaço-tempo específico em que a educação se
processa como invenção.
Não é, no entanto, porque advogo tais questões que o nome BNCC deixa de ser
violento (DERRIDA, 2001). Ainda que a educação jamais se produza teleologicamente
por um fundamento pré-estabelecido e o ensejo por instituir uma base comum nacional
nunca se realize (LOPES, 2015), as investidas de controle tendem a bloquear
percepções distintas de uma identidade idealizada (normalizada e fixa), inibindo as
possibilidades de ser abertas por aquilo (o não sabido) que os contextos hão de
(invariavelmente) gerar. Nesta via reitero que o que de mais consistente tem a BNCC é
a imposição do controle ante à impossibilidade mesma em responder ao imponderável.
Em tempos de intensa reivindicação por controle e desqualificação da educação,
quero continuar apostando que vale a pena lutar contra uma compreensão não
teleológica de currículo que retira da educação sua condição inventiva e plural e este
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texto se produz nesta direção, na direção de uma educação sem fundamento, sem um
universal. Isso, a meu ver, significa lutar contra a concepção teleológica, rasa e neutra
de política curricular implicada no projeto societário comum sustentado por grupos
privados e agentes públicos ao clamarem pela garantia de conhecimentos essências a
todos através de uma base comum. Conectar educação e BNCC como garantia de
equidade é uma simplificação mistificadora desejosa de excluir da educação o que não
se pode controlar ou enclausurar, não se pode sequer saber. Desejosa de apagar a radical
diferença constitutiva da educação, que jamais cessa de comparecer nos contextos
educativos. É, sobretudo, uma tentativa de calar a multiplicidade de demandas em curso
a favor da escola como bem público objetivando legitimar uma intervenção não estatal.
Diferença, contexto e disseminação constituem radicalmente a possibilidade
mesma do viver e, quer gostemos ou não, a tarefa (impossível, diria Freud) de educar. A
BNCC, como projeto de equidade (de garantia de direitos à), é uma empreitada falida,
pois se há tentativa de controle e violência, há o texto em excesso que nenhuma base
pode fazer sucumbir plenamente, há différance desde sempre (e infinitamente) lá (numa
BNCC, numa sala de aula, numa escola), em qualquer lugar que possamos fantasiar o
controle.
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CURRÍCULO, CONTEXTO E CONHECIMENTO

Hugo Heleno Camilo Costa
ProPEd/UERJ
Bolsista Faperj
Resumo: Neste trabalho, pautado em uma leitura pós-estrutural do currículo, discuto a
ideia de contexto, proposta por Jacques Derrida, com vistas a pensá-la em sua potência
desconstrucionista no âmbito dos estudos curriculares, particularmente atentando para a
discussão sobre conhecimento. O trabalho consiste em um exercício de desconstrução
de horizontes que caracterizam o pensamento curricular no registro metafísico. Situo,
em uma primeira seção do texto, a perspectiva de contexto na obra do filósofo francoargelino, mantendo-a associada às ideias de différance, escrita e disseminação. Focalizo,
na segunda seção, o quanto uma visão estrutural de contexto tende a dar sustentação a
enfoques sobre o conhecimento como estruturante da prática, entendendo-a como
passível de apreensão e coordenação. Para isto, focalizo, nas correntes tradicionais e
críticas do currículo, bem como em fragmentos de documentos curriculares oficiais,
nuanças de leituras pautadas no cálculo sobre o que se supõe ser a prática, o contexto e
como o conhecimento o estrutura e norteia. Pontuo que toda tentativa de cálculo sobre o
conhecimento, devir de um fazer curricular, de orientação/controle de práticas de
professores e alunos, bem como de qualquer outra identificação envolvida com o campo
da educação, está em um movimento de falência ante ao potencial generativo de toda
significação. Igualmente, em um terceiro momento do texto, coloco em perspectiva a
ideia de que a prática como produção de conhecimento, no âmbito de uma abordagem
discursiva, não pode ser lida como circunscrita a determinada instituição ou momento
privilegiado, a idealidades e teleologias. Concluo ponderando que toda produção
sentido já é uma prática de leitura do mundo, de produção de sentidos, um movimento
em favor da hegemonização de determinado enfoque, já é produção de um contexto, que
se sustenta na tentativa de menção, de referência ao outro que se quer controlar,
responder.
Palavras-chave: Teoria do Currículo. Desconstrução. Conhecimento.
Acontecimento no Contexto
Em diferentes empreendimentos filosóficos Derrida discute a desconstrução de
marcadores do logocentrismo/metafísica ocidental, buscando atentar para o caráter
estabilizador, e de aspiração a verdades absolutas, de distintas formas de pensar o
mundo, a vida. Dentre seus argumentos, aborda à leitura do mundo por meio do que
chama de “texto em geral” (Derrida, 2001), uma textualização do mundo, que ultrapassa
limites de bibliotecas e livros, que não se permite conter ou coordenar por uma verdade
ou significado transcendental. Um todo texto dinamizado pela diferença, pela traição
interpretativa, pela impossibilidade de acesso ao mesmo. Neste texto, especificamente,
atento para a perspectiva de contexto, que Derrida (1991) já argumentava ser uma
questão pouco tratada, mantendo em mente sua articulação com as discussões de escrita
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e, portanto, différance (Derrida, 1991). Faço isso com vistas a acionar a discussão de
conhecimento, que argumento ser estruturado em diferentes correntes do pensamento
curricular como via de constituição de sujeitos hábeis a decidir conscientemente em
contextos previamente concebidos.
Derrida (1991) pondera que um contexto é uma construção interpretativa,
baseada na suposição de um consenso implícito, mas estruturalmente vago, que visa à
coordenação do que se deve tratar entre seus limites e/ou a “prosseguir os diálogos no
horizonte de uma inteligibilidade e de uma verdade do sentido” (Derrida, 1991, p.350),
de modo que regras ou acordos gerais possam se instaurar. Para ele, um contexto nunca
é absolutamente delimitável, não podendo, portanto, ser saturado por qualquer
conhecimento ou cálculo anteriores. Esta não-saturação estrutural decorre, segundo o
filósofo (Derrida, 1991), da dinâmica de ruptura do próprio contexto. Isto ocorre uma
vez que a iterabilidade - repetição e citação daquilo a que se supõe referir - leva a que,
por mais que se busque fidelizar e contextualizar a citação, jamais se consiga manter
intacta a significação daquilo que se pretende reproduzir. Nessa perspectiva, destaca-se
o caráter inconsciente, singular e intenso da tradução como iteração/escrita, tendo em
vista seu dinamismo produtivo e, simultaneamente, sua capacidade de fender aspirações
homogeneizantes de escrita/textualização, de partir pretensões contextuais plenas.
Entender a iteração/tradução como um meio de articulação e traição irresistível e
permanente é pontuar que os contextos são (in)fundados fragilmente, porque
constituídos por uma fé (Derrida, 2007) de se estar tratando da mesma coisa na relação
com dado significante. E, ainda, concebê-los como fraturados em sua estrutura, pois, a
repetição aditiva da différance leva à falência os intentos de menção ao referencial, ao
que se supõe como origem ou espaço comum do próprio contexto, que é dilacerado pelo
caráter diferencial dos sentidos articulados sob um mesmo nome/contexto/significante.
Dessa forma, ao mencionar o contexto já não estamos nele ou o acessando, mas estamos
adulterando a ideia daquilo que mencionamos, traindo, engendrando outros contextos,
vivendo noutra contextualização.
A menção é, por conseguinte, ruptura, diferimento, iteração no sentido mesmo
da alteridade como irrupção, é outro contexto. Para Derrida (1991), a iteração, marcada
pela différance, altera e faz com que algo novo aconteça, contamina a intenção e faz
com que todo ato performático/de fala/escrita/tradução expresse algo diverso do que se
pretendia dizer. Nessa perspectiva, sustenta-se que todo enunciado está exposto à
ruptura contextual. Derrida (1991) pontua que a iterabilidade, ao mesmo tempo em que
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autoriza, corrompendo as regras e códigos que constitui, difunde a alteração na
repetição, a disseminação do sentido na citação.
Por esta leitura, Derrida (1991) concebe o contexto como de impossível
saturação e controle, haja vista que na iterabilidade/escrita/tradução já existe um jogo,
um espaçamento, uma independência em relação ao que se tem por origem ou intenção
viva. Marca, com isso, a indeterminação do contexto de produção de algo, sobre a
intenção de significação e o enunciado, dada a operação suplementar da iterabilidade
que, desde já, adultera a intenção plena e presente, acontece como alteridade.
Ainda que a delimitação do contexto seja necessária, esta já sofre interdição pela
différance, enfatizando a flutuação fundamental que motiva todo signo. Derrida (1991)
argumenta que qualquer marca, pensada como escrita, e esta como possibilidade de
funcionamento separado, como capaz de operar para além de seu suposto querer-dizer e
sendo, prioritariamente, concebida como disrupção da presença na marca, pode ser
mencionada, citada, colocada entre aspas.
Ao fazê-lo, dinamiza-se a ruptura com todo contexto determinado, gerando
infinitamente outros contextos que, por sua vez, também são absolutamente não
saturáveis. Tal capacidade de ser citada e/ou duplicada, enfim, a iterabilidade de uma
marca, um termo, uma ideia, não é um acidente, mas aquilo que uma marca não pode
prescindir para ter sua operação considerada “normal” (Derrida, 1991). A partir desta
asserção, Derrida questiona, então: “O que é que poderia ser uma marca que não se
pudesse citar?” (Derrida, 1991, p.362).
A escrita como iteração, que intervém na comunicação excedendo-a, que se
desdobra em uma disseminação que jamais se reduz à polissemia, de modo algum pode
ser pensada como objeto da decodificação hermenêutica ou desvelamento de uma
verdade ou sentido original. A traição, tal como concebida por Derrida, encerrada
na/pela escrita não quer, por outro lado, negligenciar a existência da intenção ou da
consciência. A intenção pode ter seu lugar, mas deste lugar já não é capaz de coordenar
toda a significação.
A intenção, de acordo com Derrida (1991), não pode jamais estar presente a si
mesma e a seu conteúdo. É a esta “ausência essencial da intenção na atualidade do
enunciado, esta inconsciência estrutural” (Derrida, 1991, p.369) que o filósofo francoargelino vai colocar como o que impossibilita a saturação, ou apreensão totalizada, de
um contexto. Derrida (1991) considera que para que um contexto seja saturável,
determinável, a intenção precisaria atuar como sua diretriz dominante, o que lhe
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colocaria frente à necessidade de ser absolutamente presente e transparente a si mesma e
aos outros.
Nessa perspectiva, Derrida (2001) coloca que não há conhecimento ou
consciência transcendental, controle absoluto do sentido e, portanto, saber sobre os
limites e propriedades do contexto, mas somente um movimento de disseminação
generativo de novos sentidos. É a este movimento que o filósofo atribui a
impossibilidade de prevalência de uma dialética teleológica e totalizante que possibilite
a que determinada ocasião, momento, independente de sua distância/proximidade, possa
ser reconciliado em uma totalidade textual que garanta uma suposta verdade do sentido.
O que a disseminação, inerente a todo envolvimento com a/na linguagem,
proporciona é tão somente a produção de efeitos semânticos infinitos e o bloqueio à
recondução a uma origem simples. Ela é o “suplemento e a turbulência de uma certa
falta” (Derrida, 2001, p. 52) que fratura os limites do texto, da significação do mundo,
de um querer-dizer. Com isto não defendo que a ruptura contextual, por meio da
disseminação/différance, seja uma expressão destoante, mas que julgando tratar do
mesmo, do próprio, já estamos suplementando, traindo, produzindo outros sentidos na
relação com aquilo que se julga tratar. É reconhecer, de acordo com Derrida (2001), que
estamos jogando com a semelhança, com o parentesco, com a simulação, a ficção de
uma presença que é pura ausência, com o acontecimento.
Com esta leitura passo a focalizar marcadores do pensamento curricular que
tendem a projetar contextos como passíveis a um conhecimento, acesso, controle,
análise, continentes de verdades. Contextos entendidos como limitados e precisos em
significação, transparência e orientação. Contextos passíveis de contextualização, de
ação calculada, de intervenção consciente em supostas práticas/contextos.

Pensamento/política curricular e o contexto do conhecimento
Com Lopes e Macedo (2011) e Macedo (2006), atento para perspectivas do
pensamento curricular que, embora possuam distinções, como tradições, tendem a se
manter sob a lógica logocêntrica de controle e cálculo sobre o conhecimento e o sujeito
produzido a partir dele, sobre o devir de distintos contextos de práticas. Estas, por sua
vez, supostas como aquilo que está restrito aos fazeres de professores e alunos no
ambiente escolar. Leitura que, a meu ver, negligencia a perspectiva de que toda
enunciação sobre as práticas contextuais também são práticas contextuais, que toda
produção de conhecimento, em dado contexto, é um acontecimento que, revolvendo
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interpretativamente registros possíveis, busca responder àquilo desafiador que questiona
a identidade.
Para as autoras, desde o início do século XX, os estudos curriculares têm
buscado a definição de seu objeto por diferentes vias, indo da aspiração à precisão sobre
a melhor proposição de guias curriculares para redes de ensino até a compreensão do
que ocorre no cotidiano de cada escola. Lopes e Macedo (2011) pontuam que a tradição
curricular possui, como um centro reconhecível, a busca pela organização e condução
dos processos entendidos como atinentes ao fazer educacional e, portanto, ao controle
da experiência, da prática de professores e alunos.
Seguindo a organização conceitual proposta por Lopes e Macedo (2011), inicio
esta discussão, focalizando o que se poder ler como um primeiro momento do
pensamento curricular mais organizado, pelo comportamentalismo/eficientismo de
Bobbitt e sua rivalização contemporânea pelo progressivismo de Dewey. O primeiro
tende a ser associado a abordagens mais restritivas e diretivas sobre o currículo,
entendendo-o como controle e administração social a partir de matrizes cientificistas.
Possui como perspectiva o foco no conhecimento e aprendizado para a resolução de
tarefas e o alcance de objetivos estabelecidos como comuns e desejáveis à educação. O
segundo, também baseado na resolução de problemas sociais, é lido pelas autoras como
menos coercitivo do ponto de vista do controle do conhecimento, sendo vinculado à
defesa de uma educação mais democrática, sustentada na crítica à desigualdade, e à
valorização da experiência da criança como forma de superação da distância entre os
pressupostos educacionais formais e o interesse dos alunos.
Entre estas visões de mundo, destaca-se a diferença no modo como pensam a
orientação da prática escolar, da produção e dos fins do conhecimento, sendo, para o
eficientismo, primordial a preparação da criança para o mundo produtivo, para a vida
adulta. Já o progressivismo se apoiaria na defesa da aprendizagem como processo
continuado de produção do conhecimento e não como etapa de formação de adultos,
ainda que uma projeção de sujeito a ser constituído via conhecimento, nesta infância, já
estruture a produção curricular. Segundo Lopes e Macedo (2011), o progressivismo se
organiza, como crítica social, de modo a que o conhecimento da criança oportunize a
reflexão sobre os problemas sociais com vistas à intervenção para uma sociedade mais
democrática.
Para isto, o progressivismo lança mão de um conjunto de proposições voltadas a
garantir que se desenvolva nas escolas uma formação articulada com a experiência
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social comum. A partir da tensão entre perspectivas técnicas e a experiência social,
Tyler propõe um modelo eclético que, embora pretenda articular as duas visões, tende
mais à perspectiva eficientista do que ao progressivismo. Segundo Lopes e Macedo
(2011), Tyler defende um modelo baseado em um vínculo preciso entre currículo e
avaliação, reduzindo o currículo a um conjunto de proposições e a avaliação ao
mecanismo de aferição da efetividade curricular. Para as autoras, o caráter prescritivo
do currículo é o que há em comum entre o eficientismo, o progressivismo e a
racionalidade tyleriana.
Embora pautados em finalidades sociais distintas, comungam do senso de que a
escola é um contexto de aplicação de conhecimentos pressupostos e, portanto, passível
de controle e arrazoamento. A leitura da escola, do conhecimento, da experiência e de
“fazeres práticos” como controle racional do contexto (esteja imbuída dessa ou daquela
intenção) não é privilégio das correntes ditas tradicionais, mencionadas acima.
Respondendo às leituras tradicionais, o movimento crítico também recorre à
interpretação de tais contextos como passivos ao que se tem por externo, superior,
hegemônico: a ideologia e o poder.
Os movimentos teóricos alinhavados pelo que se pode chamar de corrente
crítico-reprodutivista, em seu movimento de crítica à escola e ao currículo como
mecanismos de controle, alienação e reprodução social, se sustentam em leituras
macroeconômicas pautadas no pensamento marxista, na relação entre base econômica e
superestrutura (Lopes e Macedo, 2011). Apesar de suas distintas preocupações e
diferenças, mais ou menos deterministas, autores como Althusser, Baudelot e Establet,
Bowles e Gintis, Bourdieu, Young e Apple têm suas produções voltadas à visão de que
a escola e, por conseguinte, o conhecimento são mecanismos de reprodução da
sociedade de classes, de formas de conhecer alienantes. Esta visão crítica, tendo sido
considerada também alienante por reafirmar aquilo que criticava, passou a sofrer duras
críticas de movimentos ensejados pela influência dos estudos culturais e de demais
abordagens microestruturais no campo do currículo.
Como

resposta

à

abordagem

crítico-reprodutivista,

o

movimento

de

emancipação e resistência (Lopes e Macedo, 2011) se opõe à visão de que a escola é um
espaço de reprodução social. Influenciado também pela fenomenologia, hermenêutica e
existencialismo, este movimento, que é mobilizado também pelos pensamentos de
Freire, Pinar, Giroux, McLaren e Willis, dentre outros, preconiza a experiência, a
prática de produção de conhecimento, a realidade vivida nas escolas, em detrimento de
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visões macro, entendidas como capazes de eufemizar a vida, a natureza e o caráter
produtivo do contexto escolar em termos de conhecimento, a partir e na relação com a
expressão do mundo-da-vida dos sujeitos (Lopes e Macedo, 2011).
Concordo com Lopes e Macedo (2011) em ler que o conflito projetado entre o
pensamento tradicional e crítico e, no âmbito do próprio movimento crítico, entre os
enfoques reprodutivista e de emancipação e resistência, sintomatiza a busca pela
superação de uma racionalidade técnica, em um primeiro momento, e a distensão de
uma visão de currículo formal, lido como insuficiente para lidar com a dimensão vivida,
para uma perspectiva de valorização da experiência cotidiana como produção de
conhecimentos pelos sujeitos.
Sem assumir que tais perspectivas teóricas são transferidas aos documentos
curriculares diretamente, mas interpretando que, em uma leitura textual discursiva, são
momentos de um texto geral da política de currículo, focalizo fragmentos dos textos de
textos envolvidos com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio –
DCNEM (Brasil, 1998; 2012), que iteram o que tenho chamado aqui de uma perspectiva
de estruturação do currículo via controle do conhecimento e do contexto.
Produzidos em diferentes e momentos e governos, os referidos textos envolvidos
no movimento de elaboração de diretrizes, são mencionados aqui não a esmo, mas por
serem considerados textos de grande repercussão no debate público e acadêmico, além
de serem momentos de tentativas de representação de uma textualidade mais ampla da
política e assumirem um caráter de obrigatoriedade e base à produção e proposição de
mudanças curriculares nos mais distintos níveis de governo e espaços de poder. Como
plano de fundo, o texto das DCNEM (Brasil, 1998) projeta como contextos específicos
as transformações científicas, comportamentais e sociais contemporâneas como forma
de respaldar uma visão de mundo dada, com a qual temos de lidar transparente e
diretamente, e que é suposta como impondo à sociedade uma visão de sociedade
desconhecida, mas que será apropriada através de um conhecimento integrado, via
interdisciplinaridade, capaz de realizar a inclusão social, a preparação para o mundo do
trabalho, a formação ética, flexível, autônoma e crítica do sujeito produzido pelo ensino
médio, para que possa atuar e se adaptar aos mais distintos contextos sociais.
O conhecimento, projetado ao centro do que vem a ser a função da
educação/currículo, carrega a oportunidade para a formação de competências e
habilidades capazes de produzir subjetividades incluídas socialmente, produtoras de
conhecimento e cidadãs (Brasil, 1998, p.16). A cidadania e a competência para um todo
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fazer potencial, nesse caso, seriam legadas pelo conhecimento. Tal leitura possibilita a
conjectura de que a cidadania, a subjetividade e as formas de conceber o mundo estão
condicionadas a um conhecimento não obtido, mas virtualmente proposto pelas
DCNEM. Um conhecimento capaz de detonar a precipitação de um sujeito polivalente e
portador de uma potencialidade crítica definida pelo que é definido como crítica.
Sob a perspectiva das DCNEM (1998), um conhecimento específico é capaz de
produzir determinado sujeito ajustado para agir em todos os contextos supostos como
garantidos. Tal conhecimento é assumido como aquele encarregado de viabilizar o
acesso a supostos “significados verdadeiros sobre o mundo físico e social” (Brasil,
1998, p. 27), conhecimentos considerados competentes à formação de sujeitos capazes
de analisar e produzir soluções, de orientar à decisão correta frente aos desafios, de
proporcionar adaptabilidade a situações novas (Brasil, 1998, p.27). A aquisição de tal
conhecimento é defendida como fundamental à produção de sujeitos, pela escola e
através dos conhecimentos disciplinares. É justamente pela falta de um tal sujeito que se
afirma a importância de que tal conhecimento seja aprendido.
O trabalho e o emprego, como possuidores de significados fixos, são assumidos
como contextos prioritários para o trabalho curricular, sendo entendidos como contextos
nos quais o conhecimento deve desdobrar competências com potencial preparatório para
que o sujeito em diferentes situações no “mundo das ocupações” (Brasil, 1998). Desta
forma, é defendido que o conhecimento não pode ser fragmentado, como em um
modelo disciplinar tradicional, mas deve ser interdisciplinar e contextualizado (Brasil,
1998, p.37), apropriando-se dos conhecimentos das diferentes disciplinas para a
formação de sujeitos competentes para atuar em mais distintos contextos.
Nas DCNEM de 2012, ainda que mobilizadas pela missão de atender as
necessidades não atendidas pelas DCNEM de 1998, é defendida a necessidade por
maior qualificação de sujeitos para o desenvolvimento industrial do país. Nesse sentido,
a formação do sujeito ideal para o contexto privilegiado do trabalho e das mudanças
contínuas deste trabalho, é congregada nas missões de oportunizar a inclusão social e a
cidadania, o que possibilita a leitura de que a produção de sujeitos para o acertado
mundo do trabalho é, necessariamente, formar cidadãos/trabalhadores autônomos,
críticos e reflexivos, que saibam lidar com os desafios vindouros de mundo que é
assumidamente dinâmico.
Para dar conta de constituir condições ideais, a escola passa a ser lida como
contexto primordial de difusão “sistemática dos conhecimentos científicos construídos
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pela humanidade” (Brasil, 2012, p. 150). Apesar disso, ao longo do texto é defendida a
necessidade de que o sucesso da educação, da produção do conhecimento, diz respeito à
relação que a escola precisa estabelecer com o projeto de vida dos estudantes (Brasil,
2012, p.155). Assim como nas DCNEM de 1998, as de 2012 partem dos princípios da
interdisciplinaridade e contextualização como forma de assegurar que não só o
conhecimento científico, aos quais estariam relacionadas as disciplinas escolares, é
fundamental à produção de sujeitos competentes, como a produção de sentidos em
contextos privilegiados controla as formas de operação de tais conhecimentos com os
sentidos/significados adequados, supostos como ideais para a sociedade atual.
Uma visão de conhecimento científicoviii integrado, nesse caso, é tomada como
pressuposto fundante das formas de conhecer circulantes no currículo. A aplicação
contextual deste conhecimento asseguraria o fechamento do hiato entre a teoria e a
prática, produzindo sujeitos conhecedores daquilo que é desejado contextualmente
(sociedade, trabalho).
A apropriação de conhecimentos científicos se efetiva (...) com
contextualização que relacione os conhecimentos com a vida, em
oposição a metodologias pouco ou nada ativas e sem significado para
os estudantes. Estas metodologias estabelecem relação expositiva e
transmissivista que não coloca os estudantes em situação de vida real,
de fazer, de elaborar. (Brasil, 2012, p. 167)

O conhecimento científico interdisciplinarizado em sua contextualização, ao
longo dos textos das DCNEM (Brasil, 1998; 2012), sinaliza a expectativa de um
conhecimento capaz de constituir subjetividades para operar contextualmente. Uma
perspectiva de conhecimento limitante (não só ao conhecimento científico, como a uma
de suas versões) e a contextos considerados garantidos, ou mesmo passíveis de serem
saturados em termos de possibilidades de acontecimento, à experiência do sujeito em
questão.
Penso tais perspectivas como passíveis de aproximação às leituras de mundo
recuperadas da teorização curricular, uma vez que também focalizam um conhecimento
prioritário como forma de projeção subjetiva contextual. Argumentos que, a meu ver,
posicionam o debate curricular sobre conhecimento no âmbito do controle do sujeito e
das formas de ler o mundo na escola, e para alem dela. Abordagens que restringem
mesmo aquele conhecimento suposto como básico às formas de aplicação em contextos
desejáveis, ideais para o sujeito forjado na idealidade de um currículo que não pode não
ser calculado (de cima para baixo ou de baixo para cima; interdisciplinar, mas
contextualizado adequadamente).
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Considerações finais
Supor um dado conhecimento como onipotência funcional para todo contexto
(da escola, do trabalho, da família, da sociedade etc) incide em um sintoma de tentativa
de cálculo (e, portanto, exclusão) sobre as formas de conhecer o mundo, de lidar com o
outro desconhecido, de aplacar o questionamento desconhecido de uma alteridade “toda
outra” (Derrida, 2006) que impõe, continuamente, a necessidade de revolvermos nossas
formas de conhecimento, sejam elas quais forem, para “dar conta” da resposta aquilo
que se supõe, em uma linguagem opaca, como a inquisição a que não se pode escapar.
Isto é dizer que não só o contexto não é algo calculável, como o conhecimento possível
e passível a operação nele não é uma propriedade carregada por um sujeito de
razão/consciência transcendental. Uma vez que o contexto não pode ser saturado por
razão alguma, não pode ser recuperado, o conhecimento só pode ser considerado como
aquilo que resulta da decisão de resposta de uma subjetivação (Derrida, 2006). Ou seja,
apesar de toda tentativa de controle, o que é reunido e tomado como conhecimento
plausível para que se responda ao que se impõe como questionamento (não se sabe,
nunca, onde e como) reside no momento da loucura, na decisão em resposta, ocasião em
que supomos ser precipitada a subjetivação, o sujeito.
Apoiando-me na incitação pós-estrutural de Lopes e Macedo (2011) em pensar o
currículo como “simplesmente um texto” e, nesse sentido, retomando a preocupação
derridiana que mobiliza estas linhas, argumento que tanto perspectivas tradicionais
quanto críticas tendem a supor o conhecimento e o contexto como passíveis de controle
e racionalização. Enfatizo esta leitura tendo em conta o caráter estadocêntrico que
marca visões macroestruturais, defensoras da verticalização do poder, de cima para
baixo, em termos de controle sobre o contexto da prática escolar, sobre a produção de
conhecimento. E, também, as perspectivas de emancipação e resistência, que, em defesa
ao caráter vívido e latente da experiência subjetiva no contexto da prática escolar,
reiteram a verticalidade do currículo ao conceber a prática como capaz de se impor
como resistência, de baixo para cima, como contra-hegemonia (Giroux, 1997), também
através de um conhecimento definido como possuidor de propriedade capaz de produzir
determinado sujeito apto, capaz, constituído para contextos pré-estabelecidos, pautados
em visões de sociedade, trabalho, comunidade, emancipação, mundo. Uma visão de
conhecimento suposta como capaz de transcender singularidades, saturar contextos
(des)conhecidos com dada potência à resolução de problemas, afirmar competências ou
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habilidades adequadas para o enfrentamento do que quer que seja a alteridade do
acontecimento da escola, do currículo, da vida.
Minha inquietação, aqui, se volta à suposição comum, nas diferentes
perspectivas e fragmentos de textos curriculares brevemente aludidos, de que o contexto
da prática é algo apreensível e racionalizável, seja por uma lógica tradicional ou crítica,
para lê-lo como passivo ou ativo no que toca ao dinamismo do poder. Além disso, o
contexto tende a ser visto como aquilo objetivado a que se pode referir e inferir em sua
plenitude, sua estrutura e funcionamento, assim como é um espaço-tempo aberto ao
olhar pleno e perscruta de um analista, interventor.
Operar uma perspectiva do currículo como texto (Lopes e Macedo, 2011),
enfatizando o caráter textual do mundo, como defendido por Derrida (1991; 2001), é
supor que toda significação do currículo é, tão somente, uma forma de envolvimento, de
efeito de poder. É compreender toda prática como prática de significação, de produção
de sentidos, de conhecimento, de hegemonização de determinada enunciação,
desdobrada em um contexto ao qual já não é possível retornar, acessar. É entender que
toda performance de menção a determinado contexto, em nome de algo, em defesa de
uma perspectiva, é, desde já, uma fundação contextual tramada na menção às tradições,
às formas de conhecimento, uma interpretação provisória, uma iteração (Derrida, 1991)
daquilo a que se julga referir, mas não se pode tangenciar, reprisar, represar na tentativa
de conter o sentido do (con)texto curricular.
Por meio desta visão, todo fazer, toda produção de conhecimento é uma prática
contextual traidora, não sendo viável, portanto, a distinção entre um contexto formal e
um contexto da prática curricular, pois toda pretensão de significação só é possível se
praticada contextualmente, num “aqui e agora” (Derrida, 1994) (con)textual. Pontuo,
nesse sentido, que toda tentativa de cálculo sobre o devir de um fazer curricular, de uma
visão de prática de professores e alunos, bem como de qualquer outra identificação
envolvida com o campo da educação, está em um movimento de falência ante ao
potencial generativo de toda significação.
Apoiar essa argumentação é conceber que não só o que se tem por contexto da
prática não pode ser reduzido à performance diferencial de professores e alunos nas
escolas, como, uma vez não restrito a práticas limitadas a instâncias físicas, o fazer
conhecimento contextual, no contexto deste texto, como um exemplo, é toda
possibilidade de produção de sentidos, de defesa de perspectivas que, certamente, já
estão em um trabalho de falência ante à alteridade. É interpretar que estas palavras,
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como todas as disseminadas em distintos outros espaços-tempos, vivem a ambivalência
de poder influenciar a produção de novos contextos e perecer como verdade
transcendental. Para além das distinções e qualificações, no registro das discussões aqui
propostas, só há práticas (de significação) contextuais.
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E (RE) CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE

O painel ora proposto visa discutir três experiências de formação de professores, sendo
duas de formação inicial e uma de formação continuada que se originaram de programas
específicos: Pronera, Parfor e a Política de Formação em Educação de Jovens e Adultos. Os
artigos tem em comum a preocupação com as influências que os processos formativos
exercem sobre as representações, saberes e práticas dos professores, reconhecendo que o
desenvolvimento profissional é um continum que articula múltiplos tempos e espaços de
socialização e profissionalização. O primeiro artigo aborda as condições de socialização
(contexto familiar e escolar em municípios predominantemente rurais) de professores
egressos do Parfor, antes do ingresso na profissão. A partir dessas trajetórias, busca-se
compreender suas influências sobre a formação inicial e, por sua vez, a forma como a
formação inicial, com as configurações históricas existentes, influencia decisivamente a (re)
construção identidades pessoais e profissionais. O segundo artigo deriva de uma pesquisa
concluída sobre a relação teoria e prática no Curso de Pedagogia desenvolvido em parceria
com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e da relação dessa experiência com
o Curso de Pedagogia, proposto ao Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica - Parfor. O terceiro capítulo analisa o modo como vai se constituindo a
identidade docente de professores da Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa investigou
professores da EJA do município de Bragança, Pará, que cursaram a Especialização em
EJA oferecido pela UFPA, no intuito de compreender as seguintes questões: Quais os
sentidos e significados que os professores atribuem a Educação de Jovens e Adultos? Que
escolhas orientam sua forma de agir/trabalhar em sala de aula? Que reflexões sobre a EJA e
sobre sua ação docente apontam para afirmações e ou rupturas de sua identidade docente na
EJA?
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Formação de Professores. Desenvolvimento
Profissional.
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A PESQUISA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES A
PARTIR DO CHÃO DA ESCOLA

Georgina Negrão Kalife Cordeiro
RESUMO
Trata este artigo sobre pesquisa realizada com egressos de Curso de Pedagogia, na qual se
discute a importância da pesquisa no processo de formação de professores, a partir de duas
experiências desenvolvidas pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará,
Campus Belém. Os cursos foram de Licenciatura em Pedagogia, adotando a metodologia da
Pedagogia da alternância, que procura instituir o processo de formação articulando teoria e
prática na elaboração das propostas pedagógicas. As experiências foram originadas com
demandas distintas; sendo uma feita pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e outra
pelo Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica. Serviram de
referência para esse estudo os seguintes autores: Roseli Caldart e Paulo Freire. A
metodologia utilizada foi de cunho qualitativo, de caráter exploratório tendo a observação e
a entrevista como instrumentos. Dentre os resultados encontramos uma equipe de
profissionais da educação atuando na escola com claras evidencias em suas práticas
pedagógicas de que a concepção freireana de educação e os princípios da educação do
campo de fato são vivenciados e construídos coletivamente no cotidiano, como fruto das
experiências curriculares vividas nos cursos de formação de professores..
Palavras chave: Formação de Professores; Pedagogia da Alternância; relação teoria-prática
Tratar sobre a formação de professores tendo como foco a pesquisa e a escola
pública, implica em fundamentar o porquê dessa relação. Este artigo deriva de uma
pesquisa concluída sobre a relação teoria e prática no Curso de Pedagogia desenvolvido em
parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e da relação dessa
experiência com o Curso de Pedagogia, proposto ao Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica - PARFOR.
A Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará –UFPA, Campus
Belém, há 60 anos vem trabalhando com esse objetivo, traçando uma trajetória marcada
pelas reflexões e adequações conforme as exigências legais e sociais a cada tempo.
Nas duas últimas décadas, vivenciou experiências diversificadas no âmbito da
formação de professores para públicos diferenciados, conforme demanda apresentada por
movimentos sociais e por programas governamentais.
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No ano de 2000, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra – MST, desenvolveu experiência de formação de professores de assentamentos de
reforma agrária e em 2010 participou na oferta de Cursos de Pedagogia para professores da
rede pública dentro do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica –
PARFOR.
Em que pese estar a Universidade sempre atenta para atender as demandas da
sociedade, causou estranheza ao corpo docente de modo geral da Faculdade de Educação da
UFPA, ser demandada pelo MST para a oferta de um curso para formação de professores
visando atender aos professores das escolas de assentamento do referido movimento.
O passo inicial foi a criação de uma comissão formada por professores e
representantes do MST, para elaborar o projeto de curso de modo que atendesse as
necessidades e a realidade das escolas dos assentamentos localizados na área rural dos
estados demandantes, visto tratar-se de uma organização/representação regional do
movimento.
A comissão elaborou um projeto de curso a partir da resolução que vigia o curso
ofertado à comunidade com acréscimos de temáticas específicas.

Esses acréscimos diziam

respeito a temas específicos pautados na concepção de educação do campo, que ao
considerar o campo como espaço de vida e de singularidades que a escola urbana não
contemplava, razão pela qual necessitava de um projeto específico para formação de
professores em exercício nas escolas do campo.
Deste modo o projeto político pedagógico do Curso de Pedagogia, tomou o nome
fantasia de Pedagogia da Terra, pautado e inspirado na luta travada pelo MST, tendo como
uma de suas propostas, a mobilização das massas pela conquista da terra em oposição à
classe latifundiária e ao Estado.
Este movimento, como diz Vendramini (2006), desenvolve ações que envolvem
desde a elaboração de um projeto político e social para o país, através da organização dos
trabalhadores rurais, até a participação em relações internacionais formando redes de
oposição a políticas de cunho neoliberal. Assim, juntando homens e mulheres do campo e
da cidade, o MST organiza frentes de massa em volta de um objetivo que vai além da
ocupação da terra, traduzida em seu lema “Ocupar, resistir, produzir” esse produzir envolve
também um novo modelo de sociedade, do qual a educação é um instrumento fundamental.
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E é na história das sociedades como produção social do homem, que vamos
encontrar a proposta educacional do MST, desenvolvida em parceria com a Universidade
Federal do Pará, na formulação da proposta vivenciada através da turma Onalício Araújo
Barros, do Curso de Pedagogia. Na proposta curricular do curso, a metodologia da
alternânciai se aplica conforme sua realidade e assumida como princípio em seu processo
educativo.
É este o diferencial incrustado no Curso de Pedagogia desenvolvido pela Faculdade
de Educação da UFPA, Campus Belém, no período de 2000 a 2005.
A pesquisa foi desenvolvida entre os egressos do Curso no sentido de identificar a
materialização da relação teoria e prática, vivenciada no Curso através de pedagogia da
alternância. A pedagogia da alternância vai caracterizar a turma de Pedagogia e diferenciala das demais turmas ofertadas pela Universidade, não só pela metodologia, mas também
pelas características dos alunos conforme cita o Projeto Político Pedagógico.

O Curso que ora delineamos se destina para um grupo de pessoas que apresenta
características distintas daquelas que ingressam no Curso de Pedagogia do
Campus do Guamá. Esse grupo é constituído de professores que já militam na
educação em funções docentes e não docentes. Além disso, são profissionais que
desenvolvem uma práxis política em um contexto social concreto, que é a luta
pela terra, em torno da qual se desenvolve a luta pela vida e pela cidadania.
(UFPA, 2000, p. 8)

Vimos que, os docentes/discentes, além do exercício da profissão, são também
militantes de uma causa social, que se entregam à luta por um projeto de sociedade. Nesse
caso, adota-se a metodologia da pedagogia da alternância, que se caracteriza pelo Tempo
Escola e Tempo Comunidade, que são tempos e espaços específicos que se alternam entre o
período de férias ou recesso escolar dos professores e os tempos em que trabalham, uma
vez que são professores das escolas nos assentamentos.
No Projeto Político Pedagógico do Curso, amparado em legislação específica, um
percentual da carga horária de cada disciplina era trabalhado na etapa nas instalações da
UFPA, enquanto o percentual restante ficava para ser desenvolvido nas comunidades
(assentamentos) de origem de cada aluno, aliando ao fato de atender ao contido no projeto
político pedagógico em seus princípios curriculares, a pesquisa como forma de
conhecimento e intervenção na realidade social
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Nesse formato cada Tempo Escola tinha duração de 45 e 35 dias letivos,
considerando-se os períodos de janeiro a março e julho a agosto respectivamente – em que
previa-se possíveis alterações ao longo da implantação do Projeto, de forma a viabilizar o
Curso. Essas possíveis alterações estavam presentes no projeto político-pedagógico do
curso (2000, p. 23) em suas várias dimensões e, particularmente, na dimensão Pesquisa e
Prática Pedagógica,
Esta dimensão deverá contemplar um corpus de conhecimento sobre a produção
cientifica no campo educacional, cujo recorte será o trabalho pedagógico nas suas
múltiplas dimensões. Partindo dos campos de saberes anteriores, que apontam
para a inclusão de campos-sínteses nos quais se expressam unidades integradoras
do conhecimento educacional, os estudos decorrentes desta dimensão deverão
incidir sobre saberes que possibilitem aproximações conceituais sucessivas à
realidade empírica, a ser interrogada, compreendida, analisada, planejada e
modificada pelo profissional da educação em formação, numa perspectiva de
totalidade.

O projeto trazia, assim, a flexibilidade como um dos elementos estruturantes, que
permitia a prática da construção coletiva a partir da realidade das escolas nas quais os
professores em formação trabalhavam.
No final de cada etapa realizava-se avaliação com a participação ativa da turma,
com a coordenação do MST e com os professores da referida etapa.
Esse procedimento era próprio da proposta do MST, como consta na obra de
Caldart (2003, p. 100):
[...] algumas exigências específicas desse processo formativo tais como: [...]
vincular mais diretamente o currículo do curso com as demandas concretas de
formação dos participantes, à medida que implica num ir e vir constante entre
diferentes práticas e estudos teóricos, faz das próprias práticas pedagógicas nas
comunidades parte integrante do currículo, [...] permite um processo acelerado de
ajustes ou transformações na proposta pedagógica do Curso, em função de sua
permanente avaliação pelo conjunto das pessoas envolvidas, direta ou
indiretamente, com seus resultados.
Como fruto dessas avaliações, ocorridas ao longo das três primeiras etapas, foi-se
amadurecendo a ideia de planejá-las por disciplinas afins, para que os trabalhos do TempoComunidade não fossem mais individuais (disciplinas), mas tivessem o caráter
interdisciplinar num único trabalho. E assim surgiu a proposta – a partir da 4ª Etapa – de
que os trabalhos do Tempo-Comunidade fossem planejados em conjunto pelos professores
das disciplinas afins.
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Esse movimento de construção curricular estava baseado na concepção freireana de
educação, que leva-nos a pensar a partir da Pedagogia da Autonomia, o que se espera da
escola e do educador numa perspectiva crítica, conforme afirma Freire, A reflexão crítica
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria e prática sem a qual a teoria
pode ir virando blá blá,blá e a prática ativismo (1998, p.24).
Com base nessas ideias os alunos procuraram desenvolver seus trabalhos, com
destaque o fato de que, nesta obra, Freire convoca os educadores a fazerem opções,
assumindo suas posições como sujeitos transformadores de sua realidade, transformadores,
ainda no sentido de alterar a ordem estabelecida, inspirados nesse pensamento de que é
preciso resistir e avançar na luta sem tornar-se radical e sim aberto aos processos de
construção coletiva, evitando tornar-se o ator principal o “dono” da verdade.
Neste ponto, a materialização da relação teoria e prática no processo de formação de
professores, torna-se viável com a pedagogia da alternância que através da pesquisa a partir
da realidade do docente/formando, oportuniza reflexão sobre a prática desenvolvida e a
alteração da mesma numa relação que estabelece uma nova práxis.
A práxis, neste sentido, é junção da teoria e da prática, ao relacionar as teorias
estudadas com as práticas refletidas e aproximadas ao que se acredita ser o política e
humanamente correto, encontram respaldo no pensamento de Freire, quando assim se
posiciona,
A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é um coisa que se
deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, ôca, mitificante. É praxis, que
implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. (1979,
p. 77).

A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo,
modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformam-se primeiro.
A práxis é a atividade que, envolve o pensar, o problematizar, e nesse processo
realiza-se a humanização, o tornar-se consciente, o voltar-se sobre si mesmo, e isso vai
tornando o sujeito mais livre e mais consciente.
Esta reflexão era uma constante nos momentos coletivos e também individualmente,
mas sobrepunha-se sempre o coletivo. Eles estavam na escola, trabalhavam na escola e
eram lideranças no assentamento, ou seja, exerciam sua militância num conjunto de
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atividades inextrincáveis, o curso, as atividades de leitura, as teorias, só ajudavam na
reflexão cotidiana das práticas educativas ali desenvolvidas, isto está bem explícito na fala
de alunos do curso.
Esta foi uma semana de desafios; estudar para garantir as atividades do curso de
pedagogia da terra, que não são poucos; continuar e concluir o curso de formação
de professores alfabetizadores (PROFA) e mais os trabalhos do curso de
educação infantil, além de todas as responsabilidades que possui uma professora
do projeto de reintegração. (Diário de Campo, Aluna D).
Em relação ao curso pedagogia da terra, concluímos o trabalho de estatística que
foi de caráter coletivo, que exigiu bastante de cada um/a de nós responsáveis,
principalmente pelo fator de mexer com nossas fragilidades internas do Setor de
Educação do Assentamento Palmares, as quais nos levam a necessidade urgente
de refletirmos profundamente, sobretudo, planejarmos as possíveis intervenções
político-pedagógicas que nos cabe estar à frente. (Diário de Campo, Aluna L).

A práxis (ação-reflexão-ação) traz sempre a marca da reflexão sobre a ação, não se
admite uma ação que não seja desencadeadora de uma profunda reflexão teórica sobre a
mesma. As atividades e estudos do Curso, com forte determinação do Movimento,
oportunizam esse ciclo de reflexões, não uma prática desvinculada, mas uma prática
vinculada a um projeto de sociedade, alimentada por sonhos e utopias capazes de fazer o
diferencial na proposta curricular.
Foi com esse diferencial na proposta curricular, que em 2010 a Faculdade de
Educação adere ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica –
PARFOR, do Campus Belém. O PARFOR é resultado da ação conjunta do Ministério da
Educação (MEC), de Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e das Secretarias
de Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do PDE - Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação.
Segundo o Projeto Político Pedagógico, o eixo estruturador do currículo (docência,
gestão educacional e coordenação do trabalho pedagógico) aglutina em torno de si três
núcleos articuladores que, por sua vez, organizam as atividades curriculares segundo a sua
especificidade: o Básico, o de Aprofundamento e Integrador.
Os núcleos agrupam e organizam as atividades curriculares, mas não respondem ao
problema histórico de fragmentação e compartimentalização do conhecimento. Por sua vez,
a diversificação curricular que admite, além das disciplinas, outras formas de atividades
como oficinas, seminários etc. não garante uma inovação curricular se as grandes fundações
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da ciência moderna não são alteradas. Coloca-se então o problema da Integração
Horizontal e, por sua vez, a necessidade de constituição de espaços curriculares em que
roteiros para a ação interdisciplinar possam ser delineados.
A matriz curricular do curso tem uma carga horária de 3.200 horas e, é desenvolvida
de forma diferenciada, buscando uma integração entre ensino, pesquisa e extensão, uma vez
que os estudantes do curso já são professores, diretores, técnicos das escolas públicas
atuando sem a devida formação.
Dessa forma, a prática desses sujeitos no local em que vivem é um elemento
fundamental como eixo articulador do currículo do curso, considerando a unidade entre
ensino, pesquisa e extensão.
O formato do Curso de Pedagogia/PARFOR oportuniza que a prática social e a
prática pedagógica dos professores se revelem nas ações desencadeadas pela metodologia
da pedagogia da alternância. Essa opção foi possível pela experiência já feita pela
Faculdade de Educação, na turma de Pedagogia da Terra, embora nem todos os professores
tenham aderido à proposta.

Considerações finais

Podemos dizer que a Formação de Professores vem sendo pautada na pesquisa, a
partir do chão da escola, conforme nos demonstra as experiências vivenciadas com os dois
cursos de Pedagogia, ofertados em circunstâncias distintas, uma demandada pelo
movimento social, acreditando num projeto de desenvolvimento para o país a partir dos
trabalhadores do campo, e outro dentro duma política de governo que está pautada em um
projeto de desenvolvimento que privilegia o capital.
Cabe a nós, educadores, investir e apoiar cada vez mais projetos de pesquisa que
tenham o foco no cotidiano das escolas, não numa pesquisa de alguém que está fora, mas
dos próprios sujeitos que conseguem problematizar a sua prática e, distanciando-se,
conseguem refletir e redirecionar as praticas educativas que resultarão na construção de um
novo momento, na realização de sonhos que estão presentes nas mentes e nos corações dos
que almejam uma nova forma de organização da sociedade. O que carece urgentemente é a
realização da articulação dos saberes científicos presentes nas ementas das disciplinas
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curriculares com o saber tradicional/experiência feita dos alunos, e a adesão à proposta por
parte dos professores universitários.
A pesquisa implica em conhecer a realidade, para a partir dela, iniciar o processo de
problematização que culminará nas descobertas e intervenções consequentes

às

necessidades levantadas. Nesse sentido, nos dois cursos, os alunos planejavam a pesquisa a
ser realizada no Tempo Comunidade, juntamente com os professores de cada turma, para
que no período seguinte do Tempo Comunidade, seja trabalhado através de projetos de
extensão, facilitando assim a articulação teoria e prática, tão necessária no processo de
formação de professores, que deve sempre ser um processo de construção, de recriação a
partir das situações concretas vividas pelos professores.
Essa relação sujeito-objeto, na perspectiva aqui trabalhada, oportuniza que o
discente/professor da rede básica, possa, numa atitude de pesquisador, após iniciar o curso,
olhar, estranhar o seu ambiente, e à luz dos conhecimentos científicos, abordados nos
componentes curriculares, problematizá-lo e buscar alternativas que correspondam às suas
necessidades e compartilhá-lo no coletivo de sua comunidade, escola e região, nas ações de
extensão, materializando assim, os pilares da educação superior da IES que é o ensino a
pesquisa e a extensão.
Os princípios norteadores do projeto político pedagógico vêm sendo trabalhado ao
longo desse percurso, de modo que, a cada período que antecede o Tempo Universidade,
reúnam-se os professores universitários para planejamento e construção das temáticas a
serem desenvolvidas em cada turma, considerando o conhecimento já antes elaborado e
construído como resultado dos trabalhos do Tempo Comunidade. É neste ponto que se
apresenta o outro desafio acima citado, a adesão e envolvimento dos professores à proposta
aqui apresentada.
Atualmente, com as turmas pesquisadas se observa a apreensão e a pratica
pedagógica vivenciada a partir da pesquisa na realidade da escola. Lembremo-nos que a
proposta trata sobre a formação de professores, tendo a pesquisa como base e como
propulsora do processo de aquisição do conhecimento e na aplicabilidade concreta dos
princípios da educação libertadora de base Freireana.
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CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS
NEVES, Joana d’Arc de Vasconcelos UFPA-FACED-BRAGANÇA-PA

Descortinando o cenário
O presente estudo tem como objetivo analisar o modo como vai se constituindo a
identidade docente dos professores da Educação de Jovens e Adultos no município de
Bragança.
Nosso interesse pelo tema da identidade nasce de um projeto de pesquisa
desenvolvido pelo Centro de Documentação e Memoria de EJA na região Amazônica, cujo
objetivo era investigar a constituição identitária de professores da EJA, entendendo que as
representações que esses profissionais têm de si como docentes interferem em sua prática
pedagógica e nas relações que desenvolvem com os sujeitos do espaço escolar.
Na pesquisa que ora apresentamos, nos dedicamos, primeiramente, a compreender e
discutir o conceito de identidade tendo em vista sua apropriação conceitual para o campo
teórico da formação de professores da EJA para, em um segundo momento, analisar nos
discursos dos professores de EJA no município de Bragança os sentidos e significados que
dos que buscam formação específica em EJA atribuem a Educação de Jovens e Adultos;
identificar as escolhas que orientam suas forma de agir/trabalhar em sala de aula; analisar
de que forma essas reflexões sobre a EJA e sobre sua ação docente para o professor nesta
modalidade de ensino apontam para afirmações e ou rupturas de sua identidade docente na
EJA.
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Construindo o enredo: o conceito de identidade e a identidade docente na EJA
Partido campo teórico da sociologia principalmente dos postulados de Dubar (1997)
assumimos neste trabalho a ideia de que a identidade é resultado do processo de
socialização, que compreende o cruzamento dos processos relacionais ( o sujeito é
analisado pelo outro dentro dos sistemas de ação nos quais os sujeitos estão inseridos) e
biográficos (que tratam da história, habilidades e projetos da pessoa).
Isto significa dizer:
a) A identidade nunca é dada, é sempre construída e a (re) construir, em uma
incerteza maior ou menor e mais ou menos durável;
b) A identificação vem do outro, mas pode ser recusada para se criar outra.
c) Usa categorias socialmente disponível para estabelecer os processos de
identificação;
d) Os sujeitos assumem diversas identidades.
Assim, o processo de constituição da identidade, no campo conceitual de Dubar
(1997), se constitui em um movimento de tensão permanente entre os atos de atribuição
(que correspondem ao que os outros dizem ao sujeito que ele é, e, que o autor denomina de
identidades virtuais) e os atos de pertença (em que o sujeito se identifica com as atribuições
recebidas e adere às identidades atribuí- das).
Enquanto a atribuição corresponde à identidade para o outro, a pertença indica a
identidade para si, e o movimento de tensão se caracteriza, justamente, pela oposição entre
o que esperam que o sujeito assuma e, seja, e o desejo do próprio sujeito em ser e assumir
determinadas identidades. Logo, o que está no cerne do processo de constituição identitária,
segundo o autor, é a identificação ou não identificação com as atribuições que são sempre
do outro, visto que esse processo só é possível no âmbito da socialização.
Dubar (1997) sintetiza a constituição das formas identitárias a partir da ocorrência
de dois processos: o relacional e o biográfico. O primeiro diz respeito à identidade para o
outro, em que as transações assumem um caráter mais objetivo e genérico; enquanto o
biográfico, corresponde à identidade para si, cujas transações são mais subjetivas, e
compreende as identidades herdadas e identidades visadas. Desse modo, os processos
relacional e biográfico concorrem para a produção das identidades. Assim, a identidade
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social é marcada pela dualidade entre esses dois processos, e a dialética, estabelecida entre
eles, é o cerne da análise sociológica da identidade para esse autor.
Nesse sentido, o movimento pelo qual os professores se fazem professores não se dá
em linha reta, a dinâmica das interações e experiências vivenciadas por esses sujeitos (do
percurso, antes, durante e depois da graduação) se entrecruzam e fomentam identificações
com (a docência) um determinado público ou modalidade, como nos diz Freire (1997)
“ninguém começa a ser educador numa certa terça feira às quatro horas da tarde. Ninguém
nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma,
como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática". (p.58).
Ao se tratar da especificidade da identidade docente na Educação de Jovens e
Adultos o debate tem recaído sobre a visão de que aos profissionais que atuam para atender
o processo educativo desse público (jovens e adultos, seja em programas ou para o sistema
de ensino), não é exigida nenhuma formação específica de área, e, muitas vezes, as pessoas
que atuam como docentes, principalmente em programas, sequer têm formação.
Segundo Machado (2008) A ausência de uma formação adequada (tanto inicial
quanto continuada) acaba por contribuir para a perpetuação do local marginal ocupado pela
EJA no sistema educacional, pois sem esta, é mais difícil ainda para os professores
construírem respostas e estratégias para os diferentes dilemas vivenciados na prática
educativa e construírem as identidades para si.
Dentro deste cenário, cabe ressaltar que o reduzido número de oferta de disciplina
voltados para a formação da EJA nos currículos dos cursos de graduação, não contempla o
que recomenda as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Escola Básica, Parecer CNE/CP Nº 009/2001, ou seja, que no Brasil, um curso de formação
de professores não pode deixar de lado a questão da educação de jovens e adultos, que
ainda é uma necessidade social expressiva, O que nos leva a afirmar no que se refere à
formação inicial em nível superior, que ainda existe uma grande lacuna nas licenciaturas
quanto ao reconhecimento da EJA como lócus de formação específica e permanente como
política de Estado (SOARES, 2006).
As lacunas das formações iniciais e continuadas voltadas para uma formação
especifica, no campo teórico da EJA, analisadas por Leôncio Soares (2006) e Margarida
Machado (2008) entre outros, apontam para a necessidade de pensar a especificidade dos
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alunos da EJA e de superar a prática de trabalhar com eles da mesma forma que se trabalha
com os alunos do ensino fundamental ou médio regular, visto que, apesar de se tratar das
mesmas etapas de escolaridade (ensino fundamental e médio), os jovens e adultos, por
estarem em outros estágios de vida, possuem experiências, expectativas, condições sociais,
culturais, históricas e psicológicas que tanto demarcam diferenças quanto os distanciam do
mundo infantil e adolescente. Tais proposições trazem então, uma referência, elementos
que permitem dizer que os professores que se dedicam à docência na EJA devam ser
capazes de desenvolver metodologias apropriadas, conferir novos significados aos
currículos e às práticas de ensino.
Desta forma, quando trazemos o debate da identidade docente para este cenário do
campo teórico da EJA, percebemos que é um tema complexo, multifacetado, pois não se dá
num determinado momento. Pelo contrário, se fôssemos utilizar uma imagem, poderíamos
dizer que essa construção que se dá em forma de mosaico em virtude das nuances que a
constitui, que estão para além da formação inicial, mas que passa pelos campos de atuação
que pode atuar ( Alfabetização, Movimentos Populares, EJA Prisional, PROEJA,
PROJOVEM, EJA fundamental, EJA médio... etc)
Neste sentido, analisar (compreender) a constituição da identidade docente passa
para necessidade de destacarmos na dinâmica das relações que constituem os aspectos
objetivos (as relações que os professores estabelecem com a profissão de trabalho na EJA e
com a retribuição concreta que dá com o seu trabalho para a sociedade) e os aspectos
subjetivos desse processo (a-identidade para si, valores construídos ao longo da vida
pessoal e profissional).
Assim, para analisarmos a constituição da identidade docente na EJA dos
professores do município de Bragança que buscam formação especifica no curso de
especialização em EJA 2014/2015, compreendendo as dimensões objetiva e subjetiva desse
processo, buscamos:
a) Identificar os sentidos e significados que os professores da EJA que buscam
formação específica em EJA atribuem a Educação de Jovens e Adultos;
b) Mapear as escolhas que orientam suas forma de agir/trabalhar em sala de aula;

ISSN 2177-336X

8377

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

15

c) Analisar de que forma essas reflexões sobre a EJA e sobre sua ação docente para
o professor da apontam para afirmações e ou rupturas de sua identidade docente
na EJA.
No intuito de alcançar esses objetivos a pesquisa de campo foi realizada por meio
de uma abordagem qualitativa na qual se utilizou entrevistas semiestruturadas. Essa técnica
foi escolhida, pois segundo Moreira e Caleffe (2006), “permite exercer certo tipo de
controle sobre a conversação, embora se permita ao entrevistado alguma liberdade. Ela
também oferece oportunidade de esclarecimento de qualquer resposta quando necessário.”
(p.169).
Para tanto a pesquisa foi desenvolvida na cidade de Bragança -PA com os 40
professores que cursaram a Especialização em Educação de Jovens e Adultos na UFPA
Campus de Bragança 2014-2015.
O processo deu-se da seguinte forma: a) utilizou-se um roteiro com perguntas
objetivas e, em seguida das resposta apresenta-se ao entrevistado alguma tarjeta contendo
palavras-chave. Esse modelo de roteiro nos possibilitou controlar os direcionamentos e ao
mesmo tempo garantir que os professores poderiam discorrer livremente sobre as questões.
As entrevistas foram gravadas e depois transcritas.
Após as transcrições, as falas dos entrevistados foram analisadas a partir dos
sentidos e significados que estes professores apresentam sobre: a) aspectos objetivos, b)
aspectos subjetivos, e c) rupturas e modelos, conforme apresenta-se a seguir:

Escrevendo o release
A)-ASPECTOS OBJETIVOS: AS RELAÇÕES QUE OS PROFESSORES
ESTABELECEM COM A PROFISSÃO DE TRABALHO NA EJA E COM A
RETRIBUIÇÃO CONCRETA QUE DÁ COM O SEU TRABALHO PARA A
SOCIEDADE
A concepção de EJA presente nos discursos dos professores entrevistados,
reverencia a ideia de ser um caminho diferenciado possível escolhido por uma demanda de
sujeitos em condição social adversa, é a oportunidade de estudo para as pessoas que não
tiveram oportunidade de estudar (PROFESSORES).
Neste cenário, esses professores demarcam em seus discursos duas concepções para
definir o aluno da EJA. A) “(...) são alunos tem esperanças e sonhos de conseguirem algo
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mais da vida (...); B) pessoas com dificuldades, mas apesar das adversidades querem algo
da vida.
Diante deste público, a EJA se configura aos educadores que assumem esta
modalidade ensino como um desafio diante da diversidade de alunos de refletir sobre a
realidade desses educandos. Neste sentido, há no discurso dos professores entrevistados de
que a EJA possui um papel diferente da escola regular (é muito mais do que ensinos
teóricos, filosóficos ), há um outro lugar da EJA (tem muita coisa) , embora, não se tenha
muito claro que lugar seja este (tem muito coisa ainda pra se fazer), conforme
identificamos no professor.
então a concepção que eu tenho hoje de EJA, é que ainda apesar de tudo,
tem muita coisa ainda a se fazer por esses jovens, tem muita coisa. E não
só na parte teórica, prática, filosófica, mas tem muita coisa ainda pra se
fazer. (professora (P2)

Embora os professores não tenham claro como realizar essa reflexão da realidade do
aluno para referenciar o ponto de partida do trabalho docente na EJA, eles apresentam no
seu discurso, a orientação necessária, para o desenvolvimento de práticas mais
humanizadas e em sintonia com as necessidades desses educandos em sua busca por
oportunidade.
Estudiosos do campo teórico da EJA como Haddad (2012), destacam que o desafio
na contemporaneidade é marcado pela necessidade de um planejamento que considere as
características, necessidades e disponibilidades dos sujeitos envolvidos. Procurar promover
articulações com a sociedade onde estão inseridos garantido não apenas o acesso e a
permanência mais o sucesso escolar, uma escola como um lugar de possibilidades de uma
existência mais humanizada. Nessa direção:
Lutar pela humanização fazer-nos humanos é a grande tarefa da
humanidade. Aí está situada toda tarefa pedagógica: contribuir com a
humanização. Este o sentido do fazer educativo. Este o sentido de tantas
renuncias feitas pela infância, adolescência, juventude popular para
permanecer na escola, para dividir tempos de escola e trabalho. Este é o
sentindo de esperar melhorar de vida, de sair dessa vida aperreada,
indigna de gente. A escola como um tempo mais humano, mais
humanizador, esperança de uma vida menos inumana. (ARROYO, 2000,
p. 240)

De acordo com Freire (1997), “não é possível respeito ao educando, à sua
dignidade, a sua identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em
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que eles vêm existindo.” (p. 64). Não obstante, a realidade enfrentada pelos alunos deve ser
articulada com os conteúdos para que estes percebam a relação entre conhecimento e a
possibilidade de conquista de um viver mais digno. Sobre isso Freire nos monstra a
necessidade do trabalho docente estar articulado a humanização do processo educativo:
“Constatar esta preocupação (com a humanização) implica,
indiscutivelmente, reconhecer a desumanização, não apenas como
viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É também, e talvez
sobretudo, a partir dessa dolorosa constatação que os homens se
perguntam sobre a outra viabilidade – a de sua humanização. Ambas, na
raiz de sua inconclusão, os inscrevem num permanente movimento de
busca. Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto
real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens enquanto seres
inconclusos e conscientes de sua inconclusão.” (FREIRE, 2011, p. 40)

Nesse sentido atuar na EJA direciona os educadores a assumirem uma postura
profissional humilde e respeitosa e que corresponda aos anseios dos educandos em suas
condições reais de existência. Traz também a esses professores a necessidade do modelo
docente da EJA buscar a aproximação com a dimensão humana.
Isto significa dizer que a prática docente reivindica em sua essência, um nova forma
de ser professor da EJA :
“Nosso dever de oficio será mais complexo, exigirá um
profissionalismo mais refinado diante das marcas de desfigurações
humanas que a infância e adolescência trazem na passagem da rua e
do trabalho para a escola. Possivelmente a primeira exigência desse
profissionalismo refinado será não separar crianças e adolescentes,
não catalogá-los pelas lacunas e maracas de desumanização que
possam trazer. Evitar toda manifestação de segregação (por não
dominar a lectoescrita), por indisciplina, pelos hábitos e
indisciplinas que tiveram que aprender pra sobreviver na barbárie.”
(ARROYO, 2000, p. 245-246)
Assim, entendemos que a concepção de EJA presente nos discursos dos professores
entrevistados indica a compreensão dessa modalidade a partir dos sujeitos que ela é voltada.
Dito de outra forma, são os educandos que fazem a EJA ser o que é, enquanto modalidade,
o que acaba por inscrevê-la, também, como um lugar ou caminho de oportunidades para
esses alunos conquistarem uma existência mais humana, critica.
Em síntese de acordo com a compreensão que tivemos da fala dos professores
pensar a EJA é enxergar nela os educandos que a compõem. Diante disso, saber o que os
professores pensam sobre a EJA se constituiu como o primeiro passo para compreender
como os mesmos se fazem professores da modalidade. Visto que essas concepções estão
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presentes quando preparamos as aulas ou as provas, quando pensamos a função social das
escolas e da docência e quando são elaboradas políticas e propostas curriculares.
Assim, corroboramos com Arroyo (2011) quando afirma que a docência está diante
de um novo referencial identitário. “Se os alunos nos exigem pensar, dar conta de sua
educação, somos obrigados a aprender o que nem sempre aprendemos nos cursos de
formação, de licenciatura ou de pedagogia – a sermos educadores”. (p.24).
Nessa direção, pensar a EJA a partir dos educandos e tomar as necessidades dos
mesmos como novo referencial para a pratica docente na EJA, nos permite pensar que este
é um caminho necessário para a (re)configuração do educador para construir sua identidade
docente na EJA.

B) - OS ASPECTOS SUBJETIVOS: A-IDENTIDADE PARA SI, VALORES QUE
PASSAM A ORIENTAR A PRATICA PROFISSIONAL.
A categoria construção identitária “identidade para si” se constitui a partir da imagem
que o sujeito tem se si (autoimagem). É um processo biográfico que se articula com outras
dimensões e acaba por estruturar o que Dubar (2005) denominou de identidade
social/profissional do indivíduo. Nessa perspectiva, a identidade é compreendida como,
“resultado a um só tempo estável e provisório, individual e coletivo subjetivo e objetivo,
que conjuntamente constroem os indivíduos e definem as instituições.” (p.136). Não
obstante, essa forma identitária se dá a partir de internalizações e aceitação do papel
legitimado coletivamente por uma determinada categoria e ao mesmo tempo reivindicado
junto à sociedade. É a partir desse pressuposto que construiremos nossa análise dos
discursos dos professores.
A partir dos discursos dos professores, enxergamos o processo de constituição de
identidade docente (identidade para si) a partir de uma formação no próprio trabalho na
EJA, ou seja, atuando na EJA os professores se descobriram professores de EJA, conforme
destacamos nos discursos abaixo:
(...) eu trabalho com o ensino fundamental, mas eu deixo bem claro, que a
partir do momento que eu comecei a trabalhar com adultos, com jovens e
adultos, aqui eu tô me realizando melhor, do que trabalhando com
crianças, porque lá é uma maneira, uma metodologia diferente e aqui é
outra metodologia (professor P 13)
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(...) eu fui percebendo a partir do momento que eu trabalhei com a
primeira turma (de EJA), eu fui percebendo: “é aqui que eu quero”.
(professor –P35)

Esse processo de aceitação/internalização caracteriza a aquisição por parte desses
docentes de uma forma identitária intrínseca a natureza da prática que os mesmos
desenvolvem com os alunos desta modalidade de ensino, são justificados nos discursos dos
professores pelo motivo de sentirem mais importante para o processo educativo deste
aluno.
Na EJA eu descobri, assim, que os alunos têm uma carência muito grande,
tem carência (...) em vários aspectos. E como professor de educação física
eu descobri aqui, eu senti, assim, que tenho uma função maior, digamos
assim, sou mais necessário, nas turmas da EJA. (professor P 26)
(...) tenho uma satisfação muito grande de trabalho aqui e apesar de tudo,
pra mim não (é tempo) tá nada perdido ainda, somos elos de
transformação na escolarização. (professor P 20)

Ao perceberem o papel decisivo de assumem na realidade da Educação de Jovens e
Adultos os educadores se realizam (enquanto docentes) e encontram o verdadeiro
significado da profissão. Estar na EJA significa estar com a EJA e tudo o que isso implica.
Não obstante, nas interações com os atores que também compõem esse contexto
(outros professores da modalidade e principalmente com os alunos) os professores se fazem
educadores, essas implicações caracterizam a EJA como lugar privilegiado de
reconfigurações da identidade do docente da EJA. Nessa direção:
O trabalho constitui um espaço para a ocorrência de negociações
identitárias, as quais darão origem a uma estrutura de identidade
profissional. A identidade profissional resulta das relações e interações no
trabalho, fundada em representações coletivas variadas, construindo atores
do sistema social, institucional ou empresarial.” (DUBAR, 2005 P. 273)

Nessa direção entendemos que os professores de EJA tem no contexto da própria
modalidade o seu lugar de conquista de identidade, nesse processo eles acabam por
estabelecer negociações identitárias a partir da ação prática (o que não significa dizer
ausência de teoria) que desenvolvem no interior da modalidade, isto implica dizer que a
reflexão permanente sobre a própria pratica torna-se um referencial decisivo na assunção da
identidade docente.
Por fim, consideramos que o movimento de constituição de identidade docente se
inscreve como processo de reflexão sobre a prática no contexto em que esta se desenvolve.
Não obstante, esse processo torna-se ainda mais decisivo no contexto da Educação de
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Jovens e Adultos, pois, dada ausência de centros de formação especifica, a formação de
educadores de EJA sempre foi um pouco pelas bordas, nas próprias fronteiras onde a EJA
acontece. (ARROYO, 2006). Em suma, podemos concluir, pragmaticamente, que a EJA
tem formado/constituído seus próprios educadores, ou estes tem se formado a partir dela,
contextualmente e na permanente reflexão da prática.

C) - AFIRMAÇÕES E OU RUPTURA DE MODELO
Em um contexto onde a pratica traz à tona a ideia de que a função do educador da EJA
precisa ser reconstruído, novas configurações são estabelecidas revelando desta forma, a
eminencia da ruptura de antigos modelos. No caso do município de Bragança, a ausência
de uma formação especifica para a EJA, em que professores do ensino regular ingressam na
modalidade, destacam em seus discursos que ao se perceberem em um contexto educativo
diferenciado, os a lógica da necessidade de se constituir docente sobre uma outra lógica,
sob a ameaça de se perder o aluno, como destacamos nos discursos abaixo:
(...) a EJA ela tem que ter um olhar diferente, o professor da EJA
ele tem que ser um pouco mais sensível (...) é um tempo menor, é
uma realidade diferente. Por isso é preciso fazer diferente
(PROFESSOR (P28)
(...) é nesses momentos difíceis que a gente vai se encontrando, como
professor, tá entendendo, então, a gente, antigamente o aluno tinha que se
adequar ao professor, ao educador, hoje em dia não. (PROFESSOR (P32)

Ao demarcarem em seus discursos a consciência de que atuar na Educação de Jovens e
Adultos exige uma postura diferenciada, antigamente o aluno tinha que se adequar ao
professor, ao educador, hoje em dia não, ou a gente se adequa ao aluno, ou nós vamos
perdê-los , estes professores produzem a reflexão que o modelo conteudista outrora
exercido no ensino regular, não atende as especificidades da EJA, não adianta você
colocar conteúdo, conteúdo, conteúdo, o ritmo deles é diferente (...) não adianta ficar só
no quadro e no giz, eles não se concentram, aí eles passeiam mesmo, eles gostam de
passear. (PROFESSOR P.1)
Entretanto, apesar da tomada de consciência da necessidade de mudanças para
constitui-se como educadora da EJA, cabe ressaltar que esse conhecimento construído na
prática por mais efetivo que seja, tem suas limitações para materializar de fato o processo
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de rupturas com o modelo anterior, evidenciando ainda mais, as lacunas deixadas pelos
cursos de formação no sentido de preparar os professores para atuarem na EJA.
Desta forma, torna-se imperativo reconfigurar os cursos de formação tanto inicial
quanto continuada de modo que estes passem a considerar o pressuposto de que a EJA tem
no seu contexto especificidades que exigem rupturas com modelos engessados e
consagrados pela tradição do ensino regular.
Nesta lógica se a EJA precisa ser pensada a partir da demanda que ela atende, não
obstante, os elementos que apontam para a (re)constituição de identidade dos educadores
que atuam nesta modalidade (construída no exercício da docência) precisam servir de
parâmetros a partir do qual os cursos de formação deverão estruturados fomentando uma
perspectiva mais problematizadora que considere o contexto da EJA um espaço de
teorização possibilitando, assim, a construção de novos caminhos para esta modalidade.

ESCREVENDO O RELEASE

A análise dos resultados revelam a existência de elementos (re)constituidores das
identidades docentes na EJA dos professores do município de Bragança que buscam
formação especifica no curso de especialização em EJA 2014/2015 na medida em que estes
passaram por meio da experiência e vivencia docente nesta modalidade de ensino a
sentirem-se desafiados pelos próprios alunos a considerarem as suas características, as suas
necessidades e as suas disponibilidades como mecanismo de garantia do direito ao acesso, à
permanência e ao sucesso escolar.
Dentro dos contextos objetivos no qual a materialidade da vivencia da docência
desses professores os impulsionaram a busca de uma formação especifica no intuito de
superar as lacunas de sua formação inicial, uma consciência de sua incompletude diante dos
desafios que esta realidade se apresenta.
Desta forma podemos pensar que na medida em que estes profissionais apresentam
como elemento fundante sua pratica a necessidade da compreensão de quem são os alunos
da EJA, significa dizer que eles têm consciência desse momento da necessidade de
reconstrução da identidade docente no sentido de se aproximar de valores mais humanos e
emancipatórios que os valores regulatórios.
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Este resultados, nos leva a refletir, que no movimento dialético entre as dimensões
objetivas e subjetivas constituidoras da identidade docente, que na medida que os
professores buscam caminhos para aproximar a EJA de processos educativos mais humanos
e emancipatórios do que regulatórios (ao buscarem um curso de especialização especifico
em EJA) eles terminam apresentando os elementos para que os cursos de formação de
professores repensem seus currículos um perfil menos generalista e incorporar um perfil
mais rico de educador múltiplo, que vá além de ensinar os conteúdos, um educador muito
mais plural que o educador de escola formal.
Enfim, podemos dizer que estamos, neste momento, vivenciando no município de
Bragança, um momento decisivo, de críticas e tensões que poderá nos levar a termos ou não
uma educação de jovens e adultos com suas especificidades, políticas de formação com
suas especificidades e consequentemente, identidades docentes diferenciadas.
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TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO DA DOCÊNCIA DE EGRESSOS DO PLANO
NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – PARFOR
Eliana da Silva Felipe
Universidade Federal do Pará
RESUMO
O trabalho em tela se propõe a compreender as condições de socialização (contexto
familiar e escolar em municípios predominantemente rurais) de professores egressos do
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor, anteriormente ao
ingresso na profissão. A partir dessas trajetórias, busca-se analisar suas influências sobre a
formação inicial e, por sua vez, a forma como a formação inicial, com as configurações
históricas existentes, incidiu no processo de (re) construção da identidade pessoal e
profissional dos professores, na sua maioria, atuando nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Serviram de base para o estudo vinte trabalhos na forma de memorial ou
relato de experiência, submetidos à Faculdade de Educação da Universidade Federal do
Pará como requisito para a conclusão do Curso de Pedagogia. A análise do material
empírico, em confronto com o corpus teórico adotado (CONTRERAS, 2002;
SACRISTAN, 2005; NOVÓA, 1992, 1999), permite reconhecer as precárias condições de
socialização que configuraram o ingresso na docência, as precárias condições de trabalho
que atualmente precisam equacionar em contextos sociais bastante adversos, entrecortadas
com o papel decisivo da formação em nível superior na elevação da autoestima pessoal e
profissional, do comprometimento com a melhoria da qualidade da educação,
particularmente da educação pública, sobre a qual os professores julgam poder incidir,
ainda que reconhecidas as dificuldades econômicas e sociais que configuram a realidade
onde estão inseridos.
Palavras – chave: formação, professor, Parfor.
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INTRODUÇÃO
A explosão da escola (escolarização de massas), resultado do ingresso de grupos
com as mais diversas características, até então excluídos do processo de escolarização,
adensou os desafios da escola pública no país a partir do final do século XX. Se o primeiro
desafio era o da expansão, o segundo, não menos problemático, era o da qualidade,
necessária para garantir a esses novos grupos o direito de aprender.
As demandas socioeconômicas dos novos modelos produtivos, os avanços
civilizatórios que resultam da conquista de direitos por grupos historicamente
invisibilizados redefiniram o papel da escola na sociedade contemporânea e o estatuto da
profissão docente. Diversidade, diferença, cidadania compõem os marcos de uma sociedade
em mudança e de um conjunto de novas tarefas que a profissão docente precisa assimilar.
As funções atribuídas ao ensino aumentaram em extensão e complexidade, "onde se espera
que a educação dê respostas a problemas cada vez mais complexos sobre crises
econômicas, sociais e culturais de nossa sociedade” (APPLE, 1989, apud CONTRERAS,
2002).
Uma revolução educacional pela formação dos professores foi a tônica dos
programas governamentais na área de educação desde a década de 1990. Inicialmente, pela
formação em serviço, que atraiu projetos de grande monta para o cotidiano das escolas, e
posteriormente, pela formação inicial em nível superior.
O Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, instituiu a Política Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica – Parfor, programa emergencial instituído
para atender o disposto no artigo 11, inciso III do referido Decreto. Implantado em regime
de colaboração entre a Capes, os entes federativos (estados, municípios o Distrito Federal)
e as Instituições de Educação Superior – IES, é o maior programa de formação de
professores em curso no Brasil.
Ainda que não possamos desconsiderar a importância da formação para a mudança
educativa, há de se considerar as condições de socialização dos professores, antes do
ingresso na profissão, e as condições de exercício profissional que configuram a sua
atuação nas mais diversas realidades educativas do país, em geral, e da Amazônia paraense,
em particular.
A complexidade que se busca no quadro de novos desafios societários e
educacionais é reinstaurar a historicidade dos professores. No âmbito da formação realizada
pelo Parfor, objeto deste estudo, perpassa por perscrutar aspectos dessa historicidade que
comumente se anuncia em suas dimensões globais e gerais, mas não se examina em suas
especificidades: Que percursos educativos constituíram a identidade pessoal e profissional
de professores que participaram do Parfor? Como esses processos identitários
influenciaram a formação em nível superior? Como a formação em nível superior incidiu
nesses processos e que expectativas profissionais os professores vislumbram com a
conclusão do curso? Delimitadas essas questões, este estudo visa identificar percursos
formativos e profissionais que configuram esse grupo profissional, analisar suas influências
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sobre a formação em nível superior e, por sua vez, o modo como a formação em nível
superior incide sobre essas trajetórias.

PERCURSOS METODOLÓGICOS
As fontes deste estudo foram constituídas a partir da exploração e seleção de
memoriais de formação e relatos de experiência apresentados pelos professores do Parfor à
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará, sob a forma de Trabalho de
Conclusão de Curso, como requisito para a conclusão do Curso de Pedagogia. Esses
trabalhos foram apresentados em defesa pública entre os anos de 2014 e 2015, e podem ser
acessados na Biblioteca do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do
Pará.
No âmbito das metodologias qualitativas, relatos de experiência e memoriais de
formação são referenciados como documentos pessoais. Por documento pessoal
compreende-se “um relato em que se dá conta da experiência de uma pessoa que expõe sua
atividade como ser humano e como participante da vida social” (BLUMER apud
ZABALZA, 2004, p. 32). Por meio dos documentos individuais pretende-se conhecer
dimensões gerais e globais relacionadas à identidade pessoal e profissional dos professores.
Reconhecido o valor dos memoriais de formação e relatos de experiência como
objeto de pesquisa, há de se considerar as condições de produção dessas fontes. Os relatos
autobiográficos são elaborados a partir da perspectiva particular de quem participa do
processo contado, de forma que os acontecimentos que o narrador escolhe para contar são
influenciados pela natureza subjetiva dessa ação. Por sua vez, por ser a memória seletiva,
há “uma valorização implícita dos acontecimentos relatados” (PRADO; SOLIGO, 2010).
Se há enormes virtualidades no uso dessas fontes (expressam vivências,
sentimentos, crenças), há também riscos que precisam ser considerados, entre eles, a
exacerbação da individualidade. Nesse sentido, é necessário considerar que "embora relatos
de vida sempre façam referência à singularidade de uma vida, eles refletem a coletividade
social de que se trate" (BOLÍVAR, 2002, p. 180).
Para descrever, analisar e interpretar o material coletado adotou-se fases da análise
de conteúdo proposta por Bardin (2006), que podem ser sintetizadas da seguinte forma: préanálise, exploração do material, realização de inferência e interpretações.
Entre os temas recorrentemente encontrados nos memoriais e relatos de experiência
dos professores destacam-se: configuração familiar, processos de escolarização no Ensino
Fundamental e Ensino Médio, ingresso na docência, condições de trabalho, ingresso na
universidade, relação com a universidade, dificuldades, descobertas e aprendizagens
resultantes do processo de formação em nível superior, compromissos com a transformação
da escola. A partir desses temas elaboramos a exposição e a discussão dos resultados.
HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DO PARFOR: SOCIALIZAÇÃO,
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FORMAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CONTEXTOS DE VIDA E DE TRABALHO

De forma combinada, três ideias-força foram úteis para estabelecer os pontos de
partida desse estudo. Em Sacristán (2002, p. 24), a ideia que em razão do baixo prestígio
profissional da docência, “os sistemas de formação não podem atrair os melhores do
sistema educativo e da sociedade [...] Com isso, de um ponto de vista estritamente
profissional, as condições de formação nunca serão as melhores possíveis”. Em Contreras
(2002, p. 150), "que os professores não seres passivos que interiorizam as tradições e as
práticas escolares sem maior capacidade de resposta". Em Nóvoa (1992, p. 24), o
entendimento que “a formação de professores pode desempenhar um papel importante na
configuração de uma „nova‟ profissionalidade docente, estimulando a emergência de uma
cultural profissional no seio do professorado e de uma cultura profissional no seio das
escolas”.

1. Configurações familiares
Os professores referenciados neste estudo possuem uma história comum. Nas
histórias individuais é possível apreender uma história social, que se configura pelo não
acesso aos bens materiais e culturais considerados relevantes para a elevação das
capacidades humanas. São filhos e filhas de pais e mães não escolarizados, submetidos a
formas de trabalho de baixo reconhecimento social e de pouco impacto na melhoria das
suas condições de vida. Esse é um elemento de aproximação nas trajetórias narradas pelos
professores.
Meus pais agricultores, sempre labutaram, com muito sacrifício na plantação de maniva para
a produção de farinha, a fim de obter o sustento econômico de nossa família. Isso porque
não tinham estudos suficientes que lhes permitissem conseguir um emprego remunerado.
(SODRÉ, 2014, p. 9.)
Meu pai era ajudante de pedreiro e não tinha emprego fixo. Por este motivo, vivíamos nos
mudando de cidade. Minha mãe se dividia entre o trabalho de casa e o trabalho na roça.
Ambos analfabetos, não tinham como nos orientar nas tarefas de casa e, tão pouco nos
incentivaram a estudar. (CHAVES, 2014, p. 8).

São herdeiros – pais, mães e filhos – de um modelo social excludente, o liberalismo,
incapaz de integrar os pobres no seu ideal de progresso e desenvolvimento. A falta de
acesso à escolarização e o subemprego são faces dessa exclusão que afetam gerações
inteiras na medida em que atuam na produção de quadros de desigualdades sociais que
historicamente o Estado e suas instituições não conseguiram equacionar.
O acesso à escola e à participação na produção de um tipo de conhecimento que crie
novas de relação com o mundo, com a linguagem, com as pessoas, embora não seja
determinado pela origem social, não pode ignorá-la.
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2. Socialização escolar: do Ensino Fundamental à Educação Superior
Pode-se dizer que a exclusão social (ao trabalho digno, à escola como lugar de
afirmação de direitos, aos valores da cultura) é socialmente produzida e culturalmente
mediada. Essa mediação da exclusão, particularmente pela escola, articula o conjunto de
narrativas dos professores quando se referem às dinâmicas de escolarização fundamental de
que participaram. Falta de escolas, dificuldade de acesso às escolas existentes, atraso na
escolarização em razão da falta de escolas com Ensino Fundamental completo em
comunidades rurais de municípios onde residiam, relação negativa com o saber escolar,
traduzida como “aprendizagem pelo medo”, são marcas constitutivas desses percursos na
perspectiva dos professores, hoje.
Concluí o ensino fundamental menor, sempre em classes multisseriadas, na mesma escola.
Nessa escola, permaneci até os 12 anos de idade, isso porque cursei por dois anos o ciclo II,
não por ser reprovada, mas porque o acesso a 5ª série era difícil por conta da distância da
escola que ficava em outro município (Vigia) e da situação financeira de minha família que
era precária. (SODRÉ, 2014, p. 9).

A apropriação da escrita e do conhecimento lógico-matemático por crianças e
jovens, ou seja, das habilidades, usos e práticas que deles podem derivar para a afirmação
da cidadania, não pode se efetivar em níveis desejáveis se os professores não se
apropriaram dessas virtualidades em seus contextos de aprendizagem, e não resignificaram
essas trajetórias em confronto com outras experiências formativas.
Ler, escrever, pensar matematicamente são inseparáveis das funções da escola,
contudo, a percepção dos professores sobre sua história de escolarização é de que foram
pouco desafiados a desenvolver uma relação positiva com esses saberes.
Apesar de ter sido pouco estimulada a me tornar leitora, o meu processo de escolarização
reacendeu o desejo e a necessidade de ler para aprender. (MESQUITA, 2015, p. 15).
Recordo que sempre tive dificuldades em matemática e acho que por isso pouco me
identifico com ela. Vivi experiências negativas, que me marcaram profundamente [...].
(CÁSSIA, 2015, p. 17).

Os repertórios culturais dos professores e sua percepção sobre eles não podem ser
secundarizados na análise das condições de formação e de exercício profissional docente. E
no caso particular dos professores de que trata este estudo pode-se afirmar que eles não
puderam se beneficiar das melhores escolas, dos melhores professores e de redes de
relações sociais cujas interações fossem mobilizadoras de uma relação positiva com
conhecimentos que, na condição de professores, lhes cabe ensinar quando se trata da
escolarização básica de crianças e jovens. Daí a pertinência da crítica de Sacristán (2002, p.
25), que “ninguém pode dar o que não tem. E se os professores não cultivam a cultura, não
podem dar cultura”.
O ingresso no Ensino Médio não modifica essas contradições sociais, e para a
maioria dos professores é neste nível de escolarização que se define sua insercão no
magistério. Pode-se dizer que a profissionalização para a docência se configura pela falta de
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escolha, na partida; e pelo encantamento, na chegada. Inicialmente, as razões de ingresso
em um curso de profissionalização para o magistério estão circunscritas ao mundo das
necessidades. Ela é anterior à identidade. Essas razões são de ordem prática e mantém
relação entre si: o fato da oferta de ensino para o nível Médio admitir somente duas
habilitações profissionais: magistério ou contabilidade e, no caso do magistério, a
possibilidade de ingresso imediato no mercado de trabalho.
[...] um dos fatores de grande relevância que me levaram a optar pelo curso foi a facilidade
de conseguir emprego. Interessava-me à possibilidade de ganhar meu próprio dinheiro para
poder minimamente sustentar e ajudar meus pais. (MESQUITA, 2015, p.17).
Ser professora nunca foi o meu sonho, tinha vontade de prestar vestibular para psicologia.
Inicialmente, o que me levou a trabalhar como educadora foi a falta de opção no mercado
profissional em meu município. (CARDOSO, 2015, p. 17).

Se a escolha inicial foi orientada pela necessidade e pela falta de maiores opções de
escolha, por dentro do curso de formação a identidade com a docência foi sendo construída,
para a qual concorreram experiências bem-sucedidas, principalmente na relação com
professores e com as disciplinas que ministravam, especialmente as específicas do
magistério como didática e prática de ensino. E ainda que enfrentando dificuldades
financeiras e pedagógicas, esses professores exemplares contribuíram para que ficassem.
Antes da conclusão do curso muitos já haviam se inserido no mercado de trabalho.
Em suas primeiras experiências submeteram-se a contratos precários de trabalho, lotação
em escolas que exigiam grande tempo de deslocamento, jornadas de trabalho exaustivas,
condições de trabalho inadequadas para o cumprimento das funções da escola. A
efetivação na profissão por meio de concurso público diminuiu a pressão sobre os
professores, particularmente no que se refere à ameaça de retaliações dos governos locais.
Com muito esforço e superação, meu empenho me levou à aprovação no Concurso Público
[...]. Essa foi uma das maiores realizações pessoais de minha vida, durante minha trajetória
de educadora, pois, a partir de tal conquista, não precisaria mais me preocupar em garantir
uma vaga por nomeação ou indicação de algum político influente, haja vista que, agora eu
havia alcançado meu objetivo profissional: ser concursada e livre para lutar por meus
direitos. (MOREIRA, 2014, p. 37).

Além da instabilidade profissional, a mobilidade entre as várias etapas da educação
básica, particularmente entre a educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental,
entre a educação básica e a educação de jovens e adultos – que comportam conhecimentos
e práticas bastante diversas, ao lado do remanejamento de uma escola para outra são
trajetórias comuns implicadas na história dos professores.
O remanejamento outro aspecto que passou a ser tornar um dilema anual em minha
profissão, já que a partir de 2010 até agora, estou sempre mudando de escola, fato que acaba
causando impactos negativos à profissão. (SODRÉ, 2014, p. 35).

Essas condições de socialização, formação e exercício profissional podem produzir
a diminuição da capacidade associativa dos professores, elemento importante da construção
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de uma cultura profissional assentada na cooperação e na co-formação (NÓVOA, 1999, p.
18). Sem vínculos com a cultura das escolas estão mais susceptíveis ao individualismo e ao
isolamento das redes coletivas de trabalho, portanto, dos conhecimentos que elas
mobilizam.
Por sua vez, elas afetam decisivamente o horizonte de expectativas sobre a
formação em nível superior e o desempenho acadêmico, após vencida a barreira do
ingresso. A universidade como sonho e oportunidade traduz a percepção de um lugar, vista
por aqueles que estavam fora dele, como inatingível. Ao perscrutar os documentos
acessados, um aspecto de significativa frequência refere-se ao significado e valor social da
universidade pública na vida dos professores. Alguns frequentavam cursos em instituições
privadas anteriormente ao ingresso no Parfor, mas a realização pessoal e profissional é
creditada à oportunidade de realizar um curso superior na Universidade Federal do Pará.
Em 2011, o sonho de ter nível superior surgiu novamente. E, para minha alegria, fui
selecionada para o curso de Pedagogia do PARFOR (Plano de Ações Articuladas Formação
de Professores da Educação Básica) da Universidade Federal do Pará (UFPA), na qual todos
têm um sonho de estudar. (CHAVES, 2014, p. 12).

O imperativo da necessidade se impõe agora sobre outra feição, a garantia do
emprego, que desencadeou a procura por instituições privadas como parte do esforço
individual para permanecer na profissão.
Assim, precisava de alguma maneira cursar o nível superior, não simplesmente pela vontade
de querer estudar, mas pela necessidade de aperfeiçoar minha profissão e consequentemente
garantir meu emprego. (SODRÉ, 2014, p 40).

O sonho de ingressar em uma universidade pública foi sendo confrontado com
dificuldades que se mostraram mais conflituosas no início do curso. Provenientes de uma
escola em que a autonomia é pouco requerida, a exigência de ler, escrever, argumentar se
constituiu no primeiro elemento de tensão entre essas trajetórias e a cultura acadêmica
consagrada na universidade. Por sua vez, técnicas que exigiam maior autonomia de estudo
encontraram um professorado sem muita expertise para lidar com essa nova realidade, e
formadores por vezes refratários a reconhecer e intervir pedagogicamente nessas
dificuldades. Assim, desistir do curso se colocou no horizonte de possibilidades de muitos
professores.
Quando comecei a graduação, senti muitas dificuldades, pois eu estava há muito tempo sem
estudar, sem prática de leitura e escrita extensiva. (PANTOJA, 2015, p. 32).
O inicio foi muito complicado, não era adaptada ao hábito da leitura e os professores
cobravam muito a questão da interpretação textual. (CARDOSO, 2015, p. 24).

Na medida em que essas distâncias foram sendo diminuídas e a cultura acadêmica
assimilada, os professores puderam se beneficiar do processo de formação, adensando
teoricamente as suas práticas educativas. No processo de confronto teoria-pratica crenças
foram rejeitadas, outras afirmadas.
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A teoria não constituiu obstáculo à reflexão da prática, tampouco diminuiu a
capacidade dos professores de pensar sobre o seu trabalho. Experiências e saberes
profissionais encontraram ancoragem na teorização educacional, permitindo aos
professores reconhecer a natureza histórica e social da sua profissão, e a contribuição que a
reflexão crítica, teoricamente embasada, pode trazer para a ampliação do domínio sobre o
seu trabalho.

EFEITOS DA UNIVERSIDADE SOBRE A VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL DOS
PROFESSORES
A articulação entre conhecimento acadêmico, que insere o indivíduo no mundo, na
história social da sua profissão, e o conhecimento profissional, que o remete para as
dinâmicas da escola e da sala de aula, dinâmicas igualmente históricas e sociais, é uma via
que pode reconciliar ciência e experiência, pessoa e mundo e servir de instrumento para
enfrentar, no campo político, cultural e social, o baixo prestígio do magistério e de seus
profissionais.
Lacunas na formação inicial são comumente associadas aos currículos dos cursos
responsáveis pela profissionalização dos professores. Há um apelo explícito para que se
dedique maior atenção aos conteúdos que os professores precisarão ensinar nas escolas de
Educação Básica (GATTI, 2011). Em que pese a sua importância, há de se considerar que a
formação profissional comporta aquisições que extrapolam o plano das competências para
ensinar.
A elevação da autoestima pessoal e profissional constitui um das repercussões mais
marcantes da atuação da universidade na vida dos professores. A percepção do crescimento
pessoal e profissional inaugura uma relação nova consigo e com os outros, baseada na
autoconfiança. Sentem-se rejuvenescidos (pessoal e profissionalmente) e vitoriosos,
percepção que melhora a relação com a profissão, valoriza a docência e eleva a sua imagem
pública.
Hoje, possuo uma postura acadêmica diferenciada, onde tenho facilidades na aquisição de
novos conhecimentos que colaboram com as minhas experiências profissionais.
(PANTOJA, 2015, p. 32).
Durante as aulas na universidade UFPA me senti importante em exercer essa profissão, em
reavaliar minhas práticas e melhorar, crescer como pessoa e como profissional [...]. (SILVA,
2014a, p.33).
Cursar o PARFOR foi um marco importante na minha vida não apenas como professora. De
certa forma, rejuvenesci, como profissional e como pessoa. (CÁSSIA, 2015, p. 24).

Os significados que os professores atribuem às suas ações permitem reconhecer
mudanças reais ou em latência. Ao referenciar práticas, condutas, valores, modos de ser e
estar na profissão eles elaboram uma reflexão sobre si mesmos na qual se pode apreender,
no âmbito pessoal e profissional, a evolução de suas perspectivas e expectativas.
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A evolução de expectativas define um dos modos como a formação repercute na
trajetória de vida dos professores. Uma postura profissional aberta, comprometida com a
criação de alternativas que garantam aos alunos o direito de aprender constitui uma segunda
ordem de repercussão da formação inicial na cultural profissional dos professores da
Educação Básica. Essa dimensão subjetiva do desenvolvimento profissional não produz
apenas disposições favoráveis à profissionalização da docência; cria práticas, institui novas
racionalidades.
[...] Hoje ao refletir sobre a maneira como eu estava ensinando [...] percebo que em alguns
momentos estava reproduzindo as mesmas práticas que fui ensinada pelos professores do
Ensino Fundamental. (MOREIRA, 2014, p. 26).
Tornei as aulas mais dinâmicas e compreendi que meus alunos são capazes de construir seu
conhecimento através de aulas que proporcionem o desenvolvimento de suas habilidades,
foram conhecimentos essenciais que o curso de Pedagogia me proporcionou. (SILVA,
2015b, p. 51).
O PARFOR me oportunizou confrontar o meu conhecimento prático, tão significativo, com
as questões teóricas que antes eram julgadas por mim como pouco relevantes. Esse
confronto foi rico em experiências intelectuais aliadas as vivências de grande importância.
(CRUZ, 2014, 36).

A conexão pensamento-ação não segue necessariamente uma lógica linear. O
pensamento-desejo pode estar claro sem que a ação o esteja (ZABALZA, 2004, p. 19). A
maior ou menor conexão entre esses dois campos é sempre um caminho aberto, que
comporta disposições, motivação para ação, um entorno cultural e profissional que
mobilize as aquisições intelectuais e práticas dos professores.

DAS DIFICULDADES DO PROCESSO DE FORMAÇÃO AO COMPROMISSO COM A
MELHORIA DA ESCOLA
As políticas educacionais visam resultados. No âmbito da política de formação de
professores da Educação Básica, elas perpassam por aumentar a competência pedagógica
dos professores para que estes possam atuar na melhoria do desempenho escolar dos
alunos. A problemática que se coloca na relação entre meios e fins é que comumente se
valoriza os pontos de chegada em detrimento dos pontos de partida.
No caso particular do Parfor, as histórias de vida dos professores exigiam que outras
condições de formação, muito mais favoráveis a não fazer coincidir no presente
desvantagens sociais e educacionais encontradas no passado, na gênese das suas trajetórias
de vida e de trabalho, se colocassem no centro da concepção da política educacional. A
escolha de realizar a formação em universidades públicas, pelos seus acúmulos em
pesquisas e programas educacionais, assume grande relevância no quadro das dinâmicas
culturais que é preciso criar para formar melhor os professores. Mas não é suficiente.
Os professores podem olhar para trás e reconhecer o quanto evoluíram em seu
desenvolvimento profissional, o quanto se sentem mais preparados para lidar com os
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direitos da aprendizagem de crianças e jovens, mas esses avanços não foram alcançados
sem dificuldades, que em grande medida repercutem sobre a efetividade dos fins da
política.
[...] durante todo esse tempo, foi necessário renunciar as férias escolares, cujo período é
oferecido para descansar e recompor as energias em preparação ao próximo período de
aulas. Assim, é preciso renunciar ao descanso, deixar casa, família para se entregar
inteiramente aos estudos. (SODRÉ, 2014, p. 43).

As escolhas políticas têm consequências. Intensidade, concentração, falta de tempo
para assimilar conhecimentos novos e consolidar aprendizagens, combinados com
trajetórias pessoais e profissionais produzidas em contextos bastante adversos à promoção
do direito à educação, acabam em certa medida recapitulando os pontos de partida que
contribuíram para fazer dos professores o que são, e por sua vez, diminuindo as
possibilidades de democratização efetivas da escola e do saber que produz.
[...] o cansaço e falta de tempo suficiente para trabalhar detalhadamente as disciplinas e
conteúdos necessários, eram fatores que diretamente contribuíam para que a aprendizagem e
total aproveitamento do curso não fossem completos. (SODRÉ, 2014, p. 43).

É nesse movimento feito de dificuldades e possibilidades que os professores vão
redefinindo sua identidade profissional e seu horizonte de futuro.
Apesar das visíveis dificuldades, considero que a formação acadêmica no curso de
Pedagogia representou uma base de importantes subsídios para obter visões mais amplas, no
sentido de que as transformações são necessárias e possíveis, ainda mais quando estamos
diretamente inseridos na realidade que se quer mudar. (SODRÉ, 2014, p. 50).

CONCLUSÃO
A formação inicial, com qualidade acadêmica e profissional, constitui uma
dimensão importante do desenvolvimento profissional. Mas é necessário equacionar a
distância entre idealização da profissão e a realidade de vida e trabalho dos professores.
Ao ingressar na formação inicial em nível superior, os professores trazem consigo
uma história de vida. Há de se tomar as escolas e os professores em seus contextos reais,
mas, igualmente, ultrapassá-los, isso porque os professores não reproduzem tão somente
essas condições, mas interagem com elas, produzindo mediações para seus conflitos e
dificuldades.
A elevação da autoestima, o irrompimento de uma cultura profissional que atribui
pouco valor à atividade teórica, a autoconsciência de se estar mais preparado para enfrentar
os desafios do ensino e da aprendizagem, o reconhecimento de que os alunos, ainda que em
contextos socialmente desfavorecidos podem aprender são conquistas pessoais e
profissionais de valor intangível na vida dos professores. Por sua vez, essas disposições
criam novos ambientes nas salas de aula, no entrono das escolas, cuja configuração
constitui um horizonte de investigação futura.
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A formação inicial está diretamente associada à produção de efeitos positivos na
qualidade da educação pública. Superar a lógica do processo-produto e reinstaurar a
historicidade das escolas, dos professores e dos alunos é um caminho promissor para fazer
avançar a pesquisa no âmbito da educação.
Não se pretende com isso tornar os professores vítimas das suas circunstâncias, nem
tão pouco eximir a universidade da responsabilidade de crítica sobre os modelos de
formação que pratica e dos resultados que produz. Há de se reconhecer os pontos de partida
para se poder avaliar os pontos de chegada, e quando se trata de mudança social,
reconhecer a diversidade de percursos e processos pode contribuir para se pensar
alternativas para escolas reais, professores reais.
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Hoje no Brasil, inserida na Educação do Campo, a Pedagogia da Alternância se encontra regulamentada
pelo Parecer CNE/CEB nº 01 de 2006 do Conselho Nacional de Educação, aprovado em 01/02/2006. No
Estado do Pará, é regulamentada pelo Parecer nº 604/2008 CEE/PA e Resolução nº 1 de 09 de janeiro de
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM MATO GROSSO: O ENSINO PRIMÁRIO
EM DESTAQUE

Mato Grosso desde os anos de 1927 vem sofrendo transformações para adequar o
ensino primário as determinações educacionais brasileiras. Contudo a realidade do
Estado não se constituía de maneira semelhante as demais localidades do país, pois sua
vasta área territorial era composta de comunidades rurais. Assim, o Regulamento da
Instrução Pública Primária de 1927 foi implantando com a intenção de minimizar as
diferenças, trazendo para Mato Grosso modelos escolares como as Escolas Reunidas,
singular aos grupos escolares, mas de baixo custo em sua criação. Os Grupos Escolares,
majestosas construções, foram criados desde 1910 no estado, mas não podiam ser
instalados em todas as localidades, somente nas áreas urbanas. As escolas isoladas não
davam conta de uma educação de qualidade, pois ensinavam somente o rudimentar. Por
isso, o modelo reunido seria uma opção plausível, por suprimir várias escolas isoladas
consideradas ineficientes pelos governantes e não custariam aos cofres estaduais o
mesmo que os grupos escolares custavam. Atrelado a estes fatos, havia a problemática
da faltam de formação da maioria dos professores primários, pois Mato Grosso chegou
nos 1960 com 62% de professores leigos, sem habilitação para o magistério, que tinham
a experiência cotidiana de sala de aula, mas lhes faltavam saberes sistematizados pelas
instituições de formação docente. Dessa forma, não seria apenas mudar a legislação
primária e estipular parâmetros educacionais para os modelos escolares vigentes no
Estado, mas as mudanças deveriam ocorrer também no quadro docente e no fazer
pedagógico cotidiano.

Palavras-Chave: Políticas Educacionais, Ensino Primário, Escolas
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ESCOLAS REUNIDAS MATO - GROSSENSES: AS PRERROGATIVAS
EDUCACIONAIS EXPRESSA NO REGULAMENTO DE 1927

Elton Castro Rodrigues dos Santos
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" UNESP

Convencido da necessidade urgente de cuidarmos do
futuro da instrucção popular, base fundamental de todo o
verdadeiro progresso social, que é tanto mais solido
quanto mais diffundida ella se acha; e convencido
tambem que o primeiro passo a dar para esse fim é a
formação de bons professores, mandei contractar dois
normalistas em S. Paulo, com o fim de crear aqui um
Escola Normal, de que havemos mistér para a realisação
desse importante objectivo [...]. (RELATÓRIO, 1910, p.
1).

Em 1910 presidente do estado Pedro Celestino Corrêa da Costa ressaltava que a
educação primária em Mato Grosso precisava urgentemente de novas medidas para que
assegurasse a qualidade e atendimento da demanda da educação primária no estado.
Para isso mandou buscar dois normalistas de São Paulo para a implantação dos Grupos
escolares em alguns municípios de Mato Grosso, começando por Cuiabá. Dessa forma,
Gustavo Kuhlmann e Leowigildo de Mello orientaram a elaboração do Regulamento da
Instrução Pública Primária de Mato Grosso, sancionado por meio do Decreto n. 258, de
20 de agosto de 1910.
Anteriormente a esse Regulamento só havia em Mato Grosso as escolas isoladas
e a nova Lei educacional traria para o cenário educacional os grupos escolares, modelo
de qualidade educacional em outros estados como São Paulo e Rio de Janeiro. De
acordo com Reis (2005, p. 128) o primeiro Grupo Escolar de Mato Grosso denominavase Escola Modelo, “[...] uma instituição de ensino primário que serviu de „oficina
pedagógica‟ para os alunos da escola normal, além de ser o „modelo‟, para demais
escolas primárias do estado” e foi implantado no prédio do Palácio da Instrução
(Ilustração 01).
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Figura 1- Palácio da Instrução
Fonte: Arquivo Público de Mato Grosso – APMT, 1940.

A Escola Modelo era “[...] destinada à prática pedagógica dos alunos dos 2º e 3º
anos do curso Normal e servirá de modelo para todos os grupos escolares e escolas
isoladas do Estado.” A Escola Modelo seguia as disposições do Regulamento da
Instrução Pública de 1910 e o regime interno dos grupos escolares (REGULAMENTO
DA ESCOLA NORMAL, 1910, Art. 141, p. 169), e recebeu o nome de Escola Modelo
Barão de Melgaço.
Os grupos escolares eram um modelo educacional que custava muitos
investimentos, pois demandava edifícios construídos nos centros urbanos das principais
cidades e tinham uma proposta pedagógica baseada nos modernos métodos
determinados pelos Regulamentos de 1910. Com relação aos Grupos Escolares, esses
faziam parte da realidade urbana e “fundaram uma representação de ensino que não
apenas regulou o comportamento, reencenando cotidianamente, de professores e alunos
no interior das instituições escolares, como disseminou valores e normas sociais (e
educacionais)” (VIDAL, 2006, p.9). Essas escolas eram consideradas instituições
escolares que davam resultados qualitativos, em termos educacionais, mas não havia
como Mato Grosso expandir esse modelo de instituição, porque os cofres públicos não
possuíam verbas para custear tal feito e ainda esse modelo não atenderia a demanda
geral da população escolar mato-grossense, ou seja, as classes com menor recurso
financeiro.
Os professores segundo o Regulamento de 1910 (Art.2º, p. 7) estariam divididos
em professores normalistas para o grupo escolar e de “um Professor adjunto para cada
Escola Primaria de cidade ou vila, cuja freqüência exceder de quarenta alunos”. Não se
expressa nas Leis educacionais desse período qual seria a formação dos professores das
escolas primaria. Como eram escolas localizadas em vilas e lugarejos, acredita-se que
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esses professores eram leigos, pessoas da comunidade que tinham o ensino primário
completo ou ainda incompleto, mas que sabia ler, escrever e contar. Requesitos básicos
para se assumir uma classe nas escolas da vila.
O depoimento da professora relata como nessas escolas uma precariedade de
condições para exercer a docência e atender as necessidades do alunado: Na “época não
havia luz e a merendeir[...] tinha uns pé de árvores grossos... ela, debaixo...num fogão
de lenha feito no chão...fazia mingau, arroz doce e canjiquinha que vinha pronto em
uma sacola, era só desmanchar no fogo, fazia almoço, galinha com arroz e
macarronada” (DEPOIMENTO, AMORIM, 2012).
As condições que as professoras dessas escolas enfrentavam, eram mínimas, por
isso improvisavam materiais e outros recursos como merenda, para que os alunos
permanecessem na escola. Pode-se considerar, pelos estudos de Freidson (1923, p.
2000) que essas professores desempenhavam a profissão por consideração aos alunos e
ao ato educativo e faziam a diferença na localidade em que a escola se situava. Segundo
esse autor:

Existem algumas tarefas que quase todo mundo, numa dada
sociedade, num dado momento da historia, pode realizar pelas simples
condição de ser um adulto possuidor de competências convencionadas
da vida comum do dia-a-dia, como, por exemplo, ser capaz de discar
um número de telefone ou de guiar um carro, e há outras que só
podem ser realizadas após um breve treinamento ou instrução.

Mas, há outras tarefas que “[...] exigem ou um extenso treinamento, ou
experiência ou ambos e, neste caso, os realizados são verdadeiros especialistas com
competência e conhecimento – isto é, com expertise” (FREIDSON, 1923, 2000). Os
professores leigos que ministravam aulas nas escolas isoladas não possuíam saberes,
sistematizados, advindos de uma escola predatória para a docência.
Acredita-se que os professores das escolas primárias que não tinham formação
específica para o magistério, possuíam, segundo os estudos de Tardif (2010, p. 48)
saberes experienciais, “[...] adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão e
que não provêm das instituições de formação e nem dos currículos. Estes saberes não se
encontram sistematizados em doutrinas ou teorias”. Esses saberes segundo o autor:

São saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática
para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes
constituintes enquanto prática docente) e formam um conjunto de
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representações a partir das quais os professores interpretam,
compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em
todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura
docente em ação.

Os saberes experienciais são sujeitos a condicionantes que estão ligados a “[...]
situações concretas que não são passíveis de definição acabadas e que exigem
improvisações e habilidade pessoal, bem como a capacidade de enfrentar situações mais
ou menos transitórias e variáveis” (TARDIF, 2010, p. 49).
As escolas isoladas se localizavam a mais de 3 quilômetros da sede municipal,
predominante em Mato Grosso, pois não necessitava construções de prédios e número
maior de professores. Essas instituições funcionavam na “casa do professor ou outra
residência alugada, entendidas como modalidade escolar na qual o professor ensinava
sozinho a uma turma de até 60 alunos distribuídos em graus diferenciados de
desenvolvimento [...]” (SÁ; SÁ, 2011, p.50).
A situação das escolas primárias que não eram grupos escolares continuava
precária. A solução para o problema não dependia somente do “aumento do numero das
escolas, mas principalmente da efficiencia vistas dos administradores. Agir de outro
modo será onerar indevidamente os cofres públicos” (CORRÊA, 1921, p.22). A
preocupação do Presidente do Estado pode ser entendida, quando se observa o número
de Grupos Escolares e Escolas Isoladas em Mato Grosso, no período de 1920 a 1923.

Tabela 1: Número de Grupos Escolares e Escolas Isoladas em Mato Grosso.
Classificação
Grupo Escolar

1920
04

1921
04

1922
04

1923
04

Escolas Isoladas

148

154

160

160

Fonte: Mensagens de Presidente de Mato Grosso, entre 1920 e 1923.

Os dados numéricos mostram que enquanto a implantação de Grupo Escolar
estagnou, talvez por requererem mais investimentos e se localizarem em áreas urbanas,
o número de escolas isoladas, durante quatro anos, aumentou significativamente. Ao
pensar nisso percebe-se também que aumentou o número de professores leigos no
Estado.
Se o Regulamento de 1910 não trazia exigências de qualificações para o
professor assumir uma escola primária, o de 1927 trouxe modificações significativas,
mais ainda não contemplou os professores das escolas isoladas.
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Regulamento da Instrução Pública de 1927

Mato Grosso queria se enquadrar nos moldes de São Paulo, em termos de
qualidade educacional, para isso, teria que solucionar os problemas de ensino, instituiu
um modelo de escola que não demandassem tantas reservas como os grupos escolares.
Para realizar tal feito organizou uma comissão para elaborar um novo Regulamento da
Instrução Pública e que contemplasse modelos de escolas de baixo custo, mas eficiente
no ato educativo, já que para os governantes as escolas isoladas eram ineficientes e seu
ensino considerado nulo. A comissão foi formada por pelo Dr. Cesário Alves Corrêa,
Diretor Geral da Instrução Pública, Jayme Joaquim de Carvalho, Isác Povoas, Júlio
Muller, Franklin Cassiano da Silva, Rubens de Carvalho, Philogonio Corrêa, Fernando
Leite Campos, Nilo Póvoas e Alcindo de Camargo.
O novo Regulamento da Instrução Pública foi sancionado pelo Decreto nº 759,
de 22 de abril de 1927, trouxe nas disposições gerais, em seus Artigos 1º e 2º, que em
Mato Grosso o ensino era dividido em duas categorias: primário e secundário. Sendo o
ensino primário “gratuito e obrigatório a todas as crianças normais, analfabetas, de 7 a
12 anos, que residirem até 2 quilômetros de escola pública” (REGULAMENTO, 1927,
p. 1). Outra mudança expressiva implantada pelo Regulamento de 1927 foi o
desmembramento das escolas isoladas em Escolas isoladas rurais, Escolas isoladas
urbanas, Escolas isoladas noturnas, manteve os Grupos escolares e criou uma novo
modalidade de escola primária, as Escolas reunidas. Esse novo modelo de escola
primária, nasceu da nasce da junção de duas ou mais escolas isoladas em um único
prédio, com divisões de classe e professores.
As Escolas Reunidas possuíam as mesmas determinações dedicadas aos grupos
escolares e sua criação, de acordo dom o Regulamento (1927, Art. 21) visa “melhorar as
condições pedagógicas e higiénicas das salas escolares; classificar os alunos pelo nível
de desenvolvimento intelectual; facilitar e intensificar a inspeção”. Como o próprio
nome sugere, as Escolas Reunidas se constitui em um agrupamento de três ou mais
escolas, que tivessem uma frequência de 80 alunos, com máximo de 07 e mínimo de 03
classes. (MATO GROSSO, 1927). Ilustração 02:
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Figura 2- Escolas Reunidas Rio-Pardo, MT – 1936.
Fonte: APMT, 2012

Era previsto construção de prédios para as Escolas Reunidas, mas o que se
percebe nas fontes documentais é que a instalações destas instituições escolares em
prédios alugados, com provimentos estaduais. Outra problemática é que se as Escolas
Reunidas não conseguissem atingir seus objetivos educacionais, elas poderiam ser
extinta, um dos casos seria “quando se verificar a efetiva insuficiência de matrícula para
a manutenção de 3 classes, tendo por base o mínimo estabelecido para o funcionamento
das escolas isoladas. (REGULAMENTO, 1927, p.167).
Caracterizar as Escolas Reunidas foi uma opção para se chegar a problemática
dos professores que ministravam aulas nessas instituições, pois as normativas era de que
seria idêntico aos grupos escolares, ou seja, formados em escolas Normais: “Art. 37 –
Serão admitidos ao magistério efetivo somente os professores formados em escolas
normais do Estado”. Já os interinos tinham como normativa que as pessoas deveriam ser
“maiores de 16 anos, para o sexo feminino e 20 para o masculino, sem moléstia ou
defeito que o impossibilite para o exercício do magistério” (REGULAMENTO, 1927, p.
168). Quanto a formação exigida para ministrar aula nas Escolas Reunidas deveria ter: o
curso do Liceu Cuiabano, ou ter realizado parte do curso normal e/ou curso
complementar.
O Liceu Cuiabano foi uma instituição de ensino secundário “fundado em 13 de
dezembro de 1879, através de Lei nº. 536, [...] onde ocorreu a junção de dois
estabelecimentos, a recém criada instituição o Lyceu Cuiabano e a já instalada Escola
Normal criada em 1875” (ROCHA, 2011, p. 2). Com relação ao curso complementar
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era considerado como pré-profissional e profissional e poderia ser realizado após o
ensino secundário.
Já a Escola Normal, foi criada a partir da “[...] necessidade da profissionalização
dos docentes num tempo de institucionalização da instrução pública no mundo moderno
que se construía sob o signo da ordem social burguesa” e visava Escola a formação do
povo (SCHAFFRATH, 2008, p. 146). Esse requesitos parece que permaneceram
somente expressos nos documentos oficiais, pois as Escolas Reunidas por serem
implantadas em lugares em que não existia o Grupo escolar e por reunir escolas isoladas
em sua composição abarcava em sua maioria professores sem formação como a
professora Amorim. Leiga, ministrava aulas nas escolas reunidas da comunidade de
Cachoeira Rica. O Distrito de Cachoeira Rica fica a 30 km do município de Chapada
dos Guimarães – MT é uma comunidade rural, que nasceu, como outros povoados de
Mato Grosso, a partir do estabelecimento de garimpos na região.
Na comunidade de Cachoeira Rica os moradores viviam da agricultura de
subsistência, do garimpo manual e do trabalho em fazendas vizinhas. Na época (1938) a
região contava com aproximadamente 300 famílias, por isso, houve necessidade de
implantar uma escola naquela localidade (MATO GROSSO, 2010). Nessa localidade
não tinha Grupos Escolares.
Essa escola atendia a demanda de alunos das fazendas visinhas e ofertava
somente o ensino primário até 2005. Profª. Amorim, ex-diretora da instituição de ensino
em foco, ressalta que a estrutura do prédio da escola era precária, de adobe, não
suportou a ação do tempo e desabou, obrigando alunos e professores a retonarem para
uma casa improvisada de sapé.

Figura 3 - Escolas Reunidas de Cachoeira Rica – MT, 1978.
Fonte: AMORIM, 2012.
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Em nada essa estrutura escolar se assemelhava aos grupos escolares, pois, De
acordo com Amorim (2013, p. 71) que entrevistou a Profa. Neide:

A vida na escola na zona rural era difícil, as escolas ficavam em
muitos casos distantes do local de moradia dos estudantes e eram
privadas de diversos materiais didáticos. Entretanto, foi espelhada na
mesma maneira em que foi alfabetizada, que ela, mais tarde, atuou em
sala e ensinou seus alunos nas escolas rurais em que ministrou aulas.

Percebe-se que a professora Neide não atendia nenhuma das especificações
expressas no Regulamento de 1927 para contratação de professores para a escola
Reunida. Essa professora ressalta que utilizava os materiais de familiares que eram
docentes para ministrar aula: “mas por causa de meu avô e de minha tia serem
professores, tinha muito coisa deles lá. Aí eu aproveitava. E também, a Escola Rural
Mista era tudo junto. Aí eu sentia dificuldades no primeiro ano. Aí no segundo ano em
diante, já fui ganhando mais experiência” (AMORIM, depoimento, 2012)
Percebe-se que a professora em questão ia adaptando sua prática docente as
questões que ocorriam no cotidiano de sala de aula. Tardif (2010, p. 14) aponta outros
elementos sobre o trabalho do professor em sala de aula:

Um professor raramente tem uma teoria ou uma concepção unitária de
sua prática; ao contrário, os professores utilizam muitas teorias,
concepções e técnicas, conforme a necessidade, mesmo que pareçam
contraditórias para os pesquisadores universitários. Sua relação com
os saberes não é de busca de coerência, mas de utilização integrada no
trabalho, em função de vários objetivos que procuram atingir
simultaneamente.

Isso porque, segundo Gauthier (1998, p.20), “ao contrário de vários outros
ofícios que desenvolveram um corpus de saberes, o ensino tarda e refletir sobre si
mesmo”. Por isso, pode não haver entendimento de pesquisadores universitários sobre
as ações do professor em sala de aula. O autor acrescenta que:

Confinado ao segredo da sala de aula, ele resite á sua própria
conceitualização e mal consegue se expressar. Na verdade, mesmo
que o ensino já venha sendo realizado há séculos, é muito difícil
definir os saberes envolvidos no exercício desse oficio, tamanha é a
sua ignorância em relação a si mesmo.
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O cotidiano de quem ministrava aulas nas escolas reunidas também passava por
adversidades. Um exemplo é as Escolas Reunidas de Santa Claudina, de 1948. No
tempo das águas, para chegar a localidade somente de barco e na estiagem das chuvas à
cavalo, ou ultrapassando barreiras nas trilhas. Essa escola oferecia curso primário (1º
ano A, B, C – 2º, 3º e 4º), a professora residia na escola e pagava uma importância de
Cr$ 400,00, à área ocupada pela escola perfazia um total de 10.000,00 m², construída de
alvenaria e telhas comuns, as Escolas Reunidas Santa Claudina possuía 02 salas de aula
e era considerada uma escola típica da zona rural. (ESTATÍSTICA DO ENSINO
PRIMÁRIO GERAL, 1948).
A professora Marques (depoimento, 2012) relata que a Escola Reunidas de Santa
Claudina não se diferia de uma escola isolada rural, os professores se desdobram para
ministrar aula em uma única sala para diferentes níveis de ensino, não havia carteiras
para todas as crianças, por isso utilizavam bancos e mesas para compor mobiliário
escolar. O ensino de diversas matérias fazia com que o professor dessa escola tivesse
que planejar meios de socializar o conhecimento. “Mas quem ensina sabe muito bem
que, para ensinar, é preciso muito mais do que simplesmente conhecer a matéria,
mesmo que esse conhecimento seja fundamental” (GAUTHIER, 1998, p.20).
Sobre o conhecimento da matéria Gauthier (1998, p.20) acrescenta:

Quem ensina sabe que deve também planejar, organizar, avaliar, que
também não pode esquecer os problemas de disciplina, e que dever
estar atento aos alunos mais agitados, muito tranquilos, mais
avançados, muitos lentos, etc. em suma, quem mergulha diariamente
nesse ofício sabe muito bem que, apesar de grande importância de se
conhecer a matéria, isso não é suficiente por si só. Pensar que ensinar
consiste apenas em transmitir um conteúdo a um grupo de alunos é
reduzir uma atividade tão complexa quanto o ensino a uma única
dimensão aquele que é mais evidente, mas é sobretudo negar-se a
refletir de forma mais profunda sobre a natureza desse ofício e dos
outros saberes que lhe são necessários. Numa palavra, o saber do
magister não se resume apenas ao conhecimento da matéria.

Percebe-se que “os saberes profissionais também são variados e heterogêneos
porque não formam um repertório de conhecimentos unificados”, conhecimentos que
não se restringem a matéria (TARDIF, 2000, p. 14), mas de todos os acontecimentos
envolvendo o contexto escolar.
Sobre as escolas Reunidas, percebe-se que apesar de ser um modelo que trazia
economia aos cofres públicos do Estado, pois suprimia escolas isoladas de baixa
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qualidade educacional e as reuniam em um único prédio, esse modelo parece ter servido
para as aspirações dos governantes como mola propulsora para expansão dos grupos
escolares, pois varias escolas reunidas quando tinha uma regularidade de matriculas de
250 alunos anuais, eram transformadas em Grupo Escolar.

Considerações finais

As reflexões realizadas apontam que mesmo sendo assegurado pelo
Regulamento de 1927 que as Escolas Reunidas deveriam ter professores formados nas
Escolas Normais de Mato Grosso, esse fato não ocorria na prática. Esse modelo escolar
se assemelhava as escolas isoladas sem provimento de estruturas físicas e pedagógicas.
As professoras citadas neste trabalho tinham estratégias para atender as necessidades
educacionais dos educandos, até dividir os conteúdos para que contemplasse o ano
letivo como um todo.
As docentes não tinham saberes apreendidos na Escola Normal para formação de
professores, mas possuíam saberes experienciais advindos de vastos anos de ofício
educacional nas escolas.
Reunidas de Mato Grosso. As análises indicam que a implantação das Escolas
Reunidas apesar de serem o modelo que vinha ao encontro com as necessidades de
contenção de gastos do estado, pois poderia reunir em um só prédio três ou mais escolas
isoladas, extinguindo - as e contratando um número menor de funcionários comparado
aos grupos escolares.
Mesmo que os grupos escolares se constituíssem em um projeto educacional que
vinha mostrando melhores resultados no ensino no Brasil e em Mato Grosso, não se
conseguia criar esse modelo em diferentes municípios do estado, por isso, investir nas
Escolas Reunidas justificava-se por ser um projeto semelhante de baixo custo, sem, no
entanto, exigir a ostentação de prédios e número grande de funcionários escolares,
podendo assim, ser instaladas nas pequenas localidades.
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AS DETERMINAÇÕES DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE 1960
PARA PROFESSORES LEIGOS DE MATO GROSSO

Marineide de Oliveira da Silva
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" UNESP

Um dos principais obstáculos ao plano
desenvolvimento do povo brasileiro encontra-se na
extrema precariedade da rede nacional de ensino,
destinada à preparação da infância e da juventude.
O progresso experimentado pelo País, nos últimos
dez anos, tornou mais nítida a incapacidade do
nosso sistema de educação (BRASIL, 1987, p. 356).

No Brasil em meados dos anos de 1950, a educação estava atrelada ao processo
de desenvolvimento nacional e por isso, o governo brasileiro, como estratégia, buscou
direcionar a criação de um planejamento da educação nacional atrelado ao planejamento
econômico. A proposta, implementada pelo governo de João Goulart estabelecia ênfase
nos acordos firmados pelo governo federal na Conferência de Punta del Este, prevendo
a criação e execução de programas nacionais de desenvolvimento econômico e social
(FERREIRA, 2010).
Franchini Neto (2005, p. 2) explica que a “Conferência de Punta Del Este, teve
grande repercussão na política brasileira. Poucas vezes a opinião pública brasileira
mobilizou-se em assuntos de política internacional como o fez em janeiro de 1962”.
Isso porque nos anos findos de 1950 e início de 1960, com a “Revolução Socialista em
Cuba, os Estados Unidos colocaram em prática uma política externa que abrangesse
suas influências na América Latina, de forma a combater a possibilidade de um avanço
socialista na região” (AMORIM, 2012) e o Brasil participou desse movimento.
O entendimento de que o planejamento da educação nacional deveria estar
atrelado ao planejamento econômico se fez presente em três diferentes concepções para
determinar os rumos da política educacional brasileira: uma que estava relacionada com
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a compreensão do plano de educação, atrelado a visão liberal presente no Manifesto dos
Pioneiros da Educação de 1932. A segunda articulava o planejamento educacional e
planejamento econômico, juntamente com o planejamento social global, destacados nas
conferências internacionais de educação no período e a terceira que se referia a
construção de normas para distribuição de recursos públicos para educação (HORTA,
1982).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, Lei nº 4.024,
aprovada em 20 de dezembro de 1961, pelo Conselho Federal de Educação – CFE, “que
estabeleceu que os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino pelo
art. 169 da Constituição de 1946, fossem distribuídos em Fundos para cada setor,
atribuindo ao Conselho Federal de Educação a competência de elaborar o plano de
aplicação de cada fundo” (FNE, 2011, p. 9), reforçava as implicações das resoluções
debatidas na Conferência de Punta del Este e efetivava a terceira concepção, a
construção de normas para distribuição de recursos públicos para educação como sendo
a que prevaleceria no plano educacional do Brasil.
Para João Goulart, a educação do ensino primário brasileiro era considerada
precária “apenas pouco mais da metade da população escolarizável, de 7 a 11 anos de
idade, recebe instrução primária. A deficiência das instalações escolares é, em regra,
alarmante” e necessitava de mudanças urgentes (BRASIL, 1987, p. 355).
Como a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDBEN apregoavam determinavam que a “educação é um direito; que a
educação primária é obrigatória; que a educação ulterior à primária deve oferecer acesso
ao maior número possível de educandos”. A distribuição de recursos deveria ser
coordenada pelo governo federal e, distribuída para que os Estados e municípios os
aplicassem na educação.
De acordo com Horta (1982) os acordos internacionais referentes a educação,
firmados pelo Brasil na reunião em Punta del Este, deveriam ser incluídos nas metas a
serem alcançadas pelo plano nacional até o ano de 1970. Sobre as metas a serem
alcançadas no Plano Educacional estava a efetivação de matrícula no ensino primário,
até a quarta série de “[...] 100% da população escolar de 7 a 11 anos de idade, e
matrícula, nas quintas séries, de 70% da população escolar de 12 a 14 anos”
(PASQUALE, 1966, p. 15).
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Segundo o João Goulart, havia urgência em “[...] reorientar a educação brasileira
para o atendimento das necessidades do sistema produtivo. Se a escola primária é
inadequada, nos cursos de nível médio é ainda mais evidente essa inadequação”
(BRASIL, 1987, p. 358). Para efetivar tal feito, as propostas para mudar o setor
educacional e torná-lo de qualidade deveriam estar presentes também no Plano Trienal
de Desenvolvimento Econômico e Social de 1963. Dentre as propostas, pode-se citar:

Construir e equipar 3.000 escolas integradas e 3.474 grupos escolares,
num total de 40.500 salas de aula que assegurarão mais de dois e meio
milhões de novas matrículas; recuperar 5.000 prédios escolares em
condições precárias de conservação e reequipar 50.000 salas de aula;
assegurar subsídios aos estados e municípios, para a manutenção,
expansão e aprimoramento de suas redes de ensino, no montante de 36
bilhões de cruzeiros; contribuir com 5 bilhões de cruzeiros para a
implantação, nos centros urbanos, da 5a e 6ª séries primárias, sendo a
última delas equivalente à primeira ginasial; construir e equipar 18
grandes centros de formação e especialização do magistério primário e
utilizar a rede nacional de escolas normais para formar, no triênio,
48.000 professores e 10.000 supervisores que, por sua vez, ministrarão
cursos intensivos de aperfeiçoamento a 69.000 professoras leigas
(BRASIL, 1987, p. 362).

A proposta de expansão do ensino primário só teria sucesso, segundo os
governantes brasileiros, se estivessem atreladas ao aumento do número de professores
desse nível de ensino, melhoria na formação dos professores, com a criação do cargo de
especialistas em educação e dos supervisores do ensino primário para atuarem no
aperfeiçoamento da maioria dos professores primários leigos estavam em exercício nas
escolas em todo o país.
Para Amorim (2012, p. 50) a perspectiva do governo federal para a educação no
citado período “[...] passou a ganhar impulso quando houve a convocação do
economista Celso Furtado para elaboração do Plano Trienal de Desenvolvimento
Econômico e Social para o triênio de 1963 a 1965”.
No Plano Trienal de Educação o magistério estaria dividido em três grupos: “as
normalistas, diplomadas no segundo ciclo do nível médio, os regentes, diplomados no
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primeiro ciclo de nível médio e os chamados „leigos‟, sem formação regular, na sua
maioria provinda da escola primária” (BRASIL, 2011).
No Plano Trienal de Educação compartilhava também com os objetivos do
Plano Nacional de Educação de 1962 que previam investimentos em estrutura física das
escolas, aplicação de um programa de aperfeiçoamento do magistério com o objetivo de
“recuperação” professores leigos e criação de Centros de Treinamento do Magistério em
várias regiões do Brasil. Os Centros de Treinamento do Magistério seriam criados em
“São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Alagoas, Maranhão, Pará, Paraíba e
Brasília”, até os nãos de 1965 (BRASIL, 2011, p. 163).
Anísio Teixeira (1958, p. 01) já havia sinalizado em anos anteriores que a
formação dos professores precisaria de modificações e para tal o surgimento dos
professores-supervisores e dos especialistas em educação seria uma das ações para
efetivação dessa mudança. Para o autor “o trabalho de classe, ou seja, o ensino, sempre
compreendeu tarefas administrativas e de planejamento, tarefas de ensino propriamente
dita e tarefas de orientação. O professor administra a sua classe, ensina a seus alunos e
os orienta na vida e nos estudos”. A ideia de Teixeira era que houvesse meios para que
os especialistas em educação pudessem contribuir na formação dos professores primário
nas áreas de administração escolar, planejamento, currículo, supervisão e orientação.
Assim, ao se implantar um o processo para divulgação de novas metodologias
educacionais aos demais professores, principalmente os que necessitavam serem
recuperados, os especialistas seriam como disseminadores de novos conhecimentos.

Mato Grosso frente às determinações dos Planos Nacionais de Educação dos
anos de 1960

Nos anos de 1961, Mato Grosso era governado por Fernando Corrêa da Costa,
médico, ampliou o número de estabelecimentos educacionais que atendiam ao nível de
ensino secundários em alguns municípios do estado, criou a escola normal em Corumbá
e a Escola Técnica do Comércio chamada de “Joaquim Murtinho” e para debater sobre a
educação em Mato Grosso, visando modificá-la e atender os preceitos do Plano
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Nacional de Educação, organizou um Congresso Mato-Grossense de Educação e Saúde
no estado (MARCÍLIO, 1963).
Marcílio (1963) esclarece que o primeiro Congresso Mato-Grossense de
Educação e Saúde foi realizado em Cuiabá, no Palácio da Instrução para que se
pudessem debater questões referentes à educação e à saúde do estado. Na ocasião
estavam reunidas autoridades políticas como prefeitos municipais, deputados estaduais
e federais, médicos, professores, engenheiros sanitaristas, líderes educacionais, diretor
do Departamento de Saúde, diretor do Departamento de Educação e o governador e o
secretário de educação Hermes Rodrigues de Alcântara.
Os governantes mato-grossenses tinham como metas consolidadas no I
Congresso de Educação de Mato Grosso, elevar o nível de formação dos professores em
1962. Para isso determinaram os professores leigos, sem formação para o magistério,
somente exerceriam suas funções através da apresentação de certificado de habilitação a
uma comissão especial (MARCÍLIO, 1963). O que os qualificavam a permanecerem na
docência em Mato Grosso.
A exigência por certificação se efetivou porque mais de 60% dos professores em
Mato Grosso eram leigos, sem a formação necessária para atuarem no magistério. Os
professores leigos eram considerados pelos governantes mato-grossenses como um
problema que impedia o estado de cumprir as prerrogativas contidas no planejamento
educacional. A justificativa para “recuperar” esses professores pautava-se na explicação
de que “tendo-se em conta os conhecimentos gerais que possam possuir esses
professores, jamais estarão eles em condições de exercer integralmente as suas funções
de mestres, sem os conhecimentos especializados da profissão” (MARCÍLIO, 1963, p.
214).
Ao se pensar sobre a carreira docente, nessa perspectiva envolvendo os
professores leigos, uma questão principal emerge das reflexões: como se torna
professor? Maurice Tardif (2014) enfoca elementos importantes para desvelar essa
problemática. Segundo autor, o professor se torna “professor” a partir do conjunto de
saberes que vai apreendendo ao longo de sua vida. Dentre esses, estão os saberes préprofissionais e os profissionais que abarcam as dimensões indenitárias e de socialização
profissional. Por isso, o autor esclarece que esse processo é composto de fases e
mudanças que perpassam a vida docente:
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Em suma, tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a
trajetória pré-profissional, isto é, quando da socialização primária e
sobretudo quando da socialização escolar, têm um peso importante na
compreensão da natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser
que serão mobilizados e utilizados em seguida quando da socialização
profissional e no próprio exercício do magistério (TARDIF, 2014, p.
70)

Entender como esses saberes perpassam a carreira profissional docente é
importante para se refletir, tendo como parâmetro a perspectiva de Tardif (2014), que
tinha professores leigos tinham os saberes pessoais provenientes do ambiente familiar,
saberes provenientes da formação escolar anterior (pré-profissional), nesse caso do
ensino primário, mas não possuíam saberes sistematizados apreendidos na formação
para o magistério, por isso acredita-se que reproduziam o fazer pedagógico de acordo
como foram ensinadas enquanto alunos de nível primário.
De acordo Tardif (2010, p. 36) os saberes docentes podem ser categorizados da
seguinte forma: saberes profissionais, saberes disciplinares, saberes curriculares e
saberes experienciais. Assim esses saberes podem ser considerados como um saber
plural, “sua prática integra diferentes saberes, como os quais o corpo docente mantém
diferentes relações”, ou seja, formado por conjunto de saberes (saberes profissionais,
saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais) que culmina na
prática cotidiana do professor em sala de aula.
Com relação aos saberes profissionais, estes podem ser classificados como “[...]
o conjunto de saberes transmitidos pelas intuições de formação de professores (escolas
normais ou faculdades de ciências da educação)” (TARDIF, 2010, p. 36). Sobre as
Escolas Normais, estas podem ser caracterizadas, “como locus especializado em formar
professores para o ensino primário, têm sua história perpassada por toda uma conjuntura
sócio-política, que como se pode perceber, vai além de questões de cunho meramente
pedagógico” (SCHAFFRATH, 2009, p. 146).
Outro tipo de saberes os disciplinares decorre dos “[...] diversos campos de
conhecimentos, aos saberes de que dispõe nossa sociedade, tais como se encontram hoje
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integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades e de
cursos distintos” (TARDIF, 2010, p. 38).
Os saberes experienciais, os quais este trabalho considera importante para
entender problemática inicial do objeto de estudo proposto, tendo em vista os estudos de
Maurice Tardif, os quais as professoras leigas podiam contar em sua jornada laboral
cotidiana na escola, já que não dispunham de saberes profissionais, disciplinares e
curriculares. Os saberes experienciais “brotam da experiência e por ela são validados.
Eles incorporam - se à experiência individual e coletiva sob forma de hábitos e
habilidades de saber-fazer e saber-ser” (TARDIF, 2010, p. 39).
Percebe-se que os professores leigos não tinham acesso aos saberes provenientes
da formação profissional para o magistério e dos saberes provenientes dos programas e
livros didáticos usados no trabalho e sim, dos saberes provenientes de sua própria
experiência na profissão, por isso, o Curso de Férias se constituiu em uma importante
oportunidade para formação profissional.
Essa falta de um certificado para o magistério acarretava dificuldades para
permanecer no quadro docente do Estado e cumprir as metas governamentais matogrossenses e para isso, os professores leigos não tinham escolhas, pois se não dispusesse
a ser “recuperado” no curso de formação implantado em Mato Grosso intitulado “Curso de Férias para Professores Leigos”, seria eliminado da folha de pagamento
estado.
De acordo com Amorim (2013) as professoras que ministravam o Curso de
férias tiveram uma formação proveniente do Programa de Assistência Brasileiro –
Americana ao Ensino Elementar - PABAEE, cujas aulas tinham como prerrogativa o

aprendizado das técnicas e dos métodos avançados de ensino de maneira que poderia ser
capaz de ofertar conhecimentos necessários para que os cursistas elevassem o nível de
qualidade no ensino primário brasileiro, uma vez que o foco central da formação no
citado programa consistia no aprimoramento da prática docente e no processo de
ensino-aprendizagem (PAIVA e PAIXÃO, 2002).
Por isso, ao retornarem para Cuiabá os professores que estudaram PABAEE
estariam aptos a multiplicarem esses conhecimentos e ministrariam aulas no CTM –
Cuiabá no Curso de Férias, pois de acordo com a política educacional do momento,
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tinham que “recuperar” os professores leigos para que estes pudessem permanecer
frente às turmas de ensino primário em diferentes localidades do país.
Criado em 16 de agosto de 1963, segundo Amorim (2012, p.7), o Centro de
Treinamento do Magistério de Cuiabá possuía a “[...] finalidade de fornecer a
oportunidade de “recuperação” dos professores leigos do estado, de se qualificarem,
bem como introduzir as modernas técnicas de ensino ao professorado de Mato Grosso”.

O Curso de Férias em Mato Grosso para Professores Leigos

Em 1963, a formação de professores ganhar destaque em Mato Grosso, quando o
número de professores e localidades com escolas aumentaram. Isso porque, Costa
(MENSAGEM, 1963, p. 161) explanou em Mensagem à Assembleia de Mato Grosso
que um dos problemas que desafiava sua administração, era o extenso número de
professoras leigas efetivadas no Estado. “Por força de decisão judiciária, o trato diário
com os problemas educacionais evidenciou, desde cedo, a necessidade de uma
recuperação daquelas professoras que, embora efetivadas, não possuíam, contudo, um
grau suficiente de conhecimento e de capacitação profissional.” Esse fato pode ser
constatado pelos números apresentados pelo governador relativos à formação dos
professores que ministraram aulas e participaram do Curso de Férias para:
Tabela 02
Curso de Férias para Professores Leigos
Rede de Pertencimento dos Professores
Nome do
Município

Estadual

Aquidauana

56

02

10

68

Cáceres

49

06

09

64

Campo
Grande

70

02

01

73

Corumbá

63

02

05

70

Cuiabá

95

–

–

95
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Dourados

58

01

09

68

Guiratinga

35

04

08

47

Três Lagoas

65

02

01

68

Total

491

19

43

553

Fonte: MENSANGEM - APMT, 1963, p. 160.

Referenciando os números apresentados na tabela, infere-se que Cuiabá (93)
Campo Grande (73) e Corumbá (70) foram cidades que tiveram maior quantidade de
participantes, e Guiratinga o menor. Observa-se também que era maior a concentração
de professores vinculados à rede estadual (491), com a presença de docentes da rede
privada (43). Dos 553 professores inscritos no Curso de Férias, 396 só tinham o curso
primário, o que está em consonância com o que vem sendo discutido neste trabalho: o
fato de que nas escolas primárias mato-grossenses, principalmente nas rurais, a maioria
do professorado era leiga, sem formação específica para o exercício da docência.
Isso porque as escolas rurais se localizavam em lugares longínquos de difícil
acesso, sem estrutura física e pedagógica, em sua maioria um docente para ministrar
aulas para diferentes níveis de conhecimento e series. Por isso, a escola rural tornou-se,
no mais ruinoso fator de desagregação do meio, visto ser considerado aparelho de
instrução deficiente e entregue à incompetência de professores que desconheciam os
problemas magnos do ensino rural, servindo, muitas vezes, de centro de conversação
política onde nas urnas, em dias de eleição, encontravam guarida nem sempre segura
(LEITE, 1942, p. 5).
Este fato ocorria porque, em Mato Grosso, a força política influenciava nas
indicações para integrar os quadros das instituições públicas, eles “[...] se revezavam no
comando do poder mato-grossense: ora eram eleitas personalidades ligadas ao PSD, ora
da UDN, que estendiam suas lideranças por todo o interior do então Estado de Mato
Grosso uno”. (SIQUEIRA, 2002, p. 202).
O balanço total apresentado por Fernando Corrêa da Costa, governador de Mato
Grosso, mostra a quantidade de professores que realizou o Curso de Férias e os lugares
onde eles ocorreram: “Em 1962, um curso de férias ministrado em Três Lagoas,
preparou 47 professores primários. No mês de junho, em Várzea Grande, 50 professores
receberam os certificados de conclusão do curso de higiene escolar, ali ministrado.”
(MENSAGEM, 1963, p. 100).
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A oferta do Curso de Férias para professores leigos nos anos de 1960 tinha como
justificativa o fato de que, no estado, mais de 60% dos professores em Mato Grosso
eram leigos, sem a formação necessária para atuarem no magistério. Percebe-se que os
governantes consideravam esses professores como um problema para o Estado, pois
“tendo-se em conta os conhecimentos gerais que possam possuir esses professores,
jamais estarão eles em condições de exercer integralmente as suas funções de mestres,
sem os conhecimentos especializados da profissão” (MARCÍLIO, 1963, p. 214).
Em 1964 a situação não parece ter mudado, pois outro dado importante foi
ressaltado por Costa: “Das 240 mil crianças mato-grossenses em idade escolar, estimase que 180 mil frequentaram escolas em 1963, sendo 150 mil nas escolas públicas
estaduais e o resto nas escolas federais, municipais e particulares”, sendo que 60 mil não
frequentaram escola alguma (MENSAGEM, 1964, p. 105). O problema do levado
número de crianças fora da escola, segundo o governador, devia-se a diferentes fatores,
entre eles a falta de normalista para as escolas, como o mesmo ressalta:

1º - Temos um grande déficit de salas de aulas nas principais cidades e
vilas.
2º - A dispersão da população rural dificulta ao governo criar escolas
para todos os filhos de serviculas já que não é possivel criar uma
escola para cada família e é nêsse meio que está a grande massa em
idade escolar sem frequentar escola.
3º - Temos uma grande carência de normalistas que teriam condições
pedagógicas de atender a um maior número de escolares e
principalmente de evitar a sua evasão.
4º- Razões sociais e econômicas locais impedem que as famílias
matriculem todos os seus filhos. (MENSAGEM, 1964, p. 105).

Percebe-se que nos anos de 1960 a população rural continuava desprovida de
escolas e uma das causas apontadas pelos governantes era a grande extensão de terras
constitutivas de Mato Grosso e a rala distribuição de sua população. Outro fato
ressaltado na fala de Costa foi o de que, por questões sociais e econômicas, as famílias
não colocavam todos os filhos na escola, porque a maioria residia em áreas rurais e
dependia da mão de obra de todos os membros familiares para ganha o sustento da casa,
inclusive a das crianças.
Em todo Estado havia 2.167 escolas; destas, somente 799 salas de aulas eram
próprias, com 17.734 carteiras. “Logo, somente 33% das novas escolas possuem salas
próprias, as demais funcionam em barracões, choupanas ou pequenas salas alugadas ou
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cedidas, sem carteiras, quadro negros, sem água, sem sanitários e, portanto, com
pequena capacidade e menor rendimento.” (MENSAGEM, 1964, p. 107).
As escolas nesse período estavam distribuídas em escolas modelos (04), grupos
escolares (84), escolas reunidas (84) e 1.959 escolas rurais mistas. Com relação aos
professores, dos 5.214 docentes, 1.162 eram normalistas e 4.052 leigos, existindo ainda
alguns que não possuíam cursos primários. Assim, as escolas rurais eram as que
comportavam a maioria de professores leigos ou sem o curso primário (MENSAGEM,
1964, p. 133).
Sobre a expansão do ensino primário em Mato Grosso, não se tratava, segundo
Costa (MENSAGEM, 1965, p. 145), de um problema simples e nem de atendimento à
população escolarizável, “não se trata, nem mesmo de se estimar o Ensino Primário
como simples escolarização de determinada faixa etária, mas, de engajá-lo na
deflagração de um progresso que atinja múltiplas áreas [...]”. Para o governador, a
expansão do ensino primário deveria ser a base de renovação da educação matogrossense.
Dessa forma o governo de Mato Grosso ao implantar o CTM-Cuiabá e enviar
normalista para se especializarem, talvez desconsiderasse os saberes que os professores
leigos obtiveram ao longo de sua jornada na docência. Desconsideravam também a
capacidade e autonomia de agir, modificar e crescer por conta própria, por isso, os
documentos sempre trazia que eles teriam de ser “recuperados”.
Até mesmo, de acordo com Freidson (1923, p. 201), “[...] o especialista, que
realiza o mesmo trabalho dia após dia, pode achar que a própria especialização é
incapacitante, porque ele tem o potencial de fazer muitas coisas, mas faz apenas aquela
única: suas preocupações tornam-se estreitas e limitadas”. Talvez por isso, os
professores leigos se sentissem “diminuídos” frente aos professores normalistas e
especialistas. Aceitando, com isso o fato de necessitarem passar por uma recuperação e
assim, estariam aptos a continuem em sala de aula. Dessa forma,
[...], será possível conceber uma sociedade em que as pessoas não
sejam especialistas em tempo integral? A resposta é óbvia: as pessoas
podem fazer tudo por si mesmas, sem depender de especialistas para a
satisfação de toda a gama de suas necessidades somente quando suas
necessidades são muito modestas e seu modo de vida, muito simples.
Muito antes da Revolução Industrial, o padrão de vida aceito e a
complexidade e tamanho dos grandes centros urbanos praticamente
exigiam expertise especializada (FREIDSON, 1923, p. 201).
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Tornar os professores leigos capacitados e/ou recuperados talvez não fosse
exatamente o que ocorreu, a maioria desses professores tinham mais de 20 anos de
profissão, pois iniciaram sua carreira com menos de 19 anos de idade. Tinham um
cotidiano simples, em que cotidiano das áreas rurais influenciava na rotina da escola e
determinava as prioridades. Sejam no tempo de coleta, em que os alunos não
compareciam à escola, seja no tempo de chuva, em que chegar a escola era algo
complexo de ser realizar ou no tempo de estiagem, em que os afazeres rurais tomavam
conta da comunidade (SILVA, 2012).

Considerações finais

Percebe-se um dos problemas ressaltados como maior gravidade entre os anos de
1950 e 1960 em Mato Grosso, era a grande quantidade de professores leigos no estado,
lotados, em sua maioria, nas Escolas Rurais. Estas escolas consideradas de pouca
qualidade educacional tinham como principal explicação para o baixo rendimento o fato
de seus professores não terem formação para exercerem o magistério (leigos). Na busca
de sanar tal problema, a administração estadual instituiu que os professores leigos
deveriam obrigatoriamente frequentar o curso de férias, caso contrário seriam
exonerados. Os cursos de férias para as professoras leigas eram ministrados
normalmente nos meses de janeiro, fevereiro e julho, período de férias no calendário
letivo das escolas mato-grossenses.
Os professores leigos tinham outra problemática a ser enfrentada para
permanecer no quadro docente, a rotatividade dos políticos no poder. Com a entrada e
saída de governantes em Mato Grosso, o quadro docente mudava, pois o partido
perdedor das eleições, também seria aquele o qual os professores ligados a ele, seriam
exonerados.
Percebe-se que o Curso de férias foi uma maneira paliativa de amenizar a
situação e ter números para apresentar ao governo central que cobrava melhorias na
educação, já que essa parecia ser requisito para que o país galgasse patamares de
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desenvolvimento. Os professores leigos passaram a serem professores diplomados, mas
não se sabe ainda se o curso influenciou significativamente no cotidiano desses
professores, já que as escolas rurais não ofertavam condições física, estruturais e
pedagógicas para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino.
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A INFLUÊNCIA DO PABAEE NA PRÁTICA DE ENSINO EM MATO GROSSO
NOS ANOS 1960
Rômulo Pinheiro de Amorim
Universidade Federal da Grande Dourados-UFGD
Resumo
Os anos 1960 foram marcados pela elaboração de planejamentos educacionais
realizados por iniciativas do governo federal e, em articulação com os governos
estaduais, com o intuito de expandir a escolarização para a população brasileira, bem
como efetivar uma política que propiciasse o aprimoramento pedagógico dos
professores que exerciam o magistério nas escolas primárias do país. Nesse sentido, o
estado de Mato Grosso fez parte desse processo, quando o governo estadual, em
parceria com o governo federal, criou o Centro de Treinamento do Magistério de Cuiabá
e enviou professoras para a realização de cursos de especialização em educação no
PABAEE, em Belo Horizonte, no início dos anos 1960. Deste modo, o objetivo deste
texto é compreender as influências do PABAEE nas práticas de ensino das professoras
primárias de Mato Grosso nos anos 1960, tendo como base os relatos de um grupo de
docentes que atuaram no campo educacional do estado nessa época. O estudo procurou
entender como os novos conhecimentos pedagógicos advindos do PABAEE
influenciaram nas práticas de ensino dos professores no estado. A abordagem teórica
adotada para elaboração desse texto foi a concepção de profissionalização docente
apresentado por Antônio Nóvoa (1995), que define esse processo a partir das relações
entre os professores e o Estado, quando o poder estatal procura padronizar o perfil
profissional dos professores. Para realização desse estudo foram consultadas as
produções em História da Educação relativa ao tema, assim como documentos do
Arquivo Público de Mato Grosso e de depoimentos de professoras que exerceram o
magistério nesse período. As analises indicam que a prática de ensino das professoras
leigas em Mato Grosso nos anos 1960 sofreram algumas alterações advindas da
influência dos conhecimentos pedagógicos do PABAEE.
Palavras – chave: PABAEE. Prática de ensino. Ensino primário.

Introdução

Os anos 1960 foram marcados pela elaboração de planejamentos educacionais
realizados por iniciativas do governo federal e, em articulação com os governos
estaduais, com o intuito de expandir a escolarização para a população brasileira, bem
como efetivar uma política que propiciasse o aumento do número de professores
habilitados para o exercício do magistério.
As mudanças que governo federal objetiva implantar no campo educacional do
país teve repercussões no cenário educacional de Mato Grosso nos anos 1960, pois o
governo estadual buscou em parceria com a gestão federal, implantar no estado as

ISSN 2177-336X

8426

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

prerrogativas dos planejamentos educacionais de âmbito nacional. Deste modo, as
decisões dos governantes estaduais sofriam a influencia advinda das diretrizes federais e
dos acordos internacionais que governo brasileiro realizou com outros países.
Uma das parcerias internacionais que governo brasileiro realizou na área da
educação foi com os Estados Unidos. Essa parceria resultou na elaboração do Programa
de Assistência Brasileiro-Americana para o Ensino Elementar – PABAEE, que foi
criado em 1956 e perdurou até o ano de 1964.
O acordo realizado com os EUA refletia os interesses apontados nos Planos
Educacionais do Brasil, a partir da organização de uma rede formação de professores
em diferentes regiões do país. Para que esse feito se realizasse, era necessária a
formação de uma equipe de profissionais especializados na área educacional, que
atuasse na coordenação de cursos de formação e de aperfeiçoamento de professores,
bem como na criação de uma equipe de professores formados a partir dos novos
conhecimentos pedagógicos, considerados na época como os mais modernos, com o
objetivo de se tornarem multiplicados desses conhecimentos educacionais em diversas
partes do país.
Deste modo, além de aumentar a escolarização da população do país, havia o
interesse de melhorar a eficiência do ensino brasileiro, a partir da adoção de novas
técnicas de ensino por parte dos professores que exerciam o magistério. Dessa forma, o
aperfeiçoamento dos professores normalistas e dos professores leigos (docentes que não
possuíam habilitação para o magistério) era um dos objetivos dos governos federal e
estaduais.
Para que tal objetivo se concretização, os Centro de Treinamentos do Magistério
foram criados em várias regiões do país. Essas instituições seriam locais de formação e
aperfeiçoamento de docentes normalistas e leigos, bem como para formação de
professores supervisores, que seriam responsáveis para ministrarem as aulas para esses
professores leigos e normalistas.
Nesse sentido, o estado de Mato Grosso fez parte desse processo, quando o
governo estadual, em parceria com o governo federal criou o Centro de Treinamento do
Magistério, em Cuiabá, bem como enviou professoras para a realização de cursos de
especialização em educação no PABAEE, em Belo Horizonte, no início dos anos 1960.
Deste modo, o objetivo deste texto é compreender as influências do PABAEE
nas práticas de ensino das professoras primárias de Mato Grosso nos anos 1960, tendo
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como base os relatos de um grupo de docentes que atuaram no campo educacional do
estado nessa época.
O estudo procurar entender como os novos conhecimentos pedagógicos
advindos do PABAEE influenciaram nas práticas de ensino dos professores no estado.
A abordagem teórica adotada para elaboração desse texto foi a concepção de
profissionalização docente apresentado por Antônio Nóvoa (1995), que define esse
processo a partir das relações entre os professores e o Estado, quando o poder estatal
procurar padronizar o perfil profissional dos professores.
Para realização desse estudo foram consultadas as produções em História da
Educação relativa ao tema, assim como documentos do Arquivo Público de Mato
Grosso e de depoimentos de professoras que exerceram o magistério nesse período.

1 O Planejamento educacional e o ensino primário em Mato Grosso nos anos 1960

A educação primária em Mato Grosso nos anos 1960 apresentava uma quadro de
dificuldades em relação a eficiência do ensino nas escolas primárias, bem como na
qualidade dos professores que estavam ministrando aulas nessas instituições escolares.
Nesse sentido, as dificuldades enfrentadas pelo governo do estado estavam
relacionadas a pouca oferta do ensino normal no estado, bem como a grande quantidade
de professores leigos exercendo o magistério em Mato Grosso.
Esses problemas eram semelhantes aos enfrentados pelo governo federal em
relação a educação nacional, pois havia a preocupação governamental relativo ao ensino
ofertado pelos professores normalistas, bem como pelos professores leigos que existiam
em grande número no país.
O Plano Trienal de Educação de 1963 evidenciava em seus objetivos não
somente o aumento da oferta do ensino primário no país, mas a criação de instituições
responsáveis pelo aperfeiçoamento dos professores normalistas e de docentes leigos.
Também amplo será o programa de recuperação e aperfeiçoamento do
magistério. Com a criação dos Centros de Treinamento do Magistério,
a serem mantidos pela União, procura-se institucionalizar o esforço
pelo aperfeiçoamento do magistério primário e médio e criar,
definitivamente, a figura do professor supervisor. Cada um destes
supervisores terá a seu cargo trabalho escolar até o máximo de dez
classes primárias, cujos mestres serão por ele assistidos e treinados
(BRASIL, 2011, p. 163).
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O aperfeiçoamento dos professores leigos e normalistas estava atrelado ao
processo de difusão de novas técnicas de ensino que deveriam ser realizados nos Centro
de Treinamento do Magistério e pelo trabalho de supervisão do ensino primário, que
tinha a responsabilidade pela orientação pedagógica dos professores leigos em diversas
localidades do país.
A situação do ensino em Mato Grosso, nos anos 1960, retratava uma grande
quantidade de professores leigos exercendo o magistério primário, pois mais de 60 % de
professores do estado eram leigos (MARCÍLIO, 1963).
Além disso, o governo estadual tinha que enfrentar a situação de pouca
quantidade de escolas normais no estado, conforme relatório do secretário de educação
do ano 1963: “Para 64 municípios em que se acha dividido o Estado de Mato Grosso,
apenas 12 possuem Escolas Normais. Das 15 Escolas Normais que servem a Mato
Grosso, 7 (sete) são particulares, uma municipal e das 7 pertencentes ao Estado, uma
não se encontra em funcionamento” (ALCÂNTARA, 1964, p. 49).
Os problemas relativos ao ensino mato-grossense se estendiam para a prática
pedagógica dos professores formados pelas escolas normais do estado, conforme a
mensagem do governador Fernando Corrêa da Costa, à Assembleia Legislativa, em
1964. A mensagem evidenciou que a formação das normalistas estava prejudicada por
causa do uso de uma pedagogia arcaica nas aulas, com professores desatualizados e
decorebas (MENSAGEM, 1964, p. 108).
Diante dessas problemáticas educacionais, o governo estadual, associado com o
governo federal procurou promover a organização de uma nova formação e
aperfeiçoamento docente a partir da criação do Centro de Treinamento do Magistério de
Cuiabá. O CTM – Cuiabá foi inaugurado em 16 de agosto de 1963, sendo que o seu
funcionamento ocorreu no Educandário dos Menores Abandonados, prédio que foi
designado pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores ao governo de Mato Grosso
(MARCÍLIO, 1963).
Além dessa medida, o governo de Mato Grosso procurou formar uma equipe de
especialistas em educação, com o intuito de possuir um quadro de profissionais capazes
de organizar uma nova formação docente no estado e de promover a difusão de novos
conhecimentos pedagógicos aos professores leigos e normalistas.
Deste modo, um grupo de 56 professores normalistas foram convocados, no ano
de 1963, para realizarem cursos de especialização na área do ensino primário no
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Programa de Assistência Brasileiro-Americana para o Ensino Elementar na cidade de
Belo Horizonte (O ESTADO DE MATO GROSSO, 14/07/1963).
O processo de profissionalização docente se evidencia pela ação do poder estatal
na criação de instituições educacionais com o objetivo de elaborar e difundir novas
técnicas de ensino. Além disso, o Estado, por meio dessas instituições, procura
transmitir saberes profissional como forma de manter o controle do perfil dos
professores, ao oferecer o aprimoramento docente (NÓVOA, 1995).
O envio de um grupo de professoras normalistas para realizarem cursos de
especialização evidenciou o interesse do governo estadual, articulado com o governo
federal, em promover o aperfeiçoamento dos professores primários do estado.

2 O PABAEE

e as suas repercussões na prática de ensino dos professores

primários de Mato Grosso nos anos 1960

O PABAEE foi criado por meio da implantação da assistência técnica realizada
pelo Programa Ponto IV. O discurso de posse do presidente Truman, em 20 de janeiro
de 1949 é que originou o nome do programa, em função do quarto ponto do discurso do
referido presidente. Deste modo, a economia dos países subdesenvolvidos receberia o
auxílio no campo do conhecimento técnico para elevar o nível de suas economias.
A criação do PABAEE se efetivou por meio de um acordo entre Brasil e Estados
Unidos, que foi assinado em 22 de 1956 pelo Ministro da Educação, pelo governador de
Minas Gerais e pelo diretor da United Satates Operation Misson to Brazil – USOM/B
(PAIVA E PAIXÃO, 2002, p. 07).
O acordo firmado entre os dois países para criação do PABAEE definiu os
objetivos principais, estabelecidos em junho 1956:

1 Formar quadros de instrutores de professores de Ensino Normal
para diversas Escolas Normais mais importantes do Brasil.
2 Elaborar, publicar e adquirir textos didáticos tanto para as Escolas
Normais como para as Elementares.
3 Enviar aos Estados Unidos, pelo período de um ano, na qualidade
de bolsistas, cinco grupos de instrutores de professores de ensino
normal e elementar recrutados em regiões representativas do Brasil,
que, ao regressarem, serão contratados pelas respectivas Escolas
Normais para integrarem os quadros de instrutores de professores
pelo período mínimo de 2 anos (PAIVA E PAIXÃO, 2002, p. 77).
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A necessidade de treinamento de supervisores de ensino e de estudos relativos
ao currículo motivou a secretaria de educação de Minas Gerais e de vários estados do
país a realizarem uma solicitação ao PABAEE, para que o programa expandisse suas
ações educacionais para as questões solicitadas pelas secretarias estaduais.
A partir das solicitações das secretarias, o PABAEE foi expandindo suas
atividades para além dos objetivos inicias do programa, que era somente trabalhar com a
orientação educacional dos professores normalistas. Deste modo, com um dos
problemas da educação nacional era a grande quantidade de professores leigos atuando
no magistério, os governos federal e estadual direcionaram as suas solicitações junto ao
programa, visando o aperfeiçoamento dos docentes leigos do país, com os novos
conhecimentos pedagógicos (PAIVA E PAIXÃO, 2002).
O PABAEE enfatizava em seus cursos de aperfeiçoamento a utilização de
ferramentais manuais, como forma de melhorar o processo de ensino aprendizagem.
Nos cursos do PABAEE, as aulas eram ilustradas por farto material e
pela projeção de filmes didáticos americanos. Ensinava-se também
como produzir variados recursos audiovisuais e como ensinar
utilizando-o como suporte. As bolsistas deveriam, até o final do curso,
construir um conjunto desses materiais adequados ao ensino em suas
áreas de especialização, para a utilização posterior em suas tarefas nos
Estados. Ensinava-se a metodologia das matérias do ensino primário
associadas à construção de materiais. A importância dos recursos
audiovisuais e de materiais didáticos marca a perspectiva tecnicista.
(PAIVA; PAIXÃO, 2002, p. 156).

O aprendizado das cursistas do PABAEE estava relacionado à produção de
materiais pedagógicos, com base em uma fundamentação pedagógica de como utilizar
esses materiais no processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, as mesmas
aprendiam sobre o manuseio de matérias didático e a utilização de recursos audiovisuais
no planejamento e execução das aulas.
Essas professoras cursistas do PABAEE, ao retornarem para os seus respectivos
estados, deveriam utilizar esses conhecimentos apreendidos no curso oferecido pelo
programa, para auxiliar as atividades pedagógicas das professoras leigas nos cursos de
treinamento ofertados em diferentes estados brasileiros.
Nesse sentido, o governo de Mato Grosso procurou enfrentar os problemas
educacionais do estado, ao utilizar as professoras que realizaram o curso de
especialização em Supervisão do Ensino Primário, no PABAEE, na difusão dos novos
conhecimentos educacionais apreendidos no referido programa, quando essas
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professoras supervisoras ministravam aulas para as docentes leigas, no curso
denominado de “Curso de Férias”, bem como na realização de cursos de
aperfeiçoamento para professores normalistas do estado no Centro de Treinamento do
Magistério de Cuiabá.
Para Nóvoa (1995), as relações estabelecidas entre o Estado e os professores são
marcadas pela ação do Estado na organização do aperfeiçoamento das técnicas
pedagógicas e das normas da profissão docente.
Sendo assim, o governo estadual propiciou que as professoras supervisoras
exercessem o papel de difusora dos novos conhecimentos educacionais, por meio dos
cursos oferecidos no CTM – Cuiabá, bem como na realização do trabalho de supervisão
do ensino primário em várias escolas do interior do estado. O trabalho de supervisão era
realizado por uma professora supervisora, que atuava na orientação pedagógica das
professoras leigas em exercício do magistério.
Conforme o relato da professora leiga que participou do aperfeiçoamento
destinado as docentes leigas: “aprendi esse plano de aula, ela escrevia a palavra, o que
você ia falar, sobre o que, aí vinha o planejamento, o que você ia falar, o que você ia
fazer para o aluno”. (PROFESSORA 1, Chapada dos Guimarães 08/05/2012).
O planejamento das aulas deveria fazer parte do cotidiano profissional das
professoras leigas do estado, pois refletir sobre as aulas, a partir de um tema relacionado
ao conteúdo a ser ministrado, bem como planejar como o conteúdo deveria ser ensinado
aos alunos foi se tornando uma característica da atividade docente.
Já outra professora leiga que participou do curso de férias relatou sobre a
utilização de recursos materiais no processo de ensino-aprendizagem com os seus
alunos na escola primária.
Aquele de flanela que colocava para colar os cartazes, fizemos lá... era
enfeitada a flanela, a gente colocava os cartazes ali para explicar para
as crianças aprenderem vendo. A gente pedia para eles trazerem
cartolina, e a gente fazia... tinha o flanelógrafo... e colocava o que era
para fazer e eles faziam. Fazia o mesmo, as crianças gostavam
(PROFESSORA 2, Alto Paraguai 30/04/2012).

O uso do flanelógrafo como técnica de ensino consistia na fundamentação de
uma base revista de flanela ou feltro, era nessa base que eram coladas as gravuras,
números, palavras e letras.
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A utilização de recursos didáticos como suporte para ensinar os alunos era uma
das formas pelo qual o PABAEE enfatizou em seus cursos. Deste modo, nota-se que a
professora apreendeu tal ensinamento no curso de férias, bem como a exercia como
atividade pedagógica junto aos seus alunos. O flanelógrafo propiciava aos alunos um
aprendizado com base na visualização dos conteúdos, pois esse recurso didático
evidência o conteúdo a ser ensinado.
A professora 3 evidenciou em seu relato um dos aspectos que deveriam ser
alterados na prática de ensino dos professores das escolas primárias do estado. Era “[...]
para tirar a decoreba de tudo. História, geografia, ciências, estudos sociais, tudo foi
mudada só em explicação, explicar o que é, o entendimento, não a decoreba”
(PROFESSORA 3, Chapada dos Guimarães 18/05/2012)
Umas práticas docentes realizadas pelas professoras leigas antes do
aperfeiçoamento pedagógico ministrado pelas professoras supervisoras, com base nos
conhecimentos advindos do PABAEE era ensinar os alunos a memorização dos
conteúdos. Essa prática deveria deixar de ser utilizada pelas professoras em suas aulas,
conforme foi evidenciado no relato da professora 3, pois a explicação da matéria, por
meio do uso dos materiais pedagógicos era maneira que iria propiciar aos alunos
entendimento sobre o conteúdo que se estava sendo estudando.
A partir dos relatos das professoras leigas verificaram-se algumas influências do
PABAEE na prática de ensino das docentes do ensino primário do estado de Mato
Grosso, pois suas práticas pedagógicas indicam novas formas de exercerem o
magistério.
Considerações finais

Os anos 1960 foi uma época em que os governos federal e estadual atuaram na
organização do ensino no país, por meio da implantação de planejamentos educacionais.
Essas ações evidenciaram a ingerência do Estado na educação brasileira, pois a meta era
ampliar a escolarização e oferecer um aperfeiçoamento pedagógico aos professores que
lecionavam nas escolas primárias.
Para Nóvoa (1995), o Estado exercer a função de comandar o aprimoramento
das técnicas pedagógicas e dos valores da profissão docente, bem como tem o papel de
atribuir autorização aqueles que atuariam como professores. Nesse sentido, a atuação
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estatal em relações aos professores foi marcada pela criação de instituições responsáveis
pela formação e aperfeiçoamento docente.
A criação do PABAEE tinha o objetivo de ser a instituição que possuía a tarefa
de trazer os novos os conhecimentos pedagógicos aos professores do país, enquanto a
criação do Centro de Treinamento do Magistério tinha o objetivo de oferecer o
aperfeiçoamento pedagógico aos professores mato-grossenses com as novas técnicas de
ensino.
A partir dos relatos das professoras leigas que participaram do processo de
aprimoramento docente oferecido pelos governos federal e estadual em Mato Grosso
nos anos 1960, verificou-se que conhecimentos educacionais advindos do PABAEE,
por meio do trabalho de supervisão do ensino primário realizado pelas professoras
supervisoras junto as docentes leigas refletiram em algumas mudanças na prática de
ensino dessas professoras, pois as mesmas ressaltaram que ao exercerem o magistério
buscaram atuar com base em um ensino mais técnico, com uso de recursos didáticos em
detrimento de um ensino que priorizava a memorização dos conteúdos.
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POLÍTICAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO
MÉDIO: TECENDO DIÁLOGOS

Este painel tem como objetivo contextualizar a formação continuada realizada pelos
Formadores Regionais do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino MédioPNFEM pertencentes ao Centro de Formação e Atualização dos profissionais da
Educação Básica- Cefapro de Rondonópolis. A partir das formações e dos diálogos
estabelecidos com os Orientadores de Estudos-OEs foi possível analisar como se deu a
estruturação dessa política no referido Centro, quais foram os desafios e perspectivas
dos participantes e de que maneira essa formação contribuiu para o incremento de
práticas pedagógicas inovadoras no interior das escolas. Tal ação formativa esteve
atrelada ao conjunto maior das políticas públicas de formação continuada que se
efetivaram a partir do ano de 2014, nos estados brasileiros, para professores e
coordenadores pedagógicos vinculados às escolas que ofertam o Ensino Médio. No
Cefapro de Rondonópolis a formação envolveu quatorze municípios e contou com a
participação de três Formadores Regionais e cinquenta e seis Orientadores de Estudo
que acompanharam os professores cursistas das cinquenta e três escolas cadastradas
para a formação. O Estudo, de caráter qualitativo, se pautou na leitura reflexiva de
documentos oficiais e normativos elaborados pelo Ministério da educação, nos
referenciais que fundamentaram o PNFEM, na análise das narrativas dos Orientadores
de Estudo, bem como dos aportes teórico-metodológicos propostos pelos cadernos que
constituíram as duas etapas do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. A
partir da articulação desses referenciais normativos, com os eixos temáticos propostos
pelos materiais da formação e das narrativas, foi possível identificar as expectativas dos
orientadores envolvidos no processo formativo e a tentativa de superação dos desafios
existentes com relação ao Ensino Médio no Estado de Mato Grosso.
Palavras-Chave: Política Pública, Formação Continuada, Ensino Médio
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AS NARRATIVAS DOS ORIENTADORES DE ESTUDO SOBRE A
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO
Verondina Ferreira Santana/Cefapro/Seduc/MT
Francisco Miranda Filho/Cefapro/Seduc/MT
Resumo: O Ensino Médio desde a sua implantação vem passando por algumas
mudanças no sentido de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem.
Inicialmente houve a ampliação da carga horária e logo em seguida se instituiu o
Programa Ensino Médio Inovador. Nesta perspectiva, havia a necessidade de formação
continuada dos profissionais que atuam nessa etapa da educação para atender essa nova
demanda assim, foi pensado e normatizado o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino
Médio-PNFEM, como uma alternativa de formação continuada na escola com o intuito
de melhorar essa qualidade. A investigação da pesquisa seguiu a abordagem qualitativa
e teve como objeto os relatórios escritos pelos Orientadores de Estudos-OEs ao final da
formação. O objetivo foi verificar o que relatam os OEs em suas narrativas sobre as
contribuições da formação do PNFEM para as escolas e para a mudança de práticas dos
docentes. As questões que nortearam o estudo foram: o que narram os Orientadores
acerca das contribuições dos estudos do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio nas escolas? Que mudanças ocorreram nas práticas pedagógicas desenvolvidas
pelos docentes a partir do estudo? Mediante a pesquisa foi possível perceber que o
PNFEM foi bem aceito pelos docentes e pelos coordenadores Pedagógicos e que houve
significativas mudanças na aprendizagem dos discentes, uma vez que a formação
desencadeou alguns desdobramentos, na medida em que possibilitou maior
envolvimento dos professores no redesenho do ensino e da aprendizagem, bem como a
possibilidade dos discentes se sentirem partícipes de todos os processos desenvolvidos
na unidade escolar como o Conselho de Classe, na reelaboração do PPP, na construção
do regimento escolar, dentre outras atividades.
Palavras-chave: Narrativas. Orientadores de Estudos. Ensino Médio.
Introdução
O Ensino Médio é considerado a última etapa da Educação Básica. No Brasil
ele foi normatizado e valorizado muito recentemente, pois somente a partir de 2009,
com a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino MédioDCNEM, é que houve as alterações necessárias para essa etapa, considerada obrigatória
e conclusiva.
Desse modo, o Ensino Médio com as mudanças apresentadas nas Diretrizes
passa a ter uma nova dinâmica no processo educacional, bem como retoma as
discussões de como trabalhar com os saberes trazidos pelos alunos e dá ênfase à
valorização do Projeto Político Pedagógico das escolas. Tais aspectos possibilitam a
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organização da oferta de várias modalidades de Ensino Médio na tentativa de atender
toda a demanda nacional e buscar melhorias na qualidade do ensino.
Nesta perspectiva, a resolução nº 2 do CNE/CEB/2012 que definiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio-DCNEM aponta mudanças a
serem instituídas no Brasil para orientar a elaboração, o planejamento e a
implementação das políticas educacionais quanto à sua organização curricular nos
sistemas públicos para atendimento dos sujeitos que atuam neste nível de ensino.
Uma das ações desenvolvidas pelo governo federal para subsidiar a formação
in loco dos professores foi o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio- PNFEM,
proposta que se inicia a partir de 2013, instituída pelo Ministério da Educação, tendo
como objetivo a formação continuada dos professores do Ensino Médio de todo o
Brasil.
Tal formação se efetivou mediante a parceria entre universidades públicas e
secretarias estaduais que, no Estado de Mato Grosso, contou com a participação dos
formadores dos Centros de Formação e Atualização dos profissionais da Educação
Básica-Cefapro.
Os respectivos Centros são responsáveis por desenvolver a formação
continuada dos profissionais da educação da rede estadual de ensino de Mato Grosso e
nessa política, em específico, a formação foi ministrada por três formadores do Cefapro
de Rondonópolis-MT para 56 Orientadores de Estudos-OEs, os quais orientaram e
acompanharam os professores cursistas em suas respectivas unidades escolares.
O presente texto apresenta um recorte das ações realizadas pelos formadores
mediante a análise das narrativas dos OEs, tendo como questões norteadoras do estudo
as seguintes indagações: o que narram os Orientadores acerca das contribuições dos
estudos do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio nas escolas? Que
mudanças ocorreram nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes a partir dos
estudos?
O objeto de análise foram os relatórios dos Orientadores de Estudos do
PNFEM, buscando identificar o que relatam os OEs em suas narrativas sobre as
contribuições do PNFEM para as escolas e também para mudança de práticas dos
docentes.

Delineamentos da pesquisa
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O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio foi uma formação
continuada que gerou uma mudança de paradigma entre os professores cursistas, pois
provocou-os a discutir e repensar a melhoria na qualidade do Ensino Médio, a refletir
sua própria prática e propor mudanças. De acordo com o documento da Política de
formação dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso: formação em rede,
entrelaçando saberes a formação continuada
deve ser entendida como todo o processo formativo que ocorre depois da
formação inicial, seja esta em nível médio ou superior. O curso superior para
quem é professor normalista, é um tipo de continuidade de formação; o
mesmo se dá com aquele professor que cursa sua segunda licenciatura, ou
que busca uma nova habilitação em sua área de formação inicial (MATO
GROSSO, 2010, p.15).

O Estado de Mato Grosso possui uma política de formação dos profissionais da
Educação Básica que é o Projeto Sala do Educador-PSE, o qual é desenvolvido no
período das horas atividades dos profissionais nas unidades escolares, sob a orientação e
acompanhamento dos formadores dos Cefapros e que se configurou, no período de
realização dos estudos, como um espaço privilegiado para a primeira etapa de estudos
do PNFEM.
A formação dos professores cursistas ocorreu no polo de Rondonópolis-MT e
ao final de cada etapa de estudos solicitou-se aos OEs que escrevessem um relatório
narrando como foram as discussões e quais as contribuições para a prática pedagógica
realizada nas escolas, dentre outros aspectos relevantes que achassem importantes.
As escritas narrativas constantes nesses relatórios foram os instrumentos
utilizados para análise no presente texto. Chiené (2010, p.133) preconiza que é passando
pela narrativa,
que a pessoa em formação pode reapropriar-se da sua experiência de
formação [...] utilizar a instância do discurso por meio da qual o indivíduo
pode traduzir a sua experiência, e depois por meio da análise, de nos
colocarmos com ele no lugar de intérprete, para sublinharmos o
distanciamento do texto em relação à experiência, a natureza essencialmente
comunicacional da língua e , por fim, o sentido da transformação principal
pressuposta em toda a experiência de formação.

Para o delineamento da investigação seguimos a abordagem qualitativa que
André (2001, p.54) aponta como “um conjunto heterogêneo de perspectivas, de
métodos, de técnicas e de análises”.
Conforme a proposta de pesquisa, tivemos como objeto os relatórios dos
Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio,
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sendo que o objetivo foi verificar o que relatam os OEs em suas as narrativas sobre as
contribuições do PNFEM para as escolas e também para mudança de prática dos
docentes, conforme já mencionamos.
Para preservar a identidade dos Orientadores de Estudo e de suas escritas, os
sujeitos da pesquisa foram apresentados como OES e enumerados de 1 a 6 para
identificar suas falas e facilitar a análise.
Mediante ao exposto passamos à análise.

Análise dos dados e apresentação dos resultados

A relevância desta pesquisa se dá em torno da divulgação dos conhecimentos
adquiridos durante a formação continuada do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio pelos docentes que atuam nesta modalidade. Buscamos assim, trazer para
a análise um recorte da escrita dos relatórios dos Orientadores de Estudos, em que eles
descrevem as contribuições desta formação.
Os Orientadores relatam em suas narrativas algumas mudanças perceptíveis no
relacionamento entre professores e alunos após os estudos dos cadernos do PNFEM.

Foi possível observar algumas mudanças nas práticas educativas dos
professores, dentre elas a percepção do aluno como sujeito do processo de
ensino e aprendizagem, contextualizando os conteúdos de acordo com as
particularidades de cada aluno. (OE1)
A partir dos estudos dos cadernos do Pacto realizados, uma professora
sugeriu aos alunos para gravarem um vídeo sobre os valores deles, os planos
para o futuro e de que como eles se relacionavam com os professores. Os
alunos gostaram da ideia e sugeriram gravar na quadra, pois lá ficariam mais
à vontade. A professora acatou a ideia, ela utilizou o celular para gravar.
Quando assistimos ao vídeo ficamos surpresos da forma como eles veem e
principalmente dos sonhos deles que são muitos. É relevante mostrar o
interesse dos alunos em participar e cooperar com os educadores na
realização das atividades propostas. (OE6)

Diante do exposto é possível perceber no relato dos OEs o quanto a formação
contribuiu para que houvesse um novo olhar para os discentes. Paulo Carrano et al
(2013, p.10) salientam que, “é uma tendência na escola de não considerar o jovem como
interlocutor válido na hora da tomada de decisões importantes para a instituição. Muitas
vezes, ele não é chamado para emitir opiniões e interferir até mesmo nas questões que
lhe dizem respeito diretamente”.
A partir do momento que os docentes passam a perceber os jovens como sujeitos
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que aprendem e dedicam um certo tempo para ouvi-los como é o relato do OE6, percebe
com grande surpresa o quanto os alunos projetam suas vidas, bem como quando se
realiza algo na escola que é de seus interesses e utilizam as mídias como ferramenta
para facilitar a interlocução.
Nesta direção Paulo Carrano et al (2013, p.27) apontam que:

As mídias eletrônicas, podem e devem ser utilizadas como ferramentas que
facilitem a interlocução e o diálogo entre os jovens, profissionais da educação
e a escola, contribuindo assim para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras em comunidades de aprendizagens superadoras das
tradicionais hierarquias de práticas e saberes ainda tão presentes nas
instituições escolares

Podemos verificar que houve uma mudança significativa na prática pedagógica
dos docentes a partir da formação continuada ofertada pelo Ministério da Educação: o
PNFEM. Pimenta (2007, p. 41) “Evidencia, também a importância e a necessidade de
um profissional qualificado para o exercício da função”.
Em relação à gestão escolar um dos orientadores de estudo afirma que houve
mudanças em todos os seguimentos escolares.

É importante ressaltar o compromisso assumido pela gestão da escola, pela
equipe pedagógica nos estudos e na realização das atividades propostas, na
busca de uma educação de qualidade na formação cidadã para possibilitar
que o aluno tenha um desenvolvimento onde ele possa atuar na comunidade.
Evidente que o desafio é grande, mas sabemos que estamos no caminho certo
quando temos formação continuada em serviço que nos proporciona
desenvolver, articular o discurso da formação e ação em busca da construção
de uma educação de qualidade. OE6

Este mesmo OE ainda se expressa com relação à participação e envolvimento
dos professores nos processos decisórios da escola.

Através dos estudos e discussões acerca do redesenho do currículo e da
reescrita do Projeto Político Pedagógico entendemos melhor a gestão
democrática da escola e a organização do trabalho pedagógico como
estratégia de reflexão, consolidação e desafios da formação humana integral
do jovem do Ensino Médio. Sendo assim percebemos a importância do
planejamento participativo, para a construção e efetivação do trabalho
pedagógico, enquanto ação coletiva. (OE6)

Desta forma, o Pacto provocou um intenso movimento no âmbito escolar no
que se refere à mudança de postura dos docentes, à reflexão da própria prática e
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aprendizagem e à compreensão do perfil dos alunos do Ensino Médio na perspectiva da
formação integral, conforme relatam os OEs abaixo:

A chegada do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
(PNFEM) na escola serviu para abalar a estrutura até então defendida, pois
mostrou aos docentes que era preciso mudar e a mudança começava naquele
instante, com a leitura e a aplicação dos ensinamentos contidos nos cadernos
do Pacto. (OE3)
Pôde perceber disso tudo é que o PNFEM é uma ferramenta que propicia ao
educador momentos para (re) pensar sua prática pedagógica e levar a escola a
(re) definir sua missão e suas metas, tendo sempre como foco que esta é o
loco de formação do ser humano integral e para tanto precisa investir em
políticas capazes de melhorar tanto o desempenho dos alunos quanto dos
professores. (OE3)
Através do Pacto na escola, foi possível refletir e questionar nossas práticas
pedagógicas, planejar as aulas por área de conhecimento e de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais, aplicar os valores adequados para um
ensino de qualidade e com caráter integral para a formação do educando.
(OE4)
A formação do Pacto permitiu aos professores conhecer melhor a história da
educação e as Leis que regem, propiciando materiais e um momento para
discussão e reflexão sobre educação, escola, aprendizagem e o perfil dos
alunos do Ensino Médio. (OE2)
Através das leituras, conhecemos os pressupostos e fundamentos para um
Ensino Médio de qualidade social nas dimensões da formação humana
integral. Discutimos sobre o principal desafio da educação sobre o ponto de
vista dos professores, que consiste em estabelecer real significado ao ensino
médio e superar a visão dualista de que é mera passagem para a Educação
Superior ou apenas para a inserção na vida econômico-produtiva. (OE4)

Os estudos do PNFEM na unidade escolar foram de suma importância, pois
proporcionou aos profissionais das diferentes áreas do conhecimento um convívio
durante os estudos, debates, reflexão e troca de experiências do fazer pedagógico em
todas as disciplinas. A partir dessas experiências coletivas se percebeu que somente
desenvolver projetos e transposições didáticas não eram suficientes. Constataram que
deveriam ir além, isto é, trabalhar e propor ações interdisciplinares, com a finalidade de
produzir um diálogo entre as diversas áreas do conhecimento.
A esse respeito, Simões et al (2013, p.18) acreditam que é “na convivência com
os sujeitos envolvidos no processo educativo que podemos reconstruir a relação do
fazer pedagógico a partir de uma concepção mais ampla, atribuindo sentido e
significado para a nossa ação educativa”. Assim, relatam:
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O Pacto possibilitou em nossa escola um diálogo maior entre os profissionais,
nossa própria reflexão a autoavaliação sobre nossas práticas pedagógicas,
bem como a forma de planejar as aulas de acordo com as Orientações
Curriculares e o PPP, visando levar à sala de aula uma educação mais
qualitativa na formação de cidadãos. (OE5)
A leitura destes documentos fez olhar de maneira diferente para o PPP da
escola, vimos que este, é um dos meios de viabilizar a escola democrática
para todos e de qualidade social, por isso a necessidade de ser construído
coletivamente, refletindo assim sobre o currículo do Ensino Médio, na
modalidade ofertada pela escola. (OE4)
Compreendemos que o processo de formação e desenvolvimento do currículo
deve ser repensado não somente pelos profissionais da educação, mas por
toda a sociedade. Vimos que a mera transmissão de conteúdos não tem mais
função, por isso a necessidade de valorizar o conhecimento que vem com os
alunos, levando-os a refletir sobre teorias apresentadas em sala, além de fazêlos perceber a construção desses conceitos. Não podemos cair na armadilha
do empirismo e simplismo sem o aprofundamento necessário das teorias e
prática, que realmente levam a construção do conhecimento, pois a
criatividade não se dissocia dos mecanismos de conhecimento e suas
sistematizações. (OE4)
Os professores propuseram trabalhar de forma conjunta integrando o
currículo que se refere à interdisciplinaridade, que implica na contribuição de
diferentes disciplinas para análise de um objeto que mantém seu ponto de
vista, seus métodos, seus objetos e sua autonomia. (OE5)

Mediante as narrativas acima foi possível compreender o quanto os estudos
contribuíram para as discussões na escola, pois de acordo com BRASIL/MEC/SEB
(2012, p. 26) quando buscamos “construir na escola um processo de participação
baseado em relações de cooperação, no trabalho coletivo e no partilhamento do poder,
precisamos exercitar a pedagogia do diálogo, do respeito às diferenças, garantindo
liberdade de expressão”.
À medida que os estudos foram avançando, foi se observando que os
momentos formativos em que todos os professores e coordenadores do Ensino Médio
estavam reunidos proporcionaram uma união maior do grupo, bem como possibilitou
uma reflexão coletiva acerca de questões de ensino, da aprendizagem, da avaliação, das
áreas do conhecimento e do jovem como sujeitos de direito, dentre outros aspectos.

Considerações finais
De acordo com Moran (2011, p. 66) a formação propicia aos professores “sua
visão política do mundo e a sua postura diante do mundo, da vida, da sociedade. Não
basta só preparar educadores competentes intelectualmente, é preciso que tenham uma
visão transformadora de mundo”.
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Partindo dessa afirmação foi possível perceber que houve, entre os
participantes das ações formativas do PNFEM, uma mudança de postura e o
rompimento com concepções cristalizadas acerca das práticas pedagógicas e do
relacionamento com o jovem.
Por intermédio das narrativas dos Orientadores de estudo, chegou-se à
conclusão que os estudos do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
oportunizaram aos docentes e aos coordenadores Pedagógicos, a compreensão do
propósito da formação continuada em serviço. Por outro lado, a formação na escola
trouxe significativas mudanças, tanto na organização didática das aulas como no Projeto
Político Pedagógico, tendo em vista que as escolas estavam em um momento de
reescrita do mesmo. Além disso, as discussões contribuíram para um redesenho do
ensino e da aprendizagem, propiciando que todos os profissionais da escola passassem a
ouvir e se relacionar melhor com os alunos.
Essa audição acerca do que os alunos pensam sobre a escola e sua organização
fez com que os mesmos também fossem convidados para participar na reelaboração do
PPP, na construção do regimento escolar e nas decisões do conselho de classe. Dessa
maneira os discentes passaram de coadjuvantes a partícipe das atividades e projetos
realizados na unidade escolar.
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O PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO:
CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO

Francisco Miranda Filho/Cefapro/Seduc/MT
Estela Inês Leite Tosta/Cefapro/Seduc/MT
Resumo: O objetivo precípuo da Portaria Ministerial nº 1.140 de 22 de novembro de
2013 ao instituir o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNFEM) foi
promover a valorização da formação continuada dos professores e coordenadores
pedagógicos que atuam no Ensino Médio das escolas públicas, contribuindo para seu
aperfeiçoamento e para a rediscussão e atualização das práticas docentes a partir da
tríade: conhecimento teórico, experiência docente e gestão pedagógica. Para a
efetivação dessa Política houve o envolvimento e articulação do Ministério da
Educação-MEC, de Instituições de Ensino Superior, Secretarias de Estado de Educação
e, no Estado de Mato Grosso, dos Centros de Formação e Atualização dos profissionais
da Educação Básica-Cefapros que, para organizar a formação deviam se atentar para os
eixos centrais do processo formativo dos professores que orientariam as discussões e
estudos em todas as etapas: os Sujeitos do Ensino Médio e a formação Humana Integral.
Qual foi o contexto da formação e de que maneira se organizou? Quais eram seus
objetivos e que pressupostos a embasaram? Partindo dessas questões, o presente artigo
apresenta a contextualização dessa política e um recorte do desenho da formação no
Estado de Mato Grosso, tomando como base o polo do Cefapro de Rondonópolis. Para
tanto se fez necessário o estudo das temáticas dos cadernos do PNFEM e dos
documentos orientadores das ações de formação. Conclui-se que mais do que apresentar
um recorte histórico da escola pública brasileira, os estudos do PNFEM em Mato
Grosso apontaram perspectivas de mudanças no que diz respeito às Políticas Públicas de
formação continuada e às práticas educativas de todos os profissionais da educação
envolvidos com os alunos do Ensino Médio no Estado.
Palavras-chave: Contextualização. Formação. PNFEM.
Introdução

O desenvolvimento econômico que o país atravessou nos vinte últimos anos
provocou mudanças em diversas instâncias da sociedade e teve desdobramentos no setor
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educacional. Entre as principais mudanças percebidas se pode elencar a chegada dos
filhos dos trabalhadores às escolas públicas no Brasil e o aumento significativo do
número de vagas na Educação Básica, aspecto que veio a propiciar o acesso de
adolescentes e jovens na última etapa da Educação Básica: o Ensino Médio.
Com a entrada dos adolescentes e jovens nesse nível de ensino, observou-se
uma preocupação das autoridades educacionais com a melhoria da qualidade da
educação, provocando a efetivação de políticas públicas, bem como a produção de
legislações e outros instrumentos normativos no sentido de garantir a entrada e a
permanência desses alunos nas escolas.
O sistema de educação inicialmente organizado de forma tradicional, em que
os diversos âmbitos de ensino estavam preparados para atender um conjunto de alunos
com particularidades semelhantes, passou de uma hora para outra a receber jovens com
características completamente diferentes, aspecto que veio a ocasionar problemas de
várias ordens como a evasão, à desistência e a retenção. No sentido de sanar tais
problemas as unidades escolares são então conduzidas, via políticas públicas, a repensar
suas metodologias de ensino e a promover um novo redesenho curricular.
Apesar dos esforços desenvolvidos pelos Governos Federal e Estadual, as
ações empreendidas não se mostraram satisfatórias para promover mudanças efetivas na
qualidade do ensino e do aprendizado dos educandos como também, não foram
suficientes para sanar os índices de evasão, retenção e abandono no Ensino Médio, pois
especificamente em relação a esse nível de ensino,

O número de estudantes da etapa é, atualmente, da ordem de 8,3 milhões. A
taxa de aprovação no Ensino Médio brasileiro é de 72,6%, enquanto as taxas
de reprovação e de abandono são, respectivamente, de 13,1% e de 14,3%
(INEP, 2009). Observe-se que essas taxas diferem de região para região e
entre as zonas urbana e rural. Há também uma diferença significativa entre as
escolas privadas e públicas (BRASIL, 2011, p.3).

Diante desse desafio foram desenvolvidos pelo Governo Federal, planos de
estruturação que possibilitassem mudanças profundas na Educação Básica e que
estivessem de acordo com as necessidades educacionais da população. Dentre os planos
instituídos houve a
[...] aprovação e implantação do FUNDEB (Lei nº 11.494/2007), a
formulação e implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE), e a consolidação do Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). No âmbito deste Conselho,
destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
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Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010) e o
processo de elaboração deste Parecer, de atualização das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2011, p.3).

As políticas e os referenciais normativos acima elencados foram desenvolvidos
pelo governo federal por meio do Ministério da Educação e Cultura - MEC. Ainda
assim, para a superação dos desafios apresentados no Ensino Médio, seria necessário
repensar em novas propostas que viabilizassem a implantação de políticas públicas que
elevassem a qualidade desse nível de ensino.
Dentre os principais desafios apontados, podemos destacar a universalização
do atendimento dos jovens com idade entre 15 e 17 anos, a ampliação da jornada para o
Ensino Médio Integral, o redesenho curricular em âmbito nacional, a formação
continuada de todos os profissionais da escola, a carência de professores em disciplinas
como matemática, química, física em algumas regiões, a necessidade premente de
adequar a rede física escolar e de ampliar a oferta do Ensino Médio diurno, entre outros.
Com o objetivo de apresentar respostas aos desafios acima apresentados
desenvolveu-se, em âmbito nacional, um conjunto de políticas públicas, todavia para os
fins desse artigo a análise e discussão se pautaram na política pública denominada:
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio- PNFEM.
A partir da implantação e implementação da referida política verificou-se uma
movimentação nacional no sentido de buscar mudanças para a última etapa da Educação
Básica, com vistas a garantir a melhoria da qualidade de ensino e a formação continuada
dos professores e coordenadores pedagógicos que atuavam em suas diferentes
modalidades.
Partindo do exposto o foco principal deste estudo consistiu em contextualizar a
política pública denominada Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio,
apresentando as ações implantadas em Mato Grosso para promover a formação
continuada dos profissionais das escolas de Ensino Médio, tomando como base o polo
do Cefapro de Rondonópolis.

Os procedimentos metodológicos

A presente pesquisa teve como objetivo contextualizar o Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, apresentando um recorte das ações desta política
pública, implementada em Mato Grosso, para melhoria da qualidade no Ensino Médio.
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A pesquisa aconteceu no polo do Centro de Formação e Atualização dos profissionais
da Educação Básica-Cefapro de Rondonópolis-MT, durante a realização dos estudos do
PNFEM.
A pesquisa foi norteada pelas seguintes questões: Que documentos orientaram
a efetivação dessas mudanças? Qual foi o contexto da formação? De que maneira Mato
Grosso se organizou para implementá-la? Quais eram seus objetivos e que pressupostos
a embasaram?
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa as questões serviram como parâmetros
de leitura e indicadores na condução da análise dos documentos, pois de acordo com
Demo (2000, p.159) ama pesquisa qualitativa “caracteriza-se pela abertura das
perguntas, rejeitando-se toda resposta fechada, dicotômica, fatal”.
Para responder a essas questões, a pesquisa se orientou no levantamento e
análise dos documentos norteadores do PNFEM em âmbito nacional, nos documentos
orientadores emanados da Seduc/MT, permeada ainda, pela leitura reflexiva dos eixos
temáticos dos cadernos da formação da primeira e da segunda etapa do Programa.
A pesquisa documental, conforme Lakatos e Marconi (2003) fornece dados
atualizados e relevantes relacionados com o tema, de modo que o estudo dos
documentos normativos, dos documentos orientadores das ações de formação, bem
como dos referenciais teórico- metodológicos do PNFEM foi fundamental para a
compreensão do delineamento da política de formação.

Políticas públicas para o Ensino Médio: ações e estratégias de formação
continuada

Inicialmente foram criadas, pelo governo federal, ações estratégicas como o
intuito de apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras,
que garantissem a formação integral e atendessem as expectativas dos estudantes que
adentrassem nas escolas de Ensino Médio. Dentre essas ações se destacou o Programa
Ensino Médio Inovador-ProEMI.
O ProEMI foi instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009 e
recomendou às escolas que repensassem o currículo do Ensino Médio e fizessem um
redesenho curricular no sentido de garantir a qualidade na educação com foco na
formação humana integral.
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Conforme preconizado pela Resolução CEB/CNE nº 2, de 30 de janeiro de
2012 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino, as unidades
escolares deveriam pensar seu projeto de redesenho curricular e propor atividades
integradoras articuladas às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia.
Assim, os projetos e ações propostas deveriam contemplar as diversas áreas do
conhecimento, ampliar o tempo do aluno na escola, compreendendo-o na perspectiva da
educação integral e diversificar as práticas pedagógicas no sentido de qualificar os
currículos das escolas de Ensino Médio.
O documento orientador das ações de formação continuada de professores e
coordenadores pedagógicos do Ensino Médio preconiza que,

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, instituído pela
Portaria Ministerial nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, tem como objetivo
promover a valorização da Formação continuada dos professores e
coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, nas áreas
rurais e urbanas, em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM (Resolução CNE/CEB
nº 2, de 30 de janeiro de 2012) ( BRASIL 2014, p. 4).

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio-PNFEM teve como
foco principal a valorização da formação docente, elegendo as escolas como locais
privilegiados para a formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos.
Para a implantação e implementação de uma política dessa magnitude se fez necessário
o envolvimento e a articulação do Ministério da Educação-MEC, de Instituições de
Ensino Superior- IES e das Secretarias de Estado de Educação que, no Estado de Mato
Grosso, efetivou a formação por meio dos Centros de Formação e Atualização dos
profissionais da Educação Básica-Cefapros. Em linhas gerais a participação dessas
instituições formadoras, no Programa, assumiu a seguinte formatação:
I – As Instituições de Ensino Superior – IES formadoras, definidas pelo MEC
em articulação com as Secretarias de Estado de Educação – Seduc, são
responsáveis pela formação de formadores regionais e pelo acompanhamento
da formação dos orientadores de estudo e dos professores e coordenadores
pedagógicos nas escolas;
II– Os formadores regionais são responsáveis pela formação de orientadores
de estudo; e
III – Os orientadores de estudo são responsáveis pela formação, na escola,
dos professores e coordenadores pedagógicos do Ensino Médio (BRASIL,
2014, p. 4).
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A proposta para desenvolvimento do curso era que se promovesse uma
articulação entre teoria e prática, na qual os professores e coordenadores buscassem o
aperfeiçoamento, a rediscussão e a atualização das práticas docentes a partir da tríade:
conhecimento teórico, experiência docente e gestão pedagógica, tornando-se sujeitos de
suas próprias formações.
O curso foi proposto pela modalidade de ensino presencial, com uma carga
horária estipulada em 200 horas para os professores e coordenadores do Ensino Médio,
no Pacto denominados de cursistas. As turmas deveriam se organizar com o número
mínimo de cinco e de no máximo trinta e cinco cursistas que realizariam os estudos em
10 meses de curso e 12 meses de projeto.
Para tanto as atividades do curso foram organizadas em duas etapas distintas.
Na primeira etapa os participantes desenvolveriam atividades e estudos individualizados
com leituras das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio-DCNEM, e
discussões dos textos básicos propostos nos campos temáticos dos cadernos do Pacto.
Tais campos temáticos estavam distribuídos da seguinte forma:
Sujeitos do Ensino Médio e formação humana integral; Ensino Médio e
formação humana integral; O currículo do Ensino Médio, seus sujeitos e o
desafio da formação humana integral; Organização e gestão do trabalho
pedagógico; Avaliação no Ensino Médio; e Áreas de conhecimento e.
integração curricular (BRASIL, 2014, p. 8).

Na segunda etapa, os cursistas realizariam um estudo coletivo mais
aprofundado dos cadernos por áreas do conhecimento e suas relações com os
componentes curriculares: Ciências Humanas (Sociologia, Filosofia, História e
Geografia); Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia); Linguagens (Língua
Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna) e Matemática,
buscando uma articulação com os princípios e o desenho curricular das DCNEM. Além
disso, nesta última etapa os estudos deveriam abranger a reescrita do Projeto Político
Pedagógico da escola e provocar a reflexão acerca da diversidade, de modo a garantir o
direito de aprendizagem a todos os alunos.
Para a organização e acompanhamento dos estudos coletivos da proposta de
formação foram selecionados professores das próprias unidades escolares para atuarem
como Orientadores de Estudos-OEs, ficando sob a responsabilidade destes os acordos
com os gestores pedagógicos das escolas de forma a orientar o trabalho nos grupos
durante os estudos. A formação na escola deveria obedecer a uma carga horaria semanal
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de seis horas, divididas em três horas para atividades individuais dirigidas e três horas
para os encontros e o desenvolvimento de atividades coletivas.
Em se tratando da organização da formação por polos, em Mato Grosso foram
selecionados Formadores Regionais pertencentes ao quadro dos quinze Centros de
Formação e Atualização dos profissionais da Educação Básica-Cefapros, que é o órgão
responsável por acompanhar e orientar a formação continuada nas escolas da rede
estadual.
A Seduc entendeu que um dos requisitos para ser Formador Regional era ser
professor formador desta instituição, sendo que o processo de seleção dos mesmos
ocorreu por meio de análise de currículo.
Aos formadores coube ministrar os cursos para os Orientadores de Estudos,
discutir as estratégias metodológicas, planejar, acompanhar e orientá-los nas questões
formativas atinentes aos eixos temáticos dos cadernos do Pacto enfim, garantir-lhes o
suporte pedagógico e administrativo necessário à efetivação das ações formativas. A
formação dos Formadores Regionais foi realizada pela IES, com carga horaria total de
noventa e seis horas e obedeceu à modalidade presencial.
Os Orientadores de Estudos, por sua vez, foram os responsáveis por promover
o desenvolvimento da formação continuada nas escolas com os professores e
coordenadores pedagógicos que atuavam no Ensino Médio cadastrados para o curso,
sendo que a formação dos mesmos foi realizada pelos formadores regionais, na
modalidade presencial, totalizando noventa e seis horas.
Seguindo as orientações dos documentos oficiais do PNFEM, a formação dos
professores cursistas, nas unidades escolares, se dividiria em dois momentos de cem
horas em cada etapa, computando uma carga horária total de duzentas horas, sendo as
primeiras cem horas foram dedicadas à discussão dos seis primeiros cadernos e das
DCNEM e, posteriormente, as outras cem horas para o estudo aprofundado das áreas do
conhecimento, conforme já explicitado.

O PNFEM em Mato Grosso: contextualizando o percurso no polo de Rondonópolis

O primeiro seminário nacional com vistas à implementação da formação
ocorreu entre os dias 30/10 e 01/11/2013, no qual aconteceu a reunião da coordenação
do Ministério da Educação e Cultura - MEC, das Universidades envolvidas, das
Secretarias de Estado de Educação-Seduc e do comitê de formação.
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Em seguida, no período de 13 a 14 e dezembro de 2013 aconteceu o primeiro
Seminário Estadual para mobilização, cadastramento dos professores, dos formadores
regionais e das Instituições de Ensino Superior – IES, para inserção no Sismédio.
Após a realização dos seminários acima, os formadores das IES iniciaram a
formação dos Formadores Regionais-FR em duas etapas. A partir desse momento é que
se iniciou a formação e o acompanhamento dos OEs junto aos Professores e
Coordenadores pedagógicos do Ensino Médio nas unidades escolares.
O Curso ocorreu durante o período de doze meses, ou seja, de julho de /2014 a
junho de 2015, distribuindo os estudos e atividades nas duas etapas de cem horas. Os
encontros estiveram embasados e pautados nas mudanças e avanços das políticas
públicas de educação para o desenvolvimento do Ensino Médio, com ênfase no
redesenho curricular e na formação continuada dos professores.
Cumpre evidenciar que a instituição de políticas de formação e valorização
docente está vinculada a um conjunto de políticas desenvolvidas pelo MEC e pelas
Secretarias de Educação dos estados com o objetivo de atender aos desafios colocados
pelo Ensino Médio.
No Estado do Mato Grosso a implementação do PNFEM esteve sob a
responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, da Universidade
Estadual de Mato Grosso-UNEMAT e da Secretaria de Estado de Educação- Seduc/MT.
Tais instituições, imbuídas de um mesmo compromisso se articularam para garantir a
formação continuada na escola durante a vigência do Programa, atender aos
pressupostos emanados pelas DCNEM e de desenvolver ações e propostas inovadoras
que pudessem responder aos desafios impostos pelos processos de ensino e

de

aprendizagem e, em consequência, atender com mais qualidade o público alvo do
Ensino Médio.
O

Projeto

abrangeu

todos

os

municípios

do

Estado,

atendendo

aproximadamente 8.515 professores, distribuídos em 535 escolas de Ensino Médio.
No polo de Rondonópolis, o PNFEM contou com 03 Formadores Regionais e
a participação efetiva de 14 municípios, totalizando 53 escolas, 56 Orientadores e 980
Professores e Coordenadores Pedagógicos.
A primeira etapa da formação dos Orientadores de Estudos do PNFEM no polo
de Rondonópolis/MT foi dividida em dois encontros, sendo que no primeiro foram
estudados e discutidos os três primeiros cadernos, os quais correspondiam aos campos
temáticos: Ensino Médio e formação humana integral; O jovem como sujeito do Ensino
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Médio; O currículo do Ensino Médio, seus sujeitos e o desafio da formação humana
integral.
Este encontro foi organizado com uma carga horária total de 32 horas
distribuídas em quatro dias, de modo que vinte e quatro horas foram dedicadas aos
estudos, duas horas para avaliação e seis horas para planejamento das atividades a serem
desenvolvias nas escolas.
No segundo encontro as atividades desenvolvidas seguiram a mesma
formatação do primeiro encontro e os estudos dos três últimos cadernos abordaram: A
organização e gestão democrática da escola; Áreas de conhecimento e integração
curricular e Avaliação no Ensino Médio.
Na segunda etapa os estudos e discussões permearam as áreas do conhecimento
e seus componentes curriculares e foram organizados em dois encontros de três dias
cada, sendo vinte e quatro horas para estudos dos cadernos das áreas e uma hora para a
avaliação, totalizando uma carga horária total de 50 horas.
Para finalização do PNFEM foi realizado o quinto encontro com os OEs, que
correspondeu a dois dias de estudos, com uma carga horária de 16 horas. Durante esse
período realizou-se atividades relacionadas a relatos de experiências, socialização do
trabalhos e avaliação dos estudos desenvolvidos nas escolas pelos Orientadores de
Estudos durante a primeira e a segunda etapa.

Considerações finais

Por muito tempo houve um silenciamento em torno de políticas orientadoras de
ações para o trabalho no Ensino Médio. A partir da aprovação do Parecer nº 5 do
CNE/CEB de 2011 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, este
nível de ensino começa a passar por algumas mudanças, sendo que, inicialmente,
ocorreu a ampliação da carga horária de 800h para 1200h.
Logo em seguida o Governo Federal implantou o Programa Ensino Médio
Inovador e propôs às escolas que repensassem o currículo da última etapa da Educação
Básica e fizessem um redesenho curricular para o mesmo, de acordo com o que fora
normatizado pela resolução CEB/CNE nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que definiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio no sentido de garantir a
qualidade na educação com ênfase na formação humana integral.
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Dando continuidade às ações e políticas estratégicas para o Ensino Médio, o
MEC apresentou uma nova alternativa, implantando e implementando o Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio que se configurou como uma formação voltada
exclusivamente para os coordenadores pedagógicos das escolas e para os docentes
atuantes no Ensino Médio.
Conclui-se que a partir da implantação e implementação de políticas para o
Ensino Médio como o ProEMI e o PNFEM foi possível observar uma movimentação
nas unidades escolares no sentido de repensar a última etapa da Educação Básica, para
que pudessem atender a diversidade socioeconômica, o contexto em que vivem os
adolescentes e jovens que frequentam as unidades escolares nos diferentes espaços
urbanos e do campo, bem como repensar o redesenho curricular na busca por estratégias
metodológicas inovadoras respeitando as modalidades de ensino e suas especificidades.
No que se refere às ações do PNFEM em Mato Grosso, especificamente no
polo do Cefapro de Rondonópolis, foi possível constatar que, para além de apresentar
um recorte histórico das políticas voltadas ao Ensino Médio, os estudos do PNFEM
apontaram perspectivas de mudanças no que diz respeito às Políticas Públicas de
formação continuada de professores e às práticas educativas de todos os profissionais da
educação envolvidos com os alunos do Ensino Médio.
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FORMAÇÃO CONTINUADA NO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS DOS ORIENTADORES NA PRIMEIRA ETAPA DO PNFEM
Estela Inês Leite Tosta/Cefapro/Seduc/MT
Verondina Ferreira Santana/Cefapro/Seduc/MT
Resumo: A Resolução nº 2 do CNE/CEB/2012 definiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) instituídas no território brasileiro e passou a
orientar a elaboração, o planejamento e a implementação de políticas educacionais
voltadas ao redesenho curricular desse nível de ensino nos sistemas públicos. Ao
empreender tais políticas, o governo brasileiro desencadeou um conjunto de ações no
sentido de garantir uma educação de qualidade aos alunos que integram a última etapa
da Educação Básica, uma vez que os principais problemas enfrentados nesse nível de
ensino são o abandono e a repetência de jovens. Dentre as ações empreendidas pelo
governo federal no sentido de reverter esse quadro alarmante figuraram os estudos do
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNFEM), política pública que se
voltou à formação de professores e coordenadores pedagógicos que atuavam nas
unidades escolares que ofertam o Ensino Médio. O presente estudo, em específico,
propôs-se a analisar a estrutura dessa formação, as perspectivas e desafios vivenciados
pelos Orientadores de Estudo que atuaram no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio, nas escolas estaduais pertencentes ao polo do Centro de Formação e
Atualização dos profissionais da Educação Básica (Cefapro) de Rondonópolis,
apontando os desdobramentos da formação continuada nas práticas pedagógicas das
escolas, durante a primeira etapa do Programa. O estudo, de natureza qualitativa,
apontou que a partir das discussões das temáticas e do diálogo com os orientadores foi
possível perceber uma mudança na postura dos professores, uma vez que os
participantes da formação imprimiram um novo olhar no modo de compreender os
jovens que frequentam as escolas de Ensino Médio, aspecto que contribuiu e provocou a
mudança nas práticas pedagógicas em sala de aula.
Palavras-chave: Formação continuada. Ensino Médio. Cefapro.
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Introdução

A Resolução nº 2 do CNE/CEB passa a determinar, a partir de 2012, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) no território
brasileiro orientando a elaboração, o planejamento e a implementação de políticas de
educação direcionadas à organização curricular nos sistemas públicos de que atuam com
este nível de ensino em todas as suas formas e modalidades.
O artigo 3º da referida Resolução expõe que o Ensino Médio se configura
como um direito social de cada pessoa de modo que, é dever do Estado a sua oferta
pública e gratuita a todos. A discussão em torno de tal política, além de constituir-se
como um desafio, passa a assumir relevância na última década e a se filiar a um
conjunto de ações do governo brasileiro no sentido de promover uma educação de
qualidade aos estudantes que ingressam na última etapa da Educação Básica. Assim
sendo, espera-se que a formação direcionada aos alunos que frequentam essa etapa de
ensino deva:
[...] oferecer aos nossos jovens, novas perspectivas culturais para que possam
expandir seus horizontes e dotá-los de autonomia intelectual, assegurandolhes o acesso ao conhecimento historicamente acumulado e à produção
coletiva de novos conhecimentos, sem perder de vista que a educação
também é, em grande medida, uma chave para o exercício dos demais
direitos sociais (BRASIL, 2011, p.1).

Ocorre que diante das atuais condições da estrutura organizacional do Ensino
Médio brasileiro estamos, ainda, bem distantes de atingir esse patamar e seguimos
lentamente no sentido de acolher os interesses dos alunos, tanto no que se refere a
questões relativas à sua formação para a vida cidadã como para ajudá-los com relação
ao mundo do trabalho (BRASIL, 2011). Observa-se que há um contingente de jovens
fora da escola, sem contar o índice de abandono e repetência na última etapa da
Educação Básica. Que encaminhamentos foram tomados no sentido de reverter esse
quadro?
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio-PNFEM foi uma das
políticas empreendidas pelo governo brasileiro por meio do Ministério da EducaçãoMEC, com a finalidade de proporcionar formação continuada aos professores e
coordenadores pedagógicos do Ensino Médio em todos estados brasileiros. Para a
implementação de uma ação fez-se necessária a adesão de universidades públicas, de
secretarias estaduais, dos professores do Ensino Médio e, no caso específico do Estado
de Mato Grosso, dos Centros de Formação e Atualização dos profissionais da Educação
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Básica-Cefapros por intermédio de seus formadores.
O presente estudo se propôs a analisar a primeira etapa dessa política de
formação desenvolvida em Mato Grosso, no polo do Cefapro de Rondonópolis,
apresentando a estrutura da formação, os desafios enfrentados e as perspectivas
apontadas pelos orientadores participantes.
Muitas foram às questões que permearam o processo de formação, todavia
diante das especificidades deste texto os formadores do Cefapro, envolvidos na
formação dos orientadores de estudo-OEs nas escolas, tomaram como eixo de análise a
seguinte questão: que contribuições a formação proporcionou aos orientadores de
estudos e de que maneira esta refletiu no incremento de práticas inovadoras junto aos
cursistas nas escolas?

Procedimentos metodológicos: o percurso formativo dos orientadores de estudos
A formação dos OES ocorreu nas dependências do Cefapro de Rondonópolis –
MT e assumiu a seguinte formatação: primeiramente os trabalhos iniciais com os OES
se deram a partir dos estudos antecipados do Parecer CNE/CEB Nº 5/2011 e da
Resolução CNE/CEB Nº 2/2012.
O referido Parecer apresenta um relatório da situação do Ensino Médio
brasileiro, aponta tendências e indicadores que denunciam a necessidade de repensar a
organização curricular, além de “problematizar o desenho organizacional da instituição
escolar que não tem conseguido responder às singularidades dos sujeitos que a
compõem” (Brasil, 2011, p. 9). A Resolução, por sua vez, define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio- DCNEM, e de que maneira deve se
organizar o currículo nas unidades escolares dos sistemas de ensino (BRASIL, 2012).
Após o estudo e discussão dos referenciais normativos passou-se ao estudo dos
cadernos do PNFEM. Cumpre ressaltar que a primeira etapa do Programa foi
constituída por 6(seis) cadernos: o caderno 1 abordou questões gerais acerca do Ensino
Médio e da formação humana integral; o caderno 2 apontou aspectos importantes
referentes aos jovens como sujeitos do Ensino Médio; o caderno 3 tratou do currículo
do Ensino Médio, seus sujeitos e os desafios da formação humana integral; o caderno 4,
por sua vez, trouxe reflexões sobre as áreas de conhecimento e a integração curricular; o
caderno 5 discutiu a organização e a gestão democrática da escol e o caderno 6
apresentou uma discussão sobre a Avaliação no Ensino Médio.
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Nessa primeira etapa a formação foi organizada em dois encontros de 32 horas
cada, sendo 24 horas para estudos dos cadernos e 8 horas para avaliação e planejamento
das atividades a serem desenvolvidas com os cursistas nas escolas.
Simultaneamente aos estudos dos cadernos temáticos, os formadores se
envolveram em pesquisas de outros materiais de apoio para garantir uma melhor
abordagem teórico-prática e metodológica sobre os assuntos que seriam abordados
durante os estudos do PNFEM com os orientadores de estudos, principalmente no que
se refere a compreensão de juventude. De acordo com Paulo Carrano et al (2013, p.1415),
A juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma
passagem. Ela assume uma importância em si mesma como um momento de
exercício de inserção social. Nele, o indivíduo vai se descobrindo,
descortinando as possibilidades em todas as instâncias da vida social, desde a
dimensão afetiva até a profissional.

A esse respeito foi possível perceber que, a partir das discussões das temáticas,
o grupo imprimiu um novo olhar no modo de compreender os jovens que adentram as
escolas de Ensino Médio, entendendo que os mesmos constroem um modo diferente e
peculiar de ser. Tal compreensão é de fundamental importância pois, implica em uma
mudança de postura frente às questões que dizem respeito aos valores, interesses e
atitudes dos jovens e, consequentemente, provoca a mudança nas práticas
pedagógicas.
As atividades formativas dos encontros de formação foram organizadas
coletivamente e decidiu-se que cada formador regional ficaria responsável pela
condução de uma temática, sendo auxiliado pelos outros durante as discussões e
atividades em grupo. Assim, se estabeleceu um roteiro das ações que seriam realizadas
pelos formadores, prevendo momentos para explanação dos cadernos, trocas de
experiências, estudos dirigidos, debates, dinâmicas e apresentação de vídeos alusivos
aos temas.
Para efeito de sistematização dos encontros nas escolas, orientamos que os
OES utilizassem como instrumentos as fichas de acompanhamento semanal, o caderno
de campo, os portfólios e relatórios, ficando a critério dos mesmos a utilização de outras
formas de registro. Tais instrumentos tinham como objetivo coletar informações dos
orientadores de estudo acerca do trabalho realizado com os cursistas, sua compreensão
acerca dos conteúdos elencados pelo material do Pacto e que mudanças a formação
possibilitou no sentido de ressignificar suas práticas pedagógicas com relação aos
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sujeitos do Ensino Médio. Além disso, os instrumentos de registro possibilitaram o
mapeamento das ações realizadas, a organização de um banco de dados e facilitaram o
processo de sistematização da formação neste polo.
Acreditamos que a avaliação é um dos instrumentos pedagógicos que
possibilita novos encaminhamentos ao processo educativo, se fazendo presente nos
momentos de aprendizagem, no processo de ensino, nas ações da gestão, como também
nas ações formativas, todavia “para torná-la possível, é necessário mudar sua natureza, e
não pura e simplesmente de uma maneira técnica” (ALAVARSE; GABROWSKI, 2013,
p. 23).
Desse modo, para cada encontro elaboramos dois instrumentos diagnósticos. O
primeiro com o objetivo de colher informações, sugestões e opiniões para que
pudéssemos planejar as próximas ações formativas e o segundo com a finalidade de
avaliar a percepção dos participantes sobre a formação recebida, suas perspectivas e
desafios enfrentados no trabalho com os cursistas, bem como as contribuições da
formação para a melhoria das práticas pedagógicas na escola.

O contexto da formação
O Cefapro de Rondonópolis foi criado no ano de 1997 por meio do Decreto Nº
2007/97, mas somente em 2005 é que se transformou em unidade administrativa da
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso–Seduc/MT, pela Lei 8.405/2005.
Desde o seu surgimento o centro representa um papel importante na política de
formação dos profissionais da educação da rede estadual de ensino e como tal, tem a
incumbência de:
[...] garantir melhores condições para a realização do seu trabalho e buscar
continuamente aprendizagens significativas para si e para os alunos, os
Cefapros tomam a prática da escola (suas necessidades formativas) como
referência para a formação, articulando a formação inicial com o
desenvolvimento profissional, visando favorecer a relação entre o
desenvolvimento da escola e o dos profissionais que nela atuam. Organizam e
promovem as ações no interior das escolas por meio de projetos
desenvolvidos nos horários reservados às atividades pedagógicas, tendo
como princípio o fortalecimento da identidade profissional e pessoal,
embasada no desenvolvimento das competências na arte de ensinar e
aprender. (MATO GROSSO, 2010, p. 19).

No ano de 2015, o polo do referido Cefapro compreendia 80 escolas, sendo 33
situadas na sede e 47 situadas nos municípios da área de abrangência. Desse total de
unidades escolares, 53 unidades ofertam o Ensino Médio e em todas elas aconteceu a
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formação de professores do Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio, a
qual foi organizada e acompanhada por três professores formadores selecionados pela
Seduc- MT, por meio de processo seletivo, para atuar na formação dos orientadores de
estudo, na função de formadores regionais nesse polo.
A formação contou com a participação de 56 OES, os quais foram os
responsáveis por fazer a mediação dos estudos de 980 professores nas suas respectivas
unidades escolares. De acordo com a Resolução 51 CNE/CEB/2013, os orientadores
possuem as seguintes atribuições:
a) participar dos encontros presenciais junto aos formadores regionais,
alcançando no mínimo 75% de presença; b) assegurar que todos os
professores sob sua responsabilidade assinem o Termo de Compromisso
(Anexo I), encaminhando-os ao coordenador-geral da Formação na IES; c)
ministrar a formação aos professores e coordenadores pedagógicos do ensino
médio na escola pela qual foi selecionado; d) planejar e avaliar os encontros
de formação junto aos professores coordenadores pedagógicos do ensino
médio; e) acompanhar a prática pedagógica dos professores, bem como dos
coordenadores pedagógicos do ensino médio; f) avaliar os professores e os
coordenadores pedagógicos do ensino médio quanto à frequência, à
participação e ao acompanhamento dos estudantes, registrando as
informações no SisMédio; g) efetuar e manter atualizados os dados cadastrais
dos professores e dos coordenadores pedagógicos do ensino médio; h)
analisar os relatórios das turmas de professores e de coordenadores
pedagógicos do ensino médio e orientar os encaminhamentos; i) manter
registro de atividades dos professores em suas turmas; j) avaliar, no
SisMédio, a atuação dos formadores regionais, bem como do suporte dado
pelas IES; k) apresentar ao formador regional relatórios das atividades
referentes à formação dos professores e dos coordenadores pedagógicos do
ensino médio; (BRASIL, 2013, p.12)

O perfil dos OEs

A maioria dos orientadores de estudos possui idade entre quarenta e quarenta e
nove anos e apenas cinco tem idade entre vinte e vinte e nove anos. Sessenta e três por
cento são casados e trinta e sete por cento são solteiros. Setenta e sete por cento são do
sexo feminino e trinta e três por cento do sexo masculino. Em sua maioria são naturais do
estado de Mato Grosso.
No que se refere à situação funcional dos Orientadores verificou-se que oitenta
e dois por cento são efetivos e dezoito por cento são contratados.
Com relação à formação inicial verificou-se que sessenta e sete por cento dos
OES estudaram em uma Universidade Pública e trinta e três por cento em Universidades
particulares. De modo que vinte e cinco por cento dos Orientadores possuem
licenciatura em Letras, dezoito por cento em Biologia, dezesseis por cento em História e
nove por cento em Geografia, sete por cento em Educação Física, quatro por cento em
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Física, quatro por cento em Química e somente dois por cento são formados em
Pedagogia. Em se tratando de estudos de Pós-graduação, noventa e seis por cento são
especialistas e quatro por cento Mestres.

Análise e apresentação dos resultados: os desafios e expectativas da formação

Inicialmente a expectativa dos OES, com relação à formação, era que os
estudos das temáticas propostas nos cadernos possibilitassem aos professores cursistas
uma reflexão sobre sua prática pedagógica, a compreensão dos jovens enquanto sujeitos
do Ensino Médio e assim, entender que para atender seus interesses e necessidades seria
necessário mudar a forma de planejamento das aulas e a maneira de avaliá-los.
Ocorre que, durante a trajetória formativa, os OES estiveram diante de muitos
desafios. Um dos principais desafios apontados pelos orientadores de estudos foi a
dificuldade apresentada pelos cursistas para relacionar teoria e prática, bem como a
condução dos trabalhos em uma perspectiva interdisciplinar no que se refere aos campos
temáticos dos cadernos do Pacto do Ensino Médio.
Um aspecto negativo e que dificultou o trabalho dos OES nas escolas, na
primeira fase da etapa da formação foi o fato de não terem recebido a formação relativa
aos três primeiros cadernos temáticos antes do início do trabalho formativo com os
cursistas.
Com relação aos pontos positivos da primeira etapa, um aspecto destacado
pelos orientadores diz respeito ao modo como os formadores estruturaram os encontros.
Nestes foram proporcionados momentos para apresentações, debates, interações entre os
participantes, esclarecimento de dúvidas, disponibilização de materiais, indicação de
novas metodologias e trocas de experiências, de maneira que cada orientador teve a
oportunidade de discorrer sobre o desafio de atuar como mediador dos estudos em suas
escolas, suas dificuldades, expectativas, tensões, pontos positivos dos estudos e de que
maneira isso vinha influenciando as práticas na escola.
Os OES ainda evidenciaram que durante a mediação da formação nas escolas
foi possível realizar uma reflexão crítica sobre as práticas e vivências dos professores
junto aos alunos. Segundo eles, as temáticas abordadas contribuíram para a discussão e
a construção da autonomia profissional, aspectos que os levaram a produzir novos
conhecimentos, aprimorar a interação com os pares e a proposição de mudanças e ações
pedagógicas inovadoras nas escolas.
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Considerações finais
Ao iniciarmos a construção do presente estudo nos propusemos a analisar a
primeira etapa formativa do PNFEM desenvolvida no Cefapro de Rondonópolis- MT.
Para tanto apresentamos a estrutura da formação, traçamos o perfil dos orientadores de
estudos envolvidos no processo, apontamos os desafios enfrentados, as perspectivas
apontadas pelos participantes, as contribuições que a formação proporcionou aos
orientadores de estudos e de que maneira esta refletiu no incremento de práticas
inovadoras junto aos cursistas na escola.
Os dados coletados por meio das avaliações realizadas com os orientadores de
estudo possibilitaram a compreensão de que, as temáticas abordadas durante os
encontros contribuíram para que professores refletissem criticamente sobre suas práticas
pedagógicas e, principalmente, os provocaram a um repensar sobre suas concepções
acerca do papel que a educação representa na vida do jovem do Ensino Médio e da
necessidade premente de buscar metodologias adequadas e condizentes com a formação
humana integral dos alunos desse nível de ensino.
Constatamos que a formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio surtiu efeitos no contexto escolar, demonstrando à importância dessa Política,
cujo objetivo precípuo era a formação continuada dos professores e coordenadores que
atuavam no Ensino Médio na rede pública de ensino.
Diante disso, podemos afirmar que o trabalho realizado na formação, a
articulação entre a leitura reflexiva dos eixos temáticos do material da formação e o
diálogo com os orientadores, possibilitou identificar que estamos imprimindo novos
olhares à formação e novos caminhos na tentativa de superar os desafios existentes no
Ensino Médio em Mato Grosso, em suas diferentes modalidades.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DE PROFESSORES

Neste painel, reunimos três pesquisas cujo interesse comum são as políticas públicas de
formação e o desenvolvimento profissional de professores. A primeira traz dados acerca
do início da carreira de professoras que durante a formação inicial participaram do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-Pibid, com o objetivo de
discutir a política de formação inicial de professores vinculada ao contexto da prática
pedagógica no qual é possível compreender a lógica teórico-prática da formação. A
segunda pesquisa teve como objeto de estudo a implantação da Política Pública de
Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, visando
entender o percurso histórico da criação de centros de formação de professores como
ação de implementação dessa política. A terceira pesquisa diz respeito à política de
formação de professores do estado de Mato Grosso com relação à formação e o
desenvolvimento profissional do professor formador de professor que atua nos centros
de formação continuada de professores, com foco na relação dialógica da prática
pedagógica como ação formativa. Todas as pesquisas desse painel utilizaram a
abordagem qualitativa e procedimentos metodológicos diversificados como: análise de
documentos, entrevistas, grupo de discussão e observação sistemática. Os resultados
dessas três pesquisas devem suscitar a reflexão e o debate acerca das políticas públicas
de formação inicial e continuada acerca do desenvolvimento profissional dos docentes,
principalmente, com relação às práticas formativas voltadas aos iniciantes e aos
formadores de formadores. É, portanto, oportuno e necessário aprofundar a discussão
sobre como as práticas de formação de professores atuam nas diferentes instituições
formativas e quais encaminhamentos possibilitam para o desenvolvimento profissional
do docente.
Palavras-chave: Políticas Publicas de Formação. Desenvolvimento Profissional.
Práticas Formativas.
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POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA: CONSTITUIÇÃO DE
CENTROS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
APORTA, Luciane R.
UNESP-Marília-SP
Resumo
Este trabalho tem como objetivo uma revisão nos documentos oficiais da (re)
organização das Políticas Públicas de Educação do estado de Mato Grosso,
especificamente na perspectiva das configurações que se estabelece para implementar a
formação continuada de professores. Sendo assim é um recorte de uma pesquisa que
tem como destaque a trajetória institucional do CEFAPRO, no contexto das Políticas
Públicas do Mato Grosso, abordando a concepção da sua origem, estrutura e suas
funções. A pesquisa visa resgatar as iniciativas que foram compartilhadas como
referência para superar os desafios que antecederam a organização/oficialização do
Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica-CEFAPRO. A pesquisa
utilizou a abordagem qualitativa para a investigação, cujos procedimentos
metodológicos foram a análise de documentos da criação dos centros de formação e
entrevistas semiestruturadas com gestores dos órgãos administrativos. O CEFAPRO,
constituído a partir de 1997, assume a função de desenvolver as Políticas Públicas para
a Formação Continuada dos profissionais da Educação do estado de Mato Grosso e,
diante do reconhecimento de sua importância para a SEDUC/MT, essa Unidade
Administrativa passa a ser a referência na implantação e implementação da Formação
Continuada aos profissionais da educação e no atendimento às diretrizes apresentadas
pela SUFP/SEDUC/MT, executando as políticas de formação e fortalecendo o
acompanhamento da formação de professores das escolas públicas de Mato Grosso.
Palavras-Chave: Política Pública de Educação. CEFAPRO. Formação continuada de
professores
Introdução
O presente artigo visa mostrar a pesquisa acerca da política pública de formação
continuada dos professores do estado de Mato Grosso, a partir de sua implantação por
meio de centros de formação. O Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da
Educação Básica – CEFAPRO atua na implantação e implementação da política de
formação de professores.
Atualmente existem quinze centros espalhados em polos estratégicos pelo estado
de Mato Grosso, sendo constituídos por uma equipe gestora (diretor, coordenador
pedagógico e secretário) e professores formadores distribuídos por área de
conhecimento e por modalidade.
A pesquisa utilizou de uma abordagem qualitativa e a investigação apresentada
neste recorte foi desenvolvida por procedimentos metodológicos como a análise de
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documentos acerca da Política Pública de Formação e entrevistas semiestruturadas com
gestores da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC-MT.
As questões que suscitaram a pesquisa tratam da constituição do CEFAPRO a
partir da política de formação, a que se deve a origem dos centros e o seu
reconhecimento pelas escolas como órgãos administrativos responsáveis pela formação
continuada de professores e funcionários da Educação Básica. Qual o papel dos centros
de formação no desenvolvimento da política pública de formação continuada de
professores?
Os autores que subsidiaram a pesquisa foram, principalmente, António Nóvoa
(2009; 2011), Carlos Marcelo (1999) e Simone A. Rocha (2001), acerca da Política
Pública de Mato Grosso e a concepção de formação continuada por ela adotada.

Metodologia da Pesquisa

A abordagem qualitativa da pesquisa se deve pela complexidade do objeto de
investigação acerca da implantação e da implementação da Política Pública de
Formação Continuada de Mato Grosso por meio de centros de formação de professores.
Os documentos analisados foram os que originaram os CEFAPROS, como o
Decreto nº2007 de 29 de dezembro de 1997 e o atual documento que regulamenta a
política de formação intitulado “Política Pública de Formação Continuada dos
Profissionais da Educação Básica” de 2010, entre outros que foram publicados com
intuito

de

re-estruturá-los

como

órgãos

administrativos

responsáveis

pelo

acompanhamento da formação continuada de professores nas escolas.
As

entrevistas

com

os

gestores

do

CEFAPRO/SEDUC-MT

e

da

Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação Básica -SUFP serviram
para complementar os dados coletados nos documentos. A entrevista com os quinze
diretores dos CEFPROs foi realizada via rede de comunicação, sendo enviado um
questionário com 12 questões por e-mail, no período de Setembro/2014 a Março de
2015, com retorno de 100%.

CEFAPRO: origem e desenvolvimento político
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96 determina a
federação brasileira e o conjunto de seus estados a adotarem medidas emergenciais ou

ISSN 2177-336X

8466

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

definitivas para atenderem professores “leigos” em exercício da profissão, estimulando
iniciativas de mudanças na formação de professores. Após a promulgação da LDB, a
formação continuada dos professores precisa ser tomada como políticas públicas de
todas as administrações, seja em âmbito federal, seja estadual ou municipal
oficializando-se, com a criação e implantação de instituições e políticas curriculares,
incumbidas de formar profissionais da educação para diversos graus de ensino.
Todos os esforços e investimentos/determinação, no fortalecimento, na
colaboração constante articulado pelo MEC – Ministério da Educação e disposto no
Decreto nº 6.755 de 2009 que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais
do Magistério da Educação Básica, estabeleceu compromissos com as instituições
formadoras e os sistemas e as redes de ensino. O processo de formação continuada
emerge com inúmeros desafios e, sobretudo, com o compromisso de organizar espaços
para discussão acerca das políticas públicas que articulam e validam as práticas de
formação para professor.
Há que se considerar a formação continuada um desafio aos professores, como
declara Nóvoa (2009) ao citar Bertrand Schwartz (1967 apud Nóvoa, 2009) “a
Educação Permanente começou por ser um direito pelo qual se bateram gerações de
educadores, transformou-se depois numa necessidade e agora é vista como uma
obrigação. (p.21-22).
A concepção de formação continuada para professores é determinada pela
política pública de formação do estado de Mato Grosso como um continuum, ao longo
da vida, em serviço, de responsabilidade do poder público, mas também do próprio
profissional

[...] na concepção da formação ao longo da vida, não basta a oferta de
oportunidades para a formação: seu desenvolvimento é de
responsabilidade também do profissional, assumindo, este último, um
papel de relevância no seu próprio desenvolvimento. Somente com
compromissos de parte a parte será possível incorporar a formação em
todos os aspectos da profissão: profissionais sempre em formação,
teoria e prática aliadas ao fazer cotidiano, profissionais formadores e
em formação em interação constantes, formação continuada concebida
em todas as fases da carreira. (MATO GROSSO, 2010, p.13)

Essa perspectiva contempla uma tendência pedagógica que norteia a formação
de professores e se desdobra no ano de 1997 no estado de Mato Grosso, tendência que
se manifesta diante da necessidade de refletir acerca da prática docente, em projetos
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coletivos no ambiente de trabalho, como defende autores como António Nóvoa (2009)
ao reivindicar o retorno da formação aos próprios professores, ao invés de se concentrar
em instituições formadoras.
Essa concepção chamada prático-reflexiva, ao se propagar como base
teórica/referência para a Formação de professor, tem se tornado efetiva em vários
estados brasileiros, na forma de programa e projetos educacionais de formação inicial e
continuada para os docentes que atuam na rede de ensino público.
Segundo Darsie (1998), a prática reflexiva do professor parte dos conhecimentos
prévios, de suas experiências particulares e de novas aprendizagens na prática docente.
Esses conhecimentos prévios envolvem os saberes que são produzidos cotidianamente
no espaço escolar e na formação continuada. Então os saberes dos professores são
produzidos na prática cotidiana e na busca por teorias que sustentam esses saberes.
Fiorentine confirma essa afirmação quando diz que:
[...] as pesquisas e experiências mostram que a capacidade do
professor produzir na reflexão sobre a prática, uma ação diferente
daquela idealizada teoricamente, depende, sobretudo de sua formação
teórica e epistemológica. E justamente esta formação teórica que
permite ao professor perceber relações mais complexas e práticas.
(FIORENTINE, 1998, p. 318-319)

A citação de Fiorentine (id.) possibilita um olhar para a formação continuada e a
construção dos saberes dos professores que nos instiga a tecer novos olhares e fixar
novos horizontes, aprofundar os conhecimentos que possuímos, dando-lhe novos teores
de atualidades e inovações, tão necessários frente ao contexto em que estamos inseridos,
dando novas dimensões sócio-políticas e educacionais, nas quais se requer a construção
da cidadania.
Nesse entendimento, o CEFAPRO foi constituído para assumir a função de
desenvolver as Políticas Públicas para Formação Continuada dos profissionais da
Educação do estado de Mato Grosso, subsidiando as escolas no planejamento e
elaboração da proposta de formação continuada, implementando e fortalecendo as ações
de formação junto às escolas, assim como sistematizar e desenvolver os programas
externos que são conveniados junto ao Ministério da Educação e Cultura –MEC
(Programa de Alfabetização na Idade Certa-PNAIC e Programa Nacional de
Fortalecimento do Ensino Médio-PNFEM)
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O contexto das responsabilidades atribuídas ao poder público no sentido de
fortalecer e de regulamentar a iniciativa dos estudos de formação continuada, estimulou
a SEDUC-MT a reconhecer como projeto de formação de professores o que já acontecia
por meio de um grupo de professores, que organizavam horários de estudos em contra
turno do trabalho em sala de aula em uma Escola Pública no município de
Rondonópolis, formação que já se autodenominava Centro de Formação de ProfessoresCEFOR. Portanto, a política pública de formação em Mato Grosso se destaca pelo seu
percurso de oficialização, pois a proposta advém da escola para a SEDUC-MT, e não o
contrário.
Simone A. Rocha (2001), primeira consultora do projeto de criação do
CEFAPRO, confirma a aquisição da SEDUC-MT
Adotando muito da experiência da escola, e ainda buscando visitar
projetos e programas de outros estados que permitissem adequar
algumas metodologias à realidade do Mato Grosso, foi desenhando
pela primeira vez o Projeto dos Centros de Formação. (ROCHA, 2001
p.68).

O CEFAPRO como projeto da SEDUC/MT

trabalha com quatro eixos

norteadores, desencadeando ações para cada eixo: reorganização do Sistema
Educacional, fortalecimento da escola, valorização e capacitação dos profissionais da
educação, avaliação do Sistema Educacional. Cabe destacar que a SEDUC/MT, no
cumprimento e efetivação do eixo “Valorização e Capacitação dos Profissionais da
Educação”, criou os CEFAPROs de Cuiabá, Rondonópolis e Diamantino, por meio do
Decreto nº 2007 de 29 de dezembro de 1997.
Em 1998, foram criados mais sete CEFAPROs, Decreto 2.319 de 08/06/98, em
Cáceres, Juína, Alta Floresta, São Félix do Araguaia, Barra do Garças, Matupá e Sinop.
Como alguns polos eram muito extensos, foram criados em 22/4/99, através do Decreto
053/99, os CEFAPROs de Juara e Confresa. Posteriormente no ano de 2005, foi criado
o CEFAPRO de Tangará da Serra Decreto de nº6824 de 30/11. No ano de 2008 foram
criados os dois últimos CEFAPROs – Primavera do Leste e Pontes e Lacerda Lei nº
9072 de 24/12/2008, totalizando 15 Unidades Administrativas do Estado de Mato
Grosso para trabalhar a Formação Continuada. Os CEFAPROS considerados de grande
porte possui mais de 50 escolas sob sua responsabilidade.
Essa tomada de decisão política da Secretaria de Estado de Educação do Mato
Grosso, para investir na criação e estruturação dos Centros de Formação e Atualização
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do Professor, pode ser conferida na Portaria nº02/1998 – SEDU/MT, que dispõe sobre a
estrutura administrativa e pedagógica do CEFAPRO:
§ 1º A Formação Continuada de Professores caracteriza-se pela
atividade realizada em serviço, apoiando-se em reflexões, estudos,
projetos e pesquisas que irão contribuir para um constante repensar,
propiciando a reconstrução da prática docente (MATO GROSSO,
1998).

O Decreto nº2007/1997, Art. 2º, dispõe como finalidade do CEFAPRO,
desenvolver projetos de formação continuada para professores da rede pública de
ensino, programas de formação de professores leigos e projetos pedagógicos para
qualificação dos profissionais da educação.
A proposição política de centros de formação, embora assegurada pelo referido
Decreto, não reconhece sua autonomia, nem recursos próprios para sua manutenção e
expansão. Com perfil de escola, com atribuições específicas, conferidas na Portaria
nº48/1998 de 26 de Janeiro de 1998, estabelece no primeiro artigo, que o Centro poderia
funcionar junto a uma Unidade Escolar Estadual já existente ou em prédios específicos
para o seu funcionamento.
Ainda em 1998, a SEDUC/MT publicou a proposta do Centro de Formação e
Atualização do Professor, definindo o que deveria ser a identidade dele: os seus
objetivos, os procedimentos metodológicos da formação inicial e continuada, os
critérios de implantação do Centro, as condições de ingresso e as competências da
SEDUC.
Durante os dois primeiros anos de funcionamento e oficialização das atividades,
o CEFAPRO dedicou-se à Formação Continuada dos professores dos anos iniciais,
segundo os objetivos do documento de referência, apresentam-se:
1-Desenvolver no CEFAPRO um programa de formação continuada
com proposta curricular que permita a preparação do profissional
competente para trabalhar nas séries iniciais, tendo como referencia o
Sistema Publico de Ensino, ao mesmo tempo em que possibilite o
prosseguimento dos estudos em nível superior;
2-Desenvolver programas para formação de professores leigos nos
pólos onde o CEFAPRO estiver implantado, a partir do diagnóstico
das reais necessidades;
3-Estabelecer uma política de acompanhamento ao professor, no seu
ambiente de trabalho, no sentido de mantê-lo permanentemente
atualizado, através de projetos, de acordo com as necessidades e
dificuldades que se apresentam no cotidiano da prática docente;
4-Elaborar e desenvolver projetos e programas visando à política de
formação continuada, com os diversos graus de ensino, com as IES –
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Instituições de Ensino Superior, municípios e professores da Rede
Pública;
5-Caracterizar a prática docente como integradora do curso de
formação continua, refletindo e partilhando as experiências
desenvolvidas, ampliando a percepção em torno dos problemas do
cotidiano da realidade escolar, da profissão e do mundo do trabalho.
(SEDUC/MT, 1999, p.16-17).

Os CEFAPROs se afirmam assim na sua autonomia do seu trabalho e na
execução das políticas da SEDUC/MT, essa autonomia é a possibilidade de estabelecer
princípios e regras para ação, reconhecendo e internalizando os valores do contexto ou
problematizando e substituindo aqueles que não se mostravam consistentes (RIOS,
2001. p. 124).
Os CEFAPROs se articulam e realizam a implementação do atendimento da
realidade das escolas públicas, na autonomia e liberdade de estabelecer um diálogo
comprometido com as unidades escolares para aproximação das ações de formação
continuada (SEDUC-MT, 1999, p. 136). Enfim, os CEFAPROs passaram a ser
considerados “referências das Políticas de Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso” (Art. 1º, Portaria nº 47/99 –
SEDUC/GS/MT, Diário Oficial do Estado 23/07/1999).
No mesmo documento, no Art. 2º, traz as mudanças, ou seja, a adequação dos
CEFAPROs para atender a novas necessidades de demanda do Sistema Público de
Ensino. Demanda da Lei Complementar nº50/1998 – Lei Orgânica dos Profissionais da
Educação Básica-LOPEB, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação
básica, como qualificação dos servidores nos cargos técnico-administrativos
educacionais e de apoio administrativo, que deveria ser promovido pela SEDUC com
um prazo máximo de oito anos, ou seja, até o ano de 2006 (1998-2006), período em que
todos os profissionais deveriam estar qualificados e requalificados, mesmo aqueles
servidores que já tivessem o 2º Grau, ou curso superior, deveriam cursar o Projeto Arara
Azul (§1º, Art. 84, Lei Complementar 50/98).
Ainda em relação à função dos CEFAPROs, a SEDUC/MT, publica a terceira
Portaria nº53/99 – SEDUC/GS/MT de 11/08/1999, redesenhando a nova configuração
para função do CEFAPRO:
Art. 1º - Executar os projetos da Secretaria de Estado de Educação.
Segue o documento informando a constituição do Centro como
unidades escolares que congregarão projetos e programas de formação
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e qualificação sob as diretrizes e orientações da SEDUC/MT na região
de sua abrangência. (MATO GROSSO, 1999)

A SEDUC/MT, no ano de 2003, propõe um novo organograma, criando uma
Superintendência para as diretrizes e orientações do CEFAPRO, Superintendência de
Desenvolvimento de Formação – SDF que passa a ter uma equipe e consultorias para
atender os CEFAPROs. Sendo assim, as funções também se reconfiguram: fomentar as
políticas oficiais de Educação do Estado de Mato Grosso, diagnosticar as necessidades,
apoiar e propor ações formativas junto as Escolas da Rede Pública, mediar as
especificidades formativas dos professores e da Rede Pública de Educação do Estado de
Mato Grosso, fortalecendo e implementando a Rede de Formação.
As atividades formativas ocorrem tanto na sede do CEFAPRO, como no
acompanhamento em visitas às Unidades de Ensino e em municípios pertencentes ao
polo do centro, sendo o procedimento comum a todos os quinze CEFAPROs. Assim a
SEDUC/MT e a SUFP disponibilizam recursos, orientam as atividades e caracterizam a
organização das ações de fortalecimento da política de formação por meio dos centros.

CEFAPRO: funções políticas e ações formativas

Para uma Formação Continuada apoiada nas funções do CEFAPRO, no ano de
2003, a SDF, que passa a ser denominada de Superintendência de Formação dos
Profissionais da Educação Básica-SUFP, apresenta o Projeto “Sala de Professor”, uma
proposta de trabalho voltada para a formação continuada do professor na própria escola
e visa organizar os professores em seu interior, formando grupo de estudos, fortalecendo
a implementação do trabalho em equipe e, concomitantemente, do Projeto Político
Pedagógico das unidades escolares.
O documento da política pública (2010) apresenta o projeto de formação já
denominado “Sala do Educador” em resposta à Lei nº12.014/2009 que altera o Art. 61
da LDB 9394/96, com finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que
devem ser considerados profissionais da educação.
O Projeto Sala do Educador tem como finalidade criar espaço de
formação e reflexão, de inovação, de pesquisa, de colaboração, de
afetividade, etc, para que os profissionais docentes e funcionários
possam, de modo coletivo, tecer redes de informações,
conhecimentos, valores e saberes apoiados por um diálogo

ISSN 2177-336X

8472

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

10

permanente, tornando-se protagonistas do processo de mudança da sua
prática educativa. (Mato Grosso, 2010).

O Projeto tem como objetivo fortalecer as escolas como espaço formativo, com o
comprometimento

coletivo,

na

busca

da

superação

das

fragilidades

e,

consequentemente, na construção de aprendizagens. Considerando o compromisso que
todos têm pela educação e acreditando que é possível construir uma cultura de formação
voltada para as práticas pedagógica. A proposta de formação de cada unidade escolar
deve ser elaborado por uma ação coletiva, acompanhado pelo Coordenador Pedagógico
da escola, com orientações e parecer de aprovação do Professor Formador do
CEFAPRO.
Após oito anos de sua criação, no ano de 2005, os CEFAPROs foram
transformados em Unidades Administrativas pela Lei nº 8.405 de 27 de dezembro de
2005. Essa Lei definiu a finalidade do CEFAPRO como sendo a formação continuada, a
inclusão digital e o uso de novas tecnologias na prática pedagógica dos professores da
educação básica da rede pública estadual de ensino. Essa Lei foi regulamentada pelo
Decreto nº 1395 de 16/06/2008. Por essa finalidade, as ações do Núcleo de Tecnologia
Educacional-NTE, instituído pelo decreto nº 2.116/1998, passam suas atividades para o
quadro do CEFAPRO.
Por meio do Decreto nº1395/2009 – 16/06/2009, todos os CEFAPROs no
Estado de Mato Grosso são regulamentados, sendo quinze Unidades localizadas em
quinze polos distintos. Assim a Formação Continuada dos Profissionais da Educação
Básica passa a ser planejada e executada conforme a matriz curricular e o calendário de
atividades do CEFAPRO, atendendo as necessidades das escolas públicas e das
Políticas Educacionais da SEDUC/MT.
O documento que norteia as ações dos CEFAPROs, (Diretrizes e Orientações da
SUFP/SEDUC/MT), apresenta os objetivos das funções do Centro de Formação:
1- Disseminar as políticas oficias de educação do Estado de Mato
Grosso;
2- Diagnosticar as necessidades, apoiar e propor ações formativas
junto as escolas da rede estadual;
3- Mediar as necessidades formativas dos professores e das políticas
oficiais, fortalecendo e dinamizando a rede de formação;
4- Elaborar, acompanhar e avaliar o projeto de formação continuada
dos professores do ensino fundamental da rede estadual de educação,
contribuindo para o desenvolvimento da profissionalidade docente;
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5- Estimular, divulgar e realizar ações inovadoras, através da troca de
experiências educativas, da reflexão e pesquisa sobre a própria
realidade educativa;
6- Diagnosticar as necessidades e propor projetos de áreas
especificas, visando à qualidade do ensino e da aprendizagem,
respondendo a necessidade de melhorar os projetos formativos e coresponsabilizar todos os envolvidos nesse processo. (SEDUC-MT,
2010).

As Prioridades do Programa de acompanhamento ao professor no seu ambiente
de trabalho se fundamentam no sentido de mantê-lo permanentemente atualizado,
através de projetos e atividades, conforme a necessidade que se apresentam no cotidiano
da prática docente.

Considerações iniciais

O recorte feito para esta pesquisa tem interesse em contextualizar o processo
histórico do CEFAPRO, identificar o acompanhamento dos processos de formação
continuada dos professores, pautado nos estudos/pesquisa e produções que possibilitam
registrar as ações que indicam/reconhecem que o CEFAPRO é um pilar das Políticas
Públicas para Educação do Estado de Mato Grosso. Dada a importância dos
CEFAPROs como referência da Política Pública de Educação, na perspectiva
colaborativa (DAVIS, NUNES e ALMEIDA, 2011) que tem a escola como lócus da
Formação Continuada para os Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso.
As iniciativas desempenhadas pelo CEFAPRO/SEDUC, no campo das Políticas
Publicas de Formação Continuada, são consideradas “bom exemplo” e “inovadoras”,
segundo pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, 2011.
Pelo documento que define a Política de Formação dos Profissionais da
Educação Básica do estado de Mato Grosso – (MATO GROSSO, 2010), é possível
conhecer e estabelecer uma apreciação aos aspectos: da Identidade Institucional dos
CEFAPROs, das funções dos Centros e do Perfil do Professor Formador, que estará
desempenhando as ações identificadas no referido documento. É importante lembrar o
compromisso do documento no que se refere ao direito dos profissionais sobre o seu
desenvolvimento profissional
O documento (MATO GROSSO, 2010) confirma os princípios norteadores para
os CEFAPROs: a indissociabilidade entre ensino e pesquisa na formação de
professores, a qual deve ser permanente, tomando como foco de estudos a
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problematização, a pesquisa a produção do conhecimento sobre o cotidiano da sala de
aula, da profissão docente e do mundo do trabalho. É nesse viés que o CEFAPRO deve
ser compreendido como um espaço de formação que possibilita os encontros valiosos e
significativos de aprendizagens articuladas à formação inicial e continuada nas redes
públicas de ensino, para atualização e concepção do conhecimento, da pesquisa e da
produção.
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A POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO ESTADO DE
MATO GROSSO: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES
FORMADORES

MATSUOKA, Sílvia (Cefapro-Roo/Seduc-MT)

Resumo
Este artigo visa relatar sobre uma pesquisa acerca da Política Pública de Formação
Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso e o processo de
desenvolvimento profissional de Professores Formadores que atuam em centros de
formação de professores. O Professor Formador de professor é o profissional efetivo da
rede estadual de ensino, que se insere nos Cefapros por processo seletivo, e passa a
atuar na mesma rede de ensino como formador de professor por área de conhecimento
ou por modalidade de ensino, cuja principal função é acompanhar a formação
continuada dos profissionais da educação. A complexidade do objeto de pesquisa
exigiu uma abordagem qualitativa, sendo utilizados procedimentos de investigação
como o grupo focal com formadores de um dos centros de formação, a entrevista com
gestores responsáveis pela implantação da política de formação no estado, a análise de
relatórios de formadores e a observação sistemática do desempenho da função de
formador. Os dados foram tratados pelos conceitos de dialogia de Mikhail Bakthin e de
interação de Levy Vygotsky, sendo o descritor de investigação a relação do formador
com o seu desenvolvimento profissional. Os fundamentos teóricos para essa pesquisa
foram subsidiados, principalmente, pelos estudos de Carlos Marcelo (1999; 2009),
Francisco Imbernón (2009) e Marguerite Altet (2003). O Professor Formador atua como
um agente de mudança na política pública de formação continuada e um
(trans)formador da formação de professores.
Palavras-Chave: Política pública de formação continuada. Formador de Formador.
Desenvolvimento profissional

Introdução
O artigo visa relatar parte de uma pesquisa acerca do processo de
desenvolvimento profissional de Professores Formadores de Professores que atuam na
formação continuada.
Os Professores Formadores (PF) são personagens educacionais originários da
Política Pública de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do estado de
Mato Grosso, desde o decreto n°2007/97 de 29 de dezembro de 1997 que permitiu o
surgimento de Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação
Básica-CEFAPRO, sendo estes reconhecidos pela Lei n° 8.405 de 27 de dezembro de
2005.
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O documento intitulado Política Pública de Formação Continuada dos
Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (2010) regulamenta a política de
formação de professores do estado e o perfil do profissional que atuará como formador
de professor em centros de formação de professores. Esses centros são órgãos
administrativos que se constituem de uma equipe gestora (Diretor, Coordenador de
Formação e Secretária) e Professores formadores por área de conhecimento e
modalidades de ensino, e são equipados de biblioteca, auditórios e de laboratório de
informática.
De acordo com o documento da política de formação (2010), o PF é o
responsável por implementar a política de formação nas escolas e de acompanhar a
formação continuada dos profissionais da educação, sendo estes, professores e
funcionários da escola. Diante desse papel fundamental destinado ao PF pela Política de
Formação, tornou-se imprescindível investigar de que forma o professor desenvolve
suas capacidades profissionais para desempenhar as funções a ele determinadas.
A investigação utilizou de abordagem qualitativa exigida pela complexidade do
objeto de pesquisa, bem como de procedimentos metodológicos como a análise de
documentos acerca da política de formação, a análise de relatórios de PFs, o grupo focal
com cinco PFs de um dos centros, a entrevista com gestores dos órgãos administrativos
da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso –Seduc-MT e a observação
sistemática do desempenho da função de acompanhamento da formação continuada em
uma escola.
Dentre os indicadores da investigação, este artigo analisará somente a relação
que o PF estabelece com os professores da escola durante o acompanhamento da
formação continuada. Esse processo foi considerado o momento em que o formador se
encontra em desenvolvimento profissional. O indicador do PF em desenvolvimento, foi
analisado pelas teorias da interatividade de Mikhail Bakhtin e de Levy Vygotsky, bem
como do conceito de dialogia de Bakhtin.
Os autores que subsidiaram o conteúdo teórico da pesquisa foram,
principalmente, Carlos Marcelo (1999, 2009), António Nóvoa (2009, 2011), Francisco
Imbernón (2011), Marguerite Altet (2003), Denise Vaillant (2003).
O texto se divide em duas seções básicas: a primeira define quem é esse novo
personagem que surge com as iniciativas de reformas no campo da formação de
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professores à luz dos estudos dos autores dessa temática e a segunda analisa a relação
dialógica entre o PF e os professores durante a formação continuada na escola.

O desenvolvimento profissional do Professor Formador: relações com a Política
Pública de Formação de Professores

A Política Pública de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
Básica de Mato Grosso declara sua adesão à formação continuada na perspectiva
colaborativa, que considera a escola como lócus de formação de professores (DAVIS,
NUNES e ALMEIDA, 2011). No contexto da educação do estado de Mato Grosso,
inclui-se nessa condição de formação continuada os funcionários das escolas pela Lei nº
12.014 que os integra à categoria de profissionais da educação.
Sobre a formação continuada na perspectiva colaborativa, Marcelo Garcia
(1992) declara
a cultura colaborativa supõe uma aposta para romper o isolamento dos
professores mediante a criação de um clima que facilite o trabalho
compartilhado e que está fundamentado em um acordo a respeito dos
valores e princípios que se há de perseguir pela escola, em uma
concepção da escola como o contexto básico para o desenvolvimento
profissional. (MARCELO GARCIA, 1992, p.22)

Fullan e Hargreaves (2000) também afirmam que o trabalho docente é solitário,
em decorrência da sobrecarga de atividades dos professores, com horários muito pouco
flexíveis na organização escolar e a própria história da profissão docente. Os autores
alertam para a existência de atos colaborativos entre os docentes, que não significa uma
cultura colaborativa na escola. É preciso ficar atento ao nível de interação e de
compartilhamento de experiência entre eles.
Pérez Gómez (2001) assevera que há uma cultura já vigente de isolamento dos
docentes e extremamente transmissiva, daí implementar uma cultura colaborativa entre
os profissionais da educação nesse ambiente escolar é o principal desafio do PF, pois
exige dele habilidades que estão em desenvolvimento e precisam ser utilizadas em suas
tarefas diárias.
As necessidades formativas do PF voltadas para o desenvolvimento de
capacidades dialógicas e interativas se evidenciam com a concepção de formação
continuada resumida no documento que regulamenta a política de formação (MATO
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GROSSO, 2010, p.13), alicerçada “na articulação da formação inicial com a prática
escolar, na formação em serviço vinculada a uma prática de aprendizagem ao longo da
vida e na formação do profissional reflexivo, investigativo, colaborativo e capaz de
ações educativas em equipe”.
O desenvolvimento profissional contextualizado no local de trabalho é defendido
por autores como Carlos Marcelo (2009) e Francisco Imbérnon (2011) quando declaram
ser imprescindível a valorização da escola como lócus de formação continuada.
De acordo com D´Ávila (2008),

A prática docente é, portanto, um lócus de formação e produção de
saberes. Em seu confronto com a prática e com as condições e
exigências concretas da profissão, os professores estão continuamente
produzindo saberes específicos, conhecimentos tácitos, pessoais e não
sistematizados, que, relacionados a outros tipos de conhecimento,
passam a integrar a sua identidade de professor, constituindo-se em
elementos importantes nas práticas e decisões pedagógicas, inclusive
renovando a sua concepção sobre ensinar e aprender. (D`ÁVILA,
2008, p.38) (grifo meu)

Para enfrentar esse desafio, o perfil do PF foi definido pela política de formação
da seguinte maneira

O professor formador do Cefapro deve ser um pesquisador e um
produtor de conhecimentos sobre a educação, sobre o que e como
ensina, investigando na e sobre a prática. Deve estar preparado para
permitir que o Cefapro seja realmente um espaço de formação e atue
como referência de apoio teórico-metodológico ao profissional que
está na escola.(MATO GROSSO, 2010, p.21)

O perfil do formador de formador vem acompanhado de uma imagem do
formador como um “agente de mudança” (VAILLANT e MARCELO, s/d), portanto,
isso torna sua identidade profissional absolutamente mutável, sem um perfil definido
previamente, uma vez que sua profissionalidade de formador de formador depende de
diversos fatores, uma vez que suas funções decorrem de diferentes processos advindos
tanto das políticas de formação, quanto das práticas formativas dos professores.
Pelas teorias de Mikhail Bakhtin (2003) e de Levy Vygotsky acerca da interação
e da dialogia do discurso, pode-se afirmar que a relação entre formador e professor da
escola é dialógica, uma interação verbal mediada pela linguagem, que por sua vez,

ISSN 2177-336X

8480

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

18

transforma-se em interação simbólica, por estarem os sujeitos inseridos em contexto
histórico e sociocultural.
De acordo com a pesquisa, o PF dos Cefapros compreende as dificuldades de
suas funções, no entanto, reivindica uma formação que atenda suas necessidades
formativas, principalmente, com relação aos saberes profissionais. Os saberes que
fundamentam

sua

profissão

de

formador

de

formador

e

constituem

sua

profissionalidade, que, segundo Beillerot, Vaillant e Marcelo, estão vinculados à
aprendizagem do adulto, ou como mostram Placco (et al), à aprendizagem do adulto
professor.
Altet (2003) diferencia o ofício de professor e o de formador, uma vez
que os formadores compreendem as diferenças entre o ato de ensinar e o de
formar ao reivindicarem sua profissionalização, como o público alvo, os
objetivos de formação, os conteúdos trabalhados na formação, os dispositivos
necessários, o tempo, o espaço, a rede de comunicação, os saberes didáticos,
os saberes originários das ciências da educação, da psicologia da
aprendizagem, da sociologia, os saberes da aprendizagem dos adultos e os
saberes da gestão de grupos, da formação e acompanhamento.
A autora afirma que

é reconhecendo-se a legitimidade de um corpo com um estatuto de
formador que tenha essa tripla especialização, a qual articula de modo
particular a especialização da prática de ensinar, a especialização da
engenharia de formação de adultos e a especialização da análise de
práticas e da pesquisa, que a instituição facilitará a profissionalização
desses formadores.(ALTET, 2003, p.77)

A profissionalização do PF do Cefapro ainda é um processo em construção, bem
como a constituição de sua profissionalidade que se desenvolve “na prática e a partir da
reflexão sobre ela, predominantemente em contexto de formação continuada”
(GASTALDI, 2013, p.92).

O desenvolvimento profissional do Professor Formador dos Cefapros: relações
dialógicas
De acordo com a Política Pública de Formação do estado de Mato de Grosso, a
formação continuada dos profissionais de cada unidade escolar ocorre dentro de sua
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jornada de trabalho, semanalmente. O coletivo da escola fica responsável por
diagnosticar os problemas do processo de ensino e de aprendizagem e elaborar um
projeto de formação, denominado Projeto Sala do Educador (SE), para ser desenvolvido
ao longo do ano, com uma carga horária mínima de 80 horas.
O Projeto Sala do Educador é avaliado e acompanhado por um PF que
desempenha o papel de apoio externo da formação continuada dos profissionais da
unidade escolar. Cabe ao formador orientar a equipe gestora e diagnosticar, junto com
ela, as necessidades formativas dos professores e funcionários.
Para analisar o desenvolvimento profissional do PF em relação à demanda
formativa das escolas, o procedimento metodológico utilizado pela pesquisa foi a
observação sistemática de 32 horas do acompanhamento da formação continuada dos
professores de uma escola por uma Professora Formadora – PF(A).
O acompanhamento da formação continuada na escola exige do PF
diversas

habilidades

(MARCELO,

1992)

de

ordem

gerais

(facilidade

interpessoal, movimentação e organização de grupo, ensinar adultos), ou de
ordem socioemocional (ganhar confiança, desenvolver relações afetivas,
mediar em conflitos, confrontação, colaboração), ou ainda de ordem das
tarefas (diagnosticar necessidades formativas dos professores, do grupo,
coordenar atividades de formação, o tempo, as ações das pessoas).
Segundo Beillerot(1996), o formador de formador é essencialmente um
mediador da situação de aprendizagem do professor, portanto, a mediação é a habilidade
mais importante para o PF desempenhar a função de acompanhamento e assessoramento
da formação continuada dos professores na escola. Desempenhar o papel de
acompanhamento da formação continuada dos professores a partir de uma concepção de
formação que visa à epistemologia da prática pelo coletivo, em uma perspectiva
colaborativa, constitui-se uma demanda formativa também para o PF.
Os

momentos

da

Sala

do

Educador

permitiram

observar

o

desenvolvimento profissional do PF, no movimento da mediação do formador,
que pode ser ilustrado em dois momentos:
A. Em um encontro da Sala do Educador, a coordenação organiza o
grupo de professores para refletir acerca das fragilidades que os resultados da
avaliação institucional apontaram. Uma das fragilidades se concentrava na
participação dos profissionais da escola na SE, alguns consideravam que
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somente a presença não era o suficiente para o desenvolvimento do projeto de
formação.
A PF(A) intervém lembrando que esse aspecto do projeto já havia sido
um item da orientação da formadora:
Quando nós discutimos, na época da elaboração do PSE, e eu
tenho isso no meu relatório, da avaliação do projeto de vocês,
eu questiono isso no meu relatório. E eu questionei sobre a
participação, e perguntei como vocês iriam avaliar o SE. Eu
perguntei se só a presença iria bastar, ou a avaliação do PSE
também iria exigir uma participação, uma ação mais ativa, mais
proativa no SE. Eu pedi que refizessem uma reformulação da
parte da avaliação da SE. E, se não me engano, é no projeto
de vocês que há uma exigência de relatórios, por parte dos
professores, que era uma das ações de participação sobre o
SE. (PF(A)-G1, 2014)

A PF(A) antecipou o problema do não engajamento de alguns professores na
formação continuada, quando questionou a avaliação da participação de cada professor
no momento da elaboração do projeto, demonstrando a importância da mediação do
formador durante o desenvolvimento do projeto de formação, cujos objetivos iniciais e
as ações desenvolvidas para o projeto nem sempre são coesas.
B. O procedimento metodológico para a Sala do Educador é o relato de
experiência dos professores para refletirem a prática pedagógica. Sobre essa ação, o
acompanhamento da PF(A) evidenciou que na formação continuada dos professores,
embora houvesse o momento do relato da experiência do professor sobre sua prática
pedagógica, a análise pelo próprio professor de sua prática, ou mesmo pelo grupo ainda
não se concretizava.
Na Sala do Educador, uma professora relata a sua prática pedagógica e
reclama que os alunos não conseguiram desenvolver a atividade proposta por
ela. A maioria dos professores reafirma a reclamação da colega que os alunos
não se preocupam em realizar as atividades. Nesse momento, não houve uma
reflexão crítica sobre o processo de ensino e nem da aprendizagem, o que
houve foi uma constatação de que os alunos não se interessam por aprender o
conteúdo, qualquer que fosse ele.
A PF(A) intervém, questionando qual teria sido o exercício que a
professora havia proposto aos alunos, ao que ela responde
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Levei um texto sobre vermes, porque era o que a gente tava
trabalhando e pedi pra eles lerem e tirarem o tema principal.
Mas eles não se interessaram em fazer. (Professora)

Os colegas da professora também comentaram que facilitavam ao máximo as
atividades e nem assim os alunos se interessavam. Entretanto, a PF(A) inicia um diálogo
com a professora: “Desculpe, gostaria de entender, o que você estava trabalhando com
os alunos?”, pergunta a formadora. Ao que a professora responde: “trabalhava sobre os
vermes, comentei sobre vermes na aula anterior”. A formadora insiste: “E você deu aos
alunos um texto que tratava de quê?”. A professora responde com expressão de
curiosidade pela pergunta: “Sobre vermes!”. A PF(A) prossegue: “E você pediu a eles
que encontrasse o tema principal do texto que era sobre o quê?”. A professora
demonstra, nesse momento, entender os questionamentos da formadora. A professora
responde meio sem jeito: “Sobre vermes, né!”. A professora concluiu que seria
necessário rever seu planejamento e as propostas de atividades aos alunos.
A posição do enunciador do discurso sobre a sua prática limitava a
análise das suas ações, ou seja, o professor suprimia os dados sobre o
processo de ensino e atribuía ao aluno toda a responsabilidade pelos
problemas da não aprendizagem. Agyris e Schön (1974, pp.32-33) explicam
que para não haver mudança na realidade escolar, nós “suprimimos os dados
incômodos” e “mudamos as funções ou atribuímos a alguém”.
O discurso entre os professores sobre a prática é recorrente na Sala do
Educador,

entretanto,

recai

sempre

sobre

justificativas

da

falta

de

aprendizagem, ao invés de se ater em explicar o processo de ensino. A
“proteção coletiva” dessa prática torna a reflexão crítica sobre a prática
pedagógica um processo difícil, e se torna um entrave para o PF implementar a
mudança.
A concepção dialógica permite compreender o relato dos professores,
como o fato de que os discursos sobre sua prática advêm de diversas relações
que estabeleceram e estabelecem diariamente na escola. Essas interações
contribuem para construir o professor que se apresenta pelo relato, ou que se
quer representar por ele.
Na concepção de linguagem de Bakhtin (2003), a alteridade define o ser
humano, ou seja, o Outro é imprescindível para compreender o homem em
suas relações. Essa concepção de linguagem explica que o diálogo entre
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interlocutores é fundado na interação, que o sentido de um texto depende das
relações entre eles e que existe algo anterior à subjetividade observada no
discurso, a intersubjetividade, o elemento fundador da linguagem que constrói
o próprio sujeito.

Considerações parciais

O desenvolvimento profissional do Professor Formador do Cefapro assume
múltiplas facetas que exigem diferentes formas de aquisição de capacidades para
desempenhar a função de formador de formador na formação continuada de professores.
A relação que o PF estabelece com a Política Pública de Formação Continuada
dos professores estabelece seu perfil e suas funções, contudo, não consegue
compreender as necessidades formativas dos saberes profissionais do formador como a
aprendizagem do adulto professor.
As necessidades formativas advindas da relação que o PF estabelece com os
professores da escola, na Sala do Educador, como a mediação das situações de
aprendizagem docente fica sob a responsabilidade individual de cada formador, uma vez
que a construção de sua profissionalidade e de sua identidade se realiza no fazer do
formador.
É imprescindível que a formação do PF do Cefapro seja organizada de maneira
que propicie a autoformação (MARCELO, 1999) coletiva e individual. Individual
porque cada formador precisa desenvolver a sua profissionalidade a partir da sua
autoavaliação, e coletiva, porque o compartilhamento das experiências dos formadores
permitirá ao coletivo produzir suas teorias acerca da profissão.
A autoformação coletiva fortalecerá a ação dos PFs nas escolas e a formação
continuada

dos

professores

terá

melhores

chances

de

avançar

em

seus

compartilhamentos e assegurar uma política de formação na perspectiva colaborativa.

Referências
ALTET, M. Qual(Quais) profissionalidade(s) dos formadores em formação
contínua? Por um perfil poliidentitário. In: ALTET, M., PERRENOUD, P. e
PAQUAY, L. (e col.). A profissionalização dos formadores de professores. Porto
Alegre: Ed. Artmed, 2003.

ISSN 2177-336X

8485

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

23

ARGYRIS, C. y SCHÖN, D. A. Theory in Practice: increasing Professional
Effectiveness, Jossey-Bass, Nueva York, 1974. In: DAY, C. Formar Docentes:
cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el profesorado. Madrid: Narcea,
2005.
BAKHTIN, Mikail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003
BEILLEROT, Jacky. La Formacion de Formadores: entre la teoria y la práctica.
Buenos Aires-Argentina: Ediciones Novedades Educativas, 1996.
DAVIS, C.L., NUNES, M.M.R e ALMEIDA, P.C.A.(Coords.) Formação
continuada de professores: uma análise das modalidades e das práticas em
estados e municípios brasileiros. Relatório realizado pela Fundação Carlos
Chagas, 2011.
D’ÁVILA, Cristina. Formação docente na contemporaneidade: limites e desafios.
Revista FAEEBA – Educação e Contemporaneidade. v.17, nº30, Salvador,
jul./dez.2008. pp.33-42
FULLAN, M. e HARGREAVES, A. A escola como organização aprendente: buscando
uma educação de qualidade. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
GASTALDI, M. V. Um olhar para a formação de formadores na formação continuada
na educação infantil. Revista Acadêmica de Educação do ISE Vera Cruz (VERAS). São
Paulo, v.3,n1, 2013. ISSN 2236-5729.
IMBERNÓN, F. Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a
incerteza. 9ª.ed. São Paulo: Editora Cortez, 2011(Coleção Questões da nossa época,
vol.14)
MARCELO, C. Formação de Professores: para uma mudança educativa. PortoPortugal:Editora Porto, 1999. Coleção Ciências da Educação Século XXI.
MARCELO GARCIA, C. Formação de Professores: novas perspectivas baseadas na
investigação sobre o pensamento do professor. In: NÓVOA, A. Os professores e sua
formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p.53-76
MARCELO, C. e VAILLANT, D. Desarollo Professional Docente. Como se aprende a
ensenãr? Madrid: Narcea, 2009.
MATO GROSSO. Secretaria de Educação e Cultura. Decreto no 2.007/1997, que
dispõe sobre a criação de Centros de Formação e Avaliação do Professor. Cuiabá:
SEDUC, 1997.
______. Secretaria de Educação e Cultura. Lei no 8.405/2005, que dispõe sobre a
estrutura administrativa e pedagógica dos Centros de Formação e Atualização dos
Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Cuiabá: SEDUC, 2005.
NÓVOA, A. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: EDUCA, 2009.

ISSN 2177-336X

8486

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

24

PÉREZ, G. O pensamento prático do professor- a formação do profissional como
profissional reflexivo. In: NÓVOA, A. O professor e a sua formação. Lisboa: Dom
Quixote, 1992.
PLACCO, V. N. e SOUZA, V. L. T. (orgs.) Aprendizagem do adulto professor. São
Paulo: Edições Loyola, 2006.
VAILLANT, D. e MARCELO, C. Las Tareas del Formador. Málaga: Ediciones Aljibe,
s/d.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. 4ª.ed. São Paulo: Martins Fontes,
1991.

POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: OS
RESULTADOS DO PIBID NA VOZ DE PROFESSORES EGRESSOS
Gláucia Signorellii – UFU-MG/PUC-SP
Marli André – PUC/SP
Resumo
O objetivo deste estudo é discutir as percepções que professoras iniciantes, egressas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, têm do programa e
quais implicações para a prática dos professores no início da carreira. O problema que
orientou a pesquisa gira em torno dos resultados efetivos que a participação no Pibid
trouxe à prática dos professores iniciantes. A metodologia utilizada foi a de abordagem
qualitativa, com dados coletados por meio de grupos de discussão com doze professoras
iniciantes, ex-pibidianas e egressas do curso de Pedagogia de uma universidade pública
federal do estado Minas Gerais. Atuam na educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental, em escolas públicas estaduais e municipais de uma cidade do
interior do estado. Os resultados evidenciaram que as atividades no interior de um curso
de formação de professores precisam, necessariamente, passar pelo campo de atuação
profissional e implementar ações que dialoguem com a realidade e problematizem as
práticas, para que os licenciandos possam construir conhecimentos profissionais e criar
articulações cada vez mais profundas entre a teoria, a prática e a realidade escolar.
Acreditamos que a aproximação das professoras iniciantes ao campo de atuação
profissional proporcionada pelo Pibid, ajudou-as a compreender a lógica teórico-prática
da formação e a responder, com conhecimento e criatividade, aos problemas e
necessidades da prática pedagógica que desenvolvem. Inferimos que o Pibid como uma
política pública de formação de professores desenvolvido por meio da iniciação à
docência tem produzido resultados efetivos à formação, mas, também, à prática das
professoras iniciantes, ex-pibidianas.
Palavras-chave: Formação de professores. Pibid. Políticas Públicas.
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Introdução

O objetivo deste estudo é discutir as percepções que professoras iniciantes,
egressas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid têm do
Programa e quais implicações para o início da carreira.
Sabe-se que o Pibid é uma política pública de formação de professores, instituída
pelo Decreto nº 7.219 de 24 de junho de 2010, consubstanciado em um Programa de
iniciação à docência, de âmbito nacional, que tem por finalidade contribuir para o
aprimoramento da formação de professores em nível superior e para a melhoria da
qualidade da educação básica pública brasileira. Oferece bolsas a professores das
universidades participantes e das escolas parceiras e bolsas de iniciação a docência a
estudantes de licenciatura para que, durante a formação, tenham a oportunidade de
participar de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no
processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2013).
O Pibid apresenta grande envergadura no cenário educacional brasileiro, tanto
no aspecto quantitativo pelo número de instituições e bolsistas que alcançou até 2014
(284 instituições formadoras, 855 campi, 90.254 bolsistas)ii, como qualitativamente.
Conforme os dados da avaliação externa do Programa, ocorrida em 2014, o Pibid já
vem sendo “considerado como uma das melhores iniciativas em política coadjuvante à
formação inicial de professores para a educação básica (GATTI, ANDRÉ, et al, 2014, p.
111).
Desde 2008 até o momento, após quase oito anos de implementação do Pibid, as
discussões levantadas em torno do Programa em todo o país, em seminários e
congressos, tanto nacionais como regionais e locais, publicações em periódicos, teses e
dissertações, segundo Gatti, André et al (2014, p. 15), têm indicado “os efeitos do
Programa junto a comunidade acadêmica e as implicações diretas da parceria
universidade e escolas sobre a formação do futuro professor.”
Alguns dos estudos mencionados pelos autores, podem ser destacados, como o
estudo de Canan (2012) que trata das contribuições do Pibid para a valorização e
qualificação dos futuros professores da educação básica; a dissertação de Ribeiro (2013)
que trata das percepções de licenciandos sobre as contribuições do Pibid para a
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formação inicial; o estudo de Ambrosetti et al (2015) que se refere a aproximação entre
universidade e escola e a promoção de condições favoráveis a inserção dos professores
em formação no ambiente escolar, entre tantos outros estudos (pesquisas e relatos de
experiência) dessa natureza. Observamos que esses estudos expressam resultados do
valor que o Programa vem agregando à formação de professores e seus efeitos positivos
têm sido bastante contundentes para sua consolidação como política pública de
formação de professores.
No entanto, acreditamos que é preciso avançar para além dos resultados que o
Programa produziu até o momento e considerar outra face, a dos resultados produzidos
na prática docente de ex-pibidianos. Assim, é propósito deste estudo, conhecer e
analisar os efeitos que a participação no Pibid tem produzido na prática dos professores
iniciantes na carreira, pela voz desses professores.
O problema que orientou a pesquisa gira em torno dos resultados efetivos que a
participação no Pibid trouxe à prática dos professores iniciantes, considerando que há
um debate presente no contexto da formação de professores e início da carreira, devido
aos problemas históricos que envolvem esses dois campos, sendo alguns deles:
formação desvinculada da prática pelo distanciamento entre universidade e escolas
(ZEICHNER, 2010); déficit de qualidade dos conhecimentos disciplinares dos cursos e
sua insuficiente articulação com o conhecimento pedagógico e a prática docente
(VAILLANT, 2006); condições inadequadas do trabalho do professor, baixa
remuneração, poucos incentivos na carreira, formação continuada desvinculada da
realidade dos professores e alunos (GATTI, BARRETO e ANDRÉ, 2011); início da
vida profissional permeado pelo isolamento e pouco apoio aos professores,
configurando uma fase de grande evasão na carreira (MARCELO GARCIA, 2010).
Apesar dos resultados positivos do Pibid para a formação dos professores, não
podemos fechar os olhos para os impactos que vem sofrendo, desde o final de 2014,
com cortes de verbas de custeio e de bolsas aos licenciandos, advindos do movimento
econômico e político que atravessa o país e que podem afetar a consolidação de seus
resultados. Diante desse quadro, é importante ressaltar que o Programa tem se
configurado, também, como um campo de luta dos educadores e estudantes que
investem esforços para a qualificação docente no país, orientada, sem dúvida, por uma
por uma perspectiva crítico/reflexiva de formação de professores. A luta tem se dado no
sentido da manutenção Programa, diante de tão bons resultados.
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Metodologia da Pesquisa

O caminho metodológico desta pesquisa orientou-se para a abordagem
qualitativa, que segundo Gatti e André (2010, p. 30), é “[...] uma modalidade
investigativa que se consolidou para responder ao desafio da compreensão dos aspectos
formadores/formantes do humano, de suas relações e construções culturais, em suas
dimensões grupais, comunitárias ou pessoais”.
Como fonte principal na coleta de dados optou-se pela realização de grupos de
discussão, que conforme Weller (2006, p. 245), permite a exploração das experiências,
opiniões e posições coletivas que reflitam as orientações ou a visão de mundo de um
grupo social do qual os participantes fazem parte. A autora argumenta que, nessa
perspectiva, os sujeitos não são apenas detentores de experiências prévias e opiniões,
mas “representantes do meio social em que vivem”. É um procedimento adequado para
compreender os sentidos e significados dos professores que participaram do Pibid, bem
como para avançar na compreensão dos resultados que o Programa trouxe à prática dos
professores.
Os sujeitos desta pesquisa são professoras iniciantes, ex-pibidianas e egressas do
curso de Pedagogia de uma universidade pública federal do estado Minas Gerais. Atuam
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em escolas públicas
estaduais e municipais de uma cidade do interior do estado. São professoras jovens, com
média de idade de 27 anos, que têm entre seis meses e dois anos de experiência na
docência. O tempo de participação no Pibid vai de um a três anos e a entrada na
docência, da maioria das professoras, foi no semestre seguinte à conclusão do curso de
graduação.
Foram realizados dois grupos de discussão, com a participação de seis
professoras em cada grupo.

O início da carreira e as contribuições do Pibid à prática profissional: a voz das
professoras, ex-pibidianas

Ser professor não é uma tarefa simples, pelo contrário, é bastante complexa,
principalmente nos dias atuais, pois junto à função de ensinar, os docentes têm que
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assumir outras atividades inerentes à docência: planejar, avaliar, organizar a classe,
preparar material didático, escolher estratégias de ensino, conhecer o conteúdo,
conhecer os alunos e motivá-los, participar de reuniões, cuidar da disciplina da classe,
atender aos pais, colaborar em atividades que envolvem toda a escola, seguir regras,
cumprir horários extras, gerir problemas individuais dos alunos, educar, formar, ensinar
valores e outras atividades.
Simon (2013) ressalta que toda essa complexidade da docência incide sobre os
professores iniciantes:
A entrada na profissão docente é perpassada por sentimentos
conflitantes que provam a resistência do novato perante o inusitado.
Tomadas de decisões são ações que clamam por reações urgentes,
constantes nas rotinas do professor, para as quais recorre à bagagem
diversa, constituída pelos conhecimentos teóricos da formação
acadêmica, pela própria prática, ainda incipiente, e pela intuição,
muitas vezes. (p. 38 – 39, grifos da autora)

As professoras iniciantes que participam dessa pesquisa, não negam as
dificuldades que têm enfrentado no início de suas carreiras, como se pode ver no
depoimento abaixo:
Os primeiros dias foram muito difíceis mesmo, um grande desafio,
porque eu pensava, poxa, não era isso que eu imagina, não era isso
que eu idealizava. Eu, claro, idealizei uma sala de aula para mim,
muito diferente da realidade em que estou, mas se é nesse contexto
que eu estou tenho que tentar fazer o melhor. (PI-10)

A fala da professora, mesmo que demonstre certa aflição por não vivenciar, na
inserção profissional, o que idealizou para si, parece ter um significado importante para
sua atuação e desenvolvimento na carreira, pois, reconhecer a distância entre o ideal e o
real de uma sala de aula e a necessidade de fazer o melhor, confirma, com base nos
estudos de Tardif e Raymond (2000), a capacidade de reajustar expectativas e
percepções anteriores acerca da docência, o que permite aos professores situar melhor o
ensino, os alunos e suas necessidades e, com isso, não submergir aos “dias difíceis”.
De todo forma, apesar de um começo difícil, o que é comum ocorrer aos
professores iniciantes, acreditamos que a participação no Pibid possibilitou-lhes uma
aproximação maior com a docência, com a sala de aula e os alunos, envolvendo-as em
situações reais em que puderam experimentar a docência.
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O depoimento de uma professora evidencia isso:
Quando iniciei o curso de Pedagogia, eu pensava que não daria conta
de uma sala de aula. E, com a participação no Pibid, quando cheguei à
escola, já formada, já professora, eu tinha uma ideia de como as coisas
poderiam acontecer, mesmo sendo uma realidade que eu ainda não
conhecia, uma escola nova, pessoas novas, uma sala de aula só minha.
[...] Eu acredito que quem passou pelo Pibid, não teve tanta
dificuldade assim de atuar, de estar à frente de uma sala de aula e
manifestar essa vontade de ajudar as crianças, então eu acredito que o
Pibid foi uma base muito boa, uma formação muito boa. (PI-6)

O fato de o Pibid ter proporcionado uma ideia de como as coisas poderiam
acontecer na escola, é o destaque que essa professora faz da sua participação no
Programa. A iniciação na prática escolar possibilitou-lhe uma aproximação à profissão
docente e, de certa forma, forneceu-lhe pistas para enfrentar a realidade já na condição
de professora. Essa ocorrência denota a importância de práticas formativas que integrem
a formação inicial e o campo de atuação profissional e que contribuam com a prática
inicial das professoras. Nesse caso, podemos crer que a integração universidade e escola
pelo Pibid favoreceu a inserção e a prática profissional dessa e de outras professoras
iniciantes, como se pode notar nos relatos abaixo:
Bom, eu penso que o Pibid foi como um suporte para chegarmos à
escola [...], pois, quando eu assumi minha sala eu já tinha certo
domínio da sala de aula, já tinha uma noção de como lidar com as
crianças, sabia o que fazer em determinadas situações, o planejamento
era algo que eu sabia fazer, porque essa foi uma prática muito presente
no Pibid que ajudou demais. (PI-2)
Eu concordo plenamente com as meninas, o Pibid foi realmente um
apoio, tudo de bom aconteceu para contribuir com nossa formação,
para nos aproximar da sala de aula, da escola, compreender a
realidade, saber como as coisas acontecem lá, foi muito bom mesmo.
(PI-6)

Esses relatos, além de reforçar positivamente a contribuição do Pibid à prática
profissional, reafirmam o que propõe Nóvoa (2009) às universidades e às escolas,
alegando que devem ultrapassar seus muros e se aproximarem para que, em
colaboração, possam promover uma formação profissional adequada ao que se espera
dos futuros docentes. O autor é enfático: “Defendo a criação de uma nova realidade
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organizacional no interior da qual estejam integrados os professores e os formadores de
professores (universitários)” (p.6), como é o caso da proposta do Pibid.
Além disso, em seus depoimentos as professoras mostraram uma multiplicidade
de elementos que fortaleceram a iniciação à docência pelo Pibid e, atualmente, dão
sustentação às suas práticas. As iniciantes expõem, em diversos momentos e diversas
situações, a importância da dinâmica de desenvolvimento dos subprojetos do Programa
dos quais fizeram parte – Pedagogia Alfabetização e Pedagogia Educação Infantil. Elas
destacam como um dos elementos importantes para a prática atual, o planejamento, uma
ação concreta, realizada por meio de um intenso movimento de reflexão, que foi, para
todas, um ganho importante no processo formativo. Seus relatos comprovam o quanto
valorizaram o aprender a planejar:
Há no Pibid todo um processo de preparação, de planejamento e o
planejar prepara a gente, porque uma aula sem planejamento é muito
falha, se eu chegar na sala de aula sem um planejamento acho que
ficaria muito perdida, se eu não escrever a aula eu não consigo
desenvolvê-la [...]. Lembro que a gente assentava com a
coordenadora, planejava, discutia e isso era muito bom, dava
segurança na hora de desenvolver a atividade e isso eu carreguei para
minha prática. (PI-11)
Também pensando nessa atividade que realizamos, o que eu destaco é
a reflexão que fazíamos sobre a prática. Sabe aquilo que Paulo Freire
diz, ação-reflexão-ação. Então assim, terminávamos uma atividade e
já voltávamos a ela pra discutir com todos, pra saber o que foi legal, o
que não foi, o que poderia ter sido melhor, oportunidade de replanejar
e aplicar novamente e um pouco disso a gente leva hoje pra prática.
(PI-6)

O que dizem as professoras vai além do fato de aprender a planejar que, por si
só, é um ganho enorme para a formação, pois se sabe o valor de uma aula bem
planejada. Percebe-se, que o planejamento como atividade didática, não é apenas mais
uma atividade docente, mas uma prática formativa que, segundo Gatti (2009, p. 92),
proporciona “a aquisição de conhecimentos, valores, atitudes de diferentes naturezas
[...]”. Para as professoras iniciantes, o planejamento é uma ação cujo sentido é
delineador de um trabalho pedagógico efetivo e crítico, pois se pauta no ir e vir, planejar
e replanejar, movimento que permite a ação-reflexão-ação.
Esse aprendizado, sem dúvida, tem beneficiado a prática atual das professoras
iniciantes como comprovam em seus relatos:
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[...] agora que a secretaria municipal [Educação] está exigindo o nosso
planejamento eu vejo como o Pibid foi importante para mim nesse
sentido. Digo que graças ao Pibid hoje eu não tenho dificuldade com o
planejamento [...]. (PI-12)
Concordo PI-12, porque, assim, quando a gente planejava no Pibid era
muito legal, era animado [risos], buscávamos material e em cima disso
a gente criava, inventava. A nossa coordenadora nos fazia pensar em
como aplicar um conteúdo, uma atividade e agora eu não sei fazer
diferente, apesar de fazer sozinha [...]. (PI-10)

Nessa perspectiva, o Pibid se mostra, conforme preconiza Nóvoa (2009, p. 14)
mobilizador do “quadro conceptual de produção de saberes”, e pode se reverter em um
processo dinâmico e interativo para a prática docente, baseado na troca de experiências
e na partilha de saberes que vão consolidando a formação dos professores ao longo da
vida. Acredita-se que o Programa, da forma como relatam as professoras, proporcionoulhes construir, por meio dessas redes, conhecimentos e valores acerca da docência, os
quais lhes são muito úteis na prática profissional, como aponta uma professora:
[...] tudo que a gente fazia era voltado para a realidade da escola. Se
havia um problema, por exemplo, de aprendizagem de um aluno, a
gente discutia, estudava e fazia uma intervenção. Se era para
introduzir algum conteúdo ocorria da mesma forma com estudo,
preparação de material, até simulação da aula nós fazíamos, então por
isso eu acho que preparou, deu base sabe, porque a sala de aula
quando é da gente é diferente, mas o Pibid deu essa base, a gente sabe
onde buscar, o que fazer, como agir. (PI-10)

O que se acentua na fala dessa professora é o valor formativo que o Pibid lhe
possibilitou e, conforme relatou, [...] o Pibid deu essa base, a gente sabe onde buscar, o
que fazer, como agir. Observa-se que essa expressão revela um procedimento de
autoformação sendo constituído e uma atitude que pode se transformar numa ação
emancipatória no exercício da profissão.
Considera-se que uma atuação na perspectiva emancipatória é fundamental ao
desenvolvimento profissional e pessoal das professoras iniciantes, pois as ajuda a se
comprometerem com uma prática pedagógica mais crítica, que demanda enfrentar as
modificações necessárias, como está expresso no relato da professora PI-10. Esse pode
ser o caminho do desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos professores
que, segundo Nóvoa (2009, p. 26) “passa pela produção de saberes e de valores que
deem corpo a um exercício autônomo da profissão docente.”
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Nesse cenário, saberes e valores necessários à prática docente se entrecruzaram
no processo de formação e foram ajudando as licenciandas, hoje professoras, a perceber
a necessidade de um tipo de ensino que atenda à realidade e necessidades de seus
alunos, conforme relatam outras professoras:
Nós sabemos da importância do lúdico para a criança então queremos
colocar isso em prática. O Pibid contribuiu muito, mas muito mesmo,
principalmente quanto a ludicidade como forma de trabalho, porque
até então eu não tinha essa visão do ensino baseado no lúdico. O Pibid
me ensinou a trabalhar esse lúdico em sala de aula, é um teatro, um
jogo, uma brincadeira, uma história que envolva a criança e ela
aprenda [...]. (PI-12)
Eu aprendi no Pibid [...] me preocupo com a forma como vou ensinar,
fico tentando fazer coisas diferentes, gosto muito de jogos, então eu
invento algumas coisas. Isso diversifica a forma de ensinar ajuda o
aluno a compreender melhor, se não entendeu de um jeito, talvez com
outra explicação, com um jogo entenda melhor. (PI-3)

Esses depoimentos ilustram o motivo que leva as professoras a acreditarem
nessa forma de ensino. Elas vivenciaram a experiência de um trabalho lúdico durante o
Pibid e sabem o valor que representa para o desenvolvimento infantil, e, portanto,
querem trazer para suas práticas. Quanto a isso Libâneo (2004) afirma que as mudanças
na forma de aprender são potencializadoras de mudanças na forma de ensinar e as
professoras têm mostrado suas opções por um tipo de ensino mais dinâmico, mais vivo,
permeado por alternativas pedagógicas diferenciadas como aquelas vivenciadas no
Pibid.
Segurança foi outro elemento que a participação no Pibid lhes propiciou e que
parece fundamental para a prática das professoras. Um elemento subjetivo, mas
construído a partir de situações objetivas vivenciadas no Programa. Em seus relatos, as
professoras iniciantes foram mostrando as situações que favoreceram esse sentimento de
segurança: o planejamento conjunto, o tempo para estudo e preparação de material, a
oportunidade de rever o planejamento, o fato de não ir para a sala de aula com dúvidas.
Nota-se também que são ações importantes à prática das professoras, as quais
reafirmam os objetivos do Pibid, e foram significativas à formação e ao início da
carreira, como expõe outra professora:
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[...] ser pibidiana, ter o apoio das colegas e a orientação da professora
coordenadora e ainda da professora regente da sala que sempre dava
aquela ajudinha básica na hora de controlar as crianças foi
fundamental, deu aquela segurança, eu agora sei onde estou pisando.
(PI-9)

Está evidente que as ações desenvolvidas no Pibid trouxeram segurança às
professoras, sendo benéficas tanto à formação quanto ao exercício atual da docência.
Segurança é, segundo Marcelo Garcia (2010), uma “necessidade emocional” dos
professores e, para obtê-la, eles precisam de apoio e de orientação. O apoio e a
orientação que as professoras receberam da coordenadora de área, da supervisora da
escola e a ajuda entre colegas durante a participação no Pibid supriu-lhes, pelo menos
em parte, essa necessidade emocional. Mas, esse é um aspecto do qual as professoras se
ressentem nesse momento da carreira, causado, justamente, por um movimento
contrário dentro das escolas, ou seja, a falta de apoio por parte da equipe gestora e dos
colegas. PI-4 relata o que sente:
O que eu mais sinto é não poder trabalhar em equipe como era no
Pibid, a gente fazia tudo junto, uma ajudava a outra, nossas ideias
eram ouvidas e mesmo que não fossem aceitas discutíamos outras
formas, mas na escola isso não ocorre [...] (PI-4)

A falta de apoio é um problema que as professoras iniciantes enfrentam nas
escolas, pois entre as doze participantes, apenas uma disse ter recebido apoio de seus
pares. Outros problemas como as condições precárias de trabalho, falta de material
didático, alunos em situação de vulnerabilidade, foram também relatados, mas suas
reações surpreendem pela capacidade que têm de visualizar saídas para as situações que
querem puxá-las para baixo, como descreve professora PI-1.
[...] na educação infantil a gente tem que entrar no mundo da criança,
não adianta, a criança é inventiva, vive no mundo da imaginação.
Então eu sempre preparo momentos bem lúdicos, faço teatro, conto
histórias, brinco muito com as crianças, proponho brincadeiras novas
que despertam a imaginação delas, é um trabalho muito prazeroso e eu
faço o que posso. Mas, há algumas colegas sempre nos puxando para
baixo e chegam a dizer: você está fazendo isso porque é nova, está
começando agora, daqui uns anos você não vai querer fazer isso mais.
(PI-1)
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Observa-se que a motivação para o trabalho se manifesta por meio de
características como a experimentação, a exploração de estratégias de ensino e
diversificação das aulas. Seus relatos indicam a preocupação com o desenvolvimento de
alternativas pedagógicas mais efetivas para o ensino, evidenciando uma compreensão
crítica e transformadora da ação docente.
Além disso, ao relatarem suas ações as professoras certificam um dos propósitos
do Pibid, que, nesse contexto, parece ter sido alcançado, o de romper com o modelo de
formação docente que apenas instrumentaliza os futuros professores para a ação,
mostrando-lhes o lado oposto, o da prática pensada, refletida e voltada para a realidade.

Considerações finais

Os resultados dessa investigação evidenciaram que as atividades no interior de um
curso de formação de professores precisam, necessariamente, passar pelo campo de
atuação profissional e implementar ações que dialoguem com a realidade e
problematizem as práticas, para que os licenciandos possam construir conhecimentos
profissionais e criar articulações cada vez mais profundas entre a teoria, a prática e a
realidade escolar.
Neste sentido, acreditamos que a aproximação das professoras iniciantes ao
campo de atuação profissional proporcionada pelo Pibid, ajudou-as a compreender a
lógica teórico-prática da formação e a responder, com conhecimento e criatividade, os
problemas e necessidades da prática pedagógica que desenvolvem. Observamos que
estão tomadas pelo compromisso com uma educação crítica e transformadora para seus
alunos e que no exercício da profissão ainda há muito que aprender.
Assim, inferimos que o Pibid como uma política pública de formação de
professores desenvolvido por meio da iniciação à docência, tem produzido resultados
efetivos à formação, mas, também, à prática das professoras iniciantes, ex-pibidianas.
Obviamente, há, ainda, muitos aspectos a serem considerados e pesquisados tanto no
campo da formação de professores como no campo de atuação, mas observa-se que o
Programa

parece

oferecer

uma

forte

orientação

política

para

uma

nova

profissionalização docente.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÕES CURRICULARES NA REGIÃO
AMAZÔNICA: REFLEXÕES EM ESPAÇOS DE DIVERSIDADE

O painel apresenta elementos para refletir a formação de professores indígenas, bem
como o desenvolvimento de ações vinculados à educação do Campo na Região
Amazônica. A discussão está ancorada no trabalho desenvolvido em três instituições
públicas, Universidade do Estado do Amazonas/UEA, Universidade Federal do
Amazonas/UFAM e Secretaria Municipal de Educação/SEMED/Manaus. O primeiro
texto, objetiva refletir sobre o processo de implantação e desenvolvimento dos cursos de
formação de professores indígenas ofertados pela Universidade do Estado do
Amazonas/UEA. Os resultados apresentam a necessidade de avaliar estas ações para
futuros encaminhamentos no tocante à formação de professores indígenas na instituição.
O segundo texto aborda a análise da avaliação do Curso de Licenciatura em Formação
de Professores Indígenas da Faculdade de Educação/ FACED/ UFAM, para
reconhecimento do curso e avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Os resultados indicam que o Curso de Formação
de Professores Indígenas buscou adequar o currículo conforme a turma, no entanto
apresentou alguns pontos de divergências, elencadas no processo posterior à avaliação
do INEP. O terceiro texto busca refletir sobre o Projeto Educação Itinerante nas escolas
do Campo da SEMED/Manaus. Os resultados pontuam que o Projeto Educação
Itinerante precisa rever a organização do tempo escolar, pois cada espaço geográfico
tem suas particularidades, além de propor a quebra da homogeneidade do currículo a
partir da ressignificação da relação entre urbano-rural. Em comum os textos apontam a
necessidade de pensar políticas públicas, currículos e didáticas que atendam as
especificidades da Região Amazônica.
Palavras-chave: Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Região Amazônica.
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A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS E A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES INDÍGENAS
Adria Simone Duarte de Souza – Universidade do Estado do Amazonas
Célia Aparecida Bettiol – Universidade do Estado do Amazonas; Universidade Estadual
Paulista, Câmpus de Presidente Prudente
Resumo
A oferta de Curso de Formação para professores Indígenas teve início com o Projeto do
Curso de Licenciatura para Professores Indígenas do Alto Solimões no ano de 2006,
este curso foi elaborado pela Organização Geral dos Professores Ticunas Bilingues
(OGPTB) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Posteriormente, no ano de
2009, o Curso de Pedagogia foi ofertado por meio do Programa de Formação do
Magistério Indígena/PROIND, constituiu-se como oferta especial em 52 municípios e
desenvolveu-se por meio de ensino presencial mediado por tecnologia. O curso de
Pedagogia Intercultural na Universidade do Estado do Amazonas/UEA que está em
andamento desde junho de 2014 ocorreu devido a demanda apresentada pela Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo de Olivença/AM por meio da plataforma Paulo
Freire, dispositivo implantado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior/CAPES para promover cursos de formação de professores em serviço,
por meio do financiamento do Plano Nacional de Formação dos Professores da
Educação Básica (PARFOR). A pesquisa documental organizou-se em dois momentos:
no primeiro realizou-se o levantamento das literaturas sobre Formação de Professores
Indígenas no Brasil e no segundo momento buscou-se analisar a partir dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Formação como as propostas de formação foram
desenvolvidas pela UEA. Para análise do material utilizamos as reflexões propostas por
Cavalcante (2003), Grupioni e Monte (2002), Monte (2006), estas literaturas apontam a
necessidade de refletir sobre a formação de professores indígenas a partir do cotidiano,
bem como pensar alternativas curriculares que atendam as necessidades de formação
destas populações.
Palavras-chave: Ensino
Professores Indígenas.

Superior

Indígena,

Interculturalidade,

Formação

de

Introdução

O trabalho objetiva refletir sobre o processo de implantação e desenvolvimento
dos cursos de formação de professores indígenas ofertados pela Universidade do Estado
do Amazonas (UEA). As reflexões e análises são resultado de uma pesquisa com
abordagem qualitativa que objetivou compreender a trajetória da UEA no que tange a
oferta de cursos para formação de professores indígenas.
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O estudo foi organizado a partir da seguinte problemática: Qual a trajetória dos
cursos de formação de professores indígenas ofertados pela UEA desde sua fundação?
O texto também reflete se os cursos ofertados articulam-se a uma política institucional
ou apresentam-se como ofertas pontuais visando o atendimento de demandas
emergenciais. A metodologia utilizada na pesquisa baseou-se na análise documental dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Formação e buscou entender como as propostas de
formação foram desenvolvidas pela UEA.

Contexto Institucional da Universidade do Estado do Amazonas

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi instituída por meio do
decreto nº 21.666, de 1º de fevereiro de 2001, autorizada pela Lei nº 2.637, de 12 de
janeiro de 2001 é uma instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, com
autonomia didático-científica e administrativa. Atua nas áreas Ciências Sociais, de
Tecnologia, Educação, Ciências Humanas Ciências da Saúde, Direito, Administração
Pública e Artes, integrando a administração indireta do poder executivo, vinculado
diretamente ao Governo do Estado Amazonas, sob supervisão da Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia, dispondo de uma estrutura organizacional com base na gestão
em órgãos colegiados de deliberação coletiva, dirigida por um Reitor, com o auxílio de
um Vice-Reitor, de Pró-Reitores, de órgãos de assistência e assessoramento e de órgão
de órgãos suplementares, nomeados por ato do Poder Executivo. (PDI, 2012).
O credenciamento da UEA, na capital e no interior do Estado do Amazonas se
deu pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-AM), por meio da Resolução N. 006/01
– CEE-AM, de 17 de janeiro de 2001, e retificada pela Resolução N. 159/02 –
CEE/AM, de 03 de dezembro de 2002. Sua sede e foro estão localizados na cidade de
Manaus – Amazonas – Brasil, onde estão instalados os órgãos e serviços de
administração e apoio às unidades acadêmicas e núcleos, localizados na capital e
interior do Estado do Amazonas.
A UEA possui como missão promover a educação, sustentada pela
indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, para desenvolver o conhecimento
científico, particularmente sobre a Amazônia, através de cursos de nível superior, com
base em valores éticos capazes de formar e qualificar homem amazônico e de contribuir
para o fortalecimento das políticas governamentais de desenvolvimento sustentável do
Estado do Amazonas e da Região Amazônica (PDI, 2012).
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Desde o período de sua fundação, no ano de 2001 até o presente momento, a
UEA ofertou três cursos para a formação de professores indígenas, são eles: Curso de
Licenciatura

para

Professores

Indígenas

do

Alto

Solimões),

Curso

de

Pedagogia/PROIND e Curso de Pedagogia Intercultural. Em comum estes cursos
possuem a perspectiva curricular diferenciada para atender as demandas específicas por
educação escolar indígena aos povos amazônicos, outra caracterísitca particular reside
na descontinuidade e periodicidade para oferta destes cursos, demonstrando a
necessidade de uma articulação institucional no tocante às futuras ações para formação
de professores indígenas.

Material e Métodos: A Universidade do Estado do Amazonas e a atuação
junto à formação de professores Indígenas

A metodologia da pesquisa organizou-se em dois momentos, no primeiro
realizou-se o levantamento das literaturas sobre Formação de Professores Indígenas no
Brasil e no segundo momento buscou-se analisar os documentos dos Cursos de
Formação como as propostas de formação foram desenvolvidas pela UEA.
Durante o desenvolvimento da Pesquisa tivemos as seguintes questões
norteadoras: Qual a trajetória dos cursos de formação de professores indígenas ofertados
pela UEA desde sua fundação? Estes cursos articulam-se a uma política institucional ou
apresentam-se como ofertas pontuais visando o atendimento de demandas
emergenciais?
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a pesquisa documental com
abordagem qualitativa. Durante sua trajetória institucional a UEA ofertou três cursos
específicos para a formação de professores indígenas, são eles: Curso de Licenciatura
para Professores

Indígenas

do Alto

Solimões (2006 a 2011), Curso

de

Pedagogia/PROIND (2009 a 2014) e Curso de Pedagogia Intercultural (atualmente em
andamento desde 2014).
Nesta perspectiva, o objeto deste estudo foi recontar a trajetória destes cursos de
formação de professores, para isso analisamos o Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Pedagogia PROIND, bem como atas, relatórios do Curso de Pedagogia
Intercultural. Não tivemos acesso ao Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura para
Professores Indígenas do Alto Solimões, para o levantamento das informações
recorremos ao artigo publicado pela então coordenadora do curso.
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Para análise dos materiais utilizamos as reflexões propostas por Cavalcante
(2003), Grupioni e Monte (2002), Monte (2006) estas literaturas apontam a necessidade
de refletir sobre a formação de professores indígenas a partir do cotidiano, bem como
pensar alternativas curriculares que atendam a real necessidade de formação de
professores com base em formas próprias de educar destas populações.

A experiência do Curso de Licenciatura para Professores Indígenas do Alto
Solimões

A oferta de cursos de graduação específicos para povos indígenas na
Universidade do Amazonas (UEA) teve início com o Projeto do Curso de
Licenciatura para Professores Indígenas do Alto Solimões este curso, conforme
aborda (Montenegro, 2009) visava “quebrar com a visão colonialista de imposição de
projetos prontos para serem desenvolvidos em comunidades indígenas”, assim o curso
foi elaborado pela Organização Geral dos Professores Ticunas Bilingues (OGPTB),
fundada em 1988, a partir da assessoria da Universidade do Estado do Amazonas e da
equipe pedagógica que ministrou o ensino médio a esses professores indígenas.
O curso foi projetado para funcionamento no Centro de Formação Torü
Nguepataü na Aldeia Filadélfia no município de Benjamim Constant, para atender a
formação de 250 professores indígenas que atuavam nos municípios da Tabatinga,
Benjamim Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Santo Antonio do Iça,
Amaturá e Tonantins, todos no Estado do Amazonas.
O financiamento do curso deu-se por meio do Convênio Programa de apoio à
formação superior de professores que atuam em escolas indígenas de educação básica
(PROLIND/MEC), por meio do Edital de Convocação n.º 05 de 29 de junho de 2005,
do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola / Programa Regional de Apoio
aos Povos indígenas da Bacia do Amazonas (FIDA) e da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI).
O Curso de Licenciatura para Professores Indígenas do Alto Solimões objetivou
“proporcionar aos professores indígenas condições de planejar e gerenciar sua educação
formal, entendendo a escola como espaço de criação, reflexão e ação, de compromisso
com a realidade, de respeito aos valores e interesses das comunidades” (Montenegro,
2009).
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A metodologia de ensino do curso baseou-se em eixos temáticos e abrangeu três
áreas de formação: Estudos de Linguagem, Ciências da Natureza e Matemática e
Ciências Humanas, ao final os 250 professores foram habilitados para assumir e dar
continuidade a educação específica e diferenciada de seu povo e comunidade.

A trajetória do Curso de Pedagogia/PROIND

A continuidade da oferta de cursos para as populações indígenas pela UEA deuse no ano de 2009 com o curso, ofertado por meio do Programa de Formação do
Magistério Indígena/PROIND da Universidade do Estado do Amazonas/UEA,
constituiu-se como oferta especial, ou seja, não se apresentou como um curso de oferta
regular (com entradas consecutivas, por ano), assim, o acesso via processo seletivo foi
feita uma única vez no ano de 2009 em 52 municípios e desenvolveu-se por meio de
ensino presencial mediado por tecnologia. Nesta perspectiva, o Projeto Pedagógico do
Curso/PPC (2013) esclarece que:
O curso desenvolve-se por meio de ensino presencial mediado por tecnologia
(...). O IPTV (internet protocol television) ou TVIP é um novo método de
transmissão de sinais televisivos, cuja ação comunicativa se realiza na
interlocução televisionada, com o acompanhamento de Professores Assistentes
(multiplicadores) que ficam nas salas de aula dos 52 municípios do interior o
Amazonas, onde o curso acontece, sob a responsabilidade de Professores
Titulares que ficam no estúdio em Manaus, assessorados pela equipe de
tecnologia televisiva (PPC, 2013, p.77)

O Curso foi criado pela Resolução nº 010/2010 – CONSUNIV/ UEA, de 11 de
maio de 2010 e inicialmente foi destinado a professores de escolas indígenas do ensino
fundamental. Assim, o curso iniciou suas atividades em 2010 com a nomenclatura
“Pedagogia e Licenciatura Intercultural Indígena”.
No entanto, a matrícula que resultou do Processo Seletivo ao Curso de
Graduação em Pedagogia – Licenciatura Intercultural Indígena apresentou
um quadro discente diferente do esperado: matricularam-se 1.864 nãoindígenas e apenas 745 indígenas com a seguinte composição:Alunos
indígenas – 28%e Alunos não Indígenas – 72% (UEA, 2013)

Pelos motivos relacionados à efetivação da matrícula onde apenas 28% dos
alunos eram indígenas ao final do ano de 2010, fez-se necessário reavaliar o currículo
do curso, pois os componentes curriculares presentes na matriz do curso apontavam
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unicamente para a perspectiva indígena, denotando a necessidade de se redefinir o perfil
do egresso e a identidade do curso, visto que a formação não se destinava, somente, aos
professores indígenas. Diante da realidade de ter mais não-indígenas do que indígenas
matriculados no curso foi necessário reavaliar e encaminhar uma discussão que dessa
conta do reconhecimento das diferentes “identidades” presentes no curso.
O conceito da interculturalidade guiou a organização do currículo, assim as
disciplinas ofertadas, os Estágios Supervisionados e Trabalhos de Conclusão de Curso
refletiram sobre diferentes questões da realidade Amazônica, tais como: o trabalho com
línguas maternas nas escolas, as diferentes escolas presentes na Amazônia com ênfase
nas escolas ribeirinhas, do campo e indígenas. Sobre esta questão Cavalcante (2003)
pontua que:
Esses modos próprios de educar constituem valor fundamental e devem
também orientar o trabalho nas escolas. Assim, concebe-se a escola não
como lugar único de aprendizado, mas como um novo espaço e tempo
educativo que deve integrar-se ao sistema mais amplo de educação de cada
povo. (Cavalcante, 2003, p. 15)

O financiamento do curso deu-se por meio de recurso próprio da UEA e
inicialmente pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), contudo, devido ao curso
não atender somente professores indígenas, o financiamento do MEC foi suspenso e
somente a universidade financiou o curso até o seu término em 2014. Em 2014 o curso
formou 1.986 acadêmicos em 52 municípios do interior do estado do Amazonas, deste
quantitativo, 625 eram indígenas que atuavam em escolas indígenas.

O Curso de Pedagogia Intercultural Indígena/UEA/PARFOR

O curso de Pedagogia Intercultural na Universidade do Estado do
Amazonas/UEA que está em andamento desde junho de 2014, ocorreu devido a
demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo de
Olivença/AM por meio da plataforma Paulo Freire, dispositivo implantado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para
promover cursos de formação de professores em serviço, por meio do financiamento do
Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR). O curso
duas turmas de professores indígenas, totalizando 80 professores, das etnias Tikuna,
Kambeba e Kokamaa em São Paulo de Olivença, o município localiza-se no Território
Etnoeducacional do Alto Solimões no Amazonas/Brasil.
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Para a discussão do Projeto Pedagógico do Curso, a metodologia de trabalho
possibilitou uma visita ao município em julho de 2013 e a reunião com os
representantes das etnias locais que atuam no Setor de Educação Escolar Indígena
Municipal para traçar os eixos norteadores do Currículo: formação inicial com ênfase na
utilização das línguas maternas. A proposta do Curso também foi apresentada no
seminário da Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues (OGPTB) no
município de Benjamim Constant em novembro de 2013.
O curso, portanto, é resultado de uma interlocução da Universidade, por meio de
seus professores e da comunidade indígena, representada pelas lideranças. O currículo
está organizado por três eixos, a saber: Ciclo Básico, Ciclo de Aprofundamento e Ciclo
Específico de Etnoeducação. Todos os componentes curriculares vinculam-se à
abordagem Intercultural. Nos dizeres de Candau:
A perspectiva da educação intercultural apresenta uma grande complexidade
e nos convida a repensar os diferentes aspectos e componentes da cultura
escolar e da cultura da escola e o sistema de ensino como um todo. Não pode
ser trivializada. Coloca questões radicais que têm que ver com o papel da
escola hoje e no próximo milênio. Todos os educadores e educadoras estamos
convidados a ressituar nossas teorias e nossas práticas a partir dos desafios
que ela nos coloca. (Candau, 2000, p. 59)

Neste entendimento, a escola é vista como espaço de fortalecimento étnico e
lugar privilegiado para valorização das experiências culturais, caracterizadas por uma
relação de diálogo/socialização de aprendizagem entre culturas. Grupioni e Monte
(2002) avaliam o contato das sociedades indígenas com a sociedade envolvente e sobre
isso refletem que:
É preciso lembrar que o peso cultural indígena e o da sociedade industrial
estão longe de ser equilibrados, na escola ou em qualquer outro âmbito, dadas
as relações de desigualdade econômica e social no País, a histórica submissão
dos povos indígenas ao Estado e à Nação, a força dos meios de comunicação
de massas e da tecnologia. (Grupioni e Monte, 2002, p.151)

Desta forma, entendemos que a proposta do curso reconhece estes
condicionantes históricos e inscreve-se como resultado de uma interlocução de culturas,
conhecimentos, saberes e práticas que envolvem tanto a Universidade quanto a
comunidade indígena.
Contudo, entendemos que o curso de formação em si não será capaz de sanar as
desigualdades históricas que estes povos vivenciam junto a sociedade ocidental, mas
pode junto com os povos indígenas, propor mecanismos de reflexão e ação sobre estas
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condições e ainda nos dizeres de Grupioni e Monte, 2002, possibilitar que estes sujeitos
reflitam sobre o “confronto desigual de ideias dominantes e hegemônicas com uma
forma de vida indígena complexa, incompreendida e marginalizada, que a sociedade
industrial deveria esforçar-se muito mais para incorporar” (p. 151) e assim, encaminhar
os rumos da educação de cada povo indígena envolvido no processo de formação.

Considerações Finais

Desde sua criação a UEA, seja por pressão dos movimentos indígenas, seja
como proposta de discussões internas, busca atender aos anseios de formação das
populações indígenas, ofertando cursos específicos para estes sujeitos. As três
experiências apresentadas apontam limites que devem ser refletidos de forma mais
detalhada com os sujeitos envolvidos no processo, para que no futuro estas questões
sejam sanadas e também trazem dois elementos para análise das futuras ações e/ou
atuações, por parte desta instituição, são eles: saber ouvir e respeitar os conhecimentos
indígenas e pensar currículos diferenciados para a formação.
A valorização das experiências étnicas e culturais como pontos norteadores das
ações dos cursos de formação, são de suma importância no desenvolvimento dos cursos
de formação, nos dizeres de Paula (2005) pesquisas que focalizam o cotidiano nos
permitem visualizar como a prática da pesquisa tem permitido que os saberes indígenas
aflorem no cotidiano das comunidades indígenas, rompendo com o modelo colonialista,
no qual somente os conhecimentos produzidos e apropriados pelos europeus são
considerados relevantes.
A necessidade de pensar currículos diferenciados para cada povo indígena em
formação, pois cada povo tem sua forma de viver e educar, assim, currículos específicos
possibilitam que o curso de formação seja um espaço que reflita a vida dos povos
indígenas hoje com as contradições e lutas presentes nas relações vivenciadas entre
sociedades indígenas e sociedade envolvente e principalmente sirva para a criação de
novos modelos de escolarização com as características próprias de cada povo.
Contudo, uma questão que merece análise e reflexão para a UEA é a ausência de
uma política institucional que garanta aos professores indígenas cursos de formação em
caráter permanente e com “entradas regulares via vestibular”. Um dos pontos de análise
está justamente na fragilidade com que estes cursos são tratados na UEA, pois as três
experiências não apresentam periodicidade e nem continuidade no que tange a uma
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política institucional, todos foram ofertados em caráter “especial”, com processos
seletivos ao invés do vestibular, o que impede o acesso de alunos que não se enquadrem
nos critérios para financimanto do Curso (como o caso do PARFOR que só aceita como
alunos quem já é professor da SEDUC ou SEMED e deixa de fora indígenas sem
experiência como professores indígenas), bem como a não garantia de uma linha de
financiamento que possibilite continuidade dos cursos e consequentemente seu
monitoramento e avaliação de forma mais ampla.
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A PEDAGOGIA DO PROJETO EDUCAÇÃO ITINERANTE NAS ESCOLAS DE
ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED/MANAUS
Nataliana de Souza Paiva – SEMED Manaus/ Uninorte Laureate
Jonise Nunes Santos – UFAM

Resumo
A Secretaria Municipal de Educação – SEMED/Manaus atende em 2016, segundo
dados do site http://semed.manaus.am.gov.br, tem 87 escolas zona rural, distribuídas em
rural/rodoviária com 35 escolas e rural/ribeirinha com 52 escolas localizadas as margens
de rios e igarapés, totalizando um público 8.285 estudantes, representando 11,8% do
total de escolas. Diante desses dados tem-se o desafio de construir uma proposta
pedagógica específica para organizar seu trabalho pedagógico: currículo, planejamento,
métodos, avaliação, teorias e concepções para defender um ensino contextualizado,
preocupado com a identidade local e as particularidades da vida nos ramais (estradas de
barro) e nas áreas ribeirinhas na Amazônia. Assim, essa pesquisa tem como objetivo
refletir a pedagogia do Projeto Educação Itinerante nas escolas de anos finais ensino
fundamental da SEMED/Manaus. Os procedimentos metodológicos centram-se na
revisão de literatura, analise documental das orientadores às Escolas do Projeto
Educação Itinerante, a proposta curricular e os resultados no IDEB; também observação
durante assessoramento pedagógico, coordenada pela Divisão Distrital Zonal VII, que
acompanha as escolas das localidades não-urbanas, para análise dos dados foram
tratados com base na análise do conteúdo (BARDIN, 1977). Os resultados apontam que
o Projeto Educação Itinerante mesmo depois mais de 10 anos em prática precisa rever a
organização do tempo escolar, pois cada espaço geográfico tem suas particularidades,
ressignificar a relação urbano-rural, a homogeneidade do currículo, compreender como
a escola e a comunidade lidam com o próprio conhecimento, falta de infraestrutura,
logística e acomodações para professores de escolas ribeirinhas, falta de professores e
por fim pequeno avanço nos resultados das avaliações na Prova Brasil e no IDEB.
Palavras-chave: Educação do Campo. Projeto Itinerante. Currículo.

Introdução

Historicamente, a população das áreas rurais ou do campo esteve à margem da
educação escolar e considerada sujeitos oriundos de uma sociedade com pouco
desenvolvimento e educação formal atrasada. Com a Constituição Federal de 1988 e seu
processo de democratização da educação muito se discutiu para um novos
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encaminhamentos para a educação nacional, principalmente quando se fala de
localidades com demandas reduzidas e de difícil acesso, como é o caso de Manaus.
Neste contexto, a SEMED/Manaus com o objetivo implantar uma proposta de
organização pedagógica visando a garantia dos direitos de ensino aprendizagem para os
estudantes das escolas do campo, criou em 2003 o Projeto Educação Itinerante Anos
Finais do Ensino Fundamental, em caráter experimental atendendo três (03) escolas com
um total de aproximadamente 60 estudantes atendidos.
De 2003 para cá, muitos ajustes se fizeram necessários para a implantação desse
Projeto, em 2005 ele foi regulamentado e hoje atende 31 escolas localizadas na área
ribeirinha, Rio Negro e Rio Amazonas e na área rodoviária, BR 174 e AM 010, pois a
SEMED/Manaus continua buscando um caminho para operacionalizar os processos de
ensino.
Como forma de vislumbrar a realidade da educação do campo em Manaus,
optamos pela pesquisa qualitativa a partir de revisão literária, análise documental dos
registros legais gerais e operacionais da SEMED/Manaus, análise dos resultados da
Prova Brasil e IDEB de 2009, 2011 e 2013, além das observações realizadas durante
assessoramento pedagógico, coordenada pela Divisão Distrital Zonal VII e participação
no Comitê de Elaboração da Proposta Pedagógica da Educação do amplo para as
escolas da rede pública municipal.
Assim, este estudo tem a intenção refletir sobre a pedagogia do Projeto
Educação Itinerante anos finais ensino fundamental da SEMED/Manaus, trazendo
primeiramente o cenário da educação do campo no Brasil, depois a história e desafios
do Projeto na operacionalização das ações pedagógicas e na gestão do currículo
relacionando com os resultados das avaliações em larga escala das escolas rurais de
2009, 2011 e 2013.

As conquistas na e da Educação do Campo: um cenário de lutas.

Os traços coloniais e de estrutura social, governamental, administrativa
fundiária, o Brasil por muito tempo protelou o acesso a uma educação de qualidade para
os povos do campo, como destaca Leite (1999), a educação rural no Brasil sempre foi
pensada em planos inferiores, reflexo de um pensamento educacional elitista instalado
pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da oligarquia agrária, de que para
quem vive e trabalha na roça, não há necessidade de uma formação escolarizada.
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O movimento por uma Educação do Campo defende a construção de uma
educação que considere a cidadania e a identidade sociocultural dos povos campesinos,
omitidas nas políticas educacionais pensadas para todos, sem considerar o contexto
social. Segundo Arroyo (2004, p.73), esse “movimento social no campo representa uma
nova consciência do direito à terra, ao trabalho, à justiça, à igualdade, ao conhecimento,
à cultura, a saúde e à educação”.
Diante dessa perspectiva, os anos de 1980 foram marcados com o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) tornando as questões educacionais dos
campesinos e trabalhadores rurais mais visíveis; ainda aponta para um tímido número
de escolas no campo e currículo escolar estritamente reduzido à ideologia de um Brasil
urbano e distante de práticas pedagógicas ligadas ao trabalhador do campo.
Em resultado as lutas do homem do campo, foi promulgada a Constituição
Federal (CF) de 1988, ressaltando os princípios de responsabilidade do Estado quanto a
oferta de educação obrigatória e gratuita (Art. 205 e Art. 208), ficando implícita aos
espaços rurais e urbanos.
Até 1996, ocorreram muitas reivindicações por uma educação para o campo
quanto a observância da diversidade sociocultural desse público, contudo foi sancionada
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9394/1996, trazendo
especificamente alguns artigos importantes como o Art. 23 sobre organização da
educação básica no caso da educação do campo em alternância, grupos não-seriados e
com critérios próprios e o Art. 28 específico e talvez um dos mais relevantes sobre a
oferta de educação aos povos do campo, que determina a adequação do currículo,
metodologias e calendário escolar de acordo com as peculiaridades da zona rural.
No ano seguinte, em 1997 ocorreu o I Encontro Nacional de Educadores e
Educadoras da Reforma Agrária (ENERA), sob a organização de um conjunto de
entidades de caráter social, organizadas na Articulação Nacional Por Uma Educação do
Campo, resultando em documento encaminhado ao Conselho Nacional de Educação
(CNE). A educação do campo sistematizada neste caminho coloca-se, então, como
contraponto à existência de uma escola qualificada como rural.
Mais tarde, a educação do campo tem respaldo no Conselho Nacional de
Educação/ Câmara de Educação Básica, ao ser instituída as Diretrizes Operacionais para
a Educação Básica nas Escolas do Campo, na Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril
de 2002, ressalta que além de espaços da floresta, pecuária e agricultura, o perímetro
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não-urbano é um campo de possibilidades, quando liga seres humanos com a própria
produção de suas condições de existência social.
Quanto as ações do Ministério da Educação e Cultura – MEC para a Educação
do Campo em 2004 foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD), na qual existe uma coordenação de educação do campo, que até
hoje trata além de outras ações o contexto do campo sem desconsiderar a dimensão
universal do conhecimento e da educação. Registra-se, também o Programa Escola
Ativa, para melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multisseriadas das
escolas do campo (BRASIL, 2010, p.36).
Dessa forma, o processo pedagógico do Programa Escola Ativa, desenvolvida
desde 1997, embasa-se nas concepções apresentadas nas Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo – Resolução CNE/CEB nº 1 de 03 de abril de
2002 e nas Diretrizes Complementares Normas e Princípios para o Desenvolvimento de
Políticas Públicas de Atendimento à Educação Básica do Campo – Resolução nº 2, de
28 de abril de 2008 (BRASIL, 2010, p.7).
No entanto, de acordo com Ribeiro (2011, p. 36), “no que se refere às propostas
pedagógicas – educação do campo e escola ativa –, é necessário destacar elementos que
as diferenciem, para que se possam confirmar as contradições existentes na política do
MEC” e a “hipótese, de que o Programa Escola Ativa é uma reação ao movimento Por
uma educação do campo”, cuja proposta de educação associa-se “à reforma agrária para
a conquista da terra de vida e de trabalho, como ação do Movimento Camponês”.
Diante desse contexto, veremos a seguir a metodologia utilizada para o
levantamento dos dados às discussões sobre a pedagogia do Projeto Educação Itinerante
nas escolas de anos finais do ensino fundamental da SEMED/Manaus.

Os caminhos metodológicos da pesquisa

A pesquisa foi realizada a partir da revisão de literatura da história da educação
do campo no Brasil, análise documental das versões do Projeto Educação Itinerante
existentes na SEMED/Manaus de 2003 até 2015, dos documentos legais gerados pela
Secretaria retratando o objeto de pesquisa, além da observação e entrevistas nãoestruturada realizadas com 05 assessores pedagógicos da Divisão Distrital Zonal VII
que realizam o acompanhamento direto nessas escolas, além participação de uma das
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pesquisadoras em 2015 e 2016 no Comitê para Construção a Proposta Pedagógica para
a Educação do Campo da SEMED/Manaus.
Para a organização e análise do material de investigação desta pesquisa optou-se
pela análise de conteúdo que, de acordo com Bardin (1977, p. 42) “visa obter, através de
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção destas mensagens”.
Diante desta premissa, os dados coletados foram organizados pelas grandes
categorias: 1 - Educação do Campo na SEMED/Manaus e Projeto Educação do Campo
e 2 - Gestão do currículo e Avaliação em Larga Escola.
Vale ressaltar, que o uso da técnica da análise de conteúdo possibilitou
apreender o significado expresso do material coletado e de se produzir inferências,
relacionando-as com o contexto.

Uma proposta de Educação do Campo na SEMED/Manaus: Projeto Educação
Itinerante anos finais do ensino fundamental

O Projeto Educação Itinerante, começou em 2003 em caráter experientemente, no
ano de 2005, foi oficializado ampliando para mais escolas através da Resolução n.
003/05 do Conselho Municipal de Educação, e em 2014, a SEMED/Manaus,
representada pela Divisão de Ensino Fundamental e Divisão Distrital Zonal VII,
apresentou uma proposta ao Conselho Municipal de Manaus para uma nova
operacionalização desse Projeto a ser implementada na Zona Rural, onde gerou um
documento sinalizando para a necessidade de considerar a organização pedagógica de
trimestral para semestral, assim surgiu a Resolução 004/14 do CME que está vigente até
agora.
Atualmente o Projeto atende 31 escolas e cerca de mil duzentos e setenta e três
(1.273) estudantes como veremos na Tabela 01 com os números de 2015 onde podemos
perceber que o maior público é na área ribeirinha, principalmente no Rio Negro com
53% das turmas.
Tabela 1 - Organização das Escolas do Projeto Educação Itinerante em 2015 - por polo
Áreas
Atendidas

Nº de
Polos

Nº de
Escolas

Nº de
Professores

6º
ano

7º
ano

8º
ano

Rio Negro
Rio

7
4

17
8

90
36

176
95

162
86

123
64
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Amazonas
Rodoviária
3
6
TOTAL
14
31
Fonte: Estatística/SEMED/Manaus 2015.

27
152

106
377

97
345

69
256

68
295

27
131

O Projeto Educação Itinerante busca responder ao processo de continuidade dos
estudos das populações em áreas rurais na etapa do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental
e oferecer melhor qualidade de vida por meio de qualificação educacional.
Na análise dos documentos além do Projeto, suas Resoluções encontramos
também um documento chamado de Orientações Pedagógicas da SEMED/Manaus
reconhecendo as especificidades inerentes e respaldadas na Subseção IV, do Regimento
Geral das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus de 2012, Art. 41,
42 e 43, que retratam respectivamente a organização da ação pedagógica como:
currículo, calendário e metodologia em regime seriado e modular amparada pela
Resolução n. 003/CME/05 projeto político-pedagógico; o uso dos fundamentos da
pedagogia da Terra e Alternância; e o planejamento escolar em consonância com o que
preconiza a LDB N 9394/96.
Ainda sobre as análises documentais, o Projeto apresenta a organização
pedagógica do sistema seriado e têm como fundamento as mesmas características e
exigências contidas na LDB nº. 9.394/96 em seus Art. 28, já retratado neste artigo,
legitimada pela Resolução 004/CME/2014, dentre as quais se destacam os seguintes
aspectos: cumprimento da carga horária exigida na LDBE Nº. 9394/96; frequência
mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação; progressão parcial para o
aluno, desde que tenha ficado no máximo em duas disciplinas, conforme Resolução 06
CME/2011; e recuperação paralela e final.
A metodologia do Projeto funciona da seguinte forma, cada polo tem 02 (duas)
Unidades de Ensino, onde no primeiro semestre trabalham-se 05 (cinco) e/ou 04
(quatro) componentes curriculares dos Anos Finais do Ensino Fundamental com
equivalência à carga horária nacional.
No decorrer do semestre os professores fiquem hospedados em alojamentos nas
próprias Unidades de Ensino, dependendo da realidade da escola, onde está inserida, de
acordo com o cumprimento do módulo o professor faz a alternância entre as Unidades
de Ensino que desenvolvem o Projeto ocorre semestralmente.
Para a implementação do currículo, a organização de carga horária e dos
Componentes Curriculares no Projeto se materializa por semestre com duração de 100
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dias letivos. Ainda tem um calendário que inicia, geralmente, suas aulas na segunda do
mês de janeiro e finaliza no fim do mês de outubro e início do novembro para as áreas
as escolas situadas às margens ou afluentes do Rio Negro, enquanto as do Rio
Amazonas e Rodoviária seguem o calendário escolar da zona urbana.
Tabela 2 - Distribuição da Carga Horária e Componente Curriculares do Projeto Educação
Itinerante desde de 2014
Disciplina
Carga Horária
Aulas mensais
Aulas semanais
Matemática
200h.
40
10
Língua Portuguesa
200h.
40
10
Ensino Religioso
40h
8
2
Língua Inglesa
80h
16
4
História
120h
24
6
Geografia
120h
24
6
Educação Física
80h
16
4
Arte
40h
8
2
Ciências
120h
24
6
TOTAL
10000h
200h
50h
Fonte: Divisão de Ensino Fundamental – DEF/SEMED/Manaus 2015.

Tem uma fala extraída da entrevista realizada junto aos assessores pedagógicos
da Divisão Distrital Zonal VII retratando muito bem a operacionalização do Projeto:
“A educação do campo em Manaus vive uma “Trilogia”, escolas do Rio
Negro, Rio Amazonas e Rodoviárias, precisamos conhecer melhor a
realidade dos pais, que são sitiantes e não donos das terras onde moram,
vivem em constante mudança residencial, as escolas são afetadas na
enchente e na seca dos rios, nas estradas as que são asfaltadas sem
problema mas as que estão nos ramais, quando chove, fenômeno este
constante por aqui, nem estudantes, nem professores e muito menos os
assessores conseguem chegar lá, então como pensar em educação de
qualidade?” (Assessor Pedagógico da DDZ VII, em reunião do Comitê para
construção da Proposta Pedagógica das Escolas do Campo de Manaus,
2015).

Esta colocação aponta para a importância de refletirmos que a luta por uma
educação do campo não se faz apenas de acesso aos espaços escolares, mas da
valorização e superação de um modelo de sociedade e de educação, alinhado a essa
reflexão não podemos esquecer a incorporação da cultura e dos conhecimentos do
cotidiano das populações campesinas.
Contudo, muitos ajustes foram realizados para operacionalização deste projeto e
concomitantemente as dificuldades foram se revelando, são inúmeras principalmente ao
cumprimento do currículo e seus reflexos nos resultados nas avaliações externas e em
larga escala como as que vislumbraremos a seguir.
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Gestão do currículo e seus possíveis reflexos nas avaliações em larga escala das
escolas com o Projeto Educação Itinerante.
O currículo vem sendo visto como: (a) os conteúdos a serem ensinados e
aprendidos; (b) as experiências de aprendizagem escolares vivenciadas pelos estudantes;
(c) os planos pedagógicos elaborados por profissionais da educação; (d) os objetivos a
serem atingidos por meio do ensino; (e) os processos de avaliação, que afetam a
determinação dos conteúdos e dos procedimentos pedagógicos (MOREIRA; CANDAU,
2006).
Percebe‐se na Educação do Campo a necessidade de uma proposta Intercultural,
e esta precisa romper com a cultura dominante dos saberes coloniais, como afirma
(CANDAU, 2012) quando fala das culturas escolares dominantes em nossas instituições
educativas serem construídas a partir de matriz político-social e epistemológica da
modernidade que privilegia o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados
elementos constitutivos do universal e por vezes um “problema” a resolver.
De acordo, com Candau (2012) quando falamos de currículo intercultural não
podemos deixar de explicitar três abordagens sobre o interculturalismo que são: o
multiculturalismo

assimilacionista,

o

multiculturalismo

diferencialista

ou

monoculturalismo cultural, e o multiculturalismo interativo.
Neste sentido, o multiculturalismo assimilacionista se caracteriza quando há
diversas culturas existentes em uma mesma sociedade, favorecendo o trabalho docente e
fazendo uma integração de todos nessa sociedade, sendo incorporado a cultura
hegemônica. Enquanto o monoculturalismo se estabelece quando a sociedade abrange
apenas uma cultura específica, e passamos a negar a diferença ou silenciá-la,
incorporando uma cultura hegemônica. E por fim, multiculturalismo interativo
considerado a mais adequado para a construção de sociedades democráticas e
inclusivas.
Portanto, entendemos que na perspectiva do currículo intercultural, este deve ser
compreendido e direcionado a estes espaços pois sustentam as proposições de um
projeto educacional específico, mas o Projeto na SEMED/Manaus utiliza o mesma
Proposta Curricular da zona urbana na sua concepção, mas como é posto em prática de
forma diferente e para população com objetivos diferentes muitos conteúdos,
procedimentos e avaliação da aprendizagem não se adequam.
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Os assessores da DDZ VII, quando inqueridos em entrevista sobre o contexto e
desafios da educação nas escolas da SEMED/Manaus eles destacam as seguintes
categorias:
Professores: estes encontram dificuldades na sua permanência nas escolas,
principalmente nas áreas ribeirinhas pois a SEMED/Manaus tem dificuldade em manter
seus professores na zona rural pela falta de acomodações adequadas para todos, quando
as escolas são próximas da zona urbana estes se deslocam diariamente a suas casas e
não se tem tanto abandono de professor, existem casos em que estes profissionais
pegam “carona” nas lanchas e ônibus destinados aos estudantes.
Acesso às escolas: na implementação do currículo há, também uma inferência
do regime da enchente e vazante que os rios da Amazônia, quando está no período de
enchente algumas escolas precisam de “marombas”, nome dado a elevação do assoalho
para continuar seu funcionamento e na vazante dos rios, com a seca, os estudantes, pais
e professores andam de dois a cinco quilômetros para chegarem à escola.
Assessoramento Pedagógico e Formação continuada – tem dificuldades em
garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes e acompanhamento fidedigno e
apropriado ao projeto pois nas áreas ribeirinhas, tem apenas uma lancha para o acesso às
escolas, assim problemas com combustível e manutenção são recorrentes. Ainda,
dificuldades na formação do quadro necessário de professores e realizar a formação
continuada em serviço, e também a formação os professores precisam se deslocar para a
zona urbana ou escolas polo no caso das escolas rodoviárias, sem contar a necessidade
de formação em metodologias para o currículo intercultural.
Orientações gerais da SEMED/Manaus Sede – necessidade de construção de
registros escolas mais adaptadas as necessidades diárias do trabalho do professor, diário
unificado das turmas, plano de aulas unificado mas contendo todas as turmas. Sem
contar nas dificuldades no processo de transferência de estudantes para outras redes por
conta da programação curricular específica.
Agora falaremos da última categoria dessa pesquisa, a relação das políticas de
currículo e os resultados nas avaliações em larga escala, que se tornou um tema
recorrente no cenário da educação brasileira e as esferas educacionais passaram a
preocupar-se com seus resultados.
De acordo com Barreto (2013, p. 101): “O direito à educação como um direito
humano impõe-se também como direito a diferença. [...] A ênfase das políticas de
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currículo, antes regidas pela igualdade de oportunidades, volta-se à garantia de acesos
aos bens sociais e culturais às populações com oportunidades restritas”.
E ainda sobre a gestão do currículo e os indicadores de rendimentos dos
estudantes a mesma autora Barreto (2013, p. 109) destaca “O peso que os indicadores de
rendimentos do aluno nas políticas da educação básica leva, a intensificar os usos das
avaliações padronizadas na gestão das redes escolares, inclusive por força da indução da
esfera central”.
Assim, a SEMED/Manaus não está fora deste contexto e a partir de 2011
começou a premiar as escolas que conseguem alcançar as Metas estabelecidas pela
Secretaria, mas como fica o currículo intercultural e as preocupações das
especificidades das escolas do campo, na verdade vemos como resultado dessa ação as
escolas mais competitivas e preocupadas em serem abonadas com 14º e 15º salários.
Bem, vemos que as escolas do campo, e seus resultados, apesar de não muito
distante, e com participação menor por conta dos critérios de participação de 20
estudantes matriculados na série/ano podem fazer a prova e as escolas do 9º ano da
SEMED/Manaus tem turmas com bem menos estudantes, desta forma muitas escolas
ficam de fora, diminuindo também a possibilidade de participação em premiações da
Secretaria.
Quanto aos resultados nas avaliações em larga escala realizada pelo Instituto de
Pesquisas Anísio Teixeira – INEP, mostram um crescimento tímido em Língua
Portuguesa e um pouco melhor em Matemática, muito embora em 2013 tenha sido
menos que 0, 34% menor, nada relevante.
Tabela 3 – Desempenho da SEMED/Manaus na Prova Brasil por zona geográfica
Nota Prova Brasil – 9º ano da SEMED/Manaus
Áreas do Conhecimento por Zona
2009
2011
Língua Portuguesa - Zona Urbana
230,7
227,4
Língua Portuguesa - Zona Rural
226,7
227,2
Matemática - Zona Urbana
225,1
225,3
Matemática - Zona Rural
228,4
226,9
Fonte: Microdados da Prova Brasil, Inep, 2015.

2013
235,9
233,3
230,1
229,3

Os resultados das avaliações educacionais pontuam que os estudantes apresentam
dificuldades em língua portuguesa e matemática comprovadas a partir dos resultados
das avaliações bimestrais realizadas desde de 2014 pela própria Secretaria chamada
Avaliação do Desempenho do Estudante – ADE e na Prova Brasil, e levantam a
hipótese da relação da metodologia do Projeto e os resultados a partir da
operacionalização da proposta curricular, como confirmaram as entrevistas com os

ISSN 2177-336X

8519

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

21
assessores: “Os professores das turmas sentem dificuldades, em retomar o currículo
pois às vezes tem que começar tudo novamente”.
Quanto aos dados do IDEB 2009, 2011 e 2013 estes revelam que as escolas da
zona urbana tiveram resultados em média menor que os das escolas da zona rural com o
Projeto Educação Itinerante, e mais uma vez vale ressaltar a fala dos assessores, “a
escola na zona rural de Manaus é coisa séria, os pais dão muito valor e não deixam
seus filhos desistirem ou abandonarem o ensino”.

Considerações finais

Os movimentos sociais colaboraram na elaboração de legislações e ações e
trouxeram à tona a discussão de outras concepções de educação, de escola e de prática
pedagógica necessária as especificidades dos povos do campo. Assim, percebemos que
a Educação do Campo não se faz apenas pela garantia de acesso à educação formal, mas
pela necessidade da discussão da identidade dos indivíduos e dos grupos participes dela.
O Projeto Educação Itinerante, nesses seus 15 anos trouxe grande avanço ao
acesso e permanência do homem campesinos nas comunidades dos rios e estradas
pertencentes a zona rural de Manaus, assim foi pensado para atender ao estudante com
poucas possibilidades de avanço nos estudos e era obrigado a se deslocar à procura de
escolas na zona urbana da cidade.
A pesquisa apontou a existência de vários fatores que SEMED/Manaus precisa
garantir o cumprimento da carga horária e consequentemente do currículo completo das
disciplinas, fato este que pode refletir positivamente e negativamente nos resultados nas
avalições larga e no seu IDEB.
Diante de tantas informações sobre o Projeto Educação Itinerante, cabe a
Secretaria por meio de seu corpo técnico pedagógico propor uma organização
pedagógica diferenciada da atual, para responder com mais clareza aos objetivos e
estratégias idealizadas para a Educação do Campo no Plano Municipal de Educação de
2015, para tanto já iniciou o movimento para construção de uma Proposta Pedagógica
das Escolas do Campo, que começou em 2015 e está em processo de elaboração de
fóruns para discutir e chegar as alternativas possíveis.

ISSN 2177-336X

8520

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

22
Referências

ARROYO, M. G; CALDART, R. S,; MOLINA, M. C. (Org.). Por uma Educação do
Campo. Petrópolis: Vozes, 2004.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70 Ltda. 1977.
BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Políticas de currículo e avaliação e políticas docentes.
In: BAUER, Adriana; GATTI, Bernadete A. (Org.). Vinte e cinco anos de avaliação
de sistemas educacionais no Brasil: Implicações nas redes de ensino, no currículo e na
formação de professores. Florianópolis: Insular, 2013. (Vol. 2)
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 5 de outubro de
1988.
_______. Lei N° 9.394, de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. 8. ed. Brasília: Câmara dos deputados, coordenação de publicação.
_______. Escola Ativa: Projeto base. Brasília: SECAD/MEC. 2010.
_______. Portaria nº 579 que Institui a Escola da Terra. 02 de julho de 2013.
CANDAU, Vera Maria (Org.). Didática crítica intercultural: aproximações.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Resolução nº 003/CME/2005. Autoriza
o funcionamento do Projeto Educação Itinerante do Ensino Fundamental Anos
Finais. Manaus 03 fev. 2005.
_______. RESOLUÇÃO nº. 007/CME/2012. Aprova a proposta de alteração do
Regimento Geral das Unidades de Ensino da Pública Municipal. Manaus 06 jun.
2012.
_______. Resolução nº 004/CME/2014. Estabelece normas para o funcionamento do
Projeto Educação Itinerante do Ensino Fundamental Anos Finais da Rede
Municipal de Ensino. Manaus 13 mar. 2014.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CEB 1/2002. Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília, 9 de abril
2012.
ÍNDÍCE de Desenvolvimento da Educação Básica. Resultados do Ideb 2009 a 2013.
Disponível em <http://ideb.inep.gov.br/Site/>. Acesso 15 março 2016.

ISSN 2177-336X

8521

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

23

LEITE, S.C. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: Cortez,
1999.
MICRODADOS do Saeb/Prova Brasil. Resultados da Prova Brasil de 2009 a 2013.
Disponível em <http:// inep.gov.br/Site/>. Acesso 15 março 2016.
MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria. Indagações sobre currículo:
currículo, conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Básica, 2006.
RIBEIRO, M. Educação do Campo e Escola Ativa: Contradições na Política
Educacional no Brasil. Educação em Revista. 2011. v. 12, n.2, pp. 23-40.

ISSN 2177-336X

8522

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

24

CURRÍCULO, DIDÁTICA E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO CURSO DE
LICENCIATURA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES
INDÍGENAS/FACED/UFAM
Helenice Aparecida Ricardo – UFAM
Rita Floramar Fernandes dos Santos – UFAM

Resumo:
O texto aborda a análise da avaliação do Curso de Licenciatura em Formação de
Professores Indígenas - FPI da Faculdade de Educação - FACED da Universidade
Federal do Amazonas - UFAM, posteriormente à divulgação do resultado da avaliação
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP para
reconhecimento do curso, ocasionada após a finalização e formatura da primeira turma
da licenciatura destinada a professores indígenas do povo Mura, oferecida após processo
de reivindicação desse povo por formação de professores indígenas para atuarem nas
séries finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas de suas aldeias. A
referida demanda coincide com o estabelecimento do Plano de Desenvolvimento da
Educação (2007), reafirmada no Pacto Compromisso Todos pela Educação (2007),
quando se institui, dentre vários programas, o Prolind, direcionado à formação de
docentes indígenas. A partir dessa ação, instituições de ensino superior se candidataram
à oferta de cursos, mediante apresentação de projetos ao Ministério da Educação,
conforme os Editais publicados. Nesse contexto, a Organização dos Professores
Indígenas Mura – OPIM já havia reivindicando à FACED/UFAM a graduação
específica. Assim, o objetivo do texto é apresentar o resultado da avaliação/INEP e as
inquietações ocasionadas posteriormente, que se desdobrou na elaboração de um plano.
Metodologicamente, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental, centrando o
olhar nos instrumentos da avaliação do INEP e no Projeto Político do Curso. Os
resultados apontam que o Curso de Formação de Professores Indígenas busca adequar o
currículo conforme a turma, no entanto apresenta lacunas significativas, observada no
processo posterior à avaliação do INEP. Para preencher esse vazio a Coordenação do
Curso delineou os pontos centrais que precisam ser preenchidos, para então serem
levados a uma ampla discussão com os representantes dos povos indígenas atendidos
pela Licenciatura.
Palavras-chave: Avaliação Institucional. Currículo. Licenciatura em Formação de
Professores Indígenas.
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INTRODUÇÃO
A partir da década de 1990, a escola indígena tem sido pautada pelas orientações
de práticas diferenciadas e interculturais, reconhecidas na Constituição Federal de 1988
e delineadas no Decreto Presidencial n° 26/1991, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n° 9.394/1996, dentre outros ordenamentos jurídicos, que reafirmam a
responsabilidade do Ministério da Educação – MEC pela escolarização indígena.
Esse processo pelo qual passou a escola indígena sinaliza a passagem do modelo
assimilador ao modelo diferenciado. Isto é, a escola indígena deixa de ser um dos
lugares, no qual se tentava reduzir as culturas indígenas a uma homogeneidade genérica,
para se transformar em “instrumento que pode lhes trazer o sentimento de
pertencimento étnico, resgatando valores, práticas e históricas esmaecidas pelo tempo e
pela imposição de outros padrões socioculturais” (GRUPIONI, 2006, p. 43).
Para a escola indígena cumprir com esses objetivos, o Parecer CEB n° 014/1999
indica que “é necessário que os profissionais que atuam nas escolas pertençam às
sociedades envolvidas no processo escolar”. Não divergência sobre o fato de “que a
clientela educacional indígena é melhor atendida por professores índios, que deverão ter
acesso a cursos de formação inicial e continuada, especialmente planejados para o trato
com as pedagogias indígenas” (BRASIL, 1999).
Para suprir a demanda por formação, conforme Santos (2012, p. 26), o Programa
de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007), considerando a demanda nas
comunidades por professores licenciados, “procura responder ao anseio” dos povos
indígenas, incorporando o Programa de Formação Superior e Licenciatura Indígenas ao
seu conjunto de ações.
Nesse contexto, é pensada a criação do Curso de Licenciatura Específica para
Professores Indígenas, na FACED/UFAM, visando atender à perspectiva do movimento
indígena, considerando a alteridade, respeitando a diversidade sócio-político-cultural
desses povos. A partir de então, a UFAM tem atendido suas reivindicações por
formação através do Curso de Licenciatura em Formação de Professores Indígenas –
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FPI, realizado em regime modular e organizado, inicialmente, em turmas,
especificamente, por etnias e, atualmente, por calhas de rio, conforme a proposta de
Territórios EtnoEducacionais.
Finalizada a primeira turma, o Curso foi submetido à avaliação do INEP,
visando ao Reconhecimento da Licenciatura e à reflexão, por parte do Colegiado, para
proceder com as adequações demandas pelo resultado da avaliação e para cumprir os
objetivos do curso. Esse processo será apresentado no presente texto, que contextualiza
as políticas públicas para responder às demandas indígenas, apresenta o resultado da
avaliação do INEP e a elaboração de planejamento, proveniente da análise do curso.
1 ENTRE DEMANDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS, A RESPOSTA DA UFAM
Segundo Santos (2012, p. 28), o direito dos povos indígenas à educação
diferenciada é acolhido no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado pelo
Ministério da Educação – MEC em 2007, estabelecendo tratamento específico às
demandas da educação escolar indígena, e, mais especificamente, quando trata sobre a
temática da diversidade:
As populações indígenas têm constitucionalmente garantido o direito a uma
educação própria. Os conceitos que sustentam o PDE permitem que sejam
construídos, com as comunidades indígenas, arranjos étnico-educativos em
respeito à territorialidade das comunidades, ensejando um novo desenho do
regime de colaboração, com as responsabilidades partilhadas entre os níveis
de governo, participação ativa das comunidades e da sociedade civil
organizada (PDE, 2007, p. 37).

O PDE - 2007 baseia-se na cosmologia indígena para afirmar o reconhecimento
dessa sociodiversidade na formulação de políticas e ações voltadas à educação escolar
indígena, que requer definição efetiva no regime de colaboração entre União, Estados e
Municípios, associado às demandas e proposições das comunidades indígenas e ao
posicionamento das instituições indígenas e indigenistas.
O Plano de Desenvolvimento da Educação de 2007 (MEC, 2007, p. 02) concebe
arranjos etnoeducacionais como “áreas territoriais específicas, relacionadas à
mobilização política dos povos indígenas pela reafirmação étnica e para garantia de seus
territórios

e

de

políticas

específicas

nas

áreas

de

saúde,

educação

e

etnodesenvolvimento”, conquistadas mediante reivindicação desses povos, auxiliados
pelas organizações civis de apoio aos índios, ao poder público.
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As diretrizes do PDE - 2007 para a educação escolar indígena voltam-se ao
fortalecimento da educação escolar indígena, por meio do reconhecimento das
pedagogias próprias de cada povo para o processo educacional. Nesse sentido, o PDE
(2007, p. 37 e 43) “procura responder a esse anseio” dos povos indígenas, incluindo o
Programa de Formação Superior e Licenciatura Indígenas, considerando a demanda nas
comunidades por professores licenciados.
A preocupação com os povos indígenas, conforme Estrada e Speck (2012, p.
27), está posta nos “quarto e último eixo” do Plano de Desenvolvimento da Educação
(2007), juntamente com “a alfabetização, educação continuada e diversidade, apontamse preocupações do PDE com a população analfabeta ou pouco escolarizada e com as
comunidades indígenas, quilombolas e de assentamentos”.
Nesse contexto, reafirmam as referidas autoras (2012, p. 27) que a
“territorialidade” considerada no PDE/2007, “na busca por respeitar as comunidades em
suas particularidades e em seus arranjos étnicos-educativos”, considerando que “o
enlace entre educação e ordenação territorial é essencial na medida em que é no
território que as clivagens culturais e sociais, dadas pela geografia e pela história, se
estabelecem e se reproduzem”, e “a razão de ser do PDE está precisamente na
necessidade de enfrentar estruturalmente a desigualdade de oportunidades educacionais”
(BRASIL, 2007).
As ações do PDE - 2007 vinculam-se ao Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação, instituído pelo Decreto n° 6.094, de 24 de abril de 2007, que, possibilita
a articulação entre Municípios, famílias e comunidade, em prol da melhoria da
qualidade do ensino, assim como o acesso aos recursos provenientes do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB, Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007.
Segundo Saviani (2007, p. 1.239), o FUNDEB “contempla explicitamente a
educação indígena”, ao determinar que a “distribuição proporcional de recursos dos
Fundos levará em conta as diferenças entre etapas, modalidades e tipos de
estabelecimento de ensino da educação básica”, nomeando em seguida a “educação
indígena” (XV, art. 10).
Nesse contexto, um grupo de professores da UFAM fortalece suas discussões
sobre o ensino superior indígena e começa a discutir com a Organização dos Professores
Indígenas Mura a demanda apresentada por eles, solicitando formação específica para
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atender suas escolas, delineando-se, então, o Curso de Licenciatura em Formação de
Professores Indígenas – FPI/FACED/UFAM.
Configura-se, pois, o curso, como resposta institucional às demandas dos
movimentos indígenas por formação específica de professores indígenas para atuarem
nas escolas das aldeias. O projeto inicial do curso destinou-se a turma Mura, no período
de 2008 a 2013. Ressalta-se que tanto a elaboração quanto as adequações ao projeto
ocorreram em um processo de protagonismo compartilhado, tendo como principais
sujeitos os próprios professores e lideranças indígenas, representados por suas
organizações, e os professores da UFAM, coordenados por docentes da FACED.
Esse trabalho coletivo deve-se ao entendimento institucional da necessidade de
estabelecer políticas de ensino, pesquisa e extensão, que garantam a participação dos
envolvidos no planejamento, desenvolvimento, avaliação e resultado das ações, para
atender às prerrogativas acadêmicas e aos anseios dos indígenas. A construção desse
curso específico tem como princípio ouvir as comunidades, debater e construir o projeto
de formação, em Fóruns e oficinas, que se caracterizam como espaços de participação
ampla da comunidade indígena envolvida no Curso para adequar a Matriz Curricular às
realidades histórica e linguística do povo.
Os Fóruns e Oficinas se constituem, ainda, em espaços formativos nos quais se
faz o levantamento das necessidades das comunidades frente à segunda etapa do ensino
fundamental (6º ao 9º ano) e o ensino médio e a socialização das reflexões oriundas das
organizações indígenas sobre o Ensino Superior. A interlocução da UFAM com
lideranças e professores indígenas para elaborar a Matriz Curricular visa sensibilizar e
mobilizá-los, criar condições para que os interessados possam conhecer a proposta
original do Curso, formar a “Comissão de Acompanhamento da Elaboração e
implantação do Curso”, composta por professores da UFAM e por membros das
organizações indígenas do povo solicitante.
A duração total do curso é cinco anos. Nesse período, durante dois anos ocorre a
formação geral, para estudo de fundamentos pedagógicos e de noções básicas
introdutórias às três grandes áreas. Nessa etapa, todos os alunos indígenas estudam
juntos. Posteriormente, inicia-se a formação específica, quando os alunos se dividem
em três turmas, destinadas ao aprofundamento em uma das áreas: Ciências Humanas e
Sociais – História, Geografia, Antropologia, Sociologia e Filosofia; Ciências Exatas e
Biológicas – Matemática, Química, Física e Biologia; e Letras e Artes – Língua
Portuguesa, Língua Indígena, Expressão Cultural e Práticas Corporais. Na última etapa
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ocorre a integração das áreas, quando os alunos voltam a formar uma única turma para
discutirem os resultados das pesquisas, do estágio e outras questões que surgiram ao
longo do Curso e na etapa anterior.
A atividade de pesquisa no curso é inerente ao processo pedagógico para
desenvolver o potencial do professor-pesquisador, produzir conhecimentos sobre o
povo, registrar o cotidiano das aldeias, sistematizar e analisar as informações coletadas,
e difundir esse conhecimento nas diversas sociedades. O foco da pesquisa é a prática
pedagógica dos professores, visando aperfeiçoar as metodologias de ensino e privilegiar
a interculturalidade e a produção de material didático específico, em função da carência
desses materiais nas escolas. xx
Fruto desse processo de construção compartilhada, o curso foi aprovado na
Câmara de Ensino, Pesquisa e extensão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão - CONSEPE, tendo como Ato de Criação a Resolução n° 010/2007.
2 AVALIAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO
INDÍGENAS: CURRÍCULO E DIDÁTICA

DE

PROFESSORES

A Comissão designada para a avaliação n° 99075 para Reconhecimento do
Curso de Licenciatura em Formação de Professores Indígenas da Faculdade de
Educação/UFAM ocorreu nos dias 11 e 12 de agosto de 2014, tendo por finalidade
promover a análise da documentação, verificar as instalações e a infraestrutura, bem
como entrevistar as pessoas elencadas na proposta (dirigentes, servidores técnicos,
docentes e discentes, e de forma pontual, a coordenação, os membros do Núcleo
Docente Estruturante – NDE e da Comissão Própria de Avaliação – CPA).
Como parte do trabalho de verificação in loco e seguindo os procedimentos
legais e administrativos, estabelecidos pelo MEC/INEP, a Comissão fez a leitura prévia
do Despacho Saneador e demais informações constantes do Formulário Eletrônico, e
procedeu ao preenchimento do relatório, obedecendo às dimensões previstas no Sistema
Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES.
A primeira Dimensão avaliada se refere à Organização Didático Pedagógica do
Curso, na qual se toma como fontes de consulta: Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais e o
Formulário Eletrônico preenchido pela Coordenação do Curso de Licenciatura em
Formação de Professores Indígena no e – MEC.
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Nessa Dimensão 01, avalia-se o contexto educacional, as Políticas Institucionais
no âmbito do Curso, os objetivos do Curso, Perfil profissional do egresso, Estrutura
Curricular (incluindo a pesquisa e a extensão), Conteúdos Curriculares, Metodologia,
Estágio Curricular Supervisionado, Atividades Complementares,

Trabalho de

Conclusão de Curso, Apoio ao Discente, Ações decorrentes dos processos de avaliação
do curso, Tecnologias de Informação e Comunicação no processo ensino-aprendizagem,
Procedimentos de Avaliação dos Processos de ensino-aprendizagem, Número de vagas,
Integração com as redes públicas de ensino.
Sobre a Dimensão 01, a Comissão considerou que o Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, o PPC da Licenciatura FPI e as informações prestadas pela
Coordenação do Curso no Formulário Eletrônico estão em sintonia com as Orientações
Curriculares Nacionais, voltadas para a formação escolar indígena. Inicialmente
proposto como Programa, o curso foi instalado em 2008 na FACED, contando com um
grupo de professores que encampou a proposta, tendo em vista ser o Amazonas o estado
com o maior contingente indígena, dentre as unidade da federação.
Para a criação desse curso considerou-se ainda a necessidade de formação de
professores indígenas, em nível superior, para atender as demandas por uma educação
diferenciada, que concretiza a autonomia e o respeito. A diferença nesse processo foram
os desafios enfrentados e superados coletivamente, inclusive com a participação dos
próprios beneficiários, inicialmente o povo Mura e posteriormente os Sateré Mawé e
Munduruku.
A parceria da Universidade com os professores e lideranças indígenas e suas
organizações se concretizou nas realizações dos Fóruns, cujas decisões e questões que
as originaram encontram-se registradas, assim como outros documentos organizacionais
do curso, tais como: relatórios de avaliação, manuais orientadores das atividades
práticas, dos estágios e dos trabalhos de conclusão de curso.
Segundo o parecer da Comissão sobre a Dimensão 01, por se tratar de curso de
natureza diferenciada e voltado para uma formação específica, as adaptações são
necessárias e compreensíveis, desde que não haja descumprimento dos princípios e das
diretrizes estabelecidas na legislação educacional.
O PPC indica que houve cuidado com a compreensão e o atendimento ao
contexto educacional, as políticas institucionais foram fortalecidas com a construção
coletiva, os objetivos estão claros, o perfil profissional do egresso mostra-se sintonizado
com a estrutura e os conteúdos curriculares, assim como a metodologia, cuja ênfase está
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na reflexão da prática pedagógica dos professores indígenas que são os estudantes do
curso, além de articular-se com o estágio supervisionado, mediante a criação de um
grupo de supervisão coletiva e a elaboração de produtos originados das observações e
intervenções nas escolas, e o trabalho de conclusão do curso.
Quanto ao apoio aos discentes, o curso conta com financiamento do MEC via
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI e
SESu, possibilitando pagamento das despesas com deslocamento, hospedagem e
alimentação durante as etapas. O apoio federal também viabilizou a construção do
Centro de Referência para a Formação de Professores Indígenas, localizado na Fazenda
Experimental da UFAM, onde também são desenvolvidas ações de vários outros cursos,
possibilitando interlocução entre professores e estudantes, bem como a formação
interdisciplinar.
Destaca-se, na Dimensão 01, a aprovação do Projeto “Formação de Professores
Indígenas na UFAM: Pesquisa e Docência Articuladas”, no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência para a Diversidade – PIBID
Diversidade, que disponibilizou 60 bolsas para discentes.
Na visita in loco, a Comissão constatou que a cultura da avaliação está bem
implantada, com registro das análises e demonstrativos das ações realizadas. A
avaliação do processo ensino-aprendizagem ocorre de maneira coerente, ao que está
descrito no PPC, assim como a integração com as redes públicas de ensino
(SEMEDs/SEMECs/SEDUC AM), uma vez que, sendo os estudantes também são
professores destas redes, necessitam de apoio para que possam estudar e trabalhar, o que
implica na montagem de um calendário escolar diferenciado. xx.
Nas reuniões com dirigentes, coordenação, docentes e discentes, a Comissão de
Avaliação observou a demonstração de que o curso conquistou respeito interna e
externamente à UFAM.
A segunda Dimensão avaliada se refere ao Corpo Docente e Tutorial do Curso,
na qual se toma como fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Formulário
Eletrônico preenchido pela Instituição de Ensino Superior – IES no e – MEC e a
Documentação Comprobatória.
Nessa Dimensão 02, avalia-se a atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE
e do Coordenador do Curso; Experiência profissional, de magistério superior e de
gestão acadêmica do Coordenador do Curso; Regime de trabalho do Coordenador do
curso; Titulação do Corpo Docente do Curso; Regime de trabalho do corpo docente do
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curso; Experiência Profissional do Corpo Docente; Experiência no exercício da
Docência na Educação Básica, e no Magistério Superior do Corpo Docente;
Funcionamento do Colegiado de Curso ou equivalente; Produção Científica, Cultural,
Artística ou Tecnológica.
Sobre a Dimensão 02, a Comissão considerou que o NDE, instituído por meio da
Portaria n° 17/2014 – GD, obedece ao estabelecido pela Lei n° 10.861/2004 e o disposto
no Parecer da CONAES n° 04/2010. O Corpo Docente é composto por 53% de doutores
e 47% de mestres, todos em Regime de Dedicação Exclusiva. A maioria tem
experiência profissional acima de 03 anos no ensino superior e também experiência de
docência na Educação Básica.
Na reunião in loco, a Comissão de Avaliação observou o entusiasmo dos
docentes por participarem da proposta, que, segundo os professores, atende estudantes
conscientes de seus limites e que buscam superar com esforço e empenho, e consideram
que o formato e o tempo previstos no PPC são adequados para que sejam alcançados os
objetivos. xx
Na reunião de avaliação com os discentes, reafirmou-se o compromisso da
coordenação e dos professores do curso e que eles se sentem com mais segurança em
sala de aula e que são reconhecidos em suas localidades. Destacaram o fato de que
agora, com o curso, estão construindo os PPPs das escolas. Estes declararam, ainda, que
sentem falta de uma sala de informática e reivindicaram que o Diploma contenha a
informação da área específica e não apenas a expressão genérica “Formação Indígena”.
A Comissão de Avaliação destacou que além do NDE, o curso tem colegiado e
se organiza em um Departamento. A Produção Acadêmica dos docentes é relevante,
com significativa conjunto de publicações locais e em periódicos da área de educação,
incluindo 02 dissertações de mestrado, cujos autores são docentes na Licenciatura.
Destacou-se ainda, que diversos documentos disponibilizados para os avaliadores
revelam que o curso tem levado os docentes a refletirem sobre suas práticas,
reelaborando tanto os conhecimentos científicos quanto os saberes necessários para o
bom desempenho pedagógico.
A terceira e última Dimensão avaliada se refere à Infraestrutura, na qual se toma
como fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares
Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e – MEC e
Documentação Comprobatória. Nesse item, avalia-se os Gabinetes de trabalho para
professores Tempo Integral – TI; Espaço de Trabalho para Coordenação do curso e
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serviços acadêmicos; Sala de Professores; Salas de Aula; Acesso dos alunos a
equipamentos de informática; Bibliografia básica; Bibliografia complementar;
Periódicos especializados.
A Comissão considerou que os locais de trabalho destinados aos docentes em
tempo integral, assim como a sala de professores são suficientes, considerando a
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade. O
mesmo, para o espaço destinado às atividades de coordenação.
As salas de aulas implantadas para o curso, na perspectiva da Comissão de
Avaliação, são boas, considerando os aspectos: quantidades, número de alunos por
turma, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.
A Comissão destacou que, “recentemente”, o curso adquiriu 12 novos
computadores portáteis (laptop) para futuro uso, no entanto, no local de seu
oferecimento, não há infraestrutura técnica para acesso à internet. Até o momento da
avaliação, não havia ainda computadores disponíveis aos alunos, fato que foi
mencionado como negativo, uma vez que a informática já se faz presente no cotidiano
dos estudantes – professores em formação, porém não recebem o aprendizado no
decorrer do curso que frequentam.
No que se refere à bibliografia, no PPC não está organizada nas categorias
Básica e Complementar. A cada aluno do curso são disponibilizados, sob a forma de
fotocópias encadernadas, todos os textos que deverão ser trabalhados em cada Módulo,
garantindo o acesso individual dos estudantes à bibliografia específica, prevista nas
disciplinas. No local de oferecimento específico do curso para realização das aulas, há
também um acervo de livros novos, recentemente adquiridos, em processo de
tombamento pela Biblioteca da UFAM. Os periódicos especializados, indexados e
correntes, sob forma impressa, são disponibilizados aos alunos, conforme demanda
específica das disciplinas. O curso ainda não conta com laboratórios específicos, uma
vez que o PPC não contempla essa necessidade.
Posteriormente à Avaliação do Curso ser divulgada, a Coordenação empreendeu
esforços para delinear possíveis ações que pudesse responder às lacunas levantadas pela
Comissão e pelos docentes do Curso. Assim, elaborou-se o Tipiti Pedagógico, que visa,
especialmente, a superação dos problemas diagnosticados e a melhoria na qualidade de
ensino e aprendizagem.
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Os pontos centrais a serem trabalhados são: Processo de Seleção; Metodologia/
Proposta Pedagógica/ Conversa entre as disciplinas/ Base Interepistemológica/
Distribuição do tempo das aulas (como as aulas podem ser desenvolvidas);
Credenciamento de outros professores; Outros Programas dentro do curso (SIE, PIBID,
PIBIC, PACE); Política Sociolínguística; Seminário Anual do Curso, Atividade de
Extensão, Orientação/Diretrizes para as atividades de Extensão; Orientação para o
Estágio na área de Letras e Artes; Orientação para o Estágio na área de Exatas e
Biológicas; Orientação para o Estágio na área de Humanas e Sociais; Regimento Interno
para o Curso, inclusive com: orientações para o Centro na FAEXP; Atribuições das
Coordenações das grandes áreas, de turma, de avaliação, de estágio, de pesquisa, de
extensão; dos coordenadores representantes dos alunos; Acompanhamento dos egressos;
Orientação para atividades de Pesquisa no Curso (vincular com as disciplinas
Metodologia da Pesquisa, Pesquisa e Cotidiano do Professor Indígena I e II, TempoComundade); Grupos de Estudo – Tipiti Pedagógico; Orientação para avaliação do/no
curso, incluindo olhar dos alunos e dos professores; Indicadores de evasão e retenção;
Processos Avaliativos; Orientação para os estágios, contemplando as grandes áreas;
Proposta de atividade para as crianças; Estratégia para combater a evasão; Nivelamento
Pedagógico; Orientação sobre a elaboração de Materiais Didáticos e Paradidáticos;
Orientação das atividades Tempo-Comunidade; Análise das disciplinas e ementas no
PPC (verificar a essencialidade da disciplina, supressão de disciplina, divisão de
disciplina, sugestão de novas disciplinas) por áreas.
Para responder a esses desafios, atribuiu-se responsáveis para pensar e escrever
sobre a questão e posteriormente ser socializada com o colegiado. Em um terceiro
momento, após as reflexões coletivas, o produto será novamente discutido, sendo que
nesse momento entrará a comunidade indígena, com os alunos e lideranças dos povos
envolvidos no processo, reafirmando a importância indígena desde o planejamento até
sua implementação, contribuindo para a análise e diagnóstico da situação vivenciada,
para que se faça um esboço entre o possivel e o desejavel, assim como, determinar
opções de estratégias pedagógicas mais viáveis a uma situação-problema.
CONSIDERAÇÕES
O Curso de Licenciatura em Formação de Professores Indígenas da
FACED/UFAM é realizado de forma presencial, em módulos condensados, com 3.165
horas e oferta de 60 vagas anuais. Objetiva formar, numa perspectiva intercultural e
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interdisciplinar, professores indígenas para atuar na segunda fase do ensino fundamental
e no ensino médio, nas escolas indígenas, com habilitação plena nas áreas de Ciências
Humanas e Sociais; Ciências Exatas e Biológicas; Letras e Artes.
A Comissão de Avaliação do INEP constatou, nas reuniões com os diversos
segmentos, que o curso tem recebido apoio institucional e é reconhecido como
importante mecanismo de promoção das políticas afirmativas e do atendimento à
diversidade, assim como estão sendo realizadas ações visando melhorias qualitativas no
curso, considerando especialmente o atendimento aos discentes indígenas. A Comissão
de Avaliação considera que o Despacho Saneador da SERES demonstra atendimento
satisfatório às exigências processuais, constatando in loco o cumprimento das
orientações legais.
Por sua vez, a Coordenação do Curso empreendeu esforços para buscar
responder às limitações apontadas na avaliação e nas discussões coletivas com os
docentes do curso. A projeção é reunir as lideranças e alunos indígenas para
contribuírem com a superação dos desafios apresentados ao Curso.
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POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO E AVALIAÇÃO NO CENÁRIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NA ARGENTINA E NO BRASIL
Maria Eugenia Vicente - UNLP/CONICET
Maria Florencia Di Matteo - UBA
Suzana dos Santos Gomes - UFMG
Resumo
Este painel reúne trabalhos que investigam políticas públicas, gestão e avaliação
educacional na Educação Básica e Superior. São resultados de pesquisas realizadas na
Argentina e no Brasil que reafirmam o necessário comprometimento de gestores com as
políticas públicas, afirmando assim o princípio constitucional da educação como direito
de todos e dever do Estado. No artigo “Aportes al desarrollo de las políticas educativas
de inclusión social desde el análisis de la gestión institucional” a autora analisa as
ações de gestores sobre o cumprimento da lei nacional de obrigatoriedade da educação
secundária na Argentina. Os resultados foram obtidos por meio da análise de normativas
instrucionais e entrevistas com gestores de escolas secundárias. Em “La formación preprofesional y la evaluación de los aprendizajes em tabajo social” a autora investiga a
formação inicial e avaliação da aprendizagem em um curso de graduação de uma
universidade pública em Buenos Aires, Argentina. Os resultados permitiram elaborar
análises interpretativas sobre os dispositivos de formação e avaliação por meio da lógica
de alternância e compreensão. Finalmente, o trabalho “Didática, currículo e avaliação
no contexto escolar: o professor e a busca de articulação entre os processos externos e
as práticas avaliativas internas” focaliza aspectos do sistema nacional de avaliação no
Brasil. Ressalta a relevância do professor nesse contexto e defende articulação entre os
processos de avaliação externa e as práticas de avaliação interna. Os trabalhos sugerem
ainda, políticas públicas em defesa da formação docente, gestão institucional e práticas
diferenciadas de avaliação, tendo em vista a garantia do direito de uma educação de
qualidade.
Palavras-chaves: Políticas públicas, gestão, avaliação educacional.
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APORTES AL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE
INCLUSIÓN SOCIAL DESDE EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
María Eugenia Vicente - UNLP/CONICET
Resumen
En el marco de las reformas educativas latinoamericanas y las nuevas configuraciones
institucionales, la escuela secundaria argentina tiene como principal desafío el de
replantear las estrategias de inclusión diferentes a las del mecanismo selectivo que la ha
caracterizado desde su fundación. En este sentido, la sanción de la obligatoriedad del
nivel ha sido una de las decisiones operativas orientadas a lograr la inclusión social
educativa. Dicha sanción pretende a lograr una mejor articulación con las necesidades
sociales, vincular la escuela con el mundo productivo, y a dotar a los jóvenes de
herramientas de acción política y ciudadana. No obstante, algunos aportes al respecto
advierten que la incorporación de los grupos sociales tradicionalmente excluidos de este
nivel de escolaridad se daría en el marco de un sistema educativo que ofrece a estos
nuevos estudiantes su incorporación a través de una misma estructura organizacional,
caracterizada tradicionalmente de elitista y selectiva. En esta oportunidad, se presentan
los avances de una investigación en curso que tiene como objetivo el de analizar las
decisiones y acciones llevadas a cabo por los directores encargados de la administración
educativa del nivel secundario, con relación al cumplimiento de la obligatoriedad de la
formación secundaria. La metodología se inscribe en los estudios socio- educativos de
la Administración de la Educación, orientada a analizar cualitativamente las prácticas
educativas desde una perspectiva institucional. En esta ponencia se presentan las
discusiones teóricas en torno del estudio de la educación secundaria en la actualidad.
Palabras clave: Gestión educativa, política pública educativa, inclusión social.
Introducción
Las investigaciones realizadas durante la última década sobre la gestión
educativa en la región latinoamericana, señalan la convivencia entre estructuras
innovadoras que intentan fortalecer los procesos de gestión de la inclusión social, junto
a la persistencia de la estructura burocrática que configura las prácticas de gestión al
tiempo que reduce y condiciona los intentos de reforma.
Los aportes de Sander (2008) reconocen que en la región es necesario seguir
apostando a desarrollar prácticas educativas que sean políticamente efectivas para las
comunidades y sus instituciones educativas, que sean culturalmente pertinentes para los
actores en la práctica escolar cotidiana, y que sean socialmente significativas y
éticamente válidas para la ciudadanía en general. En este sentido, Aguerrondo (2013)
sostiene que una de las causas del descenso de la calidad educativa es que la compleja
organización burocrática de los sistemas educativos no ha permitido la adecuación de la
enseñanza a las necesidades singulares de los diferentes sectores.
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A estas cuestiones de estructura, se sumaron variadas demandas exigidas a la
institución educativa (DUSSEL, 2005): que enseñe, de manera interesante y productiva,
cada vez más contenidos; que contenga y que cuide; que acompañe a las familias; que
organice a la comunidad; que haga de centro distribuidor de alimentos, cuidado de la
salud y de asistencia social; que detecte abusos, que proteja los derechos y que amplíe la
participación social.
En este marco, en muchos países de la región se ha reformado la estructura,
organización y funcionamiento del nivel de educación secundaria a través de la
diversificación de las formas edilicias e institucionales, la creación de jornadas
especiales, el uso de materiales concretos diversos, los cambios en las formas de
promoción de asignaturas y la flexibilización de las asistencias, dan cuenta de ello
(AGUERRONDO, 2013; ACOSTA, 2009 y GVIRTZ y PODESTÁ, 2012;
DUSCHATSKY y AGUIRRE, 2013).
Particularmente en Argentina, y en relación al funcionamiento institucional,
Tiramonti (2011) reconoce que la diversidad de instituciones y orientaciones
curriculares es un dato constitutivo del nivel de educación secundaria. Dicha diversidad
está asociada a la construcción de alternativas diferenciadas o al forzamiento de las
instituciones tradicionales para incluir a los distintos grupos sociales que se incorporan
a la escuela.
Según Tedesco (2010), la diversificación de estructuras en el marco de lógicas
autónomas de funcionamiento se estaría produciendo sin fortalecer la capacidad de la
administración central para fijar metas, medir resultados y compensar diferencias. De
esta forma, se erosiona la capacidad de quienes tienen la responsabilidad de conducir los
sistemas educativos.
A nivel de la dirección educativa, los aportes de Sverdlick (2006) señalan que en
momentos de cambio los significados, las representaciones, y las normas- valor que
organizan la gestión educativa, sufren una serie de rupturas. Por un lado, se sientan
luchas por defender el espacio propio, y la rigidez e inflexión son muestra de una
fragilidad entre los vínculos y acuerdos; al tiempo que en el discurso se reconoce la
necesidad del respeto a la autonomía atendiendo a las diferencias y al mismo tiempo en
la acción no existe espacio para el error, la duda y los fracasos. Asimismo, muchas
escuelas y los docentes siguen reclamando prescripciones y recetarios (características de
la década del 90); aunque también protestan por ello.
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Por otro lado, existe una desconfianza mutua entre las gestiones educativas de
las instituciones y “el sistema”. Por parte de técnicos, los signos de desconfianza
refieren generalmente a la posibilidad de que los cambios se produzcan, a la continuidad
y sostenimiento de las acciones por parte de la gestión de cada institución. Por otro lado,
los directivos visualizan que dichas propuestas no tienen en cuenta la realidad de los
maestros y de las escuelas (que tienen sus propias problemáticas cotidianas e históricas,
sus dinámicas institucionales).
Finalmente, algunos dispositivos escolares orientados a mejorar la gestión
perdieron su sentido pedagógico, tales como el proyecto educativo institucional (PEI),
que existe sólo por la formalidad que lo requiere. Armar las planificaciones, realizar
evaluaciones, hacer seguimientos perdieron el carácter pedagógico en pos de criterios
evaluadores y fiscalizadores.
En este marco, se plantea una investigación que pueda interrogar sobre la gestión
de la inclusión social en la escuela secundaria, explicitando las lógicas formales y no
formales, identificando los vectores dominantes, reconociendo los efectos deseados y
los problemas de la puesta en acción de la obligatoriedad. En esta oportunidad, se
presentan los avances de dicha investigación dedicados a socializar las indagaciones
preliminares y los debates sobre la educación secundaria en Argentina.

Procedimiento metodológico
La metodología se inscribe en los estudios socio- educativos de la
administración de la educación, orientada a analizar cualitativamente las prácticas
educativas desde una perspectiva institucional.
Los avances aquí socializados forman parte de una etapa de consolidación de la
revisión bibliográfica de la investigación en curso, dedicada a avanzar en la búsqueda y
análisis de estudios especializados en las siguientes temáticas: políticas públicas
educativas, sociedad y educación, democracia y sistemas educativos, gobernabilidad de
los sistemas; derecho a la educación; administración y organización de las instituciones
educativas de nivel secundario.
En este marco, los datos aquí presentados fueron recolectados a partir de fuentes
secundarias, que contribuyeron al aporte teórico y metodológico, tales como la
bibliografía especializada en el tema y publicada en libros y revistas científicas.
Finalmente, para el análisis de los datos se utilizó la técnica de Análisis del Contenido:
consistente en la categorización, fragmentación y codificación de los datos. La
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categorización es de tipo mixta: las categorías se establecen antes de comenzar la
investigación y durante el análisis de los datos (las denominadas “emergentes”).

Discusión y resultados preliminares: ¿Cómo se organiza el conocimiento en la
escuela secundaria? O la discusión sobre el curriculum de nivel secundario
Las posturas acerca de la organización del currículum se reconocen, por un lado,
en un posicionamiento que entiende el desarrollo curricular de forma lineal donde cada
institución realiza una selección de contenidos sobre aquellos definidos en los diseños
curriculares. Del otro lado, quienes reconocen que desde el contexto de producción de
saberes hasta los contextos de transmisión, se producen otros y nuevos saberes, no
únicamente se recrean aquellos que están contemplados en los diseños curriculares.
Las posturas inmersas en la corriente funcionalista y en la racionalidad técnica,
suponían que la transmisión y circulación de conocimientos era lineal, dirigida desde los
contextos de producción a los de reproducción, mediatizados por el currículum y, así,
fácilmente estandarizable. Al mismo tiempo, las escuelas eran vistas como espacios
homogéneos, libres de contradicciones y conflictos promovidos por las luchas entre
actores institucionales, debido a diferentes intereses y objetivos (TYLER, 1973; TABA,
1980; BLOOM, 1971; BOBBIT, 1924).
No obstante, desde hace varias décadas estas ideas se han puesto en discusión.
Los contextos de reproducción de ciertos conocimientos implican la necesidad de
producir otros conocimientos y modos distintos de viabilizar los contenidos del texto
curricular, lo que influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje (GARCÍA,
MANZIONE y ZELAYA, 2015). La construcción de los contenidos de enseñanza no
pueden limitarse a una simple reducción descendente de un saber universitario
sobrevalorado, sino que existe una gran variedad de prácticas sociales que presentan de
distintas maneras una misma idea científica. Desde este punto de vista, el saber erudito
es una práctica de referencia entre otras que convienen explorar también, para llegar a
una formulación diversificada de los conceptos científicos (ASTOLFI, 2002).

¿Qué significa hablar de inclusión social en la escuela secundaria? O la discusión
sobre la homogeneidad/heterogeneidad institucional
Las posturas acerca de las estructuras organizacionales que sostienen la
inclusión social se reconocen, por un lado, en quienes entienden que la inclusión social

ISSN 2177-336X

8540

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6
se logra cuando todos participan de la misma escuela (estructuras homogéneas en
términos organizacionales y curriculares). Por otro lado, una segunda postura reconoce
que las propuestas escolares deben adaptarse a cada grupo socio- económico para que
logren encontrar sentido a asistir y permanecer en la escuela. En esta línea se reconoce
la importancia de la variedad de estructuras organizacionales para lograr una real
inclusión.
Ciertos autores (TENTI FANFANI, 2003, 2009; TIRAMONTI, 2011; MONTES
y ZIEGLER, 2012; ARROYO y NÓBILE, 2015) sostienen que la justicia social en
educación implica que los sectores que fueron expulsados o que nunca ingresaron a la
educación secundaria puedan ingresar, permanecer y egresar de las instituciones
educativas donde fueron expulsados, o donde nunca pudieron ingresar. Planteado en
éstos términos, el carácter democratizador de las instituciones escolares conlleva en su
interior una contradicción: se proponía igualdad de oportunidades que se distribuían de
manera desigual según la ubicación social de los educandos y las demandas de la lógica
económica (FRIGERIO, 1997).
No obstante, sobre el contrato fundacional de la escuela en general, también es
necesario reconocer el contrato fundacional de cada escuela en particular. Es decir, que
cada escuela conlleva en sí misma el mandato general o sentido establecido a nivel
macro de los sistemas educativos, pero también un mandato propio, por el cual fue
creada en un determinado tiempo y lugar, y que dio respuestas a necesidades locales
específicas (FRIGERIO, POGGI y TIRAMONTI, 1992). En este sentido, las
instituciones educativas se crean a cada instante y que no se habita desde la reiteración
monótona de sus objetivos, o de sus fines, o de sus tareas, o de sus prescripciones, sino
desde la emergencia de sus aconteceres. Por ello, es preciso que existan tantos tipos de
escuelas que puedan albergar la diversidad social y cultural (DUSCHATZKY,
FARRÁN y AGUIRRE, 2010; DUSCHATZKY y AGUIRRE, 2013).

¿Qué ofrece la institución al sujeto? O las posturas en relación a la institución como
productora de subjetividades
Las posturas acerca de qué aporta la escuela al sujeto se dirimirían en dos
planos, por un lado, aquella que señala la importancia de ofrecer las mismas propuestas
pedagógicas para todos, siguiendo el principio de igualdad. Por otro lado, quienes
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reconocen que el respeto a la diversidad cultural en las escuelas necesita de propuestas
pedagógicas acordes a dicha diversidad.
Desde una concepción mecanicista, la diversidad y la desigualdad social se
constituía en un problema frente al cual la escuela lo desconocía, lo negaba o reconocía
a través de programas de compensación ineficientes. Mientras tanto en el campo de
estudio, se sostiene el argumento de que el capital simbólico necesario para
desempeñarse con éxito en el mercado escolar está desigualmente distribuido en la
sociedad (BOWLES y GINTIS, 1983; BAUDELOT y ESTABLET, 1990; BOURDIEU
y PASSERON, 2003). Por ello, se trata de darle más a quienes más lo necesitan y
muchas veces la focalización sobre los más desfavorecidos tiende a la conformación de
separaciones y jerarquizaciones institucionales. Las escuelas beneficiarias de
determinados programas asistenciales se convierten o refuerzan su condición de ser
escuelas para pobres (TENTI FANFANI, 2007).
No obstante, otra postura reconoce que la discusión sobre el diseño de acciones
universales frente a la lógica de la focalización, que produce mayor segmentación
dentro del sistema educativo, se presenta como un falso dilema, porque la diferenciación
en la cual se enmarca una propuesta pedagógica no debería entenderse como
fragmentación. Más bien, la práctica docente en tanto práctica social se pone en marcha
en instituciones diseñadas para ello en el entramado de un sistema social mayor; y la
escuela debe trabajar para sostener un aula heterogénea. En el campo de estudio, la
diferencia no está reconocida como un sistema de jerarquías ordenado por un solo
patrón, sino como un problema de múltiples legitimidades y el reconocimiento de
múltiples culturas (juveniles, escolares) (ANIJOVICH, CAPPELLETTI, MORA y
SABELLI; 2009; PINCKASZ, 2012; MADONNI, 2014; KORINFELD, 2013).

¿Qué implica hablar de autonomía institucional? O la discusión en torno a las
propuestas político- institucionales de centralización/descentralización
La diversificación de propuestas de formación de nivel secundario demanda
ciertos márgenes de autonomía para lograr estrategias situadas, contextualizadas y
acordes a necesidades y trayectorias particulares. No obstante, la concepción de
autonomía institucional despierta algunas posiciones encontradas.
Por un lado, las posturas que apoyan la descentralización y a la desconcentración
educativa, sostienen que se trata de procesos instrumentales para lograr mayor calidad
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en la educación. Así, la mejora en la calidad se logra a través de otorgar mayor
autonomía en la toma de decisiones a las escuelas y a las comunidades locales a las que
pertenecen, con el fin de lograr una mayor compatibilidad entre la oferta de la escuela y
las necesidades de los estudiantes. Se supone que la toma de decisiones y la asignación
de recursos son más eficientes cuando están en manos de quienes tienen información
específica sobre la realidad local.
Al mismo tiempo, la transferencia de las decisiones y la asignación de recursos a
los administradores escolares, a los docentes, a los padres y a otros actores de la
comunidad educativa local promoverían el compromiso comunitario y la participación
ciudadana (CASSASUS, 1990; BURKI, PERRY y DILLINGER, 1999; CARNOY,
1999; SENÉN GONZÁLEZ, 1989; FERNÁNDEZ LAMARRA, 1987; RIVERO, 1978;
SILVA, 1987; DECIBE, 2003).
Por otro lado, una segunda postura advierte que la escuela no es ajena a los
valores y las actitudes de la sociedad dominante, sino más bien reproduce la cultura
hegemónica en sus formas de lenguaje sus relaciones sociales, sus experiencias vitales y
sus modos de razonamiento. Por lo tanto, la autonomía escolar puede ser entendida
desde una perspectiva libertaria, fundada en una utopía revolucionaria promotora de
valores basados en la emancipación, la igualdad, la cooperación y la participación, y la
transformación superadora del orden.
En este sentido, los márgenes de autonomía pueden ser considerados como
oportunidades para poner en marcha proyectos propios en las instituciones educativas,
aprender de la experiencia, potenciar la capacidad institucional y fortalecer el
compromiso de quienes participan en las escuelas (GIROUX, 1992; MCLAREN, 1994;
FREIRE, 1969; TADEU DA SILVA, 2001; YOUNG, 1971; BERNSTEIN, 1977;
APPLE, 1990).

¿Qué define a la gestión educativa? O la discusión sobre los distintos tipos de gestión
en educación
A propósito de las propuestas emergentes de formación de nivel secundario en la
última década, la gestión “social y cooperativa” aparece en la escena de la
administración de la educación de la mano de la última ley de educación nacional,
intentando legitimar formas de gestión horizontales y democráticas, en oposición a la
estructura burocrática. No obstante, algunos posicionamientos sostendrán que se trata de
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estrategias encubiertas de gestión privada atendiendo a intereses particulares y
seleccionando la matrícula.
La Ley 1.420 en 1884 definió que lo público se asociaba a lo estatal -en tanto
educación común-, mientras que la Iglesia y los particulares, constituían el ámbito de lo
privado. En 1993, la sanción de la Ley Federal de Educación estableció que toda la
educación era pública, lo que la distinguía era un tema de gestión - estatal o privada (KAROLINSKI, 2006; FELDFEBER, 2003).
En la actualidad, la Ley de Educación Nacional de 2006 conserva el supuesto de
que toda la educación es pública, e incorpora dos nuevos modos de gestión: cooperativa
y social. Estas últimas se definen como “espacio público no estatal”, son públicas por
estar volcadas al interés general, pero no estatales por no estar ligadas a los agentes
políticos tradicionales (GENNUSO, 2007; KAROLINSKI, 2006).
Al respecto, existirían dos posturas. Por un lado, quienes reconocen en la
ampliación de los tipos de gestión una estrategia para lograr inclusión social que
complementa los alcances del Estado (BELLI, 2004; KAROLINSKI, 2006).
Particularmente, la gestión social rompe con la estructura piramidal de las escuelas a
partir de un funcionamiento horizontal ya que no tiene dirección sino una coordinación
rotativa, y los estudiantes cuentan con espacios de decisión asamblearios; la
flexibilización y desburocratización de la gestión se adapta mejor a las necesidades de
población que atiende; y finalmente, el carácter autónomo le permitiría a sus integrantes
asumir mayores dosis de poder.
Otra de las posturas (MARRONE, 2004; KAROKINSKI y MAAÑÓN, 2013)
advierte que las escuelas de gestión social no son públicas puesto que seleccionan la
matrícula. Si bien son gratuitas, pero el conocimiento que se promueve no es público,
sino que se requiere compartir la ideología de los grupos promotores de los mismos,
ONGs, asociaciones, sindicatos; el régimen de contratación de docentes de estas
escuelas tampoco es por concurso público; los docentes están por fuera del Estatuto del
Docente y su encuadre laboral corresponde al del docente privado, por Ley de Contrato
de trabajo. Así, sostienen, la propuesta es parte de la fragmentación educativa o una
forma posible de corrimiento estatal.

Consideraciones finales
La presencia de todos los jóvenes y adolescentes en la escuela secundaria es una
definición política que necesita traducirse organizacionalmente en estructuras que
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permitan las diferencias y la heterogeneidad de formatos, instituciones y propuestas de
escolarización. De modo que es imprescindible que existan tantas propuestas de
escolarización secundaria como perfiles, prácticas y trayectorias de jóvenes y
adolescentes (variadas subjetividades).
En otras palabras, lo común no es la estandarización de intereses, perfiles,
trayectorias y destinos, sino que las propuestas de formación secundaria necesitan tener
como común denominador la búsqueda de la creación de condiciones para que la
heterogeneidad pueda instalarse y crecer en las escuelas (desarrollando la autonomía
institucional en clave emancipadora).
En la actualidad, la homogeneidad ya no es un valor que organice y configure la
escolarización. Mas bien, las propuestas organizacionales y curriculares se orientan a
lograr la inclusión a partir del respeto a las variadas condiciones y orígenes, tanto
sociales, culturales como individuales, ritmos y formas de trabajo, recorridos escolares,
modalidades personales de relación con el saber (promovidas a través de las gestiones
públicas, privadas, sociales y cooperativas).
Más allá de los roles que cada actor cumple en la vida institucional (el rol del
director, el del docente, el del preceptor, el de los estudiantes, etc.), la apuesta es
contribuir a lograr una experiencia formativa en conjunto desde los capitales e intereses
de cada uno construidos a lo largo de las diferentes trayectorias profesionales, laborales,
educativas y sociales (la producción de saberes institucionales que definan a cada
currículo, y no necesariamente al revés).
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LA FORMACION PRE PROFESIONAL Y LA EVALUACION DE LOS
APRENDIZAJES EN TRABAJO SOCIAL
María Florencia Di Matteo - UBA
Resumen
Esta ponencia presenta análisis de una investigación en curso sobre la formación pre
profesional y la evaluación de los aprendizajes en un espacio curricular del último año
de la carrera de Trabajo Social de una universidad pública de Buenos Aires, Argentina.
Para este trabajo, nos proponemos caracterizar rasgos del dispositivo de formación y de
evaluación de los aprendizajes del taller desde una mirada pedagógica y didáctica e
identificar el lugar que ocupa la profesión en la definición de las prácticas e
instrumentos de evaluación. En términos metodológicos, la investigación se enmarca en
el enfoque clínico en sentido amplio desde una lógica cualitativa y presenta un interés
por estudiar en profundidad las singularidades de las situaciones desde interpretaciones
entendidas como atribuciones de sentidos realizadas por el investigador. Se recogieron
documentos curriculares (plan de estudio de la carrera y programa del taller), consignas
de trabajos prácticos, fichas de evaluación del desempeño y se realizaron entrevistas en
profundidad a la docente y a nueve estudiantes y ocho observaciones de aula. El análisis
de los datos permite elaborar dos hipótesis interpretativas. Una de ellas referida al
diseño y desarrollo del dispositivo de formación y de evaluación desde una lógica de
alternancia. La otra, referida a una lógica de comprensión, recursividad y gradualidad en
la evaluación que emplea diferentes instrumentos con la finalidad de hacer pensable la
experiencia de la práctica pre profesional en el Centro de Práctica. Para seguir
profundizando, señalamos, en las conclusiones del trabajo, que la modalidad de
evaluación de los aprendizajes en este taller puede entenderse como propia de un
abordaje de formación clínico.
Palabras clave: Evaluación educativa, formación pre profesional, universidad.
Introducción
El estudio de la evaluación de los aprendizajes en instancias de práctica pre
profesional en la universidad requiere un abordaje desde diferentes dimensiones. En
primer lugar, es necesario situarla evaluación en relación con las demandas de la vida
política, social y cultural, con los avances científicos y tecnológicos y con los
requerimientos del campo profesional y el mundo laboral. La investigación sobre esta
temática requiere también el análisis de sus relaciones con el currículo como proyecto
educativo de la institución universitaria, con la propuesta de enseñanza y formación y
con el aprendizaje de los estudiantes. En tercer lugar desde una dimensión referida al
diseño y desarrollo de propuestas de evaluación de los aprendizajes, es necesario
considerar concepciones epistemológicas, teóricas y éticas sobre la formación y la
enseñanza (DARLING-HAMMOND, 1994; SHEPARD, 2000). Situada en el nivel de
educación superior, la evaluación adquiere, además, una especial responsabilidad por la
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acreditación de saberes y competencias para el ejercicio profesional (CAMILLONI y
COLS, 2010). Finalmente, desde un punto de vista técnico, la evaluación es concebida
como un juicio de valor que se efectúa sobre un conjunto de informaciones que el
profesor recoge acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes –información que
constituye los datos de referencia de la evaluación- en vista a la toma de decisiones
(CAMILLONI, 1997).
En este marco teórico y contextual situamos a la investigación cuyo objetivo
escaracterizar rasgos de un dispositivo de formación y de evaluación de los aprendizajes
en un curso universitario de formación pre profesional desde una mirada pedagógica y
didáctica e identificar el lugar que ocupa la profesión en la definición de las prácticas e
instrumentos de evaluación. La investigación se enmarca en el enfoque clínico en
sentido amplio (SOUTO, 2010) desde una lógica cualitativa y presenta un interés por
estudiar en profundidad las singularidades de las situaciones a través de un estudio de
casos. El caso lo constituye Taller IV, espacio curricular del trayecto de práctica pre
profesional de la carrera de Trabajo Social de una universidad pública situada en
Buenos Aires, Argentina.
La ponencia se estructura de la siguiente de manera: luego de esta introducción,
se presentan los procedimientos metodológicos adoptados en la investigación.
Seguidamente, se expone y discuten resultados preliminares, que se expresan mediante
dos hipótesis interpretativas: una sobre la lógica de la alternancia en la formación y la
otra referida a una lógica de comprensión, recursividad y gradualidad en la evaluación
que emplea diferentes instrumentos con la finalidad de hacer pensable la experiencia de
la práctica pre profesional de los estudiantes. Finalmente, exponemos algunas
conclusiones preliminares considerando las dos hipótesis elaboradas.

Procedimientos metodológicos

La investigación que da marco a esta ponencia asume un enfoque clínico en
sentido amplio (SOUTO, 2010), enmarcado en metodologías cualitativas interesadas
por estudiar en profundidad las singularidades de las situaciones objeto de
investigación. Desde la epistemología de este enfoque, la construcción del conocimiento
implica elaborar hipótesis interpretativas con una finalidad comprensiva antes que
explicativa. Esa interpretación se entiende como una construcción de sentidos
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(MAZZA, 2015) por parte del investigador sobre las situaciones de estudio que
implican a sujetos individuales o colectivos.
Para el diseño de investigación, se adopta un estudio de casos, considerado
apropiado por su carácter particularístico y descriptivo (SAUTÚ, 2003). El caso del
estudio lo constituye Taller IV, un curso de práctica pre profesional perteneciente a la
carrera de Trabajo Social de una universidad pública de Buenos Aires, Argentina. Taller
IV es un espacio curricular de duración anual, con una carga horaria total de 180 horas y
semanal de 6 horas que se distribuyen entre el aula (2 horas) y el Centro de Práctica (4
horas) y un tiempo extra, pero sin carga horaria prefijada, es requerido para los espacios
de supervisión.
El Plan de Estudios define al aula como “espacio privilegiado donde abordar los
contenidos teóricos – metodológicos propuestos para cada Taller y donde describir,
analizar y problematizar los sucesos ocurridos en el centro de práctica.”(2012, p.
28).Centro de Práctica es la denominación empleada para referirse a la institución u
organización social que interviene en la atención de diversas problemáticas sociales,
donde los estudiantes, acompañados por un profesional a cargo - llamado referente-,
experimentan el quehacer disciplinar. Predominan instituciones referidas al trabajo de
intervención sobre la cuestión social por sobre los dedicados al trabajo de planificación
de políticas públicas. Finalmente, el Plan de Estudios define a los espacios de
supervisión como parte de la propuesta de formación, desde los que se propone el
abordaje de los obstáculos y las potencialidades operativas y subjetivas del desarrollo
del proceso de aprendizaje a través de un trabajo individual o en pequeños grupos de
estudiantes. Desde una planificación estratégica (MORIN, 1996) se prevé uno por
cuatrimestre y otros en función de la demanda de los estudiantes, razón por la que no
tienencarga horaria definida anticipadamente.
Curricularmente, Taller IV se ubica en el subtrayecto de Práctica Preprofesional, el que se propone la articulación de elementos teóricos y metodológicos y
el empleo del conocimiento para la futura intervención profesional. Según el programa,
son objetivos de este curso: analizar la cuestión social y el escenario de intervención
considerando la política pública, adquirir y aplicar saberes metodológicos instrumentos y técnicas- para intervenir con sujetos y familias en la institución de la
práctica pre profesional.
En cuanto a materiales empíricos, se recogieron documentos curriculares (plan
de estudio de la carrera y programa del taller), consignas de trabajos prácticos, fichas de
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evaluación del desempeño y se realizaron entrevistas en profundidad a la docente y a
nueve estudiantes y ocho observaciones de aula (16 horas). El análisis de la información
se realizó según cada fuente. Para el plan de estudios se considera: el perfil del
graduado, la estructura curricular con especial referencia a trayectos y sub-trayectos de
formación y las concepciones teóricas sustentadas. El análisis del programa focaliza en
sus componentes, la consistencia interna, los propósitos y los objetivos del taller, los
contenidos, la propuesta metodológica y las formas de evaluación. Se analizan los
trabajos prácticos haciendo una descripción técnica de cada instrumento, la modalidad
de administración y resolución, el tipo de tarea y demanda cognitiva. Las entrevistas
fueron analizadas de acuerdo con el denominado ordenamiento conceptual dado en el
marco del método comparativo constante (GLASSER y STRAUSS, 1967). Una vez
construidas las familias de categorías, se elaboran hipótesis interpretativas a partir de
esos datos. Para el análisis de las observaciones de clase se emplea el análisis didáctico
multirreferenciado (SOUTO, 2000), desde el que se acerca a la comprensión del objeto
desde diferentes dimensiones: técnico instrumental, social y psíquica- emocional.

Discusión y resultados: La formación pre profesionales de una lógica de alternância

Centralmente, la propuesta de formación de Taller IV tiene como eje analizar y
problematizar la experiencia de práctica pre profesional que los estudiantes llevan a
cabo en los Centros de Práctica. Esta experiencia es retomada en el aula desde
actividades y trabajos prácticos que forman parte de la propuesta de evaluación y en
instancias de supervisión. Así, el diseño y desarrollo de esta propuesta pedagógica parte
del supuesto según el cual asistir al centro de trabajo y observar prácticas de otros
profesionales no garantiza en sí misma la formación (ANDREOZZI, 1998; FERRY,
2008). Para que esa potencialidad formativa se haga acto es necesario un trabajo de
análisis y reflexión sobre esa acción (SCHON, 1991).
El trabajo de análisis propuesto se realiza sobre diferentes materiales tanto en el
ámbito del aula como desde los trabajos prácticos que forman parte de la evaluación
formal. Según señala la docente, inicialmente, los estudiantes analizan materiales
producidos por compañeros de años anteriores y a medida que transitan los Centros de
Práctica, los propios son los insumos a analizar. Según el tipo de inserción allí, se
requiere un particular trabajo analítico. En la primera etapa, de una duración de dos

ISSN 2177-336X

8552

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

18
meses, se espera que los estudiantes recojan información sobre la institución y observen
las entrevistas que realizan los referentes y describan y analicen las políticas públicas y
sociales que la enmarcan y el/los programas que ejecuta, los objetivos, la/s
problemática/s social/es que aborda y los recursos disponibles para su prestación, la
dinámica institucional de los Centros de Práctica, los modos de ejercicio profesional de
los referentes entre los principales aspectos. En esta instancia se espera una inserción
institucional cuidada y el desarrollo de una mirada profesional que defina problemas y
los aborde teóricamente, expresando un modo de pensar la profesión desde la ubicación
institucional, el análisis teórico y la problematización. En la segunda instancia de
trabajo en los Centros de Práctica, con una duración de seis meses, los estudiantes
deben diseñary emplearsu estrategia de intervención mediante entrevistas y
seguimientos de sujetos y familias y ser críticos y propositivos en la aplicación de
instrumentos pertinentes, basándose en la bibliografía.En este proceso, el foco se coloca
en el trabajo de intervención y la teoría es empleada como herramienta para reflexionar
sobre la propia acción (SCHON, 1991).
Los estudiantes, al describir las clases, enfatizan una modalidad de trabajo
centrada en problematizar y tomar distancia de las experiencias vividas en los Centros
de Práctica, situación que colocaría a la propuesta en el rumbo de la profesionalización
(BARBIER, 1999).Ellos señalan que el eje se sitúa en el trabajo de análisis sobre el
hacer de la práctica pre profesional, reflexión realizada a posteriori de esa acción y
mediatizada por la teoría, los intercambios con compañeros y la docente en las clases y
también desde los trabajos de evaluación. Sobre ello, cuatro de nueve estudiantes
entrevistados diferencian a esta forma de trabajo de aquella centrada en la mera
descripción de vivencias con una finalidad de hacer catarsis o terapia (como ellos la
llaman), situación que, según señalan, han vivido en talleres de práctica pre profesional
previos, lo cual no favorecía la problematización. Esto permite pensar que para que
haya formación es necesario un tipo de análisis sobre la propia práctica que fomente la
inteligibilidad de los procesos, de las historias, de las dinámicas y especialmente de las
condiciones de producción del cambio (BARBIER, 1999).
Como hemos analizado, en esta propuesta de formación y de evaluación de
Taller IV subyace una lógica de la alternancia (FERRY, 2008) entre el aula -como
centro de formación- y el centro de práctica, como institución que enfrenta al sujeto con
la realidad profesional. La estructura organizativa y el desarrollo supone que la mera
presencia en la práctica no tendría un valor formativo en sí, sino que sería necesario
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estructurar soportes, condiciones y mediaciones para la formación (FERRY, 2008) que
permitan tomar distancia y hacer pensable ese objeto de acción.

La evaluación de los aprendizajes: recursividad y gradualidad

Tal como hemos señalado, la propuesta de Taller IV otorga centralidad a la
experiencia de práctica pre profesional y a su análisis. Esto se expresa en la demanda de
observación y análisis de los programas y prácticas institucionales y del desempeño del
rol profesional del referente así como en el diseño, construcción e implementación de
una estrategia de intervención a cargo del estudiante, expresando un posicionamiento
sobre el modo de pensar la práctica profesional. Se trata de una demanda de aprendizaje
que atraviesa el trabajo en las clases, en los trabajos prácticos, en las instancias de
supervisión.
Desde el programa, se enuncia que la evaluación refiere tanto al proceso como a los
resultados del aprendizaje de los estudiantes. En la primera, se señala que se considera
el trabajo de los alumnos en clase, sus producciones, sus desempeños en el Centro de
Práctica y el aula y las supervisiones. La evaluación de productos del aprendizaje se
basa en los cuatro trabajos prácticos y las fichas de desempeño. Los trabajos, dos por
cuatrimestre, contienen consignas de análisis sobre lo observado y realizado en los
Centros de Práctica, se elaboran individualmente (solo uno es grupal) y de manera
domiciliaria. Docente y referente institucional completan en cada cuatrimestre las fichas
de desempeño para cada estudiante.
De acuerdo con el análisis de las entrevistas, de las observaciones de clase y del
seguimiento del trabajo en los Centros de Práctica, los trabajos prácticos acompañan la
actividad realizada en estos últimos. El primero de ellos requiere la presentación de la
institución, la identificación de problemáticas sociales sobre las que trabaja, el análisis
de los modelos de intervención social del Estado y su implementación en los espacios
institucionales en los que realizan sus prácticas; la docente y los estudiantes llaman a
este trabajo, informe de inserción. El segundo, focaliza en el análisis teórico de alguna
problemáticas de la familia y el sujeto –reconocida inicialmente en el primer trabajodesde el punto de vista de las Políticas Públicas y Sociales. El tercero demanda la
elaboración de una presentación escrita de una situación de intervención de la práctica
pre profesional construida como problemática – vivida por el estudiante-, la cual se
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presentará y analizará en clase bajo la modalidad ateneo. Y el cuarto, es un trabajo final
integrador que retoma el análisis situacional (realizado en el primer trabajo), el abordaje
teórico, el diseño y la estrategia de intervención desarrollada por el estudiante en el
Centro de Práctica y su evaluación junto con la elaboración de un informe social. Como
se expresa, la propuesta de evaluación a través de los trabajos prácticos supone un modo
de concebir al aprendizaje de manera recursiva y gradual tal como se observa en la
demanda de los trabajos prácticos, desde los que se requiere, gradualmente, una
profundización y focalización en una temática del campo disciplinar y profesional del
Trabajo Social. Estos requerimientos transmiten un mensaje sobre la profesión según el
cual el ejercicio profesional implica una articulación entre un eje teórico metodológico,
un ético político y otro instrumental operativo (ARIAS, 2013; BRUNO, 2014).
Desde la perspectiva de los estudiantes, estos trabajos prácticos son entendidos
como graduales y formando parte del trabajo de acompañamiento y formalización del
proceso de trabajo y formación en el Centro de Práctica. Al respecto señalan “acompaña
y da cuenta del proceso a lo largo del año”, “son como pasitos, todos escalonados y que
acompaña la profundización que se va dando en el trabajo en el Centro de Práctica”. La
evaluación es también vista como instancia que ayuda a reflexionar, pensar, analizar y
conceptualizar lo que se está haciendo, tarea que, por esta vía, enriquece las
intervenciones posteriores, así lo expresan permite “Echar luz a situaciones complejas y
analizar a la luz de la teoría”. Por último, se destaca la idea según la cual la evaluación
implica una articulación, una síntesis y una integración de contenidos teóricos y
situaciones vividas en el Centro de Práctica. Así, señalan que la modalidad de
evaluación es integral, que supone una síntesis y articulación de lo que van aprendiendo
y que integra teoría y práctica.

La evaluación de los aprendizajes: comprensión y multi instrumentalidad

El análisis de las observaciones de clase y de las entrevistas a la docente y a los
estudiantes permite situar un sentido evaluativo de Taller IV que incluye y va más allá
del instrumento de evaluación. Desde un análisis interpretativo holístico es posible
señalar que la evaluación asume una lógica comprensiva y se conforma por diversas
situaciones, prácticas e instrumentos de evaluación que recogen diferentes perspectivas
y voces sobre el proceso de formación pre profesional de los estudiantes.
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La lógica comprensiva de la evaluación del aprendizaje del estudiante se expresa
en la finalidad de conocer el proceso en los distintos momentos del trabajo en la práctica
pre profesional para comprenderlo, revisarlo y re direccionar la tarea en caso de que
haga falta. La docente evalúa para “mejorar aquello que hay que reforzar”, “ver qué
trabas u obstáculos surgen”, “conversar sobre el plan de la segunda mitad de año, lo que
se planifica, los objetivos y actividades que se pueden plasmar”. Esta lógica
comprensiva concibe al aprendizaje como un proceso recursivo, gradual, que transcurre
en un devenir y se sitúa en una larga temporalidad (SOUTO, s/f), de este modo
reconoce la formación desde sus aspectos singulares e idiosincráticos.
La evaluación en Taller IV, se construye como juicio de valor (CAMILLONI,
1997) que recoge información proveniente de variadas situaciones, prácticas e
instrumentos que brindan información sobre diferentes aspectos o facetas del proceso de
aprendizaje del estudiante. Esas formas de evaluación, entendidas como artificios
(SOUTO, 2010) comparten la finalidad de hacer pensable y analizable la experiencia de
práctica pre profesional que acontece en los Centros de Práctica, y con especial
referencia analizar los momentos del proceso metodológico en el Trabajo Social. Este
objetivo se enmarca en la señalada lógica de la alternancia (FERRY, 2008), es decir
supone momentos de enseñanza que se parecen a la enseñanza en la formación inicial y
otros de formación que se ligan al universo de la formación (BARBIER, 1999). Las
distintas consignas de las situaciones, prácticas e instrumentos de evaluación implican y
refieren también a momentos de desarrollo de las competencias en situaciones de
trabajo –pre profesional-, ubicándose así en el espacio y la cultura de la
profesionalización (BARBIER, 1999).
La adopción de esta perspectiva multi situacional, práctica o instrumental de la
evaluación expresa un posicionamiento según el cual no hay formas de evaluación que
sean mejores que otras (CELMAN, 1998); la adopción de esas diversas formas depende
del proyecto en que se inscribe la formación (CHEVALLARD, 2012). Ese proyecto es
pensado como complejo y multidimensional e incluye aspectos referidos al encuadre de
trabajo, a la participación, implicación, involucramiento con la tarea, autonomía, trabajo
en equipo, a las competencias comunicativas (orales y escritas) y en mayor medida a las
llamadas capacidades operativas (análisis crítico de los problemas, integración del
marco teórico en el análisis de los problemas, conocimiento, interpretación y manejo de
las políticas sociales del área temática y del territorio de inserción, posicionamiento
ético, valorando la responsabilidad frente al usuario y el secreto profesional, desarrollo
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de entrevistas, delimitación del problema objeto de intervención, elaboración de
diagnósticos sociales, diseño de estrategias de intervención, elaboración de informes
sociales ajustados a los destinatarios y a los objetivos de intervención). Debido a la
toma de conciencia de la multiplicidad de dimensiones que consideran parte de la
evaluación en la formación pre profesional, la construcción de la evaluación incluye
modalidades escritas, orales, de desempeño, individuales, grupales. Ellas son: la
observación que la docente realiza del desempeño de los estudiantes en el aula, la
observación por parte del referente sobre el desempeño de los estudiantes en el Centro
de Práctica, la observación de la docente considerando conversaciones con el referente y
los estudiantes, los trabajos prácticos, las clases especiales a cargo de los alumnos, los
espacios de supervisión. La triangulación entre situaciones, instrumentos y actores de la
modalidad de evaluación de Taller IV permite construir una mirada tanto global como
particular y singular del proceso de los estudiantes –no de modo normativo o
prescriptivo- considerando las dimensiones de la formación en la práctica pre
profesional.
La modalidad de evaluación de Taller IV implica una interpretación y una
valoración en la construcción tanto de la información y los datos de referencia como en
los criterios de evaluación que son explicitados y responden tanto a las prácticas de la
enseñanza, profesionales, disciplinares, pre profesionales y otras del propio proceso del
sujeto de la formación. Esos referentes se explicitan, en distintos grados, en cada uno de
los cuatro trabajos prácticos, en las fichas de desempeño y en las reuniones y
devoluciones presenciales. Y suponen la consideración y valoración de diferente voces
y palabras de sujetos que forman parte del proceso de formación: la del referente (que
trae su valoración del estudiante en relación con su saberes, habilidades y actitudes para
el futuro trabajo en el mundo de la profesión a través de las conversaciones con la
docente, con los estudiantes y mediante la elaboración de las fichas de desempeño), la
de los estudiantes (quienes expresan lo que les pasa tanto en términos de aprendizaje de
conceptos, herramientas y capacidades como desde un punto de vista emocional en los
espacios de supervisión) y de la docente (quien toma lo que acontece en el aula, en las
supervisiones, considera las diferentes miradas incluyendo la propia y articula y
condensa todas esas informaciones y valoraciones recogidas y las hace comunicables).
Este trabajo de explicitación de criterios favorece la transparencia y hace públicos los
fundamentos y decisiones involucradas en la evaluación, diferenciándose de aquellas
concepciones y prácticas evaluativas arbitrarias y unilaterales.
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Consideraciones finales
El análisis sobre el diseño y desarrollo de las prácticas e instrumentos de
evaluación de Taller IV requirió de su contextualización en la propuesta de formación,
situada en una lógica de la alternancia (FERRY, 2008) entre el centro profesional,
donde los estudiantes observan a otros profesionales y realizan sus prácticas pre
profesionales, y el centro de enseñanza que acontece en el espacio institucional del
aula. El trabajo en este último tiene como eje el análisis de la práctica con el fin de
analizarla y problematizarla tomando herramientas teóricas que permitan tomar
distancia de lo inmediata y emocional y hacer pensable esa acción para favorecer una
intervención situada y con justificación teórica. La misma asume la propuesta de
evaluación.
La modalidad adoptada supone la toma de conciencia de la evaluación como
proceso multidimensional que se entrama con la enseñanza y la formación y requiere
del empleo de una diversidad de situaciones, prácticas e instrumentos de evaluación que
permiten comprender el proceso del sujeto desde diferentes dimensiones: su inserción y
desenvolvimiento en la institución, sus conocimientos teóricos y metodológicos, su
implicación personal, entre otros. Esta forma asume que la evaluación es una
construcción e interpretación -siempre en curso-, a partir de información y datos puestos
en relación con criterios de evaluación explicitados. Esta modalidad - compartida con la
enseñanza y la formación - se caracteriza también por incluir al sujeto de la formación y
su subjetividad considerar la intersubjetividad como espacio entre sujetos (SOUTO,
s/f). Adopta una finalidad centrada en contribuir a que los estudiantes desarrollen una
mayor inteligibilidad de la práctica - pero no desde un encuadre prescriptivo y
normativo - (ANDREOZZI, 1998) y que la docente comprenda –no controle ni
prescriba- para revisar y mejorar la práctica.
Todos esos rasgos permiten pensar que la evaluación en la formación pre
profesional en Taller IV se asemeja a un trabajo clínico (ARDOINO y BERGER, 1998)
desde el que se aborda la formación como transformación y trabajo sobre uno mismo
(FERRY, 1999). Estas prácticas expresarían entonces el pasaje de la noción de
enseñanza a la de formación (BARBIER, 1999) en tanto suponen un acompañamiento
de la formación, no interviniendo desde la prescripción sino desde la comprensión en
profundidad y desde la construcción con el otro.
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DIDÁTICA, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR: O
PROFESSOR E A BUSCA DE ARTICULAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS
EXTERNOS E AS PRÁTICAS AVALIATIVAS INTERNAS

Suzana dos Santos Gomes - UFMG

Resumo
Este trabalho apresenta e discute algumas características do sistema de avaliação
nacional brasileiro, tendo em vista refletir acerca da funcionalidade do sistema e de seus
dispositivos legais e técnicos na busca pela qualidade do ensino no país. A ampla
disseminação de avaliações externas como iniciativas de políticas educativas
governamentais têm servido como referencial de qualidade da educação e, muitas vezes,
seus dados são utilizados de base para avaliação de escolas e professores.
Reconhecendo a relevância do professor nesse contexto, destaca-se, neste trabalho, a
necessária articulação entre os processos de avaliação externa e as práticas de avaliação
interna. Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa, que envolveu
estudo de caso em escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais. A
coleta de dados se deu por meio de entrevistas, questionários e observação participante.
A fundamentação teórica advém das contribuições de autores que discutem políticas
públicas e avaliação educacional, tais como: Afonso (2009), Silva (2010), Castro
(2012), Bonamino e Sousa (2012), entre outros. Os resultados evidenciaram a
necessária formação de professores para que seja possível a articulação dos resultados
das avaliações externas com os resultados da avaliação interna, realizada pelos
professores para se obter maior incremento na aprendizagem dos alunos. Os resultados
sugeriram ainda maior investimento nas ações de formação continuada em serviço, a
fim de que propostas alternativas de avaliação educacional se efetivem no contexto
escolar.
Palavras-chave: Políticas Públicas, Avaliação Educacional, Didática.

Introdução
A avaliação sempre foi um tema focalizado no contexto educacional, tendo na
aprendizagem dos alunos o centro do seu debate. Nos últimos anos, tendo em vista a
crescente iniciativa de avaliações externas, tem-se presenciado o deslocamento desse
foco para a avaliação externa, que é aquela elaborada por profissionais de fora do
contexto escolar.
O aumento das políticas de avaliação externa, nos moldes das que presenciamos
atualmente, está ancorado em um movimento mais amplo de reformas educativas, que
tem seu marco na década de 1990, quando os governos começaram a produzir novas
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políticas governamentais de controle dos investimentos nas políticas sociais.
(ALAVARSE, BRAVO e MACHADO, 2013)
A partir daí, constatou-se um período marcado pela difusão de iniciativas de
políticas avaliativas em todos os âmbitos dos governos federal, estadual e municipal,
com o objetivo de coletar, produzir e difundir informações que possibilitassem uma
análise mais ampla da realidade educacional. A produção dos dados e informações
obtidos com essas avaliações pode subsidiar a elaboração de políticas e ações
educacionais pelos vários níveis da gestão da educação, desde o mais macro até o micro,
ou seja, a avaliação da aprendizagem em sala de aula.
Por isso, considera-se importante que os professores acessem os resultados das
avaliações externas e se utilizem desses resultados no desenvolvimento do seu trabalho
em sala de aula. Nesse sentido, os professores são os principais usuários dos resultados
das avaliações externas. Assim, surgem problematizações sobre os desafios da gestão
das escolas para fomentar conhecimento, em geral, de professores sobre avaliação
educacional e, em particular, sobre avaliações externas e sua articulação com resultados
de avaliações internas.
Coerente com essa perspectiva e para alcançar os objetivos propostos optou-se
pela realização de uma pesquisa de campo de natureza qualitativa que envolveu estudo
de caso em escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais (RPEEMG).
De acordo com Lüdke e André (2001, p. 17), “o estudo de caso é o estudo [...]
sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar
do estudo”. Entretanto, as autoras afirmam que o caso destaca-se por se constituir numa
unidade que se insere em um sistema mais amplo. André (2005) enfatiza que o
pesquisador, ao selecionar um determinado caso, busca compreendê-lo como uma
unidade.
No entanto, isso não impede que ele esteja atento ao seu contexto e às suas interrelações como um todo orgânico e à sua dinâmica como um processo, uma unidade em
ação”. O interesse refere-se àquilo que o caso tem de único, “mesmo que posteriormente
venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos e situações” (LÜDKE;
ANDRÉ, 2001, p. 23), que caberá ao leitor do estudo.
A pesquisa considerou as escolas estudadas como unidades que se constituem
como parte de um sistema mais amplo, ou seja, trata-se de instituições escolares
públicas que se inserem no Sistema Estadual de Minas Gerais. Nesse contexto, essas
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escola podem apresentar situações e aspectos semelhantes a outras escolas, porém o
foco do estudo está, assim como exige o estudo de caso, em suas singularidades.
Desta forma, o objetivo desse trabalho é evidenciar a importância de os
professores se apropriarem dos conhecimentos necessários para explorar o potencial
analítico dos resultados das avaliações externas. A base deste trabalho são os resultados
preliminares da pesquisa em andamento na RPEEMG.
Para tanto, este trabalho está organizado da seguinte forma: primeiramente
apresentam-se alguns aspectos sobre o sistema de avaliação no Brasil, destacando em
seguida elementos das políticas de avaliação educacional, articulados ao debate em
torno da qualidade da educação. Em seguida apresentam-se os resultados parciais da
pesquisa que se encontra em curso na rede, problematizando o desafio da necessária
articulação pelos professores do uso dos resultados das avaliações externa e interna.
Finalmente, cabe assinalar que os resultados obtidos neste estudo podem
contribuir para a compreensão do campo da avaliação educacional e dar pistas para a
superação dos desafios no âmbito externo e interno a escola. Espera-se, ainda, que este
estudo aponte elementos que contribuam para a formulação de políticas públicas de
avaliação e de formação dos professores em defesa do trabalho coletivo, capazes de
promover a capacitação dos professores no campo teórico-metodológico, lembrando que
eles se encontram em situação de aprendizes desses novos pressupostos inclusivos.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil
No Brasil, o desenvolvimento de um sistema de avaliação da educação básica é
bastante recente. Até meados da década de 1990, não havia medidas de avaliação da
aprendizagem que produzissem evidências sólidas sobre a qualidade dos sistemas de
ensino no país. Costuma-se falar da velha escola pública do passado como exemplo de
qualidade. No entanto, a escola era outra, uma escola excludente e de qualidade para os
poucos eleitos que a ela tinham acesso. O problema hoje é mais complexo: construir e
valorizar a escola pública, democrática e para todos.
De acordo com Silva (2010), em pouco mais de uma década foi construído, no
país, um complexo e abrangente sistema de avaliação educacional, que cobre todos os
níveis da educação e produz informações que orientam as políticas educacionais em
todos os níveis de ensino. Com esse objetivo geral comum, o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e
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mais recentemente a Prova Brasil apresentam distintas características e possibilidades
de uso de seus resultados para que as informações avaliativas sirvam também para o
próprio processo de formulação, implementação e ajuste de políticas educacionais. O
principal desafio é definir procedimentos de uso dos resultados para melhorar a sala de
aula e a formação dos professores, de modo a atingir padrões de qualidade compatíveis
com as novas exigências da sociedade do conhecimento.
Mas, se é verdade que o Brasil avançou na montagem e consolidação dos
sistemas de avaliação, é também verdade que ainda não se utilizam, de modo eficiente,
os resultados das avaliações para melhorar a escola, a sala de aula, a formação de
professores. Estes são desafios das políticas educacionais, sem os quais o objetivo
principal da política de avaliação perde sentido para os principais protagonistas da
educação: alunos e professores.
É importante ressaltar que o Estado de Minas Gerais começa a partir de 1992 a
desenvolver um programa de avaliação das escolas públicas. Como as demais
iniciativas, o propósito da avaliação era dar base para a melhoria da qualidade do ensino
e fazia parte de uma proposta mais ampla do Governo do Estado para a educação. As
avaliações foram planejadas e realizadas em ciclos, a cada dois anos, eram avaliações
censitárias, incorporando outras informações através de questionários. Em 1998, com a
implantação da progressão continuada nas escolas, passou-se a fazer a avaliação todos
os anos.
Desenvolveu‑se, com este programa de avaliação, uma proposta formativa de
quadros na própria Secretaria, através de cursos específicos oferecidos aos técnicos,
aqui e no exterior (ANTUNES et al., 1992; SOUZA, 1999). Atualmente, o Estado de
Minas Gerais possui um complexo modelo de avaliação de sua rede de ensino. O
Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) atua em duas
modalidades, complementares e integradas: a primeira é a avaliação interna da escola,
por meio do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE). A segunda
modalidade é a avaliação externa do sistema de ensino, através do Programa de
Avaliação da Alfabetização (PROALFA) e o Programa de Avaliação da Rede Pública
de Educação Básica (PROEB).

Políticas de Avaliação Educacional: avanços, limites e desafios
As políticas de avaliação educacional já ocupam a agenda de discussões
nacionais há pelo menos duas décadas Inúmeras iniciativas vêm dando forma ao sistema
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de avaliação educacional brasileiro, em todos os níveis e modalidades de ensino.
(BONAMINO, ALVES, FRANCO, 2007; SOUZA, OLIVEIRA, 2007; CASTRO,
2009; AFONSO, 2009; BONAMINO, SOUZA, 2012).
Com o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) pelo
Governo Federal em 2007, a avaliação em larga escala passa a ser um dos pilares da
política educacional do Ministério da Educação (MEC) e traz em seu bojo três
principais inovações: a incorporação dos objetivos de responsabilização; a criação de
um indicador sintético da qualidade da educação básica que considera tanto o
desempenho dos alunos em exames padronizados quanto à progressão desses alunos no
sistema; e a definição de metas tanto para o país quanto para cada sistema e escola em
particular (BRASIL, 2007e 2009; FERNANDES; GREMAUD, 2009).
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é mais do que um indicador
estatístico, pois foi criado para ser um condutor das políticas públicas que visem à
melhoria da qualidade na educação brasileira, seja no âmbito nacional, estadual,
municipal ou em cada escola como unidade de ensino. Nele foi possível reunir dois
indicadores para avaliar a qualidade da educação básica: o fluxo escolar – com os dados
obtidos no Censo Escolar; e as médias de desempenho das avaliações em larga escala do
INEP – o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB - para as unidades da
federação e para o país) e a Prova Brasil (ANRESC - aplicada nos municípios). No que
se refere ao fluxo escolar, trata-se de analisar o comportamento da progressão dos
alunos, em determinado nível de ensino, em relação à sua promoção, repetência ou
evasão. As médias de desempenho são obtidas por meio dos resultados das provas de
Proficiência em Língua Portuguesa (foco na leitura) e Matemática (foco na resolução de
problemas). Para o Ensino Fundamental, objeto deste trabalho, as médias são extraídas
da Prova Brasil. Para o Ensino Médio são utilizados os resultados do SAEB. (BRASIL,
2007 e 2009)
Segundo o INEP, o IDEB propiciou que fossem estabelecidas metas para que,
até 2021, o Brasil atinja o nível educacional que hoje os países da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) possuem no que se refere ao
desempenho dos alunos, ou seja, o índice 6,0. Prevê-se assim que cada sistema e cada
escola do país trabalhem para a melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente,
elevem seus respectivos índices. A Tabela 1 apresenta resultados e metas do Ensino
Fundamental no Brasil, Minas Gerais e em Belo Horizonte.
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Tabela 1
Resultados e Metas do Ensino Fundamental no Brasil
Anos Iniciais do Ensino
Fundamental
IDEB observado

Anos Finais do Ensino
Fundamental

METAS

IDEB observado

METAS

2005 2007 2009 2007 2009 2005 2007 2009 2007 2009
3,8

4,2

4,6

3,9

4,2

3,5

3,8

4,0

3,5

3,7

Minas Gerais

4,9

4,9

5,8

5,0

5,3

3,6

3,7

4,1

3,6

3,8

Belo Horizonte

4,6

5,1

5,9

4,7

5,0

3,5

3,8

3,9

3,6

3,7

Brasil

Fonte: Dados de Pesquisa.

É importante destacar que nos encontros realizados nas escolas os professores
revelaram pouco ou quase nenhum conhecimento dos dados do IDEB da Rede Pública
Estadual de Minas Gerais. Além disso, identificaram-se nos relatos de experiências
algumas incompreensões relativas à composição do índice, ou até mesmo a utilização
do termo de forma inadequada. O desafio posto a partir deste cenário é entender como
os professores estão se apropriando destes resultados, ou seja, como a política está
sendo reinterpretada e traduzida no contexto da prática.
A Tabela 2 apresenta dados comparativos do IDEB entre a rede municipal e
estadual, destacando dados de uma escola da rede estadual que em 2011 obteve um
IDEB acima da meta prevista. Esse resultado foi possível graças ao empenho e
dedicação dos professores.

TABELA 2
Dados Comparativos do IDEB na Rede Municipal e Estadual
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
IDEB observado

METAS

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2013

Rede Municipal

4,4

5,3

5,6

4,6

5,0

5,4

5,6

Rede Estadual

5,1

5,9

5,9

4,7

5,0

5,4

5,7

E. E. Paulo Freire

5,8

6,7

6,5

5,5

5,8

6,1

6,4

Fonte: Dados de Pesquisa.
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A Tabela 3 apresenta dados comparativos do IDEB entre duas escolas da rede
estadual. A Escola Estadual Ângela Martins apresenta um índice de IDEB abaixo da
meta. Já a Escola Estadual Lúcia de Freitas situada na mesma região geográfica,
atendendo a mesma clientela pertencente às camadas populares vem se destacado pelo
IDEB acima da meta prevista. Esse resultado foi possível graças ao empenho e
dedicação dos professores no desenvolvimento do projeto coletivo da escola.
TABELA 3
Dados Comparativos do IDEB em Escolas da Rede Estadual
Anos Finais do Ensino Fundamental (8º ao 9º ano)
IDEB observado

METAS

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2013

E. E. Ângela Martins

2,9

3,0

2,2

2,8

3,0

3,3

3,6

E. E. Lúcia Freitas

5,4

5,6

5,6

4,9

5,0

5,3

5,6

Fonte: Dados de Pesquisa.

Constata-se que as avaliações produzem informações sobre as práticas e sobre o
alcance dos objetivos e metas e, na forma de conhecimentos articulados aos contextos,
refluem sobre as escolas, iluminando as práticas. Portanto conhecer as práticas sociais
de avaliação, as políticas e os processos que as geram, permite reconstruí-las,
reorganizá-las, recontextualizá-las. Conhecer as práticas de avaliação é apropriar-se
delas e dos resultados que geram, é dar-lhes significado, a elas incorporar peculiaridades
decorrentes do conhecimento do coletivo local e dos espaços de fazer. Portanto, cada
escola deve tornar-se um centro de reflexão sobre si mesma, sobre seu projeto
pedagógico construído de forma participativa.
Reconhecendo que há três níveis de avaliação em educação - a avaliação da
aprendizagem realizada em sala de aula, a avaliação institucional do conjunto do
estabelecimento de ensino e a avaliação em larga escala ou avaliação de redes de
ensino; mas reconhecendo também os contextos das políticas e a importância dos
contextos de prática, nos quais o saber fazer se manifesta de múltiplas formas - como
incorporação de conhecimento em situações novas de ação, como apropriação, e nos
quais o conhecimento é produzido, alimentado, rearticulado, defende-se maior
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articulação entre os modos de avaliar e a qualidade social das práticas educacionais.
(ALAVARSE, BRAVO & MACHADO, 2013; GOMES, 2013 e 2014)

A Prática e o Discurso dos Professores sobre Avaliação Interna
Pretende-se, neste tópico, destacar alguns depoimentos de professores, extraídos
das entrevistas sobre a prática de avaliação. Para chegar ao tema da avaliação foi
preciso desatar fios como currículo, ensino, projeto pedagógico, pois não se compreende
a avaliação sem o entendimento das redes de relações estabelecidas na organização do
trabalho docente. Nessa perspectiva, a avaliação só se compreende numa determinada
relação. Assim, a análise das práticas de avaliação demandou maior entendimento da
concepção de educação, escola, aluno, professor, currículo e, consequentemente, da
própria concepção de avaliação presente entre os professores.
Dentro desse pressuposto, no projeto pedagógico, os professores da Escola
Estadual Paulo Freire (EEPF) - (adotação de nomes fictícios para as escolas e
professores) chegaram a definir uma linha para a avaliação escolar. Afirmaram que ela
devia considerar como eixo, o percurso do aluno na construção do conhecimento e não
somente o resultado final. Devia ser, portanto, contínua, dinâmica e investigativa.
Eis alguns depoimentos dos professores (transcrições na íntegra) sobre a
avaliação:
A nossa escola tem uma visão de avaliação mais aberta. Conteúdo e
acompanhamento precisam estar presentes. Não significa soltar a
corda e deixar o aluno à vontade. (Profa. Hilda, Português e Filosofia,
9º ano, EEPF).
Eu avalio observando o desempenho da turma, observando o
comprometimento individual. Por enquanto não estou aplicando
provas. Aplico exercícios, recolho, dou retorno para os alunos. Sinto
que eles não estão preparados para fazer avaliação sem consulta.
(Profa. Ivana, Português e Inglês, 8º ano, EEPF).

E ainda,
Eu dou provas periodicamente. Aplico exercícios em sala de aula e
realizo correções coletivas. Esses alunos vão prestar exames e por isso
precisam lidar com esse tipo de prova. (Prof. Daniel, Matemática, 7º
ano, EEPF).
Existem visões bem diferenciadas sobre avaliação. Percebo que ainda
estão presos a uma avaliação somativa. Está presente uma dificuldade
para uma prática mais formativa mas eles almejam mudanças e já
ensaiam alguma coisa. (Profa. Elza, Coordenadora Pedagógica,
Segunda Fase, EEPF).
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Por outro lado, ficou evidenciado nas entrevistas, que os professores tinham
consciência da necessidade de mudar as práticas de avaliação, tornando-a mais
formativa. De acordo com alguns professores, pelo registro das dificuldades do aluno,
era possível ter o retrato do seu desenvolvimento em relação a si mesmo e aos objetivos
propostos. Para isso, na prática de ensino, os professores optaram pela montagem do
Caderno da Turma e nele passaram a registrar dados relativos ao desempenho dos
alunos.
Eis alguns exemplos de depoimentos:
Olha, eu sou contra a reprovação. Estava passando da hora de mudar o
jeito de avaliar. A prova existe, mas ela é um dos instrumentos. Temos
que explorar diferentes formas de avaliação. Nós também abolimos a
nota. (Prof. Pedro, Português e Inglês, 8º ano, EEPF).
Antes avaliávamos para dar notas. Aprovar ou reprovar. Agora com o
modelo formativo avaliamos para saber o que o aluno aprendeu e o
que precisa melhorar. (Profa. Isaura, Matemática e Filosofia, 9º ano,
EEPF).
Eu penso que a avaliação formativa traz um novo jeito de a gente
olhar o aluno. O professor tem mais trabalho, mas os registros ajudam
muito na hora de tomar decisões. (Profa. Regina, Ciências e Educação
Artística, 8º ano, EEPF).

De acordo com os depoimentos dos professores, deveriam ser registrados os
progressos e as dificuldades do aluno, evitando-se os conceitos e notas que não
expressavam o seu percurso. Além disso, esses registros seriam referência para o
planejamento da ação didática e para as ações de intervenção junto aos alunos.
Outro dado importante revelado nesta pesquisa diz respeito à concordância dos
professores quanto ao caráter formativo dos instrumentos de avaliação. Na opinião
deles, o professor deveria evitar o predomínio de punições. Segundo eles, os
instrumentos de avaliação formativa serviam para organizar o trabalho docente,
diagnosticar o que o aluno sabia e o que ainda não sabia. (GOMES, 2014) Nesse
sentido, a avaliação constitui-se, também de momentos de aprendizagem, ou seja, ela só
faz sentido quando provoca o desenvolvimento do aluno e reorienta a prática de ensino
do professor.
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Considerações Finais: Em busca de maior articulação entre as Políticas de
Avaliação Externa e a Avaliação na Escola
É fundamental a distinção entre avaliar a política educativa e avaliar o que
acontece na escola. Embora em diferentes níveis de abrangência, a avaliação da escola e
a avaliação do sistema não são estanques, elas apresentam forte interrelação. Isso
reforça a necessidade da avaliação ser realizada em dois níveis: micro, relacionado a
cada estabelecimento de ensino, o que deve ser pautado pela noção de especificidade de
cada contexto e macro, ou seja, uma avaliação do sistema, o que imprime a ela um
caráter de generalidade.
Outra discussão é sobre as dimensões interna e externa que deveriam
caracterizar a avaliação de cada estabelecimento de ensino. A avaliação interna de cada
escola está diretamente relacionada às formas de sua gestão educativa e ao seu projeto
pedagógico, harmonizado com as diretrizes da educação. Isso significa que os
estabelecimentos escolares não são inteiramente específicos, particulares, únicos, o que
obriga ao próprio sistema educativo em que estão inseridos a refletirem sobre critérios
mais amplos de qualidade.
Desta maneira, na dimensão interna, a avaliação deve alimentar a reflexão da
própria escola, ou seja de sua comunidade, sobre as formas de sua gestão educativa e
sobre seus propósitos e resultados, representados no seu projeto pedagógico. Uma das
formas de processar essa análise interna poderia ser a da autoavaliação. O pressuposto é
que antes de criticar, deve-se praticar a auto-crítica. Contudo, essa é apenas uma
alternativa. A própria escola deveria criar suas metodologias de avaliação, sempre
considerando que não existe uma única metodologia capaz de medir e garantir a
qualidade de ensino do aluno.
Para Gomes (2013) o importante é que a escola realize, além de uma avaliação
interna, uma avaliação externa para que possa ser considerada de qualidade no conjunto
do sistema e não apenas intramuros. A avaliação de cada escola baseada na dupla
perspectiva - interna e externa - pode proporcionar a criação de uma cultura avaliativa e
pode propiciar o alcance de alguns objetivos básicos: processo de contínuo
aperfeiçoamento de sua gestão educativa, elemento importante de informação para
políticas públicas, e prestação de conta aos alunos, pais e comunidade educativa, em
geral.
O desafio é buscar o equilíbrio entre a avaliação interna representada pela
reflexão dos atores sobre suas práticas e a avaliação externa na perspectiva do desejo de
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transparência das ações e no fomento de um debate sobre o sistema. Uma avaliação
exclusivamente interna pode impedir a escola de situar-se criticamente nos
desempenhos do sistema de ensino. Uma avaliação de caráter apenas externo, por outro
lado, pode ressaltar meramente um espírito de competição entre escolas, e tornar-se
nefasta ao assumir um enfoque de concorrência.
Outro aspecto importante é o da avaliação de acompanhamento dos alunos. Isso
implica avaliação formativa, mesmo que sejam necessários alguns cortes no processo,
de modo a que se possam obter dados para uma análise na amplitude do sistema
educacional. O caráter formativo diz respeito à orientação constante na melhoria das
ações em nível institucional, curricular e de cada aluno.
Em termos mais específicos do processo ensino-aprendizagem, apesar de a
prática avaliativa ser familiar aos docentes, deve-se estimulá-los a compreenderem os
motivos da avaliação em dimensão mais ampla. Essa compreensão promoverá a
melhoria da aprendizagem e da avaliação dos alunos. Isso implica capacitação
continuada em serviço.
Concluindo, é importante ressaltar que as avaliações externas fornecem dados
que, se apropriados de forma consistente, podem revigorar os contornos da escola
pública que realiza a sua função social, na sociedade democrática, de garantir o ensinoaprendizagem para todos os seus alunos. Porém, tanto as avaliações externas, quanto as
avaliações internas da escola e a reflexão sobre sua realidade não podem se esgotar
nelas próprias, devendo ser tomadas como o ponto de partida para a trajetória da escola
rumo à sua avaliação institucional, ou seja, a uma autoavaliação.
Conhecer e utilizar os resultados das avaliações externas nas salas de aula e
articulá-la com as avaliações internas significa compreendê-los não como um fim em si
mesmos, mas como possibilidade de associá-los às transformações necessárias no
sentido de fortalecer a qualidade da escola pública democrática, que na
contemporaneidade se organiza para garantir a aprendizagem de todos os cidadãos.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESTADO
NEOLIBERAL BRASILEIRO

No Brasil pós-colônia, as políticas públicas para a formação e profissão de professores
são estruturadas desde o século XIX. Da década de 1990 para cá há um intenso debate
em torno da mentalidade neoliberal na configuração dessas políticas. Neste painel,
problematizamos as legislações e as políticas públicas para a formação docente,
analisando-as na emergência do Estado Moderno brasileiro no século XIX (A legislação
do Estado moderno brasileiro: a educação e a profissão docente na política), para, a
seguir, problematizá-las na contemporaneidade (Políticas educacionais neoliberais:
efeitos sobre as práticas docentes e Profissão docente no Brasil: impasses e políticas
públicas). Teórico-metodologicamente nos baseamos na noção de governamentalidade
discutida por Foucault para debruçarmos sobre os documentos oficiais (legislações,
resoluções etc.) do Estado brasileiro e sobre revisões bibliográficas realizadas nos
diferentes trabalhos. Nesse sentido, recorremos à pesquisa bibliográfica para nos
localizarmos na produção do campo educacional sobre os temas que nos interessam. Por
um lado, ponderamos que o Estado brasileiro e seus Estados / suas províncias, já no
século XIX, estiveram preocupados em propor políticas para controlar docentes, tanto
em sua formação como em sua atuação profissional. Por outro lado,
contemporaneamente, mostramos como a governamentalidade neoliberal não leva em
conta as pesquisas do campo da educação, mas se pauta em lógicas de mercado para
construir as atuais políticas públicas. Concluímos que é unânime o discurso da
importância da atividade docente para o desenvolvimento social nos mais diferentes
âmbitos e ao longo de nossa história e que a formação do professor tem sido foco de
diferentes políticas há muitos anos. Contudo, apesar da relevância social da docência,
do universo de políticas públicas produzidas sobre o assunto e da vasta produção de
conhecimentos sobre a profissão, a formação de professores nunca foi, e ainda continua
não sendo, prioridade nos investimentos orçamentários de Estado.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Governamentalidade. Formação Docente.
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PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL: IMPASSES E POLÍTICAS PÚBLICAS

Apolliane Xavier Moreira dos Santos - IFSMG
Luana de Cássia Martins Rodrigues – UFOP

Resumo
O presente texto trata das políticas públicas para a formação de professores. A despeito
das últimas décadas serem marcadas por uma forte ênfase das políticas públicas
brasileiras sobre a formação, esse fato não tem resultado, por parte do governo, em uma
priorização dos recursos orçamentários para o cuidado com essa atividade de enorme
relevância social, o que resulta em um cenário em que as condições de trabalho e de
formação continuam distantes de uma realidade satisfatória. Para desenvolvermos as
análises, articulamos a noção de governamentalidade com uma pesquisa bibliográfica.
Para discutir as políticas para a formação docente, trabalhamos, sobretudo, com artigos
apresentados na ANPEd. Nessa direção, analisamos como vários textos discutem as
políticas educacionais em geral, e mais especificamente, aquelas para a formação de
professores. Parece-nos, com base nos argumentos encontrados, que o investimento que
se pretende na formação de docente por intermédio de programas é uma estratégia de
investir, de forma emergencial, na profissão docente. Além disso, os programas
atendem a uma pequena parcela de alunos de licenciatura e professores da Educação
Básica no Brasil. Existe um consenso social a respeito da importância e da enorme
responsabilidade do professor, que deve aliar em seu ofício cotidiano os conhecimentos
científicos próprios de sua especialidade aos conhecimentos didáticos, tendo em vista o
seu papel central na transposição do saber científico em saber acessível na relação de
aprendizagem. Todavia, a profissão docente não atrai a juventude e dia após dia
docentes têm abandonado a sala de aula. Conclui-se, assim que é necessário investir na
profissionalidade docente e que isso requer, para além de formar bem os professores,
investir em algo que nos parece inovador: propor políticas públicas que tornem a
docência uma carreira de fato atrativa em seus mais diferentes aspectos.
Palavras-chave: formação de professores, políticas públicas, atratividade da carreira
docente
Introdução

O presente texto trata das políticas públicas para profissão docente e aborda
questões relativas a formação inicial e continuada de professores da Educação Básica
brasileira. O argumento central é que, embora a situação da formação de docentes no
Brasil esteja suficientemente radiografada, parece ainda não haver uma solução em
curto prazo para os problemas relacionados às políticas públicas que se arrastam há
longos anos. Todavia, existe um consenso social a respeito da importância e da enorme
responsabilidade desse profissional, que deve aliar em seu ofício cotidiano os
conhecimentos científicos próprios de sua especialidade aos conhecimentos didáticos,
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tendo em vista o seu papel central na transposição do saber científico em saber acessível
na relação de aprendizagem.
Para desenvolver o argumento central acima descrito, trabalharemos com a
noção de governamentalidade, buscando identificar quais efeitos as políticas públicas
têm produzido sobre a formação docente. Aqui se torna necessária uma explicação. Não
estamos falando da relação de causa e efeito, especialmente porque muitas vezes só
procuramos quais foram as causas quando tomamos ciência de seus efeitos
(RABINOW; ROSE, 2006). Pensamos efeito no sentido foucaultiano, buscando
identificar: que papel as práticas – que em seu conjunto, podem ser entendidas como
técnicas, tecnologias e procedimentos de poder – desempenham? Tentaremos “analisar
exatamente o que as práticas fazem” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 135), sem
darmos atenção à noção de origem que a busca da causa carrega. Efeito, então, seria a
descrição da expressão de como “as práticas organizadas [e em conjunto] operam”
(ibidem, p. 115). Especificamente para esse trabalho, por efeito entendemos aquilo que
uma governamentalidade neoliberal produz, por meio das políticas públicas, elaborando
uma maneira de funcionamento da formação docente e de sua prática pedagógica.
Para realizarmos essas discussões, apresentamos os procedimentos teóricometodológicos na próxima seção. Em seguida, tratamos dos impasses presentes na
formação de professores, evidenciando as novas exigências para o exercício da
docência. As atuais políticas de formação de professores são discutidas posteriormente.
Argumentamos que a diversidade de programas lançados pelo governo parece ser uma
estratégia para investir, de forma emergencial e fragmentada, na profissão docente. Por
fim, apresentamos nossas conclusões.

Procedimentos metodológicos

Na aula de 8 de fevereiro de 1978, Foucault (2008, p. 156) começa a
dimensionar o que chamou de governamentalidade: “Por que querer estudar esse
domínio, no fim das contas inconsistente, nebuloso, cingido por uma noção tão
problemática e artificial quanto a de „governamentalidade‟? Minha resposta, é claro,
será imediatamente a seguinte: para estudar o problema do Estado e da população”. A
noção de governamentalidade, em um primeiro momento, se referia às questões ligadas
à formação do Estado Moderno, ou Estado governamentalizado. Talvez esse termo
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tenha sido elaborado para evitar o emprego de conceitos como Estado e estatização,
próprios das análises das ciências sociais (DREYFUS; RABINOW, 1995).
A noção de governamentalidade, provavelmente, foi utilizada para apreender e
problematizar toda uma variedade de modos de agir sobre a conduta individual e
coletiva em nome de determinados objetivos que não têm o Estado como origem
(RABINOW; ROSE, 2006). Confirmando essa lógica, Foucault (2008) se recusou a
fazer uma teoria do Estado. Para ele, o Estado não é universal nem possui uma essência,
tampouco é em si uma fonte autônoma de poder. O Estado, para Foucault, nada mais é
do que o efeito móvel de um regime de governamentalidades múltiplas. Em suma, de
práticas de governo em constantes mudanças.
O interesse não está em tentar arrancar do Estado o seu segredo, sua essência.
Trata-se

de

investigar

o

problema

do

Estado

a

partir

das

práticas

de

governamentalidade. De um modo geral, essa racionalização do exercício de governo,
denominada governamentalidade, tem como objetivo não apenas a manutenção de um
território, mas também o governo dos homens. O Estado, presente na vida de todos os
homens, deve cuidar de sua população, pois “nunca se governa um Estado, nunca se
governa um território, nunca se governa uma estrutura política. Quem é governado são
sempre pessoas, são homens, são indivíduos ou coletividades” (FOUCAULT, 2008, p.
164).
A noção de governamentalidade se articula, neste trabalho, com uma perspectiva
de abordagem qualitativa. Embora as pesquisas qualitativas permitam uma variedade de
instrumentos de coleta de dados, recorremos à pesquisa bibliográfica. A pesquisa
bibliográfica “propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando
a conclusões inovadoras” (MARCONI, LAKATOS, 2003, p. 183). Para discutir as
políticas para a formação docente, trabalhamos, sobretudo, com artigos publicados no
Grupo de Trabalho sobre Formação de Professores da Associação Nacional de Pósgraduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Nessa direção, analisamos como vários
textos discutem as políticas educacionais em geral, e mais especificamente, aquelas para
a formação de professores. Tal abordagem analítica nos permitiu entender como a
governamentalidade neoliberal vem agindo na configuração dos sujeitos docentes desde
a década de 1990.

Impasses na formação inicial e continuada de professores
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A expansão do ensino superior brasileiro contribuiu para a diversificação da
oferta de cursos de formação de professores. O curso Normal Superior, o curso de
Pedagogia e os cursos de licenciaturas no Brasil expandiram-se principalmente em
instituições privadas. Proliferaram cursos com “qualidade bastante questionável, que,
com raríssimas exceções, se limitam a reproduzir, de maneira empobrecida e piorada, os
modelos de formação de professores das universidades” (DINIZ-PEREIRA, 1999, p.
120). Nos anos 1990, também se multiplicaram os cursos de licenciaturas com
currículos e corpo docente bastante precários.
Os cursos a distância estão na outra face do problema da privatização da
formação. Por uma questão econômica, a oferta de cursos e vagas para formar
professores provenientes da Educação Básica, que não atendam aos requisitos de
formação mínima estabelecidos na legislação atual, está prioritariamente direcionada ao
Ensino a Distância. Os dados relativos a esses cursos demonstram que 87,4% das
matrículas em cursos de Pedagogia à distância estão no setor privado (das quais, 61%
em universidades, 27,3% em centros universitários e aproximadamente 12% em
faculdades). As Instituições de Ensino Superior (IES) públicas concentram apenas
12,6% das matrículas em cursos de Pedagogia nessa modalidade (FREITAS, 2014).
Outro estudo realizado por Gatti et al (2014) buscou investigar a atratividade da
carreira docente no Brasil, sob a perspectiva de estudantes do Ensino Médio. A pesquisa
mostra que, embora os jovens reconheçam a importância social dos docentes, a docência
não é uma opção profissional almejada por eles. Os principais motivos são a baixa
remuneração e a desvalorização da profissão. Isso talvez evidencie que o status dessa
profissão, isto é, a identidade do trabalhador dentro da organização do trabalho e na
organização social, parece fragilizado. Esse status é estabelecido, principalmente, a
partir de políticas públicas que tomam critérios econômicos como balizadores para sua
elaboração.
Juntamente com a baixa remuneração, a falta de possibilidade de progredir na
carreira leva alguns a desistirem da docência. Em alguns casos, como afirma Vaillant
(2005), para um professor conseguir uma melhora no salário, ele precisa ascender na
escala hierárquica do sistema educacional. O professor, por exemplo, precisa passar a
diretor da escola, ou seja, só se permite ascensão mediante o afastamento da sala de
aula. Em outros casos, os professores da Educação Básica precisam atuar ao menos em
duas escolas para obter um salário mais interessante do ponto de vista econômico. A
dificuldade de progressão na carreira pode ocasionar o abandono da docência, inclusive
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por parte daqueles que são experientes e que possuem uma formação adequada ao
exercício da função.
A desvalorização da função do professor, conforme Lüdke e Goulart (1996),
tem afastado alguns candidatos ao magistério. “Não é de se espantar o
(des)apontamento de licenciados que não se tornam docentes, e os em exercício, vítimas
do desânimo, do estresse e do burn out” (CURY, 2013, p. 36). Mais do que atrair os
jovens para o magistério, manter os professores nessa profissão tem se mostrado um
desafio para as políticas públicas. Muitas escolas já sentem a falta desse profissional. O
discurso oficial alerta que “ano após ano, grande número de professores abandona o
magistério devido aos baixos salários e às condições de trabalho nas escolas”
(UNESCO, 2001, p. 144). O que já denota na atualidade que estamos sob o risco de um
“apagão” de professores no Brasil.
A pesquisa “O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o
que almejam”, financiada pela UNESCO, descreve algumas características sociais,
econômicas e profissionais de docentes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Essas características foram obtidas a partir da análise de questionários respondidos por
cinco mil docentes de escolas públicas e privadas das vinte e sete unidades da
federação. Em relação às aspirações profissionais, os professores participantes da
pesquisa que possuem entre 21 e 25 anos de magistério são os que mais manifestam a
intenção de permanecer na função atual e na mesma instituição; enquanto esse desejo
aparece em menor proporção entre os docentes que têm menos de 4 anos de profissão.
Os professores com mais de 25 anos de profissão também demonstraram a intenção de
ocuparem outra profissão. No entanto, o estudo indica que a aspiração dos professores
iniciantes pode ser decorrente da insatisfação com as condições de trabalho que lhes são
impostas, principalmente, no início da carreira como locais mais distantes e periféricos.
Em relação aos docentes com mais tempo de profissão, a aspiração de ocupar outra
profissão pode estar relacionada à expectativa de aposentadoria (UNESCO, 2004).
A rotina desgastante também corrobora para a insatisfação e o abandono da
carreira docente (TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010). O trabalho dos professores
toma um tempo considerável que chega até mesmo a invadir sua vida particular.
Consequentemente, as noites, os fins de semanas e as férias acabam sendo ocupados
com atividades ligadas ao trabalho (TARDIF; LESSARD, 2013). Agregando a esse
cenário, a complexidade inerente a atividade docente e as exigências próprias de uma
perspectiva neoliberal instaurada na educação. O professor precisa ainda integrar ao seu
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trabalho o potencial das novas tecnologias da informação e da comunicação. As novas
bases tecnológicas repercutem na escola e na atuação do professor e exigem do mesmo
uma abertura a métodos, práticas e novas formas de fazer o seu trabalho. Porém, a
ampliação das funções e a intensificação do trabalho dos docentes não estão
acompanhadas de uma melhoria efetiva dos recursos materiais e das condições de
trabalho em que se exerce a docência. Nesses termos, quanto maior é a expectativa
sobre o professor, quanto mais plural deseja-se que ele seja, maior será a
responsabilidade de sua formação, especialmente no que se refere à formação inicial
(REALI; FERREIRA, 2005).
Ao considerarmos a organização curricular imposta na maioria dos cursos de
graduação, separando o curso em etapas, é possível notar as disciplinas teóricas fazendo
parte da primeira etapa; as estudadas na segunda etapa são as consideradas pedagógicas
ou as práticas (GUERRA, 2000). Nos cursos de Pedagogia no Brasil, as atividades
associadas à prática ocupam pequeno espaço nos currículos. A divisão em unidades e
departamentos dentro das universidades pode estar contribuindo para a falta de
integração entre as disciplinas dos currículos de formação. Essa divisão dificulta as
discussões em conjunto e não contribui para a elaboração de um currículo mais
articulado.
Em relação à formação de professores, outra dificuldade se coloca quando
falamos do jogo político inerente à academia. Costa et al (2003), ao buscar reconstruir o
conjunto de fatores – internos e externos – que influenciam a configuração do currículo
e articular esse perfil com as reflexões e tendências atuais em torno da formação de
professores, investigaram um curso de Bacharelado e Licenciatura em História. As
autoras afirmam que a ênfase do curso está no bacharelado. As disciplinas voltadas para
a licenciatura eram distribuídas a partir da terceira fase do curso. Na perspectiva dos
alunos, em relação às duas habilitações, o bacharelado é valorizado, enquanto exercer a
docência aparece como sendo algo inevitável. Em alguns casos, a docência parece
funcionar como uma espécie de seguro desemprego, isso é, uma alternativa no caso de
não haver possibilidade de exercer outra atividade profissional. Provavelmente, esse
seja um dos motivos pelo qual alguns alunos, embora sem real interesse em ser
professor, acabam ingressando em cursos de licenciaturas.
Existe uma concepção atual que faz com que as faculdades de educação sejam
vistas como um fragmento da universidade com pouca relevância, sendo um apêndice
legalmente necessário na estrutura universitária (AMARAL; OLIVEIRA, 2008). Isso,
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muito provavelmente, evidencia a forma como a docência é vista dentro das
universidades. Como assinalam Reali e Ferreira (2005), a postura de grande parte das
universidades e das escolas de fecharem os olhos diante da formação inicial para a
docência, na qual está em jogo sentimentos e expectativas dos iniciantes, faz com que
aumente a sensação de incompetência e desistência da profissão docente.
Nos últimos anos, parece que as atuais políticas públicas para educação têm
interferido no perfil socioeconômico de quem opta pelo magistério no Brasil. De acordo
com Gatti et al (2014), a maioria são procedentes das classes C e D e enfrentaram
problemas de diferentes ordens para chegar ao Ensino Superior. São estudantes
provenientes dos sistemas públicos de ensino e ingressam nas licenciaturas com
dificuldades, principalmente, com a leitura, escrita e compreensão de texto. Nesse
sentido, são alunos provenientes de camadas populares, muitos deles já exercendo
atividades profissionais, que apostam na licenciatura também pela possibilidade de
permanência no curso (principalmente no caso dos cursos noturnos), sendo a docência
uma alternativa viável e mais interessante quando comparada às atividades profissionais
disponíveis para essas camadas.
Os problemas na formação inicial de professores têm contribuído para que a
formação continuada como aprimoramento profissional se desloque para uma formação
destinada a preencher lacunas da formação anterior, isto é, se torne uma formação
compensatória (GATTI; BARRETO, 2009). Ao considerarmos a formação continuada,
existe também as políticas públicas com a preocupação proliferar projetos de
capacitação de professores ditos reflexivos que se baseiam em conhecimentos
construídos exclusivamente a partir da prática. Nessa direção, Dias-da-Silva (2005)
alerta que, se isso ocorrer, vivenciaremos um processo de desprofissionalização dos
professores. Para a autora, ao apostar em uma formação essencialmente prática, as
políticas públicas contribuiriam para esse temido processo.
Buscamos demonstrar, por meio de algumas pesquisas, o contexto (muito
complexo) que envolve a formação de professores no Brasil. Na próxima seção,
analisaremos alguns efeitos que esse contexto tem produzido nas políticas para a
formação docente.

As atuais políticas docentes
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Como vimos, a valorização do magistério constitui-se como um desafio para as
políticas educacionais. Um desafio que envolve formação inicial e continuada,
condições adequadas de trabalho, remuneração digna. Porém, no Brasil, os problemas
educacionais não são vistos como questões políticas, mas como questões técnicas, como
resultantes da ineficácia na gerência de recursos humanos e materiais, tendo como eixo
uma governamentalidade neoliberal. Consequentemente, os impasses presentes na
formação de professores têm sido encarados como má gestão de recursos por parte dos
poderes públicos e como falta de produtividade das instituições educacionais
responsáveis por essa formação (HIPÓLITO, 2010). A situação da educação e,
especialmente da formação de professores, parece ser resumida a uma questão de
gerência (BALL, 2010). Os governos estaduais, por exemplo, não pagam mal os
professores apenas porque os governadores são maus. A questão da remuneração
compete com objetivos mais amplos de financiamento e de políticas públicas. Assim,
ainda que as escolas públicas possam ter métodos e currículos inadequados, essa
situação não pode ser discutida deixando de lado o contexto de falta de recursos
(SILVA, 2010). A mudança dos conteúdos curriculares – requeridas pelo avanço das
ciências e das exigências sociais – e a renovação metodológica que as autoridades
exigem, por exemplo, ficam limitadas pela falta de material didático necessário e de
recursos para adquiri-las (TARDIF; LESSARD, 2013).
Quando se observam os problemas presentes na formação de professores, as
condições em que se exercem a docência e a falta de eco das discussões sobre a
formação nos processos curriculares de grande parte dos cursos de licenciaturas,
percebe-se que o professor tem ocupado um lugar de “moribundo”. Todavia é um
“moribundo” que “tem de estar presente e há de se contar com ele” (HAMELINE, 1999,
p. 27). Talvez por ser um profissional imprescindível, provavelmente, em nenhum outro
momento histórico, a formação de professores tenha recebido tanta ênfase,
especialmente por parte do governo federal, como nos últimos anos. Em face da
necessidade de investimento na formação de docentes, as estratégias centrais (e
neoliberais) dos governos brasileiros (e mundiais) têm sido a proposição, elaboração e
implantação de programas, colocando sobre o sujeito a responsabilidade em melhorar a
qualidade da educação e de si mesmo (FOUCAULT, 2008; HIPÓLITO, 2010).
Nos últimos anos, diversos programas foram lançados para investir na formação
inicial: Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação
Infantil (PROINFANTIL); Programa de Formação Inicial para Professores dos Ensinos
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Fundamental e Médio (PRÓ-LICENCIATURA); Programa de Apoio à Formação
Superior e Licenciaturas Indígenas (PROLIND); Programa de Consolidação das
Licenciaturas (PRODOCÊNCIA); Programa de Apoio à Formação Superior em
Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO); Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID); Programa Licenciaturas Internacionais (PLI) e o
Programa Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE).
Para a formação continuada foram lançados: Pró-Letramento; Programa Gestão
da Aprendizagem Escolar (GESTAR); Programa Nacional de Formação Continuada em
Tecnologia Educacional (PROINFO Integrado). Temos ainda a Rede Nacional de
Formação Continuada de Professores e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC). Além dos programas acima mencionados, outras duas ações do
Ministério da Educação (MEC) têm produzido efeitos na formação de professores. O
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (PARFOR).
Mesmo com a diversidade de programas lançados pelo MEC nos últimos anos, a
valorização do magistério continua sendo uma problemática para as políticas públicas.
Parece-nos que o investimento que se pretende na formação de docente por intermédio
de programas é uma estratégia de investir de forma emergencial na profissão docente.
Além disso, esses programas atendem a uma pequena parcela de alunos de licenciatura e
professores da Educação Básica no Brasil.
O aumento das exigências em relação aos professores tem contribuído para que a
docência seja vista como uma profissão complexa. As políticas públicas constituídas na
lógica da governamentalidade neoliberal “pedem” ao professor que desempenhe o papel
de amigo, de facilitador da aprendizagem e orientador do trabalho do aluno
(HIPÓLITO, 2010). Paradoxalmente, requer do mesmo profissional o exercício de
funções avaliadoras e seletivas. Tudo isso gera um aumento da insegurança,
principalmente por parte dos professores, a respeito do que é necessário para exercer as
funções que lhes são requeridas.
Assim como em outros países, no Brasil existe uma tendência “de se
responsabilizar, e/ou de se culpabilizar, os professores e as professoras por todas as
mazelas da educação escolar; ou pelo menos a maioria delas” (DINIZ-PEREIRA, 2013,
p. 221). A política de responsabilização educacional pode ser notada no PNE (20142024). Uma das estratégias desse plano é “estabelecer políticas de estímulo às escolas
que melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo
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docente, da direção e da comunidade escolar” (BRASIL, 2014a, p.64). Em uma
primeira leitura, essa afirmação pode dar uma conotação de valorização do professor.
Contudo, ela expressa e dá margem a ações governamentais que vêm gerando
mecanismos de premiação por mérito com a finalidade de identificar os responsáveis
pelo desempenho dos alunos da Educação Básica em programas nacionais (SAEB e
Prova Brasil) e no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Os
professores que obtiverem êxito são premiados por seu mérito, os que fracassam
acabam se sentindo culpados pelo insucesso.
A racionalidade neoliberal não opera com uma estrutura de vigilância; o que
existe é um fluxo de performatividades contínuas; o que está em jogo é a incerteza e a
instabilidade

de

ser

avaliado

de

diferentes

maneiras

(BALL,

2001).

A

governamentalidade neoliberal que orientou as políticas educacionais dos anos 1990,
com continuidade na primeira década de 2000, adotou a avaliação como um dos eixos
de centralidade. O Banco Mundial incentiva a utilização de indicadores de desempenho
e eficácia da educação financiada com recursos públicos. No Brasil, os Sistemas de
Avaliação emergiram como mecanismos para não somente avaliar, mas conduzir os
sujeitos envolvidos nas tarefas educativas exigidas pelas reformas.
O MEC conta com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) como agência de acompanhamento e avaliação da educação e
das políticas educacionais. Vale destacar que esse instituto, regido por economistas e
por critérios economicistas (HYPOLITO, 2010), é um exemplo de como a esfera do
econômico passa a servir de grade de análise para o campo educativo. Inspirados ou
relacionados às ações do INEP, foram criados diferentes mecanismos para avaliar o
desempenho dos alunos e, consequentemente, dos professores. Instrumentos como a
Prova Brasil, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) têm sido utilizados desde então para compor as políticas públicas para a
formação de professores.

Conclusão

Como vimos, mesmo que as pesquisas no campo da educação demonstrem os
problemas da formação docente, os argumentos apresentados nestas não se revertem em
políticas públicas. Não dúvida que a formação e a profissão docente envolvem muitas
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indagações que não são levadas em conta por uma governamentalidade neoliberal que
se instalou no Brasil. Nesta direção, discutimos a formação e profissão docente na
sociedade contemporânea apontando para os impasses na formação de professores no
Brasil desdobrados pelas políticas públicas recentes. A visão de que o professor deve
assumir múltiplas responsabilidades que vão desde a educação escolar a questões
emocionais dos alunos disseminou-se na sociedade, levando a um discurso de
desvalorização do profissional e de questionamentos quanto a sua competência
(FARIAS, 2006).
É unânime o discurso da importância da atividade docente para o
desenvolvimento social nos mais diferentes âmbitos, nessa perspectiva, a formação do
professor tem sido foco de diferentes políticas e programas do governo federal nos
últimos anos. Apesar da relevância social da docência e da vasta produção de
conhecimentos sobre a profissão, a formação de professores e as licenciaturas ainda não
são prioridades nos investimentos orçamentários.
Como vimos, parece não haver dúvida quanto ao papel imprescindível
desempenhado pelo professor na sociedade. Apesar disso, a profissão docente não atrai
a juventude e dia após dia docentes têm abandonado a sala de aula. Parece-nos
necessário investir na profissionalidade docente e isso requer, para além de formar bem
os professores, investir em algo que nos parece inovador nas políticas públicas: tornar a
docência uma carreira de fato atrativa em seus mais diferentes aspectos.
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A LEGISLAÇÃO DO ESTADO MODERNO BRASILEIRO: A EDUCAÇÃO E A
PROFISSÃO DOCENTE NA POLÍTICA

Cláudio Lúcio Mendes
Mariana Silva Santos

Resumo
A educação, um campo caracterizado por disputas, tinha no oitocentos suas verdades em
construção, do Brasil como nação às suas províncias. Dessa forma, busca-se neste texto
investigar o lugar dado à educação e à formação de professores na legislação.
Questiona-se qual era o lugar reservado à educação, à formação de professores, à
profissionalização do corpo docente. Procedeu-se à pesquisa e análise de leis de âmbito
nacional e também no âmbito da província de Minas Gerais, no recorte compreendido
entre 1822 e 1850. A fim de embasar as argumentações desenvolvidas, inspira-se teórica
e metodologicamente no pensador Michel Foucault e em suas discussões sobre a
genealogia. Nas análises realizadas, nota-se que há uma autonomia (que vai para além
da escola) conferida aos professores para a aplicação de castigos moderados quando o
comportamento dos alunos não corresponder ao esperado pelas normas da escola. Na
busca da conduta da conduta, a atuação sobre os pais é empregada como parcela do
procedimento, tornando-se parte importante para o controle dos filhos/educandos. A
atuação estende-se a aspectos de saúde coletiva, podendo o professor agir, com base em
um suposto conhecimento, sobre prováveis moléstias evidenciadas por observação.
Encontramos na legislação, na mesma direção em que os professores controlam a
conduta e possuem o direito de punir os estudantes, há sobre os primeiros também ações
hierarquizadas de controle, apresentando-se com clareza a ação dos delegados
educacionais. Conclui-se que uma tônica recorrente nas leis analisadas é a questão da
vigilância e do rigor aplicado tanto ao controle dos alunos, quanto dos professores. Isso
para a arte de governar, uma vez que uma população bem adestrada e civilizada dentro
do que se desejava o Estado, auxiliaria no processo de formar a nação enquanto um
ambiente organizado, estruturado e civilizado.
Palavras-chave: legislação, século XIX, formação de professores
Introdução
Este texto expõe como a educação e a profissão docente foram tratadas na
política brasileira, especificamente na legislação, no período pós-independência. Qual
era o lugar reservado à educação, à formação de professores, à profissionalização do
corpo docente? A fim de responder a essas questões, a priori, explica-se o corpo de leis
criado a partir do Brasil tornar-se um Estado Moderno, independente, organizado e
sistematizado. Claro está que, quando se afirma ser o Estado, imediatamente após a
independência, organizado e sistematizado, se está ciente de que isso é mais uma
definição de Estado Nacional e uma aspiração do que um fato propriamente dito,
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naquele recorte temporal. Com o intuito de compreender as questões acima levantadas,
neste texto haverá citações e análises das leis então criadas. Procedeu-se à pesquisa e
análise de leis de âmbito nacional e também no âmbito da província de Minas Gerais,
no recorte compreendido entre 1822 e 1850.

Questões teórico-metodológicas

A fim de embasar as argumentações aqui desenvolvidas, inspira-se teórica e
metodologicamente no pensador Michel Foucault. De suas contribuições, a mais
apropriada para desenvolver a proposta é apoiar-se na genealogia. Foucault tem sido
utilizado de forma crescente por pesquisadores, sobretudo em se tratando da genealogia,
por se tratar de uma inspiração metodológica que favorece a análise de questões ligadas
ao governo do Estado, dos outros e de si. Haja vista que aqui se pretende discorrer
acerca de questões referentes à história e política da educação, o emprego do pensador
mostra-se pertinente, uma vez que é possível colocar a educação e os elementos que lhe
são inerentes, como a escola, os discentes, os professores, a legislação e o Estado como
ações e objetos que se supõem inerentes à história e à existência do homem. No entanto,
quando se pensa sobre a educação, é necessário ter a clareza que ela resulta de um
processo histórico, é construída e constituída ao longo do tempo e dos conflitos que a
formaram e formam. Neste ponto entra a genealogia, destruindo certezas e
desconstruindo processos considerados como incontestáveis.
Além da noção de genealogia, também se inspira em Foucault para afirmar que a
produção de leis acerca de educação é um processo que compõe a arte de governar. A
arte do governo é um termo amplamente discutido por Foucault, segundo o qual um
Estado Moderno, condição condizente com o Brasil pós-independente, governaria a
nação de uma forma específica. Governar, para ele, a partir da noção de razão de
Estado, “é fazer que o Estado possa se tornar sólido e permanente, que possa se tornar
rico, que possa se tornar forte diante de tudo o que pode destruí-lo” (FOUCAULT,
2008, p. 6). A arte de governar liga-se intrinsecamente à racionalização do Estado, que
pode ser detectada, indubitavelmente, quando se percebe a preocupação com a
educação. A fim de se analisar a legislação selecionada, também se apropria de alguns
autores que estudam o período aqui mencionado, como Gondra e Schueler (2008),
Vicentini e Lugli (2009) e Matos (1987).
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A legislação acerca da educação

O primeiro grande conjunto de leis que se inaugura no Brasil enquanto Estado
Nacional Moderno independente é a Assembleia Constituinte, datada de 1823. Essa, no
entanto, como o próprio nome indica, foi formulada por uma assembleia. O documento
foi desaprovado pelo Imperador, o que resultou em uma nova formulação, daí a outorga
da Constituição de 1824. Um dos objetivos da nova fase política era estruturar uma
educação nacional, que reforçaria a noção de um Estado Nacional. Instruir a população
era estatuto de condição para elevar o Império a tornar-se um Estado moderno e
civilizado (GONDRA; SCHUELER, 2008). Tal constituição estabelece princípios
liberais moderados, priorizando a separação entre colônia e metrópole (VIEIRA, 2007).
Na Constituição de 1824i, há dois parágrafos que chamam a atenção para a
educação: “A Instrucção primaria é gratuita a todos os Cidadãos”ii e “Collegios, e
Universidades, onde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e
Artes”.iii Algumas questões merecem relevância acerca desses parágrafos. Eles não
tratam especificamente da formação de professores, tópico que será visitado por
algumas outras legislações ulteriores.
Embora se possa aludir que a gratuidade da instrução primária a todos os
cidadãos seja um grande avanço, é preciso revisitar outros pontos da Constituição, nos
quais se definirá de forma extremamente limitada e excludente quem eram esses
cidadãos. Ser cidadão passava por preceitos caros ao liberalismo, como a liberdade e a
propriedade (GONDRA; SCHUELER, 2008). Tais preceitos de seleção excluíam
escravos e homens desfavorecidos economicamente. Estabeleceu-se, assim, uma
hierarquia entre os que compunham o povo brasileiro. O país garantia aos seus cidadãos
a instrução pública, mas àqueles que não se encaixavam na condição de cidadania era
excluído tal direito. O desenvolvimento intelectual de quem não era cidadão não
interessava ao governo, não se desejava instruir quem não estava apto para representar o
país. Mattos (1987, p. 265) afirma que “instruir e educar eram, em suma, uma das
maneiras – quiçá a fundamental – de fixar os caracteres que permitiriam reconhecer os
membros que compunham a sociedade civil, assim como aqueles que lhe eram
estranhos, para além da fria letra do texto constitucional”.
A construção desse novo Brasil é gestada a partir desse marco de independência
em 1822, com algumas ações essenciais. Nesse mesmo sentido, ainda na Corte, tem-se a
criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, que era um
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coadjuvante da proposta de invenção de um novo Brasil. O IHGB institucionalizou a
pesquisa geográfica e histórica, tornando-se lugar de construção da memória nacional
(GONDRA; SCHUELER, 2008). O Estado buscava governar por meio da criação
dessas instituições, ao mesmo tempo em que estabelecia hierarquias e distinções sociais,
uma vez que as instituições educacionais eram destinadas a públicos distintos, os
denominados cidadãos. “Tais instituições foram erigidas para a formação de elites
afinadas com o projeto civilizatório do Império e para a constituição de quadros para o
governo do Estado” (GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 29).

A formação de professores como mecanismo de governo

Logo após a independência do país, as aulas régias, que antes constituíam o
modelo de ensino no período em que Brasil fora colônia portuguesa, passaram a se
denominar aulas avulsas. Havia dificuldade de organização dessas aulas, e para auxiliar
na organização, agruparam-nas em Liceus provinciais. Essas instituições de ensino eram
financiadas e dirigidas pelo Estado, e seus professores eram selecionados em exames
públicos. Para se candidatarem, precisavam ter o curso completo de humanidades ou
diploma de nível superior (VICENTINI; LUGLI, 2009). Essa primeira informação
sobre a organização e seleção de professores após a independência demonstra uma
preocupação com o ensino e a formação dos mestres, ainda que não regulamentada em
lei. A primeira medida legal diretamente ligada à educação e à condição dos professores
é percebida na publicação do decreto de 1° de março de 1823 iv, a partir do qual o
Imperador cria na Corte uma escola de ensino mútuo para soldados.
Utilizava-se, então, o treinamento militar como modelo para a educação
daqueles que podiam frequentar as aulas estatais das primeiras letras. Isso se reflete na
recomendação oficial do método de Lancaster, que visava ao treinamento simultâneo e
econômico de centenas de alunos. Tal método concentrava-se na economia do tempo,
utilizando monitores para facilitar o ensino e promovendo a disciplina. Servia também
como paliativo para suprir a insuficiência do número de professores (MATTOS, 1987).
Posteriormente, ordenou que um ou dois soldados dos corpos militares de cada
Província fossem aprender o método na escola da Corte, para, posteriormente, aplicar o
método em suas províncias, como professores de ensino mútuo (VICENTINI; LUGLI,
2009). É válido ressaltar que esse método era de inspiração inglesa, o que permite
sugerir que o modelo de país independente que se estava criando era inspirado no
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capitalismo inglês. Essa sugestão se reafirma quando se revisitam os objetivos e formas
de condução da educação a partir de tal método, priorizando disciplina, produção e
economia de trabalhadores. Havia uma mentalidade de transposição de princípios e
práticas pautada em ideais liberais conservadores ingleses, como se a simples decisão de
transportá-los para o Brasil trouxesse junto o seu sucesso. Ver-se-á que esse sucesso
esperado não ocorreu, que a simples transposição das ideias e aplicação direta não foi
bem-sucedida. No próprio método de Lancaster é possível ver essa queda da perspectiva
do sucesso das importações de países que se encontravam em vias de progresso e
civilização.
A instrução e aprendizagem deveriam constituir uma educação permanente dos
dirigentes. Os homens que comandavam o país não podiam ter uma educação mediana.
Devia-se prestar atenção ao homem comum, o cidadão, e também aos próprios
dirigentes, inclusive o imperador. A educação deste assemelhava-se à educação do
príncipe, tal como tratada pelos filósofos ilustrados, como a maneira mais eficaz de se
alcançar as reformas necessárias à garantia da boa qualidade da educação (MATTOS,
1987). Essa afirmação ratifica a perspectiva histórica que afirma ter a instituição da
educação no Império brasileiro se inspirado em modelos europeus.
Em 1827, o Estado brasileiro cria a Lei de 15 de outubro de 1827, a Lei de
Ensino das Primeiras Letras, que discorre sobre as escolas de primeiras letras. Vieira
(2007) afirma que esse é o momento de maior destaque à educação no período Imperial,
e não estabelece relação com a Constituição de 1824. Dentre as determinações, destacase a criação de “escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais
populosos do Império”. O método de ensino também foi determinado pela lei, sendo o
ensino mútuo: “Art. 4o As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e
serão também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível
estabelecerem-se”. Os professores que não estivessem instruídos suficientemente acerca
do ensino mútuo deveriam buscar a instrução por conta própria, como se percebe nesse
excerto do artigo quinto: “[...] os Professores que não tiverem a necessária instrução
deste ensino, irão instruir-se em curto prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas
das capitais”. Instituía-se, ainda, um exame de seleção para que os melhores
professores, aqueles que demonstrassem maior domínio do conteúdo, pudessem assumir
as cadeiras: “Art. 7o Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados
publicamente perante os Presidentes, em Conselho; e estes proverão o que for julgado
mais digno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação” (BRASIL, 1823).
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A Lei de 1827 buscou centralizar a instrução pública, mas não garantiu a
uniformização da instrução nas diferentes províncias (GONDRA; SCHUELER, 2008).
A partir da lei em questão, no entanto, é possível vislumbrar uma preocupação com a
formação docente. Possivelmente, essa preocupação vem de encontro a outra a se
orientar para a formação das crianças e do ideal de identidade e nacionalidade
pretendidos no Estado recém-independente.
Dois modelos de formação coexistiam nesse momento de gestação do Estado
Moderno. O primeiro correspondia ao sistema de professores adjuntos. Esses ficavam,
após a nomeação, três anos como ajudantes do professor efetivo. Durante esses três
anos, eles deviam ser submetidos a uma banca de exames presidida pelo Inspetor Geral.
Com resultados desfavoráveis, seriam eliminados da classe de auxiliares de ensino. O
último exame conferia ao adjunto o “Título de Capacidade” para o magistério, atuando
dessa forma até que pudesse realizar concurso para efetivo (GONDRA; SCHUELER,
2008). Esse modelo predominou no Brasil mesmo com o surgimento de alternativas de
formação. Tratava-se de um método aproximado aos métodos tradicionais e possuía
custo reduzido, uma vez que se constituía em um modelo artesanal, no qual o aspirante
a professor aprendia as técnicas para se tornar um mestre, acompanhando a prática de
um professor experiente. Nomeavam-se os melhores alunos das escolas públicas de
primeiras letras, aos 12 ou 13 anos, que receberiam uma gratificação para realizar o
acompanhamento do professor (VICENTINI; LUGLI, 2009; GONDRA; SCHUELER,
2008). Esse método monitorial pode ter contribuído, segundo Gondra e Schueler (2008),
para disseminar a aprendizagem da docência na prática que, sabe-se, permaneceu por
longos anos no sistema educacional brasileiro. Os professores escolhiam os assistentes a
partir do exercício das atividades docentes, entre os meninos e as meninas julgados mais
aptos à aprendizagem do ofício. A escola primária oitocentista ensina por si mesma.
Isso era econômico para o Estado (GONDRA; SCHUELER, 2008).
O segundo modelo de formação correspondia ao das Escolas Normais. Sua
importância justificava-se pela necessidade de formar professores por um “método de
ensino que fosse capaz de levar a instrução à maioria da população de modo rápido,
eficaz e de baixo custo para as Províncias” (GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 186187). Com o ato adicional de 1834v, determina-se que as províncias deveriam
encarregar-se do ensino primário e secundário. Ao Governo Imperial caberia a
organização e o planejamento do ensino superior, bem como o controle das iniciativas
dos outros ramos de ensino nas províncias do Império. A partir desse ato, afirmam

ISSN 2177-336X

8592

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

21

Gondra e Uekane (2005), algumas iniciativas para a formação de professores foram
tomadas.

Discussão e análise da legislação: do governo central ao governo das províncias

A primeira impressão que se tem do ato adicional de 1834 é a promoção da
descentralização da educação. No entanto, não ocorre exatamente uma descentralização,
uma vez que as províncias não possuíam a verba suficiente para manter as escolas. Ao
mesmo tempo em que se destacou o discurso de valorização da formação docente pelas
Escolas Normais, foi necessário considerar os parcos recursos disponibilizados pelas
Províncias para o investimento nessa instrução (GONDRA; SCHUELER, 2008).
A criação de escolas normais iniciou-se em 1835, em duas províncias: a
província do Rio de Janeiro, que abrigava a corte, e a província de Minas Gerais. Bahia,
Ceará e São Paulo são as próximas províncias a abrigarem escolas normais. No curso
normal, um professor ensinava a totalidade das matérias, seguindo o método de
Lancaster. Não era um método seriado, os alunos permaneciam no curso até que o
professor os considerasse aptos a prestar o exame, que seria realizado por uma comissão
de notáveis locais (VICENTINI; LUGLI, 2009).
Cada província era responsável pela abertura e manutenção das escolas. A
estrutura era precária e a verba, insuficiente. Poucos alunos eram atraídos para as
escolas e, nesse primeiro momento, eram admitidos apenas homens. Uma vez que a
profissão docente não era um ofício prestigioso, a procura era ainda menor, uma vez que
as pessoas que desejassem ingressar em uma escola normal teriam que esperar até os 18
anos, enquanto a formação do método individual admitia alunos desde os 12. Para o
Estado era, sem dúvida, mais econômico que os professores se formassem por esse
método artesanal, uma vez que não precisaria se ocupar em abrir ou manter as escolas
normais. Diante de tantas condições adversas, muitas escolas não tinham como
permanecer abertas e fechavam, algumas reabrindo posteriormente (VICENTINI;
LUGLI, 2009).
Mesmo com o início claudicante, as escolas normais sobressaem-se ao sistema
de professores adjuntos, sobretudo, em meados do período Imperial. Algumas mudanças
iniciam-se em 1859, quando a Escola Normal de Niterói foi recriada e estabeleceu-se
um currículo que deveria ser desenvolvido por professores especialistas, que se
encarregavam de cátedras específicas. Posteriormente, dividiram-se as disciplinas por
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ano. Vicentini e Lugli (2009, p. 34) afirmam que o sentido da Escola Normal no
Período Imperial era mais “um movimento do plano das ideias, de um ensaio no sentido
de ampliar e delimitar os conhecimentos educacionais do que realmente de uma política
de Estado”. No entanto, ainda que de forma bastante frágil no início de seu
funcionamento, as escolas normais constituíram-se sim como política de Estado, uma
vez que se configuraram na primeira ação voltada diretamente para a formação de
professores ocorrida após a Lei de Ensino de Primeiras Letras, em 1827.
Além dessas citadas iniciativas, havia o Colégio Pedro II que funcionou por um
tempo como local de formação docente. Em seu decreto de abertura, definiu-se que
seria um colégio de ensino secundário, que ensinaria “as linguas latina, grega, franceza
e ingleza, rethorica e os principios elementares de geographia, historia, philosophia,
zoologia, mineralogia, algebra, geometria e astronomia”vi. Existiram, posteriormente,
algumas formas de controle da qualidade docente, como aqueles feitos pelos exames.
Em decorrência da descentralização imposta pelo ato adicional de 1834, as
províncias adquirem autonomia em relação à Corte para legislar. Sendo assim, inicia-se,
pautando-se nessa justificativa, uma análise específica da formação do Estado Moderno
brasileiro sob a perspectiva da província de Minas Gerais. Essa se apresenta como uma
província que se desenvolve de forma organizada – ou ao menos tenta fazê-lo – nesse
panorama de modernidade emergente do Brasil. Passado o momento da constituição de
1824, da lei de Primeiras Letras e do Ato adicional de 1834, a lei n. 1, de 1835, por
exemplo, regulamenta que as leis mineiras sejam organizadas anualmente em um livro
denominado “Livro da Lei Mineira”. Esse cuidado com o registro das leis reflete a
preocupação com a criação e sistematização de um Estado organizado e com a
normatização das ações de sua população.
Os guardas seguiam regras de conduta e relacionava-se a segurança à educação,
como no momento em que se estabelece, em 1823, o ensino mútuo. Mostra-se uma
preocupação marcante com a conduta dos guardas, bem como uma política de punição
aos que se mostrarem inaptos ao cargo: “os Guardas uma vez expulsos não poderão ser
re-admitidos, senão depois de passar um anno, e provando por attestados fidedignos a
mudança de sua conducta”vii.
Também na educação a questão da conduta se mostra de forma clara. Na Lei n°
13 de 1835, determina-se o seguinte no artigo 1: “A Instrucção primaria consta de dous
gráos: no 1° se ensinará a ler, escrever, e a pratica das quatro operações artihmeticas; e
no 2° a ler, escrever, artithmetica até as proporções, e noções geraes dos deveres
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moraes, e religiosos”viii. Além desse destaque para a necessidade de ensinar deveres
morais e religiosos, proposição clara de controle da conduta, em outro momento da lei
percebe-se essa conduta reforçada por se tratar do ensino para meninas, que se dava de
forma mais limitada e normatizadaix. Se o governo produzia leis que já denotavam
reações a deslizes de conduta para guardas e meninos, para as meninas ele figura da
mesma forma, com o adicional de empregar nas escolas por elas frequentadas
ensinamentos domésticos a fim, possivelmente, não se perder o foco da formação e
cuidado das famílias.
Produzir esses conhecimentos e ensiná-los nas escolas, fazê-los perdurar nas
mentes de estudantes e guardas era (e continua sendo) uma forma de facilitar a conduta
dos indivíduos. A partir dessa verdade produzida e ensinada, se governava de forma
mais eficiente (FOUCAULT, 2009). A partir dessa interlocução com Foucault, afirmase que não existem relações de poder estabelecidas sem que se estipulem, a priori,
verdades com o intuito de serem aceitas como tais por aqueles envolvidos nas relações
de poder. O poder não se funda no direito ou na necessidade (FOUCAULT, 2009), mas
nessa lógica da verdade e do saber. Nesse sentido, afirma-se que “[...] não existe
nenhum direito universal, imediato e evidente que possa, em todo lugar e sempre,
sustentar uma relação de poder qualquer que ela seja” (FOUCAULT, 2009, p. 34).
A educação, um campo caracterizado por disputas, tinha no oitocentos suas
verdades em construção, do Brasil como nação às suas províncias. A garantia dos
alunos livres dava-se pela obrigatoriedade imposta acerca da educação. Os pais que não
se responsabilizassem pela manutenção eram punidos pelo Estado.
Uma vez que tratava da instrução primária, a lei não se limitava aos alunos e
seus pais, mas estendia-se também, e de forma destacada, aos professores.
Regulamentava-se quem poderia ser professor e quem não poderia exercer o ofício, a
saber, ter mais de dezoito anos, bom comportamento e os conhecimentos exigidos na
Lei n° 13x. Assim como havia regulamentação para o que se desejava ser o professor,
havia também restrições quanto ao que não era desejado no profissional da docência,
como a contratação de profissionais que tivessem sido demitidos duas vezes ou três
vezes suspensos, e os que tivessem condenação prévia por furto ou rouboxi.
O controle das atividades dos docentes dava-se, sobretudo, pelo governo, que
tinha como seus representantes os delegados, um em cada comarca. Possuíam,
basicamente, funções de vigilância no que se referia ao trabalho dos professores.
Percebe-se que todas as disposições propostas pela Lei n° 13 de 1835 insistem na
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questão moral, na boa reputação e costumes impecáveis, montando, assim, um sistema
de vigilância interdependente para que se garanta o bom funcionamento do ensino.
Crianças livres devem ser mantidas de forma gratuita e obrigatória em sistemas de
ensino, sob a pena de se punirem os pais. Os professores dessas crianças, além de terem
conhecimento testado em exames sobre o que irão ensinar, devem ser providos de bons
costumes, estes também devidamente comprovados. Os delegados, que são responsáveis
por observar a ação dos professores, zelam, ainda, pela boa conduta dos estudantes.
Toda essa maquinaria é controlada e organizada pelo governo, que se empenhava, no
que se pode observar na breve análise de alguns artigos da lei em questão, em manter a
ordem e, a partir do conhecimento da população e da construção dessa verdade,
governá-la capilarmente, de forma mais difusa, mas não menos eficiente (FOUCAULT,
2009).
Em complemento à Lei n° 13, de 1835, Bernardo Pereira de Vasconcelos
acrescenta uma regulamentação complementar, sob a descrição de “Regulamento das
Escolas da Instrucção primaria”. Nesse regulamento, mantém-se grande parte do que foi
estipulado na Lei n° 13, com alguns complementos. Percebe-se, nessa proposição, maior
normatização e detalhamento maiores no que se refere aos papeis de professores, alunos
e delegados. Diante disso, vai se aperfeiçoando a estratégia de controle individual, ao
mesmo tempo em que o Estado governa de forma menos perceptível, mas com mais
eficácia.
Nota-se que há uma autonomia (que vai para além da escola) conferida aos
professores para a aplicação de castigos moderados quando o comportamento dos
alunos não corresponder ao esperado pelas normas da escola. Na busca da conduta da
conduta, a atuação sobre os pais é empregada como parcela do procedimento, tornandose parte importante para o controle dos filhos/educandos. A atuação estende-se a
aspectos de saúde coletiva, podendo o professor agir, com base em um suposto
conhecimento, sobre prováveis moléstias evidenciadas por observação. Na mesma
direção em que os professores controlam a conduta e possuem o direito de punir os
estudantes, há sobre os primeiros também ações hierarquizadas de controle,
apresentando-se com clareza a ação dos delegados.
Esses artigos explorados no citado regulamento denotam uma maior estratégia
no que concerne ao controle da educação. Tem-se um mecanismo aparentemente
harmonioso que permite ao governo um equilíbrio entre os diversos governos. Esse
movimento permite que se amplie, paulatinamente, o acesso às escolas. Este ingresso ao
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ensino suscitará outras demandas até então não destacadas, como a necessidade de se
formar os docentes. Acerca disso, pode-se afirmar que a popularização do ensino incita
uma maior capacitação docente, que não mais irá ao campo de trabalho munido apenas
de sua experiência prática.
Nesse sentido, a lei n° 311, de 8 de abril de 1846xii, estipula que o ensino se
daria por meio do Método Simultâneo. Para tanto, os delegados se encarregariam de
instruir os docentes para que adquirissem a formação necessária para desenvolver esse
método. Os professores deveriam formar-se em Escola Normal a fim de que
garantissem a permanência de seus empregos, e só seriam admitidos novos docentes
com tal habilitação. Todo o material necessário à aplicação do método, denominados
“utensílios”, seria providenciado pelo governo. Percebe-se, nesse movimento, uma
necessidade premente de uma formação teórica dos professores, que corresponde a um
dos aspectos da formação docente investigados a partir dos documentos consultados.
Considerações Finais

O texto aqui apresentado teve como foco problematizar o lugar da educação nos
anos iniciais à independência do Brasil, período que pode ser visualizado como o
começo da formação do país enquanto nação, com sistemas mais organizados e decisões
visando ao aumento da civilização da população, quer seja por meio da criação de
instituições, quer por meio de iniciativas que promovessem a formação e a instrução.
Uma tônica recorrente nas leis analisadas é a questão da vigilância e do rigor aplicado
tanto ao controle dos alunos quanto dos professores.
O rigor disciplinar aqui destacado contribui para a noção da arte de governar,
uma vez que uma população bem adestrada e civilizada, dentro do que se desejava o
Estado, auxiliaria no processo de formar a nação enquanto um ambiente organizado,
estruturado e cortês.
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS NEOLIBERAIS: EFEITOS SOBRE AS
PRÁTICAS DOCENTES

Gabriela Pereira da Cunha Lima
Rondon Marques Rosa

Resumo
A “neoliberalização” do pensamento e das práticas políticas ganhou força e amplitude
em vários países da América Latina a partir dos anos 1990. No Brasil, essa década
assiste à emergência das práticas de governo neoliberais, que desde então se manifestam
em diferentes âmbitos do cenário nacional. No que se refere à Educação, a mentalidade
de Estado neoliberal constrói sentidos e finalidades últimas que a tornam objeto de uma
política econômica, orientada pelas demandas do mercado. As políticas que se dirigem à
Educação tornam-se cada vez mais sujeitas às prescrições do economicismo,
configurando um novo ambiente moral dentro do qual as políticas públicas são
arquitetadas e experienciadas pelos diferentes sujeitos que dela participam. Diante desse
novo ambiente moral engendrado pelas políticas neoliberais, perguntamos: Quais são os
discursos e as práticas dirigidos aos docentes, que intentam produzir sobre e neles
próprios efeitos de poder e conduzir suas condutas? Para responder a essas perguntas,
nosso trabalho construiu-se a partir de três movimentos. No primeiro, descrevemos a
emergência do neoliberalismo no contexto dos Estados Unidos, bem como suas
principais características e desdobramentos sobre a educação, tendo como principal
referência as teorizações foucaultianas acerca dessa forma de governamentalidade. No
segundo movimento, mobilizando os conceitos de mercado, gerência e performatividade
delineados por Stephen Ball, nos debruçamos sobre o projeto reformador neoliberal
empreendido no Brasil a partir dos anos 1990, dando especial atenção aos lugares e
papeis reservados aos professores a partir desse contexto. O último movimento reforça a
importância de uma crítica atenta e permanente aos discursos e práticas educacionais
neoliberais, bem como a necessidade de ousarmos pensar a educação fora dos domínios
do utilitarismo, do eficientismo e da competitividade.
Palavras-chave:
políticas
educacionais
neoliberais;
práticas
docentes;
performatividade.
Introdução
A “neoliberalização” do pensamento e das práticas políticas ganhou força e
amplitude em vários países da América Latina a partir dos anos 1990, sob forte
influência de organismos internacionais, tais como Banco Mundial (GBM) e a OCDE
(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). Nesse contexto,
alguns países latino-americanos financiados e orientados pelo Banco Mundial, tais
como o México (com a eleição de Salinas em 1988), a Argentina (com a chegada ao
poder de Menem em 1989), a Venezuela (no segundo mandato de Andrés Perez também
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em 1989) e o Peru (com a ascensão de Fujimori em 1990) deram início a projetos de
redefinição do papel do Estado. Vale dizer que não somente em contextos
conservadores e ditatoriais as ideias neoliberais ganharam espaço, mas também em
contextos de governos ditos progressistas e social-democratas.
No Brasil, um marco nesse processo foi a criação do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), em 1995, sob o mandato do
presidente Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994 pelo Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB). Nas palavras de Bresser-Pereira, ministro da
Administração e Reforma do Estado (1995-1998) e um dos principais articuladores
daquele governo, essa reorientação das funções do Estado foi produzida com vistas a
constituir “todo um quadro teórico e uma prática administrativa que visam modernizar o
Estado e tornar sua administração pública mais eficiente e voltada para o cidadãocliente” (BRESSER-PEREIRA, 2000, p. 64). Os anos 1990 assistem à emergência das
práticas de governo neoliberais, que desde então se manifestam em diferentes âmbitos
do cenário nacional, não possuindo ligação política ou partidária específicas. Governos
conservadores, liberais e progressistas tem aderido, cada qual a seu modo, à
racionalidade de governo neoliberal, o que nos permite afirmar que estamos diante de
uma governamentalidadexiii capilar, difusa e sem centro.
No que se refere à Educação, a mentalidade de Estado neoliberal constrói
sentidos e finalidades últimas que a tornam objeto de uma política econômica, orientada
pelas demandas do mercado. Nesse contexto, o Estado abandona seu lugar de provedor
e passa a colocar-se como regulador e auditor de resultados. De acordo com Ball (2001),
as políticas que se dirigem à Educação tornam-se cada vez mais sujeitas às prescrições
do economicismo, configurando um novo ambiente moral dentro do qual as políticas
públicas são arquitetadas e experienciadas pelos diferentes sujeitos que dela participam.
Diante desse novo ambiente moral engendrado pelas políticas neoliberais,
perguntamos: que tipo de profissional docente vem sendo valorizado? Quais são os
discursos e as práticas dirigidos aos docentes, que intentam produzir sobre e neles
próprios efeitos de poder? Ou ainda, em outras palavras: de que modo as políticas
neoliberais pretendem afetar as condutas docentes?

Metodologia ou percurso investigativo
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Para responder a essas perguntas, nosso trabalho construiu-se a partir de três
movimentos. No primeiro, descrevemos a emergência do neoliberalismo no contexto
dos Estados Unidos, bem como suas principais características e desdobramentos sobre a
educação, tendo como principal referência as teorizações foucaultianas acerca dessa
forma de governamentalidade. Consideramos esse movimento importante dada a
influência da vertente do pensamento neoliberal norte-americano sobre as políticas
educacionais brasileiras, especialmente a partir das formulações dos teóricos da Escola
de Chicago.
No segundo movimento, mobilizando os conceitos de mercado, gerência e
performatividade delineados por Stephen Ball, nos debruçamos sobre o projeto
reformador neoliberal empreendido no Brasil a partir dos anos 1990, dando especial
atenção aos lugares e papéis reservados aos professores a partir desse contexto.
Destacamos a permanente tensão entre um suposto campo de liberdade garantido aos
professores pelos discursos neoliberais e a existência de uma série de mecanismos de
vigilância e controle das condutas docentes.
O último movimento reforça a importância de uma crítica atenta e permanente
aos discursos e práticas educacionais neoliberais, bem como a necessidade de ousarmos
pensar a educação fora dos domínios do utilitarismo, do eficientismo e da
competitividade, tão celebrados pela governamentalidade neoliberal.

A emergência do pensamento neoliberal norte-americano e seus desdobramentos
sobre a Educação

Formulado em um contexto específico, no caso norte-americano, os anos 1930, o
neoliberalismo se constrói em oposição a três fenômenos de seu tempo: a política
keynesiana, aos programas de intervencionismo social e econômico postos em ação
durante a Segunda Guerra, e ao crescimento da administração federal. Em seu livro
Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, o economista inglês John Maynard
Keynes (cujas ideias foram essenciais para a estruturação do intervencionismo estatal
norte-americano a partir da década de 1930) parte do princípio de que o ciclo
econômico não se autorregula, pois os empresários estão possuídos pelo “espírito
animal” do capitalismo (que os impele inexoravelmente a acumular, acumular,
acumular...). Por isso, a teoria keynesiana afirma que o mercado precisa ser controlado
pelo Estado, pois o sistema capitalista que o regularia, por natureza, é instável. A
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intervenção do Estado na economia é apresentada como um mecanismo imprescindível
de manutenção dos empregos e de certas condições necessárias para o funcionamento da
sociedade. Deve balizar também os processos de controle da moeda (especialmente a
maior ou menor liquidez de sua circulação), o controle fiscal, da produção de postos de
trabalho e a busca por condições sociais mínimas para o equilíbrio social.
As ideias de Keynes se inscrevem no campo das práticas de Estado que ficaram
conhecidas como Estado de Bem-Estar Social, que pode ser pensado como “uma
transformação do próprio Estado a partir de suas funções, estrutura e legitimidade”
(BENEVIDES, 2011, p. 11). Ainda que o grau de participação estatal possa variar em
cada contexto, alguns elementos centrais são comuns aos também chamados Welfare
States: a ação estatal na organização e implantação das políticas de provisão de bemestar, reduzindo os riscos sociais aos quais os indivíduos estão expostos; a modificação
dos movimentos do mercado pelo Estado de modo a reduzir os resultados socialmente
adversos do mercado; e, finalmente, as práticas de substituição (quando essa é
temporariamente perdida) e de manutenção da renda, de modo que as necessidades
mínimas dos indivíduos sejam atendidas, incluindo aqueles que estão fora do mercado
(BENEVIDES, 2011).
Concomitantemente à implementação do New Deal, fortalecia-se, na Escola de
Chicago (a escola de pensamento econômico que congrega professores do
Departamento de Economia da Escola Superior de Administração e da Faculdade de
Direito da Universidade de Chicago), uma corrente teórica que vai se colocar, com uma
força cada vez maior, em oposição às políticas keynesianas. Ocupando lugar central no
pensamento dos Chicago boys estão as relações entre mercado e Estado. Há, entre eles,
um consenso acerca das consequências nefastas da interferência do Estado sobre as
práticas econômicas, e a consequente e unânime defesa da desregulamentação da
economia, da privatização de bens e serviços públicos e da redução, ao nível mínimo,
dos gastos do governo, visando ao fortalecimento da iniciativa privada. A
responsabilidade pelo provimento de serviços públicos, na lógica neoliberal, deve ser
atribuída aos próprios sujeitos sociais. Cada qual, promovendo seu bem-estar individual,
estaria contribuindo para a elevação do bem-estar coletivo. Há uma clara associação
entre a liberdade de mercado e a liberdade individual, como se a existência desta
dependesse necessariamente da existência plena daquela. Vale dizer que os neoliberais
não se opõem à existência dos aparelhos estatais; o que fazem é redimensionar sua
importância e seu raio de ação, para garantir os direitos à propriedade privada, ao livre
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mercado e ao livre comércio. Toda e qualquer ação que se faça em oposição a essas
práticas deve ser banida.
Se o neoliberalismo, em sua matriz norte-americana, para além de uma teoria
política, “é toda uma maneira de ser e pensar” (FOUCAULT, 2008, p. 301), e se as
análises da economia de mercado são utilizadas para decifrar fenômenos nãoeconômicos, podemos considerá-lo também como “um método de pensamento, uma
grade de análise econômica e sociológica” (ibidem). E o que orienta, em linhas gerais,
esse método de pensamento? A generalização absoluta da forma do mercado. A
educação, a saúde, a segurança, a natalidade, a mortalidade, o casamento: o pensamento
neoliberal toma para si objetos antes pertencentes à Demografia, à Sociologia e à
Psicologia. Também ao Estado dirige-se essa crítica econômica, que se preocupa com os
“tipos de racionalidade que são postos em ação nos procedimentos pelos quais a
conduta dos homens é conduzida por meio de uma administração estatal” (ibidem, p.
437). “O mercado torna-se um tribunal econômico permanente perante as políticas
governamentais” (FONSECA, 2008, p. 160) e, cada vez mais, perante as políticas
públicas para a educação.
O neoliberalismo norte-americano exerce, então, uma crítica econômica às
políticas de governamento e do comportamento humano. Desse modo, elege como
sujeito privilegiado de suas análises e ações o Homo economicus, identificando como
objeto de análise econômica “toda a conduta que responda de forma sistemática a
modificações nas variáveis do meio” (FOUCAULT, 2008, p. 368). O homem
econômico é aquele que reage racionalmente às modificações nas altercações do habitat
em que vive, “e que responde a elas de forma não aleatória, de forma portanto
sistemática, e a economia poderá portanto se definir como a ciência da sistematicidade
das respostas às variáveis do ambiente” (ibidem). Ora, ao definir assim seu escopo de
análise e ação, o pensamento neoliberal busca integrar à economia uma série de técnicas
comportamentais, que tem por finalidade programar os indivíduos, tornar o Homo
economicus manejável, eminentemente governável. “O Homo economicus aparece
agora como o correlativo de uma governamentalidade que vai agir sobre o meio e
modificar sistematicamente as variáveis do meio” (ibidem, p. 369).
Um exemplo importante desse avanço do olhar econômico-empresarial sobre o
mundo social que pode ser encontrado na Teoria do Capital Humano, desenvolvida a
partir dos anos 1950 por membros da Escola de Chicago. Essa teoria tem sido
amplamente
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contemporaneidade. Theodore Schultz, um de seus principais expoentes, partindo de um
estudo acerca das relações, em diversos países, entre produtividade e educação,
constatou que quanto maior a riqueza de um país, maior o nível de instrução de sua
população. Deduziu, então, que a qualificação do trabalho, adquirida por meio da
educação, seria um dos fatores mais importantes para a ampliação da produtividade
econômica.
A educação, na lógica da Escola de Chicago, deve servir ao desenvolvimento
econômico, capacitando indivíduos para o mercado de trabalho, indivíduos que, como
as mercadorias, “valorizam-se” na medida em que se educam. Assim como o capital
econômico, essa teoria postula a existência de um capital humano, que se refere a um
conjunto de habilidades, capacidades e destrezas que servem de moeda de troca para o
indivíduo no mundo do trabalho.
Investindo em si mesmo por meio da educação, o indivíduo tornar-se-ia não
apenas mais produtivo, como também promoveria a “maximização crescente de seus
rendimentos ao longo da vida” (COSTA, 2009, p. 177). Assim, os indivíduos são
“avaliados de acordo com os investimentos que são permanentemente induzidos a fazer
para valorizarem-se como microempresas num mercado cada vez mais competitivo”
(ibidem, p. 181). E nesse contexto de competitividade extrema, na qual a concorrência é
instigada e valorizada, são desejáveis indivíduos “pró-ativos, inovadores, inventivos,
flexíveis, com senso de oportunidade, com notável capacidade de provocar mudanças
etc.” (ibidem, p. 181). Esses novos valores que permeiam a racionalidade neoliberal têm
produzido uma nova discursividade nas searas das políticas públicas para a educação
(ibidem), e promovem visões de mundo que leem o social a partir de conceitos
econômicos, reduzindo tudo a unidades de medida comuns às outras formas do capital.
Esse conjunto de discursos e práticas que incidem sobre as políticas
educacionais tem uma função produtiva e formam sistematicamente os objetos de que
falam. Produzem seus sujeitos, efeitos “das linguagens, dos discursos, dos textos, das
representações, das enunciações” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 29), que a eles se
dirigem e os atravessam, conduzindo suas condutas e conformando um determinado
campo de possibilidades para suas experiências. Novos professores, novos alunos,
novos gestores, uma nova forma de pensar e organizar o trabalho educativo sob a égide
da competitividade e do eficientismo: esse é o quadro que as políticas educacionais
empreendidas pelos estados neoliberais pretendem configurar.
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Neoliberalismo no Brasil: o jogo entre a liberdade e o controle das condutas
docentes

Embora o ideário neoliberal apresente como características desejáveis o Estado
Mínimo e a descentralização, temos assistido, no campo da educação, a uma atuação
estatal enfática e centralizada. Uma nova forma de controle se produz, menos visível,
mais liberal e auto-regulada. Alguns elementos importantes desse modo de governar
neoliberal estão presentes na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no.
9.394/96), promulgada em dezembro de 1996. Um exemplo é o conceito de
descentralização proposto pela LDB, que conduz à separação entre as esferas de
elaboração e execução das propostas educacionais: estados, municípios e unidades
escolares passam a ter maior autonomia administrativa, executiva e financeira,
entretanto, o estabelecimento das competências e diretrizes para todos os níveis do
ensino fica a cargo da União.
Percebemos que os modelos de regulação do currículo, do trabalho docente e da
gestão escolar adotados pela governamentalidade neoliberal articulam-se a partir dos
pressupostos da eficiência, dos resultados, da avaliação e da competência (HYPÓLITO,
2010), valores trazidos do mundo empresarial e de algumas teorias econômicas. A
governamentalidade neoliberal apresenta sua proposta de reestruturação das políticas
educacionais como algo inevitável e urgente.
Assim, os regimes de verdade construídos pela governamentalidade neoliberal
desejam produzir sobre a sociedade um sentimento de inexorabilidade em relação aos
caminhos que os Estados e indivíduos devem percorrer para garantir o desenvolvimento
econômico, social e também educacional. De acordo com os teóricos neoliberais, a crise
das instituições educacionais é, fundamentalmente, “uma crise de qualidade decorrente
da improdutividade que caracteriza as práticas pedagógicas e a gestão administrativa da
grande maioria dos estabelecimentos escolares” (GENTILLI, 1994, p. 4). Não se trata,
portanto, de uma crise de democratização, mas de uma crise gerencial que só pode ser
adequadamente resolvida com uma “profunda reforma administrativa do sistema escolar
orientada pela necessidade de introduzir mecanismos que regulem a eficiência, a
produtividade, a eficácia” (ibidem, p. 5) dos sistemas escolares. Estaríamos diante de
um enorme desafio gerencial, que tem sido respondido pelos Estados neoliberais com
sucessivas reformas.
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Stephen Ball analisa as reformas educacionais promovidas pelos estados
neoliberais fazendo uso de três categorias interdependentes: o mercado, a
performatividade e o gerencialismo, as quais ele denomina como tecnologias da
reforma. O mercado é o elemento central da governamentalidade neoliberal, que
generaliza os princípios mercadológicos a todos os campos da vida social. Nesse
sentido, podemos pensar as relações entre mercado e educação a partir de, pelo menos,
dois aspectos. Por um lado, a governamentalidade neoliberal transforma a própria
educação em mercadoria, um produto altamente lucrativo, que movimenta o mercado de
livros didáticos, materiais pedagógicos, cursos de especialização etc. Por outro lado, o
processo educativo, suas finalidades e justificativas vêm sendo povoados pela lógica
mercadológica, e é cada vez mais usual a contratação de instituições privadas para
trabalhos de intervenção pedagógica nas redes públicas, especialmente municipais
(HYPÓLITO, 2010).
Devemos entender a segunda categoria de análise proposta por Ball, a
performatividade, como uma “tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação
que emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle, atrito
e mudança” (BALL, 2005, p. 543). A partir do desempenho alcançado em relação às
metas estabelecidas pelos governos gerencialistas (federais, estaduais ou municipais),
sujeitos e instituições demonstram o nível de “qualidade” dos serviços oferecidos,
configurando o trabalho como uma mercadoria a ser mensurada, comparada e,
eventualmente, descartada. Essa possibilidade do desaparecimento (um exemplo na
educação é o fechamento das escolas “improdutivas”) é um dos aspectos que
conformam o que Lyotard (2004) chama de “os terrores da performatividade”.
Uma das tecnologias centrais da performatividade são os sistemas de avaliação e
classificação das escolas, dos professores e dos alunos produzidos nos âmbitos
municipal, estadual e federal. O acesso às estatísticas produzidas por esses dispositivos
avaliativos supostamente possibilita ao “cidadão-cliente” a melhor escolha acerca do
“produto educação”. Esse mecanismo “objetiva conduzir as condutas individuais e
coletivas, administrando-as de modo a responsabilizar cada um pelo seu destino”
(TRAVERSINI; BELLO, 2009, p. 143).
Desse modo, os resultados que tais avaliações apresentam, acabam por legitimálas, na medida em que oferecem aos cidadãos a possibilidade de, por meio do
conhecimento de índices e rankings, “escolher” a melhor instituição escolar. Tal
liberdade de escolha é um dos alicerces do discurso neoliberal. De acordo com Foucault
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(2008), a liberdade é mais que isso, é a própria condição de existência do
neoliberalismo. Por isso, o governo neoliberal produz liberdades, devendo produzi-las
incessantemente.
O funcionamento das políticas educacionais neoliberais obedece a essa lógica de
produção e regulação da liberdade: há uma margem de ação para os sujeitos, mas esse
espaço de liberdade não poderá interferir nos resultados almejados pelo governo. O
professor é convocado a agir, pensar, reformular as prescrições, mas sua ação estará
submetida a mecanismos permanentes de controle e avaliação, cujos resultados podem
se traduzir no constrangimento do campo de liberdade desses sujeitos. O Estado
neoliberal age no sentido de dispor sobre todas as coisas, de conduzi-las, reorganizá-las,
minimizar e potencializar riscos e virtualidades. Para uma racionalidade de governo que
procura “governar o menos possível” (FOUCAULT, 2008, p. 41) é preciso produzir
sujeitos que, dentro de certos limites, governem a si mesmos, diminuindo a burocracia
estatal e a necessidade de intervenção do Estado. Se o horizonte da liberdade deve ser
mantido, ele se faz acompanhar por uma alta dosagem daquilo que costuma se
denominar accountability, que pode ser traduzido como responsabilização ou prestação
de contas. Os professores devem governar a si mesmos e a seus alunos, com certa
margem de autonomia, entretanto, serão permanentemente chamados a prestar contas ao
Estado e à sociedade sobre os resultados de seu trabalho, quase sempre sem levar em
conta a complexidade dos contextos institucionais e sociais em que foram produzidos.
A terceira categoria de análise proposta por Ball, o gerencialismo, pode ser
entendida como “uma tecnologia para a organização institucional, não apenas no setor
privado mas também, cada vez mais, no setor público” (PETERS; MARSHALL;
FITZSIMONS, 2004, p. 77). Todos são atravessados pelo discurso gerencialista, que
atua em três níveis. O parâmetro individual que interpela estudantes e professores o
sentido da “autogestão” de suas trajetórias escolares. O patamar da sala de aula que tem
como base o conjunto de práticas e discursos que entendem a questão do ensino como
essencialmente um problema de gestão, portanto da adequada seleção de métodos,
técnicas e alocação de recursos adequados. E, finalmente, o nível da própria escola, que
deve se autogerenciar e se responsabilizar pela produção de seus resultados.
Nesse processo de fabricação de subjetividades docentes postos em ação pelas
políticas gerencialistas para a educação, há uma clara valorização do individualismo em
detrimento das formas colaborativas e atividades profissionais não pragmáticas, que se
voltam para questões gerais acerca da prática e das finalidades da educação
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(HYPÓLITO, 2010). Como afirmamos anteriormente, embora o discurso neoliberal
interpele constantemente os docentes para uma associação colaborativa com os
programas oficiais nas escolas, assistimos, na prática, a um controle cada vez mais
rígido do trabalho docente (por intermédio dos programas curriculares, dos sistemas de
avaliação e do pagamento de bonificações). A colaboração desejada pelas políticas
neoliberais é aquela que contribui para o alcance dos resultados, dos índices e das metas
estabelecidos pelos governos.

Notas sobre a resistência ou sobre a importância da crítica permanente

Cada vez mais, sob os governos neoliberais, os professores têm sido interpelados
por novos valores e novas formas de interação, que conformam subjetividades
individualistas, competitivas e pragmáticas. A cultura meritocrática e performativa que
emerge nesses contextos cria, nos docentes, um sentimento de medo e angústia, gerado
pelas constantes avaliações, produções de índices e dados comparativos.
Entretanto, reconhecemos que, no interior das escolas, se instalam novas
disputas pelos significados e sentidos do que é ensinar e de quais são os conteúdos, os
métodos, os objetivos e as formas de avaliação pertinentes ao fazer educacional.
Embora o discurso normalizador de origem estatal se pretenda hegemônico, as práticas
docentes são reorientadas por estratégias locais, nos diversos contextos sociais, culturais
e econômicos onde são produzidas. Ainda que a implementação de currículos
obrigatórios e de instrumentos sistemáticos de avaliação externa traduza-se na
sobrecarga de tarefas e no acúmulo de responsabilidades para os sujeitos docentes,
devemos considerar que as relações que se constituem em âmbito escolar também
podem caminhar em busca de aberturas e possibilidades de escape ao prescrito, de mais
prazer e solidariedade.
Especialmente no que se refere às artes neoliberais de governar a Educação, isso
envolveria “resistir, evitar, contrariar ou se opor não apenas às formas pelas quais nós
temos sido encorajados a ser pouco mais do que sujeitos auto-interessados da escolha
racional” (HAMMAN, 2012, p. 131), mas também às formas pelas quais nossas escolas,
comunidades e formas de participação política têm sido reformadas no intuito de
estimular a produção do Homo economicus. Querem-nos professores pragmáticos,
individualistas e empresários de nossas trajetórias profissionais; a resistência aos
mecanismos de poder, que agem para nos conformar nesse tipo de sujeito, deve
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fortalecer dos espaços democráticos de diálogo, bem como promover a capilarização
das tomadas de decisão no que se refere ao estabelecimento de prioridades e objetivos
para o sistema educacional público.
Há uma constante tentativa de ajuste e cooptação dos professores por parte dos
governos neoliberais, mas os efeitos de poder que produzem são múltiplos e
incontroláveis. À tentativa de padronização e controle das nossas práticas docentes,
desejamos responder com um elogio à diferença, e trabalhar pela “variação de sentidos,
pela multiplicação das forças, pela disseminação daquilo que aumenta a potência de
existir, pela proliferação dos afetos felizes” (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 32).
Queremos, por intermédio das reflexões promovidas nesse trabalho, minar os limites e
estereótipos que nos são impostos, embora saibamos que novos limites serão criados e
que a luta agonística pela expansão do campo de liberdade se dará ad infinitum.

Conclusão

Concluímos reforçando o argumento que a governamentalidade neoliberal atua
sobre os sujeitos de modo a conduzi-los a se comportar de determinadas maneiras no
mundo. Focamos os processos de subjetivação docente postos em ação nessa conduta.
Essa foi a nossa escolha, nosso recorte, nosso alvo. Muitos outros sujeitos da Educação
(alunos, gestores, inspetores, pais) têm sido “enformados” economicamente pelas
técnicas e estratégias neoliberais, e compreender os processos de constituição desses
sujeitos é também de extrema importância. Foucault (1984, p. 44) nos alerta que “a
escolha ético-política que nós temos de fazer diariamente é determinar qual é o principal
perigo. [...]. Não que tudo seja ruim, mas que tudo é perigoso. [...]. Se tudo é perigoso,
então sempre temos algo a fazer”. Como professores que somos, cotidianamente
atravessados pelos imperativos da performatividade, do gerencialismo e do mercado que
orientam as políticas educacionais no Brasil nas últimas décadas, reforçamos aqui a
importância de analisarmos os discursos, os procedimentos e as tecnologias que
intentam nos transformar em determinados tipos de docentes.
Se estamos nos transformando em tipos específicos de professores nos contextos
neoliberais (BALL, 2005), argumentamos que é cada vez mais importante “estranhar”
essa nova governamentalidade hegemônica, inquiri-la, questioná-la, desafiá-la. Ao
aceitarmos como pressuposto que a verdade é uma invenção, uma construção, sabemos
que, ao construir nossos objetos, estamos adentrando o território em disputa dos regimes
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de verdade (FOUCAULT, 2008). Porém não pretendemos dar uma resposta cabal e
definitiva às questões que apresentamos. Acreditamos que as formas de resistência
possíveis se conformarão no âmbito de cada município, de cada escola, em cada sala de
aula, nas práticas de cada professor. Ainda que os mecanismos de poder se pretendam
absolutos e totalitários, o campo de ação do sujeito sempre permite rotas de fuga,
alternativas, escapes, específicos ao contexto.
Queremos potencializar e instrumentalizar tais lutas docentes com nossas
palavras. Desejamos fazeres educacionais mais humanos, que possibilitem aos
professores a reinvenção do mundo fora dos domínios do utilitarismo e da
competitividade, alargando as fronteiras do pensamento e da experiência. Que as ideias
que desenvolvemos ajudem a minar os discursos hegemônicos que pretendem nos
constranger, submetendo-nos a uma crítica atenta e permanente
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POLÍTICAS PÚBLICAS: VIESES DA FORMAÇÃO CONTINUADA
E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Este painel objetiva promover discussão ampliada acerca da formação de professores,
apresentando uma discussão sobre a influência de organismos internacionais na
configuração de políticas educacionais, mais especificamente as de formação docente
no Brasil; em seguida, apresenta o desenvolvimento de um projeto institucional de
formação continuada da rede estadual de Mato Grosso frente às necessidades do
primeiro ciclo e dos processos de alfabetização e, por fim, descreve uma experiência de
formação de professores de Ciências Naturais para educação inclusiva e seus resultados.
A primeira reflexão tem por objetivo analisar o “Relatório Jacques Delors – Educação:
Um Tesouro a Descobrir”. A análise será pela perspectiva crítica dos princípios e
orientações deste documento, seus reflexos nas políticas de formação inicial e
continuada de professores. A segunda reflexão apresenta perspectiva de definição de
políticas educacionais de Mato Grosso proposta na formação continuada ofertada no
projeto Sala de Educador, como possibilidade de análise e reflexão para os docentes, na
compreensão dos contextos sobre os quais se assentam as atuais práticas pedagógicas da
rede estadual de ensino. Ao final do estudo, consta-se a partir dos registros realizados,
que as práticas pedagógicas cotidianas apresentam necessidade de uma reavaliação na
organização desta formação, para despertar no educador o desejo de atuar de forma
critica e reflexiva, principalmente na docência do primeiro ciclo/alfabetização. Ao
concluir este painel faremos discussão sobre formação de professores para o ensino de
ciências em contexto inclusivo, tendo a horta sensorial como cenário e a utilização de
técnicas da ilustração cientifica como recursos pedagógicos para o ensino de conceito da
morfologia botânica. Em síntese, tratamos do papel e da contribuição das políticas de
formação com intuito de questionar e colaborar com a avaliação e definição de políticas
públicas educacionais no contexto da escola e da universidade.
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Formação Continuada. Práticas Pedagógicas.
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DESAFIOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS EMPREGANDO A
HORTA SENSORIAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Eurico Cabreira dos Santos
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica/Cefapro

Edna Lopes Hardoim
Profª Drª da Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo
Esta pesquisa consiste em um recorte de uma produção maior, que buscou avaliar as
plantas olerículas cultivadas em uma horta sensorial para o desenvolvimento de
atividades pedagógicas para alunos de Ciências Naturais em salas de educação
inclusiva. A pesquisa de cunho qualitativo envolveu a formação de professores para
conhecimento do uso pedagógico do ambiente horta e domínio das técnicas da
ilustração científica, assim como, alunos da EJA de salas inclusivas e realizamos a
implantação da horta suspensa para avaliação dos status afetivos das hortaliças
cultivadas baseada nos escores da escala hedônica de cinco pontos. O trabalho foi
realizado na Escola Estadual Dr. José Rodrigues Fontes, Cáceres - MT. Os resultados
foram interessantes considerando que das 17 espécies cultivadas, 14 plantas receberam
o conceito máximo gostei muito e 03 o conceito gostei, sendo aprovadas para cultivos
em hortas sensoriais e o desenvolvimento de práticas pedagógicas no ambiente escolar.
Utilizando das técnicas da ilustração científica foi possível desenvolver recursos
pedagógicos como uma possibilidade para professores trabalharem os conceitos da
morfologia botânica com alunos videntes, assim como, foram desenvolvidas pranchas
em relevo das estruturas morfológicas das plantas para uso pedagógico com alunos
cegos. Neste sentido, ao concluir a pesquisa foi construído um Guia Pedagógico com
sugestões para implantação da horta sensorial e possibilidades de atividades
pedagógicas para o ensino de Ciências para os alunos que frequentam escola em
contexto inclusivo. A pesquisa soma esforços na tentativa de diminuir as dificuldades
que as escolas e os professores em particular enfrentam, para atender de forma
humanizada os alunos e garantir a qualidade no ensino nas escolas públicas.
Palavras-Chave: Educação Inclusiva, Formação de Professores, Práticas Pedagógicas.
Introdução
A Educação Inclusiva nos últimos tempos vem conquistando espaços dentro do
ambiente escolar visando acolher e garantir os direitos assegurados em leis. Sabe-se que
ainda teremos uma longa caminhada para ver esses direitos assegurados em lei estarem
plenamente presentes em todas as unidades de ensino desse país, com acessibilidade e
educação de qualidade para todos.
Essa garantia legal passa por um conjunto de ações que envolvem formação da
equipe de profissionais da escola, materiais didáticos específicos para pessoas com
deficiência, acessibilidade no ambiente escolar, entre outros.
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Considerando que um dos principais desafios para o trabalho em Educação
Inclusiva é a falta de material didático nas escolas, é que procuramos nesta pesquisa
fazer um estudo com plantas cultivadas em hortas como um recurso pedagógico para ser
utilizado nas escolas como apoio pedagógico aos professores de Ciências Naturais. A
proposta visa desenvolver atividades relacionadas à morfologia das plantas utilizando a
técnica da Ilustração Científica e produção de pranchas em relevo para aluno cego.
Esse estudo teve como objetivo avaliar espécies olerículas para uso em Horta
Sensorial e desenvolver material didático e pedagógico para professores trabalharem em
sala de aula em contexto inclusivo.
Educação Inclusiva e o Ensino de Ciências
Ao nos reportar ao Ensino de Ciências na atualidade temos a percepção de que
temos grandes desafios a nossa frente, pois quando pensamos na quantidade de
pesquisas realizadas na educação, na velocidade com que esses conhecimentos
produzidos são divulgados, percebemos que os educadores são desafiados todo tempo a
buscar atualizações que possam garantir seu preparo e sua permanência no mercado de
trabalho.
Nesta perspectiva, os profissionais da educação são convidados a colocar em
prática o que Novak (1984, p. 9) diz: “na sociedade do conhecimento, as pessoas têm de
aprender a aprender”, ou seja, têm que continuamente estar dispostas a buscar sua auto
formação, bem como sua reflexão por meio da formação continuada para que possa
desenvolver um ensino com qualidade.
As dificuldades para o Ensino de Ciências na atualidade, ainda se constituem em
um grande desafio para avançarmos em direção a um ensino em que o aluno seja o
sujeito do processo, que o professor seja mediador e não um mero transmissor de
conhecimento e que possibilite outro caminhar em direção à aprendizagem significativa.
Quando pensamos em salas de aula inclusivas, ou seja, nas dificuldades que o
professor pode ter para atender, na mesma sala, alunos considerados normais e alunos
cegos, as dificuldades podem ser ampliadas, pois os professores na graduação, com
algumas exceções, não receberam preparo para lidar com situações dessa natureza, com
livros e material didático acessível que contemplem alunos videntes.
Estudos realizados sobre a Educação Inclusiva propõem que a organização
escolar seja feita visando oferecer condições de acesso e permanência relacionados ao
ensino para todos os alunos ali matriculados. Mantoan (2009) afirma que:
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Adaptar o ensino para alguns alunos de uma turma de escola comum, não
conduz e não condiz com a transformação pedagógica dessa escola, exigida
pela inclusão. A inclusão implica em uma mudança de paradigma
educacional, que gera uma reorganização das práticas escolares:
planejamentos, formação de turmas, currículo, avaliação, gestão do processo
educativo (MATOAN 2009, apud FERREIRA, 2012, p.17).

A pesquisa de Ferreira (2012) aponta as dificuldades para o Ensino de Ciências
relacionadas aos livros didáticos, pois estes priorizam as capacidades dos alunos
videntes, visto que segundo esse autor os livros são ricamente ilustrados. Essa riqueza
nas ilustrações botânicas referentes à estrutura morfológica é interessante no estudo das
plantas, pois revelam detalhes dos órgãos vegetais, que no caso dos alunos videntes
favorecem muito para a compreensão dos conceitos e processos realizados pelas plantas,
bem como, demonstram suas relações ecológicas com o ambiente. Porém, toda essa
riqueza nas ilustrações botânicas não favorece os deficientes visuais, considerando que a
percepção desses alunos é tátil, olfativa, auditiva e gustativa, não visual, como os
demais alunos (FERREIRA, 2012, p. 34).
Nessa perspectiva, a pesquisa de Ferreira e Hardoim (2014), considera que as
escolas que aceitam trabalhar com alunos cegos em salas de aula regulares procuram
oferecer algum tipo de material didático apropriado, porém, quando se trata do ensino
de conteúdos botânicos, esse recurso praticamente não existe.
As atividades relacionadas ao Ensino de Ciências no que tange aos materiais
didáticos nas salas de aula ainda são escassos e, quando estes estão presentes não
atendem as necessidades pedagógicas. Percebe-se que os professores acabam tendo o
seu trabalho dificultado em função de pouca disponibilidade de materiais pedagógicos
que atendam os alunos nas salas de Educação Inclusiva, abrindo assim a possibilidade
para um ensino de ciências que não gera curiosidade, interesse e participação, pois as
informações do livro e do professor centralizam o processo.
Buscar outras possibilidades didáticas pedagógicas se constitui em desafio
constante aos professores, na tentativa de promover um ensino em que os alunos se
constituam como os verdadeiros sujeitos do processo, onde os seus conhecimentos
prévios e subsunçores sejam o ponto de partida, que por meio da mediação do professor
possam ser transformados, tornando-se significativos (MOREIRA, 1999).
Entre várias possibilidades para dinamizar as aulas de ciências e o trabalho do
professor em sala de aula apostamos na experimentação que se apresenta como um
recurso interessante para atender alunos da sala de aula da Educação Inclusiva. A
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adoção desse tipo de atividade está baseada em alguns argumentos favoráveis sobre esse
tipo de trabalho como o de Sato e Junior (2006), os quais destacam que a
experimentação prática, fundamental no ensino, oportuniza questionamentos, instiga a
curiosidade e contribui para o desenvolvimento da autonomia dos alunos (SATO e
JÚNIOR, 2006, p.37).
Menezes-Russo (2014), se referindo ao ensino de ciências, considera que as
atividades práticas são importantes para ajudar o aluno diminuir suas dificuldades de
aprendizagem, assim como permitem realizar experimentação, que constitui uma etapa
importante para a aprendizagem de conteúdos de ciências.
No Ensino de Ciências é inerente a utilização de atividades práticas como
forma de melhor explicitar o conteúdo específico a ser aprendido, podendo
ajudar a minimizar as dificuldades de aprendizagem, pois a observação
orientada auxilia no desenvolvimento do olhar crítico, até porque a
experimentação é uma etapa do Ensino de Ciências por investigação e do
método científico (MENEZES-RUSSO, 2014, p. 8).

Atentando a essas informações, pode-se observar que existem várias
possibilidades de trabalho para o professor realizar, na perspectiva de criar atividades
que sejam motivadoras e interessantes para os alunos. Assim, a horta sensorial se
constitui em um ambiente pedagógico propício ao ensino de ciências, por possibilitar a
realização de várias atividades experimentais pelos alunos e professores. Por intermédio
desse espaço, entra em cena a curiosidade, a criatividade, o interesse e a participação,
considerando os alunos como sujeitos ativos no processo. Neste sentido a horta é um
espaço onde o professor pode se posicionar como mediador, buscando transformar a
curiosidade ingênua em curiosidade epistemológica (FREIRE, 2011).

Horta como recurso pedagógico para o Ensino de Ciências
De acordo com a literatura especializada existem vários tipos e classificações de
hortas. Vamos apresentar aqui uma classificação específica das hortas escolares, pois a
pesquisa foi realizada no ambiente escolar. Fernandes (2009, p.10) classifica a horta
escolar em três tipos básicos, a saber: Hortas Pedagógicas, Horta de Produção: Horta
Mista. Neste contexto incluímos a horta sensorial que atende a essas características das
hortas escolares pedagógicas proposta por Fernandes (2009).
Horta Sensorial: é um tipo de horta suspensa que visa desenvolver atividades
pedagógicas na perspectiva da Educação Inclusiva, ou seja, é um espaço onde os
professores podem planejar ações com alunos considerados normais e alunos cegos
voltados para o ensino de ciências. A horta sensorial se propõe a mostrar mais do que os
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olhos estão acostumados a ver, com apenas canteiros cobertos por hortaliças e legumes,
mas ela permitirá que os alunos reconheçam a natureza por outro ângulo, pois poderão
construir novos conceitos ou significá-los, agregando novas competências a partir de
conhecimentos prévios, podendo proporcionar aos estudantes uma evolução no perfil de
suas concepções.
Procedimentos Metodológicos
O estudo foi realizado entre os meses de março e dezembro de 2014, na cidade
de Cáceres-MT, na Escola Estadual Dr. José Rodrigues Fontes, onde foi implantada a
Horta Sensorial para realização de atividades pedagógicas visando os alunos com
deficiência visual (cegos). Nesta os canteiros foram feitos de madeira e suspensos a 70
cm de altura e 60 cm de largura para acessibilidade dos alunos deficientes visuais.
Durante a pesquisa contamos com a participação de alunos do 6°/7° segmento da
Educação de Jovens e Adultos – EJA, do período noturno, professores e uma pessoa da
comunidade convidada como avaliadora cega.
Na pesquisa aplicamos o método da experimentação com uma abordagem
qualitativa adotada por Lüdke e André (1986); Bogdan e Biklen, (1994). Na opinião
desses autores, a pesquisa com essa abordagem tem como referência o ambiente natural
que na sua concepção, “é uma interpretação a-histórica e limitada às circunstâncias
imediatas que envolvem o fenômeno” Bogdan e Birklen (1994).
Processo de avaliação das plantas pelas colaboradas cegas

Para esse processo avaliativo das plantas na horta sensorial fizemos uma
preparação específica para as nossas colaboradas cegas. Procurou-se fazer um mapa tátil
da área da horta, em relevo, usando papel cartão, barbante, tesoura, cola, régua e lápis
preto, onde as avaliadoras poderiam fazer o reconhecimento da área da horta, das
árvores presentes no ambiente, da cerca e também localizar os canteiros suspensos das
hortaliças; na construção do mapa tátil utilizamos a escala de 1:100. Nas figuras 1A e
1B apresentamos o mapa tátil.
A partir da implantação da horta sensorial, e com o plantio e o desenvolvimento
das olerículas iniciamos o trabalho de avaliação sensorial das hortaliças. Neste sentido
realizamos um trabalho de preparação das avaliadoras cegas para reconhecimento das
plantas, suas estruturas morfológicas e iniciamos pelo reconhecimento dos nomes das

ISSN 2177-336X

8618

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

plantas em Braille, e em seguida, pelos nomes das estruturas morfológicas como caule,
raiz, folhas, flores e frutos.
Para trabalhar a nomenclatura botânica foram produzidas “celas” ampliadas com
nomes de todas as plantas cultivadas em papel cartão com 7 cm de altura e 3,5 cm de
largura, formando as palavras com essas dimensões. As celas foram divididas com
barbante n° 3 branco e os pontos das letras em Braille foram marcadas com pedaços de
EVA, assim foram escritos todos os nomes das plantas usando esses recursos.
No processo didático para identificação das plantas, no primeiro momento as
avaliadoras faziam a localização dos canteiros e depois a leitura em Braille dos nomes
das plantas. Na sequência elas foram orientadas a fazer a análise sensorial usando os
sentidos tátil, olfativo, gustativo e auditivo. Essa análise era para despertar a sensação
de prazer e também contribuir no reconhecimento das plantas. Esse exercício tinha
ainda, a pretensão de colaborar para a autonomia das pessoas cegas no dia a dia e no
processo de avaliação sensorial.
A turma que participou da pesquisa era formada por alunos cegos e alunos
videntes e neste sentido tivemos que propor atividades que contemplassem os dois
grupos de alunos, utilizando como meio, técnicas da ilustração científica, como
decalque e o desenho à mão livre, visando construir as atividades pedagógicas e
trabalhar os conceitos científicos sobre as estruturas morfológicas das plantas com os
alunos da sala inclusiva. Veja detalhes na figura 1.

Figura 1: A e B) Mapa tátil da área da horta sensorial e leitura pelas alunas cegas; C) Plantas da horta
sensorial com nomes em Braille; D) Avaliação sensorial das plantas olerículas pelas avaliadoras.

Fonte: SANTOS, Eurico Cabreira dos (2015).

Preparação dos Professores
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Nesta preparação dos professores, com duração de 30 horas, dividimos a
formação em duas etapas, sendo uma fase presencial, com aulas teórico prática para o
domínio das técnicas da ilustração científica. As atividades formativas tiveram início
com aulas teóricas referentes aos materiais utilizados, as técnicas aplicadas na parte
botânica, e conhecemos algumas experiências de outras escolas e cidades do estado de
Mato Grosso, sobre o uso dessas técnicas na ilustração da morfologia das plantas para o
ensino de Ciências e Biologia apresentadas por Moura et al (2014).
Nas aulas práticas, foi trabalhado com os professores as técnicas do decalque
com giz de cera, grafite (esfuminho) e pontilhismo em folhas vegetais usando canetas
nanquim em vários calibres. Após aplicação das técnicas, as imagens foram
fotografadas, utilizando máquina fotográfica digital e digitalizadas para fazer a arte final
no programa de computador kolor paint (Linux). Os professores finalizaram as
atividades trabalhando os conceitos das estruturas morfológicas e suas respectivas
funções nas plantas.
Encerrada a preparação dos professores, estes foram orientados a aplicar as
técnicas aprendidas na formação com seus alunos, usando as plantas do jardim, da horta,
das árvores sombreiras e frutíferas do pátio da escola, tendo como recursos as estruturas
morfológicas das plantas. Alguns professores ousaram adequando as técnicas à sua
disciplina, utilizando-as para desenhar e colorir figuras humanas e imagens religiosas.
Observamos na figura 2 as principais técnicas utilizadas pelos professores.

Figura 2: A) Técnicas da Ilustração Cientifica A) Técnica decalque giz de cera; B) Técnica esfuminho; C)
Técnica do pontilhismo; D) Arte final no computador.

Fonte: SANTOS, Eurico Cabreira dos (2015)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desempenho das Avaliadoras no Processo de Avaliação Sensorial das plantas
As plantas cultivadas na horta sensorial foram 17 espécies diferentes, pois três
tiveram problemas na germinação ou foram predadas por aves ou formigas. Para
conhecer a opinião das avaliadoras sobre o quanto elas gostam ou desgostam da planta

ISSN 2177-336X

8620

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

que seria julgada no processo avaliativo, utilizamos uma escala hedônica de cinco
pontos pelas avaliadoras, proposta por Stone e Sidel (2004) apud Leão (2007, p.96).
Esta avaliação sensorial das hortaliças foi um procedimento para conhecer a opinião do
avalidor (a) sobre o status afetivo das pessoas sobre as plantas em estudo na horta.
Nas avaliações das plantas foram realizadas entrevistas individuais com duas
horas de duração cada encontro, sendo concluídas em dois encontros. Nesse processo
avaliativo buscou-se conhecer a opinião subjetiva das avaliadoras sobre as suas
características sensoriais utilizando os sentidos tátil, olfativo, gustativo e auditivo de
cada uma delas. Para a avaliação foi realizada uma análise detalhada das estruturas das
plantas e depois ouvimos a opinião e comentários das avaliadoras sobre sua percepção
relacionada aos seus sentimentos, referente às plantas em análise, sendo atribuída uma
nota individual a cada planta pelas avaliadoras, baseada nos escores da escala hedônica
(LEÃO, 2007, p. 100). Dessa forma foram observados os conceitos afetivos da escala
hedônica (gostei muito, gostei, não gostei nem desgostei, desgostei, desgostei muito) e
seus respectivos valores.
Neste processo avaliativo participaram duas pessoas deficientes visuais (cegas)
denominadas aqui de avaliadora A e avaliadora B, que durante as avaliações foram
cuidadosas nas suas percepções táteis, atentando para as riquezas dos detalhes das
plantas em avaliação. Colocaram em evidência todos os sentidos sinestésicos com o
propósito de apreciar toda a sensação de prazer e explorar as informações detalhadas
das plantas para suas considerações e avaliação final.
Os resultados destacaram que os sentidos do tato e do olfato foram revelados na
avaliação das plantas, sendo que a avaliadora A atingiu 82,35% e a avaliadora B
88,25%. O sentido do olfato foi decisivo em 58,82% para a avaliadora A e 70,82% para
a B. No que se refere ao paladar, este atingiu um índice de sensação de prazer de
52,94% para A e para a avaliadora B foi de 47,05%. A audição teve uma contribuição
bem limitada nas avaliações das plantas, colaborando 17% nas avaliações das plantas
para a colaboradora A e, para a colaboradora B não contribuiu nas avaliações
conceituais das plantas. Essa pouca influência nos resultados pelo sentido da audição,
talvez seja atribuída às características das plantas que são tenras, macias, suculentas e
poucas coriáceas, assim, quando são tocadas não têm ruídos, não favorecendo a audição.
Na figura 3 temos uma representação gráfica da influência dos sentidos na avaliação.
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Figura 3: Gráfico sobre a influência dos sentidos na avaliação das plantas.

Fonte: SANTOS, Eurico Cabreira dos (2015).

Na avaliação sensorial das plantas olerículas foi realizada análise individual
pelas avaliadoras cegas e depois foram aplicados os conceitos da escala hedônica de
cinco pontos. Neste contexto das 17 plantas avaliadas pela colaboradora A, 16 tiveram o
conceito “gostei muito”, representando 94,11% das amostras avaliadas e apenas 01
(uma) planta obteve o conceito positivo “gostei”, que representa 5,89% do grupo em
análise.
Já na avaliação sensorial das hortaliças pela avaliadora B, das 17 plantas em
julgamento, 15 plantas tiveram o conceito máximo “gostei muito” representando
88,23% das plantas em avaliação, entretanto 02 (duas) plantas receberam o conceito
“gostei”, representando 11,77% da amostra em avaliação. Considerando tais resultados,
estes sugerem que todas as plantas avaliadas obtiveram os dois melhores conceitos da
escala hedônica e, portanto, foram aprovadas para trabalhos pedagógicos que envolvam
alunos da Educação Inclusiva, com atenção às pessoas com deficiência visual.
Em síntese, das 17 plantas avaliadas de acordo com a escala hedônica de Stone e
Sidel (2004) apud Leão (2007), 14 plantas conquistaram o conceito máximo da escala
hedônica “gostei muito” pelas duas avaliadoras, obtendo um índice de 82,35% das
plantas em avaliação, enquanto 03 (três) plantas, ou seja, 17,65% da amostra tiveram o
conceito “gostei”. Considerando esses resultados avaliativos das plantas em análise,
pode-se considerar que as plantas na sua maioria conseguiu despertar a sensação de
prazer nas pessoas, sendo adequadas para o cultivo em horta sensorial.
Na figura 4 temos uma representação gráfica da escala hedônica revelando os
conceitos atribuídos para cada planta, quando da análise e avaliação sensorial das
espécies cultivadas na horta sensorial durante a pesquisa. Como já comentado, a maioria
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das plantas recebeu o conceito máximo "gostei muito", já uma pequena parcela dessas
plantas teve o segundo melhor conceito "gostei"; na prática, isso sugere que as plantas
despertaram a sensação de prazer nas avaliadoras e foram aprovadas para trabalhos
dessa natureza. Essa forma de organização é considerada por Bardin (2011) como
distribuição de frequência e para Isaac et al (2012) é apresentado como mapa de
preferência.

Figura 4: Gráfico de avaliação sensorial das plantas na frequência da escala Hedônica

Fonte: SANTOS, Eurico Cabreira dos (2015)

Avaliação das“pranchas” como material pedagógico para alunos cegos

Durante a pesquisa foi desenvolvido material didático visando o ensino de
conceitos de Ciências para os alunos com deficiência visual. Neste sentido foram
construídas pranchas em relevo das estruturas morfológicas das plantas e com a
nomenclatura em Braille, que na nossa percepção estava perfeita, com todos esses
detalhes e informações. Entretanto, quando realizada a avaliação deste instrumento
pelas avaliadoras cegas foram constatadas falhas no protótipo e apresentadas várias
sugestões, adotas de imediato, visando possíveis melhorias no material pedagógico.
Consideramos que esse é um material fácil de fazer e de baixo custo, pois utiliza
somente cartolina, cola, barbante e lápis, podendo ser construído pelos professores para
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atender as suas particularidades encontradas em sala de aula. Na figura 5, temos
imagens das plantas com a estrutura morfológica botânica para ensino de ciências.

Figura 5: A e B) Avaliação pranchas pelas alunas cegas; C e D) Pranchas em relevo de olerículas de raiz.

Fonte: SANTOS, Eurico Cabreira dos (2015)

Considerações Finais
Espera-se que a responsabilidade em relação aos alunos com deficiência não seja
atribuída ao professor individualmente, mas que possa ser tema de estudos na formação
continuada de educadores, pois esses alunos necessitam de atendimento especializado
em todo o ambiente escolar. O resultado interessante da formação realizada é um
indicativo das exitosas possibilidades de trabalho existentes de formação continuada.
Bibliografia
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Tradução Luiz Antero Reto, Augusto
Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em Educação: fundamentos,
métodos e técnicas. In: Investigação qualitativa em educação. Portugal: Porto
Editora, 1994, p. 15-80.
FERNANDES, Maria do Carmo Araújo. Orientações para implantação e
implementação da horta escolar. Caderno 2. 3ª Ed. Brasília-DF, 2009.
FERREIRA, Lurnio Antonio Dias. Instrumentalizando o ensino de Ciências:
Inclusão de alunos com deficiências visuais. Dissertação desenvolvida sob a
orientação da Prof. Edna Lopes Hardoim – Cuiabá: Universidade Federal de Mato
Grosso, 2012.50f.
FERREIRA, LúrnioAntônio Dias; HARDOIM, Edna Lopes. Formação de Professores
de Ciências no Paradigma da Educação Inclusiva: Dificuldades para trabalhar em
classes regulares com alunos com deficiência visual. pp.107-117. In: HARDOIM, E.
L.; RINALDI, C., PEDROTTI-MANSILLA, D, E. (Orgs) Possibilidades didáticas para
aulas de Ciências Naturais. Cuiabá, MT: Gráfica e Editora Print, 2014
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia - Saberes Necessários à Prática
Educativa. 36ª Edição. Editora Paz e Terra. Coleções Saberes. 2011

ISSN 2177-336X

8624

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

ISAAC, Vera et al, Análise sensorial como ferramenta útil no desenvolvimento de
cosméticos. Rev Ciênc Farm Básica Apl., 2012;33(4):479-488 ISSN 1808-4532
http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/Cien_Farm/article/viewFile/2268/1321
LEÃO, J. F. M. C. Identificação, seleção caracterização de espécies vegetais
destinadas à instalação de jardins sensoriais táteis para deficientes visuais, em
Piracicaba; SP, Brasil. Piracicaba, São Paulo: /USP. Tese. 2007. 133 p.
LÜDKE, M., ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: Abordagens Qualitativas.
São Paulo: EPU, 1986.
MENEZES-RUSSO, CRISTIANE RODRIGUES. Proposta Pedagógica para a
Inserção da Perspectiva da Conservação da Flora para o Ensino de Ciências.
Cuiabá, MT: Universidade Federal de Mato Grosso, 2014. Tese de doutorado.
MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: EPU. 1999
MOURA, Nelson Antunes de, et al. Aplicações da Ilustração Científica no Ensino de
Ciência e Biologia no Ensino Fundamental e em Cursos de Graduação do Estado
de Mato Grosso. Revista eletrônica EXTENDERE. Vol. 2 nº 1. Jan. a jun./2014.
NOVAK, Joseph D. Aprender a Aprender. Tradução Carla Valadares, Plátano
Edições Técnicas. Lisboa, 1984.
SATO, Lilian e JÚNIOR, Carlos A. O. M. Investigação das dificuldades dos
professores de ciências com relação à Prática de Ensino por meio da
Experimentação. Revista da Educação, vol. 6, n.1, p. 35-47, jan./jun., 2006

ISSN 2177-336X

8625

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: A
INFLUÊNCIA DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NO
CAMPO EDUCACIONAL
Haroldo Borgesi
Heloisa Salles Gentilii
Resumo: O trabalho sobre “Políticas de formação de professores no Brasil: a influência
dos organismos internacionais no campo educacional” tem por objetivo analisar as
influências dos organismos educacionais internacionais nas políticas públicas de
educação a partir dos anos de 1990. Esse período histórico foi marcado pela
reestruturação da economia e do Estado – configuração do estado mínimo em face das
novas exigências do capital e dos princípios neoliberais. Nesse contexto, tomou-se
como objeto de análise o “Relatório Jacques Delors – Educação: Um Tesouro a
Descobrir”. O objetivo é discutir os reflexos de suas proposições nas reformas
educacionais empreendidas pelo Estado brasileiro. Este relatório apresenta uma análise
de conjuntura a partir da contribuição de diferentes especialistas representes de
diferentes países, mostrando dados alarmantes em relação às desigualdades
socioeconômicas entre os países desenvolvidos e os considerados em processo de
desenvolvimento. Esta situação fez levantar a questão da necessidade de se investir na
educação, vendo nela uma possibilidade de participar de forma mais competitiva junto
às economias desenvolvidas. Movimento esse que desencadeou um conjunto de
políticas de reformas educacionais, dando prioridade à educação básica e à formação
inicial e continuada de professores. E a palavra de ordem presente nos diferentes
documentos que orientaram os projetos de formação docente era a flexibilização de
processos para a implementação dessas ações de formação. Esta análise se dará em uma
perspectiva crítica dos princípios e orientações do referido documento, seus reflexos nas
políticas de formação inicial e continuada de professores no contexto educacional
brasileiro e, suas relações com as políticas neoliberais. E tomou-se como referencial
teórico para esta discussão, Hofling (2001), Delors (2006), Shiroma (2007), Freitas
(2007) e Saviani (2009).
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Relatório Jacques Delors; Formação de
Professores

Introdução

O contexto histórico-político-econômico e social dos anos de 1990 foi marcado
pela reestruturação da economia e do Estado – configuração do estado mínimo em face
das novas exigências do capital e dos princípios neoliberais. Tais exigências passavam
por transformações políticas, econômicas, sociais e ideológicas desencadeadas após a
crise econômica de 1980, e foram determinantes para a consolidação do Estado mínimo.
Esta consolidação, segundo Shiroma (2007), foi cimentada pelo Estado na
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“desregulamentação”, privatização e flexibilização de serviços de sua responsabilidade,
agindo, portanto, coerente com os fundamentos do neoliberalismo.
Nesse sentido, Draibe (1993), fazendo referência ao pensamento de Friedman –
um dos teóricos do neoliberalismo, explica quais as áreas de ação pública em que o
Estado deveria atuar, sendo elas:

(...) a de segurança pública e justiça, por um lado, e a de educação básica, por
outro. Na primeira, tratava-se de canalizar a autoridade e os recursos estatais
para a garantia da estabilidade e da segurança social; na segunda, e de acordo
com o ideal liberal, tratava-se de igualar as oportunidades: reconhecendo as
diferenças entre os indivíduos, ampliar o campo de oportunidades dos mais
desfavorecidos, de modo a que pudessem competir menos desigualmente
com os demais. Na sua base, a sociedade se organizaria, assim, sobre um
dado patamar de equidade. (DRAIBE, 1993, p. 93).

É nesse contexto das influências das políticas públicas de caráter neoliberal que
analisaremos o relatório solicitado pela UNESCO sob a coordenação de Jacques Delors
denominado Educação: um tesouro a descobrir, o qual apresenta as diretrizes gerais
para a educação do século XXI. O referido relatório foi construído por uma Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI, entre os anos de 1993 a 1996, e ficou
conhecido como Relatório Jacques Delors – nome do coordenador da referida
Comissão. O princípio norteador do documento é a proposta de uma “Educação ao
longo de toda a vida”. É nesta perspectiva que vamos estabelecer algumas relações das
políticas de educação presentes nesse documento com as políticas de educação e de
formação continuada de professores desencadeada no Brasil a partir dos anos de 1990.
A educação nesse período passou a ganhar centralidade no processo de
modernização e de reestruturação da economia e, consequentemente, do Estado, tanto
nos discursos dos neoliberais, como nos documentos produzidos em conferências de
educação.
O relatório Jacques Delors (2006) apresenta uma análise de conjuntura a partir
de um conjunto de artigos de diferentes especialistas3, mostrando dados alarmantes em
relação às grandes desigualdades socioeconômicas entre os países desenvolvidos e os
considerados em processo de desenvolvimento. Essa análise permitiu ver na educação, a
estratégia e o instrumento principal para diminuir as desigualdades sociais e,
consequentemente, incluir os países que estavam fora do novo modo de produção
capitalista sob os valores e princípios neoliberais. Para tanto, o referido relatório,
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apresentou um conjunto de princípios e diretrizes a serem assumidas pelos países
excluídos do novo modo de produção do capital – nos moldes do neoliberalismo.
Esta situação fez levantar a questão da necessidade de se investir na educação,
vendo nela uma possibilidade de participar de forma mais competitiva junto às
economias desenvolvidas. O novo modelo de produção, segundo Shiroma (2007),
exigiria conhecimentos de educação geral e de qualificação profissional, que passavam
pelo domínio das novas tecnologias, mais precisamente, seria necessário dominar os
códigos da modernidade – grifos da autora.
Diante desse contexto, a educação é apresentada como saída para dar conta dos
desafios apresentados pelos diferentes documentos das conferências que tratavam dos
processos de modernização do Estado, pautado em princípios e políticas neoliberais. O
documento trazia o entendimento de que uma pessoa com mais conhecimentos,
informações ganharia maior poder de participação e poderia ter mais qualidade de vida
e mais chances de participar da vida produtiva na sociedade atual. Portanto, “seria
equivocado pensar nos objetivos da política educacional voltados estritamente para a
qualificação da força de trabalho conforme interesses de determinadas indústrias ou de
determinadas formas de emprego” [...]. (HOFLING, 2001, p. 35).
Políticas de formação inicial e continuada de professores a partir dos anos de 1990
no Brasil: Influência dos organismos internacionais.

Compreender o contexto histórico, bem como os conceitos, os princípios, as
ideias e concepções que sustentam as práticas políticas neoliberais empreendidas para a
reestruturação do capital é essencial para analisar os movimentos de reformas políticas e
econômicas do Estado, que no caso brasileiro, empreendeu tais reformas a partir dos
anos de 1990.
Nesta perspectiva, pode-se analisar e compreender que boa parte das políticas de
educação, como a reestruturação dos currículos da educação básica, dos currículos de
formação de professores e demais programas e projetos, foram desenvolvidos a partir de
uma agenda externa. Foram as Conferências Mundiais de Educação, os documentos
produzidos por diferentes instituições (Carta de Jomtien, Relatório Jacques Delors,
Banco Mundial, dentre outros), que ditaram quais as metas, os procedimentos e os
valores que deveriam ser assumidos e trabalhados com vistas a colocar o Brasil no
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caminho do desenvolvimento e da reestruturação da economia, visando sua
modernização. Esse processo só seria possível com uma ampla reforma educacional.
Para a análise ora apresentada, tomou-se o Relatório Jacques Delors com o
objetivo de discutir os reflexos de suas proposições nas reformas educacionais
empreendidas pelo Estado brasileiro.
Como conseqüência do contexto já apresentado, nos anos de 1990, o Brasil
realizou reformas educacionais, dando prioridade à educação básica e à formação de
professores. É neste contexto que tivemos a aprovação da nova LDBEN nº 9394/1996.
A referida Lei, em seu Capítulo VI – Artigos 61 a 67 – trata Dos Profissionais da
Educação. No que diz respeito à formação continuada, o Artigo 62 § 2º define como ela
deve ser: “§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº
12.056, de 2009)”4.
Em relação a este texto acrescentado posteriormente na LDBEN, podemos ver a
influência de uma das diretrizes presentes no relatório Delors (2006), quando diz:

[...] a Comissão pensa que sistemas mais flexíveis, com maior diversidade de
cursos, e com possibilidades de transferências entre diversas categorias de
ensino ou, então, entre a experiência profissional e o retomar da formação,
constituem repostas às questões postas pela inadequação entre a oferta e a
procura de emprego. (DELORS, 2006, p. 17).

A palavra de ordem presente nos documentos que orientaram as reformas
educativas foi flexibilidade nos processos de elaboração e execução de programas de
formação inicial e continuada de professores. Esta orientação emana dos princípios
neoliberais que, também defendem maior flexibilização em relação à implantação de
políticas públicas para a educação e, consequentemente, para os programas de formação
de professores.
A compreensão de Freitas (2007, p. 1210) é que “a institucionalização da
formação superior em programas de educação a distância, concepção de formação
continuada, aliada a utilização de novas tecnologias, é hoje o centro da política de
formação em serviço”. Conforme exemplos apresentados pela própria autora, como o
Pró-Licenciatura em 2005 e a criação e implantação da Universidade Aberta do Brasil UAB em 2006, pelo Decreto n. 5800/06, que institucionaliza os programas de formação
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de professores a distância como política pública de formação. O programa UAB passa a
ofertar cursos de formação inicial, formação continuada de professores da educação
básica e, capacitação de gestores.
Diante da necessidade de formar um grande número de professores para a
educação básica, optou-se pelo caminho mais curto, mais prático e mais barato. O
caminho assumido foi o de pensar uma rede de formação inicial e continuada de
professores em parceria com as universidades, centros de formação de professores,
institutos de educação; a formação de polos regionais com tutores (professores da rede)
treinados para atuarem como mediadores presenciais e a distância na formação de
professores sem habilitação para o magistério para atuarem na primeira fase do ensino
fundamental. Agindo assim, o governo tentou dar respostas às recomendações de
organismos internacionais financiadores dos Programas de formação de professores,
como destaca Freitas (2002) “Importante destacar que esta recomendação, fielmente
cumprida em nosso país, faz parte das recomendações presentes no documento do
Banco Mundial, de 1995, intitulado “La enseñanza superior: las leciones derivadas de la
experiência” (FREITAS, 2002,p. 148). Essas recomendações servem para dar
continuidade ao movimento de reforma e modernização do Estado para atender aos
princípios do neoliberalismo.
Ainda que não seja o objetivo deste artigo, é preciso levar em consideração que
ao se tratar da influência de organismos internacionais na política educacional brasileira,
não se está descrevendo propostas que vieram ocupar um “espaço vazio” no campo das
políticas. Mais especificamente desde o período de democratização do país, meados da
década de 1980, diversos setores e organizações (UNDIME, CNTE, ANFOPE, ANDES5 e
outras) vinham se mobilizando em torno de questões educacionais como a organização

do ensino, a formação e a profissionalização docente, a gestão escolar democrática, os
recursos para as atividades educacionais entre outras.
Dito isso, é preciso então levar em consideração a demanda já existente por uma
educação de qualidade, pela universalização do acesso à educação escolar, pela
ampliação de vagas na educação superior, pelo reconhecimento da necessidade e
realização de projetos de formação continuada para educadores, pela valorização do
magistério... Bem como as iniciativas positivas de educadores relacionadas a esses
objetivos.
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Uma das características da corrente neoliberal é trabalhar também no campo da
cultura, especialmente sobre os discursos. Pode-se dizer que fazem uma apropriação de
discursos que representam demandas existentes e uma reconfiguração de seu sentido, o
que leva a certo engodo. Assim, por exemplo, o relatório Delors trata de participação
popular, de ampliação de acesso, de formação permanente, de igualdade de
oportunidades, tal como as reivindicações dos educadores em luta há tanto tempo. No
entanto, direciona as ações para a diminuição gradativa ou retirada da responsabilidade
do Estado, o que vai na contramão das “bandeiras” anteriores, que cobravam
exatamente a atuação no Estado nesse sentido. Assim, o campo das políticas, sempre
uma arena de lutas, está repleto de embates, o que gera aspectos muitas vezes
contraditórios no texto e/ou na implementação das políticas governamentais.
o formato pensado e desenvolvido para atender as demandas formativas do campo
educacional, também foi desenhado de forma coerente com as orientações do relatório
Delors (2006), quando destaca que:
São três os atores principais que contribuem para o sucesso das reformas
educativas: em primeiro lugar, a comunidade local, em particular, os pais, os
órgãos diretivos das escolas e os professores; em segundo lugar, as
autoridades oficiais; em terceiro lugar, a comunidade internacional.
(DELORS, 2006, p. 26).

A organização dos polos da UAB passa por este processo de envolvimento e
comprometimento da comunidade local/regional, envolve órgãos diretivos das escolas,
autoridades oficiais representadas por Prefeitos e Secretários Municipais de Educação
do município Polo, e ainda consegue dar respostas aos organismos internacionais
quanto ao cumprimento da agenda assumida junto ao mesmo, no sentido de “fazer a
lição de casa”, isto é, atender as metas de melhoria da qualidade da educação via
programas de formação de professores.
Ainda na perspectiva do que “orienta” o Relatório Delors, há apontamentos em
relação ao conteúdo da formação de professores quanto

[...] ao seu pleno acesso à educação permanente, à valorização do estatuto dos
professores responsáveis pela educação básica, a um maior compromisso dos
professores com os meios sociais mais desfavorecidos e marginalizados, onde
podem contribuir para a melhor inserção dos jovens e adolescentes na
sociedade. (DELORS, 2006, p. 26).
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Podemos identificar na referência acima, a defesa ao acesso à formação
permanente, que está posta pelo princípio da “Educação ao longo de toda vida”,
assumida como eixo norteador do referido relatório em relação aos quatro pilares de
aprendizagem necessários a cada indivíduo: aprender a conhecer; aprender a fazer;
aprender a viver juntos e aprender a ser. Em resposta a essa necessidade, foram criados
vários programas e projetos e de formação, especialmente os de formação continuada.
Estados e municípios estabeleceram cargas horárias na jornada dos educadores para este
tipo de formação ou a colocaram como um dos indicadores de avaliação docente e
responsabilizaram a escola pela sua organização e oferta, sob o discurso de autonomia e
democratização.
E em relação à valorização do estatuto dos professores da educação básica, o
documento não faz referência a como se daria essa valorização, ficando mais no âmbito
do discurso. A contradição fica explícita quando, junto a esses direitos, são depositados
no professor a responsabilidade e o compromisso em ajudar os jovens e adolescentes no
caminho de sua “inserção na sociedade”, como se dela não fizessem parte enquanto não
assumissem uma colocação no mercado de trabalho. Nesta referência, fica muito clara a
crença na educação como instrumento de minimização das desigualdades sociais,
entendendo essa desigualdade como acesso ao mercado de trabalho. Embora o
documento apresente outros desafios a serem superados para diminuir as discrepâncias
sociais, entende que a educação deve ser protagonista nesta ação, o que aumenta a
responsabilidade do professor, como no trecho em que se refere a “um maior
compromisso dos professores com os meios sociais mais desfavorecidos e
marginalizados”, sem evidenciar a responsabilidade de outros setores com esse mesmo
grupo ou essa mudança.
Saviani também chama a atenção para essas e outras lacunas em relação à
formação de professores. Segundo ele,

[...] a questão da formação de professores não pode estar dissociada do
problema das condições de trabalho que envolvem a carreira docente, em
cujo âmbito devem estar equacionadas as questões de salário e da jornada de
trabalho. Com efeito, as condições precárias de trabalho não apenas
neutralizam a ação dos professores, mesmo que fossem bem formados. Tais
condições dificultam também uma boa formação, pois operam como fato de
desestímulo à procura pelos cursos de formação docente e à dedicação aos
estudos. (SAVIANI, 2009, p,153).
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De acordo com Saviani, para vislumbrar algumas possibilidades de melhoria da
qualidade da educação não basta o investimento somente em formação, caso não sejam
atendidas as outras demandas da profissão, como salários, plano de carreira e jornada de
trabalho, pois a ausência de atendimento a cada uma dessas demandas enfraquece os
efeitos esperados na direção da melhoria dos processos de ensino-aprendizagem.
Neste contexto, podemos identificar outra contradição observada entre o
discurso sobre a importância da educação – traduzida nas ações de formação de
professores e seguida por outras ações complementares e necessárias como a elaboração
de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, descentralização da
universidade como único espaço de formação de professores, entre outras. Contudo,
essas ações não recebem o investimento necessário na mesma proporção e importância
atribuída nos discursos oficiais, emanados do governo e das instituições internacionais
financiadoras e propositoras das reformas.
Os discursos reforçam a responsabilização da sociedade, dos professores e da
escola para o êxito das reformas. Em relação aos professores, na prática, ignoram-se as
reivindicações históricas por profissionalização, planos de carreira e salários
condizentes com a profissão. Discurso que podemos confirmar fazendo referência a um
trecho do Relatório Delors (2006), quando assim se pronuncia: “[...] a Comissão chama
a atenção para o interesse de uma sábia descentralização, que conduza a um aumento da
responsabilidade e da capacidade de inovação de cada estabelecimento de ensino”.
(DELORS, 2006, p. 26). Neste texto, está explícita a responsabilização da escola e de
seus sujeitos para que assumam para si os desafios pela melhoria da educação, sob o
peso da política de descentralização. Esta deve ser entendida como desresponsabilização
do Estado, que deixa de responder, em ultima instância, pela garantia da oferta de uma
educação de qualidade.
Professor e escola passam a responder individual e coletivamente pelos
fracassos ou sucesso/qualidade da educação, cabendo ao Estado, ranquear os dados
avaliativos e dar publicidade aos mesmos. Essa política não só responsabiliza como
culpabiliza escolas e professores e promove a competitividade entre escolas, além de
desenvolver um profundo sentimento de angústia entre os profissionais por não

ISSN 2177-336X

8633

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

22
conseguirem atingir as metas propostas – metas que não são suas, como se sabe, mas o
Estado as colocou em seus ombros.
A escola e os profissionais, por seu turno, buscam no “mercado da educação”,
respostas para “a situação de instabilidade, incerteza, vulnerabilidade a que estão
expostos com o aumento do desemprego impulsiona o mercado de venda de
consultorias, de diplomas, de promessas de empregabilidade”. (SHIROMA, 2007, p.
100). Condição essa que transforma a educação em um negócio. E, como o próprio
relatório Delors já vislumbrava: “Devem multiplicar-se as parcerias entre o sistema
educativo e as empresas de modo a favorecer a aproximação necessária entre formação
inicial e formação contínua”. (DELORS, 2006, p. 113). Tal aproximação significa
orientar cada vez mais a formação em função das necessidades de mão de obra do
mercado.
Neste sentido, pode-se ver no Relatório Delors, relações de semelhanças entre
suas diretrizes para a educação do século XXI com os princípios neoliberais, que
orientaram as reformas político educacionais dos anos de 1990. Ambas valorizam
políticas públicas para a educação que sejam mais flexíveis, mais descentralizadas em
relação ao estado, que responsabilizem a escola e seus sujeitos, que estabeleçam
parcerias entre o público e o privado na prestação de serviços à educação e que o Estado
atue na regulação desses processos. Aqui o Estado age como protagonista na
configuração neoliberal do estado mínimo para a reorganização da nova ordem da
produção flexível e do capital financeiro que estava a se consolidar.
Considerações finais
Neste artigo, tivemos como objetivo analisar qual a contribuição do Relatório
Delors, encomendado pela UNESCO, com seus objetivos, orientações, princípios e
diretrizes para a educação do século XXI, especialmente em relação às políticas
educacionais no Brasil.
A análise realizada não teve a pretensão de esgotar a questão, mas procurou
problematizar as ideias e o papel que tiveram os organismos internacionais sobre o
contexto das reformas educativas empreendidas pelo Estado brasileiro a partir dos anos
de 1990 – contexto este também marcado pelo processo de reestruturação do capital
com consequentes exigências de modernização do Estado, sob a perspectiva do estado
mínimo.
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O relatório Delors teve um papel importante nesse contexto, na medida em que
apontou para necessidade de se dar centralidade à educação como um dos instrumentos
possíveis para amenização das desigualdades sociais tão em evidência neste período nos
países pobres e “em desenvolvimento”. E consciente das necessidade e das incertezas
diante do futuro quanto as ações que deveriam ser desenvolvidas frente à nova
organização da produção flexível do capital,

o referido documento aponta para uma

educação ao longo de toda a vida. Uma educação que deveria ser, como já foi dito,
articulada aos quatro pilares do conhecimento “aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a ser”. (DELORS, 2006 p. 90). Esses conhecimentos são
apresentados como condição sine qua non para enfrentar as incertezas da nova ordem
econômica mundial.
Pode-se considerar como limites apresentados pelo relatório Delors em suas
diretrizes e recomendações o fato de que, ao depositar na educação a saída para a crise
e, consequentemente, apostar nela como a possibilidade dos países pobres e em
desenvolvimento conseguirem a superação das desigualdades socioeconômicas, se nega
ou se minimiza todas as outras condições necessárias para a superação da pobreza.
As propostas contidas nos quatro pilares para a educação convidam para a
aprendizagem da conformação, da tolerância, da compreensão, da aceitação e do
aprender a fazer. Esta ultima merece destaque, pois, no contexto de incerteza que está se
constituindo, sem garantias de emprego e trabalho na nova configuração do capital
flexível, faz-se necessário que cada um assuma a responsabilidade por si mesmo,
fazendo alguma coisa para garantir a própria sobrevivência.
As contribuições do relatório Delors para a educação se deram no sentido de
fazer com que vários países, dentre eles o Brasil, colocassem em movimento, políticas
públicas educacionais no sentido da universalização da escolarização de crianças e
jovens, visto que até então grande número delas estava fora da escola. E, na sequencia
dessas reformas, tivemos diferentes programas e projetos de formação inicial e
continuada de professores para atender essa demanda, sob um discurso de “por uma
educação de qualidade para todos”.
Essas políticas educacionais, ainda que frágeis e com vieses neoliberais,
conseguiram atender em parte algumas metas e procedimentos que estavam postas pelos
organismos educacionais para o Brasil no contexto dos anos de 1990.
O que se pode concluir é que as políticas educacionais para a formação
continuada de professores nesse período são coerentes com os princípios e metas
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apresentadas pelo relatório Delors, principalmente quando se trata de uma formação
contínua com foco na responsabilização do professor e da escola e na
desresponsabilização do Estado face às mudanças pelas quais passa a economia sob a
égide do modelo neoliberal. No entanto, é preciso considerar que há processos de
formação continuada em desenvolvimento, que avançam na contracorrente, propiciando
inclusive que educadores tenham um posicionamento crítico diante das “orientações”
internacionais e das políticas nacionais, o que poderia ser tema de outras reflexões.
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM DE MATO GROSSO: FORMAÇÃO,
PERSPECTIVAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CICLO DE
ALFABETIZAÇÃO6
Sonia Maria de Oliveira7
Universidade do Estado de Mato Grosso(UNEMAT)
RESUMO
Por meio deste artigo propomos algumas reflexões acerca das políticas públicas que se
avolumam no cenário educacional mato-grossense. Nesse contexto, apresentamos
possíveis contribuições sobre questões relacionadas a duas das principais políticas
educacionais implantadas no Estado de Mato Grosso nas últimas décadas e que vêm
sendo paralelamente implementadas no cotidiano escolar. O estudo tem como foco a
formação continuada destinada ao primeiro Ciclo, mais especificamente, às práticas de
alfabetização existentes na rede estadual do município de Cáceres. Nosso objetivo neste
texto é trazer para discussão as concepções de alfabetização dos docentes
alfabetizadores de uma escola pesquisada, de modo que, ao apresentar elementos
teóricos, possa contribuir para o entendimento das questões relacionadas à formação
continuada voltada para as práticas de alfabetização. Nessa perspectiva, empenhamonos para estabelecer nexos entre a política da organização do ensino em Ciclos de
Formação Humana e o projeto de formação docente, intitulado em Mato Grosso de
projeto Sala de Educador. O presente estudo é importante porque contribui para que o
docente repense a sua ação em todos os aspectos. E, finalmente, apresenta algumas
possibilidades de se deter frente às questões apresentadas e o repensar a partir dos
enfoques tratados em autores próximos à abordagem marxista. Trata-se, portanto, de
uma análise crítica na consolidação de uma educação para a constituição de sujeitos
democráticos, na condução e retomada dos princípios da cidadania, obscurecida pelas
intenções neoliberais que delineiam as políticas educacionais e nas quais estão
implícitas as intenções que acabam por negar o direito a uma educação de qualidade
para todos, em especial àquela ofertada nas instituições públicas, onde certamente a
oferta maior é destinada aos filhos da classe trabalhadora.
Palavras-chave: Políticas públicas, Formação Continuada de professores e Práticas
Pedagógicas, Alfabetização.
1. Introdução
O artigo apresenta abordagens de autores consultados na relação com o
trabalho apresentado. Dentre eles Ball & Mainardes (2011), Freie (199), Contreras
(2012), Bardin (2011), Saviani (2000), Freitas (2003), Soares (2003), etc. Analisa ainda,
alguns documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação, referentes às temáticas
discutidas.
O Estado de Mato Grosso, busca fortalecer sua organização do ensino por meio
do projeto de formação continuada aos docentes, objetivando a superação das
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fragilidades de aprendizagens apresentadas pelos educandos dos anos iniciais
(alfabetização).
Os estudos dos autores assinalam a importância de analisar e avaliar
conjuntamente questões socioeconômicas, políticas e culturais, relacionadas às
implantações de programas e políticas públicas ligadas à educação. Para Ball &
Mainardes:
O termo „crítico‟ sinaliza que o objetivo dessas pesquisas é compreender de
modo aprofundado, evitando-se toda e qualquer forma de legitimação:
analisá-las de uma perspectiva de totalidade, estabelecendo os devidos
vínculos com o contexto mais econômico, político e social, e analisar as
relações das políticas com a justiça social (2011, p. 12).

Nessa perspectiva o estudo se reveste de importância porque contribui para que
o professor repense sua prática a partir dos resultados apresentados por meio desta
pesquisa.
2. O projeto Sala de Educador como elo de saberes docentes na alfabetização
Nesse item apresentamos reflexões relacionadas aos saberes docentes
produzidos no processo de formação continuada no projeto Sala de Educador, em
sintonia com suas práticas pedagógicas no ciclo de alfabetização.
Para Freire (1996), a prática de ensino exige respeito aos saberes dos
educandos. Do contrário, conforme saliente Freire (2000), a educação se coloca a
serviço da dicotomia entres seres humanos e mundo, numa prática antidialógica e
ilusória:
A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa
que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É
práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo, para
transformá-lo. (p. 67, grifo do autor).

Nessa perspectiva, reduzimos os saberes docentes às tomadas de decisões
orientadas por políticas de Estado, que têm em vista uma concepção hegemônica de
educação. Como afirma Freire (1987), a educação problematizadora e libertadora traz a
esperança e também o compromisso com a transformação social e política, na afirmação
da constituição e promoção de práticas pedagógicas que não imponham pela
domesticação da consciência, na legitimação da hegemonia opressora como um fator
natural.
É preciso que: “os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo o seu
pensar, sua própria visão de mundo manifestada implícita ou explicitamente, nas suas
sugestões e nas de seus companheiros”. (FREIRE, 1987, p. 120)
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Para Gimeno Sacristán (2000, p.147): “uma série de razões de ordem diversa
farão com que, de forma inevitável, o professor dependa, no desenvolvimento do seu
trabalho, na elaboração mais concreta e precisa dos currículos prescritos realizados fora
da sua prática”. Dessa forma:
O ensino não é uma mera interação entre professores e alunos, cujas
particularidades podem se relacionar com as aprendizagens dos alunos para
deduzir um modelo eficaz de atuação, como se essa relação estivasse vazia de
conteúdos que podem representar opções muito diversas, possibilidades de
aprendizagens muito desiguais, desconsiderando que maneja instrumentos de
aprendizagem muito diferentes e que se realiza em situações muito diversas.
(GIMENO SACRISTÁN, p. 2002, p....).

A afirmação anterior aponta para a necessidade de uma nova forma de
compreender a crise que circunda a docência.

A formação continuada torna-se

fundamental quando exercida com base na reflexão crítica da sua atuação, que segundo
Gimeno Sacristán (2000), se apresenta “para os professores como sendo uma
necessidade conjuntural, não pode nem deveria se converter numa prática de controle e
desprofissionalização dos mesmos, mas ser um meio entre outros possíveis e
necessários.” (p. 151).
Assim, um projeto de formação como o Sala de Educador pode retomar essa
discussão, em que para Contreras (2012, p. 176:
A reflexão crítica não pode ser concebida como um processo de pensamento
sem orientação. Pelo contrário, ela tem um propósito muito claro de „definirse‟ diante dos problemas e atuar conseqüentemente, considerando-os como
situações que estão além de nossas próprias intenções e atuações pessoais,
para incluir sua análise como problemas que tem uma origem social e
histórica [...] (p. 179).

Ser alfabetizador no atual contexto educativo parte de uma concepção de
relação dialógica entre educandos e educadores, na busca da decodificação frente às
problemáticas apresentadas em uma análise crítica dos aspectos da própria prática social
de unidade dialética, concebida como descoberta de novos elementos nas condições em
que se operam.
3. Problema da pesquisa
Como problema da pesquisa, propomo-nos a identificar relações existentes nos
movimentos da formação continuada e o desenvolvimento profissional dos docentes dos
anos iniciais, especificamente do alfabetizador.
4. Objetivo
A pesquisa objetiva identificar formas de contribuições da formação
continuada no Sala de Educador para as práticas cotidianas desenvolvidas pelas
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alfabetizadoras do 1º Ciclo, analisando a relação dialética existente entre os espaços da
formação continuada e das práticas de alfabetização.
5. Campo da pesquisa
Enquanto estudo de caso, definimos enquanto campo de pesquisa, uma escola
estadual do município de Cáceres-MT, pelo fato de ter a formação continuada
sistematizada pelo PSE (Projeto Sala de Educador), bem como pela existência de um
número considerável de alfabetizadores em atuação no 1º Ciclo, a qual teve seu nome
preservado no estudo e os sujeitos são apresentados por meio de codinomes
relacionados a palmeiras da região.
6. Sujeitos da pesquisa
Considerando o objetivo que orientou a investigação, os sujeitos selecionados
foram os docentes em exercício no 1º Ciclo. O quadro 1 a seguir apresenta o perfil
desses docentes.

Quadro 1. Perfil informativo das interlocutoras da pesquisa
Interlocutora

Formação

Situação
Profissional
Professora
efetiva

Acuri8

Pedagogia e
Especialização Lato
Sensu na área

Bacuri9

Matemática
(licenciatura) possui
especialização Lato
Sensu

Professora
efetiva
(gestora)

Buriti 10

Pedagogia

Professora
efetiva

Babaçu11

Pedagogia

Professora
interina

Carandá12

Pedagogia

Professora
interina

Macaúba13

Pedagogia

Professora
interina,

Indaiá14

Pedagogia

Professora
efetiva
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Tempo de Serviço
10 anos de atuação na
alfabetização e sempre
nesta mesma unidade
escolar.
Atuou nessa unidade
escolar no 2º e 3º Ciclos
nos últimos 05 anos

Tem menos de 02 anos
de experiência na
alfabetização
06 anos de experiência
na alfabetização nesta e
em outras unidades
06 anos de experiência
nesta mesma unidade
escolar e na
alfabetização
02 anos de experiência
atuando nessa unidade

10 anos de experiência
no ciclo da alfabetização
sempre nessa unidade
escolar

Participa do
PSE
Participante
efetiva no PSE

Participante
efetiva no PSE.

Participante
efetiva no PSE.
Participante
efetiva do PSE
Participante
efetiva no PSE

Participa
efetivamente
das formações
no PSE
Participante na
formação do
PSE.
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Tucum15

Pedagogia

Professora
efetiva
(Gestora)

01 ano de experiência na Participante
alfabetização, com
efetiva do PSE
atuação também no 2º e
3º ciclo nesta unidade
escolar
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos dados oriundos da aplicação do questionário, 2015.

A seleção dos sujeitos desse estudo atendeu à priori aos critérios que foram
estabelecidos, uma vez que tivemos como definição professores atuantes nos anos
iniciais do ensino fundamental, na alfabetização, participantes da formação do Sala de
Educador na escola pesquisada.
7. Análises dos dados coletados
A análise do eixo estruturante da pesquisa apresenta desvelamentos peculiares
desse grupo docente investigado pelo viés da formação continuada via projeto Sala de
Educador, apresentando-se em 03 grandes categorias levantadas à luz da análise de
conteúdos, proposta por Bardin (2011), consolidando-se no desenho categorial
apresentado no quadro a seguir:

Quadro 2. Categorias e subcategorias de análises elaboradas a partir das respostas do questionário,
caderno de campo (observação) e análise de documentos 2014/2015

CATEGORIAS

2. Concepções de
Alfabetização

1. Formação Continuada

3. Práticas de Alfabetização

SUBCATEGORIAS

1.1 Sala de Educador

1.2 Aspectos positivos e
negativos

2.1 Saberes e práticas

2.2 Teorias x práticas

1.3 Trabalho pedagógico

2.3 Aprendizagem
significativa

3.Perfil das professoras

3.2 Ambiente escolar

3.3 Dificuldades e avanços

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2015.
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Apresentamos, assim, a análise dos dados a partir da descrição que fazemos das
percepções dos sujeitos investigados a partir das temáticas apresentadas em cada uma
das categorias.
7.1 Categoria: formação Continuada
A formação continuada dos docentes, concebida nesta categoria, estão
relacionados a uma dimensão das possibilidades de reinvenção do trabalho pedagógico
em que a escola se abra como espaço de formação de cidadãos críticos e conscientes do
seu papel social e transformador das estruturas vigentes da sociedade em que vivemos.
Para Saviani (2000), a filosofia ocupa lugar relevante na formação do educador
que perspective uma educação diferente, exigindo-lhe que se desprenda das amarras da
lógica do capitalismo. Segundo Mochocovitch (2004, p. 13): “A possibilidade de
dominação é dada [...], por dois fatores: a interiorização da ideologia dominante [...].
[...] e a ausência de uma visão de mundo coerente e homogênea por parte das classes
subalternas que lhes permita a autonomia”.
A primeira categoria trata das questões abordadas in lócus, a partir das
respostas obtidas na aplicação do questionário, considerando suas implicações
ontológicas. As questões implícitas nesta categoria não podem ser compreendidas se
desconectadas de uma relação dialética, elemento essencial para o desenvolvimento de
um estudo na perspectiva materialista. Constatamos os diferentes motivos que levam as
alfabetizadoras a participar da formação ofertada e da importância para o
desenvolvimento de suas práticas pedagógicas:
Sim, participo das formações no Sala de Educador, das discussões e tento
aplicar tudo o que é discutido e ensinado na troca de experiências, oficina de
confecção de materiais, palestra, etc. Percebo também a mudança de atitudes
perante algum assunto exposto e a vontade de mudar e fazer o melhor para a
escola (ACURI).
Como participante da Sala do Educador, realizamos atividades previamente
programadas como estudos teóricos e o meu papel como professora, bem
como todos os demais, é de inovar, reavaliar e aprimorar os conhecimentos
profissionais através de estudos, análises e reflexões frente às mudanças
tecnológicas, políticas e administrativas em todas as áreas da profissão
(INDAIÁ).

Para uma melhor compreensão das mensagens descritas pelas alfabetizadoras,
optamos por apresentar de forma distinta os aspectos por elas considerados como
positivos ou negativos para o desenvolvimento do trabalho pedagógico na alfabetização:
Saliento como ponto positivo os encontros dos professores por área e o
acompanhamento mais minucioso através da coordenação pedagógica que
está mais ligada aos professores alfabetizadores. Como ponto negativo,
acredito que são poucos os temas trabalhos com referencia a alfabetização e
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que eles obtêm mais resultados com os encontros promovidos na hora
atividade. (ACURI).
A minha maior dificuldade encontrada é em relação aos alunos que
necessitam de, mas acompanhamento e que na maioria das vezes isso não
acontece e o Sala de Educador. (BABAÇU).

As dificuldades apresentadas interferem negativamente em ações mais
consistentes para a aprendizagem, passando a depender de outros subsídios para além
do professor e dos recursos de que ele dispõe na sala de aula.
As falas, tanto de Acuri quanto de Babaçu apontam indicativos de
desmotivação docente e dependência na formação continuada para enfrentar situações
corriqueiras de sala de aula. Para entender essa questão, recorremos à Contreras (2012,
p. 93), o qual afirma que:
[...] a competência profissional se refere não apenas ao capital de
conhecimento disponível, mas também aos recursos intelectuais de que se
dispõe com objetivo de tornar possível a ampliação e o desenvolvimento
desse conhecimento profissional, sua flexibilidade e profundidade. A análise
e a reflexão sobre a prática profissional que se realiza constituem um valor e
um elemento básico para a profissionalidade dos professores.

A organização do trabalho pedagógico envolve também outras questões, que
para Contreras (2012), nem sempre é possível delegar a outros, pois estas incidem sobre
outros contextos além dos da sala de aula.
7.2 Categoria: concepção de alfabetização
Essa segunda categoria tem por base a epistemologia do ser professor, cujos
dados surgiram das diferentes fontes empregadas (diários de observações, questionários
e também as fontes documentais).
Essa categoria trata das concepções de alfabetização, busca compreender como
as práticas de alfabetização se configuram como uma ação dialógica entre as
proposituras apresentadas pelos documentos oficiais que norteiam o currículo praticado
pela escola e as ações praticadas pelos docentes, dentre elas, o PPP/2011 da Escola, os
PSEs dos anos de 2014/2015 e documentos Orientativos oriundos da SEDUC para a
elaboração do projeto Sala de Educador na escola pesquisada. As subcategorias são
resultados de inferências e interpretações feitas por nós por meio da análise dos
registros que fizemos no caderno de campo referentes às observações realizadas no
espaço da escola em diferentes sessões de estudo.
Chamou-nos a atenção a fala de Bacuri: “A escola precisa começar a pensar e
desenvolver estratégias para combater essa situação em que a escola ocupa atualmente
no Ranking dos índices do IDEB, que se fizemos uma boa análise a situação não é
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nada boa! O Registro dessa mensagem se apresenta como uma boa oportunidade para
reflexão sobre a propositura do projeto de formação continuada executado na escola.
Essa mensagem aponta para o fato de concordância com uma política educacional que
desconsidera as enormes variações contextuais que existem em nossas escolas. Para
entender essa questão apontada, recorremo-nos à reflexão de Freitas (2003):
A batalha intercapitalista acirrou o desenvolvimento de novas tecnologias e,
com elas o aparecimento de novas formas de organização de trabalho. Há
quem diga que estamos diante de uma III Revolução Industrial. É a voz
corrente, hoje, as mudanças que estão operando no seio da produção. O que
sociólogos e economistas estão sinalizando em seus estudos nos diz que as
mudanças na organização do trabalho e a introdução de novas tecnologia
estão começando a exigir um novo estilo de trabalhador. Este novo
trabalhador necessita, agora, de habilidades gerais de comunicação, abstração
e integração, as quais não podem ser geradas rapidamente no próprio local de
trabalho. São habilidades próprias de serem aprendidas na escola, durante a
instrução regular. Esta é a raiz do recente interesse das classes dominante
pela qualidade da escola, em especial da escola básica. (p. 92).

Para Soares (2003), a concepção de alfabetização passa pelo entendimento de
que a leitura e a escrita são instrumentos decisivos para a emancipação social:
[...] letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de
escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam
com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras,
letramento não é pura e, simplesmente um conjunto de habilidades
individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em
que os indivíduos se envolvem em contexto social (p. 72).

Dessa forma, o processo formativo não se reduz apenas para a construção de
competências.
7.3 Categorias: práticas de alfabetização
Nesta terceira e última categoria apresentada, destacamos as questões referentes às
práticas empregadas pelas professoras alfabetizadoras em ambientes que tratam da
aprendizagem

e

do

desenvolvimento

das

crianças

nas

diferentes

concepções

epistemológicas, que envolvem o educador e o educando. Essa relação dialética pressupõe

emergentes necessidades de ressignificar o fazer na alfabetização, o tempo e o espaço da
escola, tendo como compromisso à eliminação das formas excludentes.
Segundo o PPP (2014, p. 26) da escola investigada: “A função do currículo será a
de preparar os alunos para mudanças sociais, estimulando a reflexão e consciente
prática da responsabilidade, do compromisso, da ética, a política de igualdade”.
Vejamos que a escola tem uma perspectiva contrária à presença e predomínio de
atividades padronizadas, embora fosse registrada a presença de crianças com diferentes
tipos de deficiências e dificuldades de aprendizagem,
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Constatamos ainda que apesar das alfabetizadoras desenvolverem o planejamento
juntas e participarem da formação continuada ofertada pelo PNAIC, elas ainda
apresentam dificuldades em desenvolver atividades aos educandos que apresentavam
diferentes níveis de conhecimento do sistema de escrita alfabética. As atividades
realizadas de forma individual propiciavam desmotivação aos alunos, e suas
manifestações eram frequentemente concebidas como “bagunça” ou “indisciplina”.
De forma geral, essas questões, foram em diferentes momentos reafirmadas nas
revelações registradas de situações estabelecidas como condição ideal para a boa
relação professor-aluno, concatenadas ao bom comportamento na aula e da “disciplina”
nos ambientes educativos, como ilustra a seguinte mensagem: “Vocês vão fazer tudo
sozinhos! Vocês não são bons de bagunça? Então quero ver [...]” (ACURI). (Grifos
nossos). “Vocês vão fazer tudo sozinhos! Vocês não são bons de bagunça? Então

quero ver [...]” (ACURI). (Grifos nossos).
A análise da fala de Carandá: “Hoje como é dia de recreação, vamos organizar
o material na mochila e aguardar o horário, mas vamos ficar quietinho, senão não
vamos à recreação de hoje, nem da semana que vem e dependendo até do ano
todo!”. (Grifos nossos), considera ruim que a rotina da sala de aula e se apresenta de
forma sistematicamente prejudicial para o desenvolvimento das crianças.
“Vítor, se você ficar sempre de cadeira em cadeira se preocupando com o
trabalho do outro, você nunca vai dar conta de terminar o seu. Vai sentar no seu
lugar e começa a copiar!” (MACAÚBA). (Grifos nossos). Essa interação com o outro,
na perspectiva de Vygotsky (2002), leva a criança à compreensão de que esse outro se
constitui numa universalidade, em que as trocas são inerentes ao processo de formação
dos seres humanos, que ocorre a partir das trocas e da convivência em grupos.
“Eles já começam assim, sabem que não vão ser reprovados, desde pequeno
já tira o interesse pelo estudo e os pais não querem nem saber de ajudar, assim, a
criança acaba indo embora sem saber nada [...]” (INDAIÁ). (Grifos nossos). Indaiá
revela o impacto da implantação da escola organizada em ciclos pela Secretaria
Estadual de Educação há mais de uma década e aponta a avaliação como uma forma de
controle e estratégia fundamental para o processo de ensino aprendizagem apenas como
instrumento punitivo. Constatamos na afirmação a seguir que:
A crise da profissão docente arrasta-se há longos anos e não se vislumbram
perspectivas de superação em curto prazo. As consequências da situação de
mal-estar que atinge os professorados estão à vista de todos: desmotivação
pessoal e elevados índice de absentismo e de abandono, insatisfação
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profissional traduzida numa atitude de desinvestimento e de indisposição
constante [...] e ausência de uma reflexão critica sobre a acção profissional
(NÓVOA, 1999, p. 22).

No entanto, os resultados das análises aqui apresentados não negam o valor e a
importância desenvolvida pelo professor alfabetizador e do processo de formação
continuada dos docentes. Para Freitas (2003, p. 39): “Tais lógicas existentes na escola
não são irreversíveis, mas para serem enfrentadas é preciso haver algum grau de
resistência. Deixadas ao acaso, sem resistência, essas lógicas usuais se cumprem”.
Os dados da pesquisa evidenciam que o trabalho do professor é um desafio
constante e complexo. Nesse sentido, é de responsabilidade da formação continuada
zelar pelo desenvolvimento permanente do profissional docente, o que não significa que
esse espaço se reduza apenas a realização de atividades que contemplem situações
estreitamente relacionadas as práticas da sala de aula.
É possível observar que as interlocutoras atribuem valor significativo á
formação continuada, as exigências sociais se renovam constantemente, os
investimentos profissionais são sempre responsáveis pela elevação da qualidade de
ensino quando conseguem despertar o olhar crítico em relação as práticas de ensino,
levando os docentes a reconhecerem suas falhas e trabalhem com as possibilidades de
avanços e melhorias na sua constituição profissional.
Para tanto chegamos a conclusão de que as educadoras possuem percepção das
necessidades e problemas presentes na carreira docente em diferentes momentos,
evidenciando a necessidade da formação continuada na prática profissional no
atendimento às demandas docentes, com significações sociais, intelectuais e políticas na
vivência da profissão.
8. Considerações finais
Neste artigo trazemos como destaque as políticas de educação implantadas na
rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso voltada para a formação continuada
de professores e as formas de aproximação com o pensamento de diferentes autores
utilizados na pesquisa. As mensagens obtidas por meio do questionário aplicado
desvelam as concepções acerca das políticas educacionais e sua articulação, que
impossibilitam maior participação e envolvimento docente e discente na construção de
políticas educacionais. Essa lógica favorece o desinteresse docente em busca de
mudanças/inovações para as práticas educativas. Os docentes reconhecem a necessidade
de mudanças e depositam esperanças na formação docente, e, assim, o ciclo se repete.
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Nesse aspecto, Santos (2005, p. 83) salienta-nos sobre a necessidade da
conexão das perspectivas epistemológicas, teórica e política relacionadas a esses
desafios. Projeto de formação deve possibilitar perspectivas não somente da
permanência do educando na escola, mas a emancipação social e democrática da escola
e da sociedade, não se limitando a um “estreitamento curricular” que proporciona ao
aluno apenas o conhecimento “básico” e “bom”, como mais uma forma de exclusão no
espaço escolar.
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Uma das principais palmeiras usadas pelos índios Guatós nas áreas inundadas do pantanal.

9

Palmeira também conhecida como Landirana, o óleo retirado de suas castanhas é considerado pelos
índios como fitoterápico para as picadas de cobras, aranhas e outros insetos.

10

Também é conhecido com palmeira do brejo, o óleo extraído da sua fruta é utilizada pelos indígenas
como energético natural e no combate ao envelhecimento.
11

Palmeira famosa, pelo seu alto grau de aproveitamento, pode atingir até 20 metros de altura.
Do Tupi Karandá, é uma palmeira nativa da eco-região do Chaco, que fica situada entre Brasil e
Bolívia.
12

13

Palmeira que produz cocos pequenos, muito apreciados pelos habitantes da região do Pantanal e se
apresenta como matéria prima promissora para a produção de biodiesel.
14

Palmeira pequena e de ciclo de crescimento lento, do Tupi Iniyá, que significa “fruto de fios” por suas
fibras serem utilizadas para fazer rede de dormir e para cobrir telhados.

15

Palmeira que cresce junto às touceiras chamadas de “tucunzeiros” – tem um fruto adocicado e saboroso
utilizado para a pesca do Pacú, peixe típico dos rios pantaneiros.
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PRÁTICAS CULTURAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: QUEM SÃO, O
QUE FAZEM, DO QUE GOSTAM OS ESTUDANTES DO CURSO DE
PEDAGOGIA

Este artigo tem por objetivo principal apresentar algumas considerações referentes à
pesquisa, que resultou em dissertação de Mestrado (SILVA, 2015) e integra o projeto
Práticas Culturais e formação de professores, desenvolvida com financiamento da
FAPESP. Destaca-se que esse trabalho acadêmico objetivou mapear as práticas
culturais, sobretudo, as práticas de leitura de estudantes de uma universidade pública
situada no interior do estado de São Paulo, cotejando-as com a bibliografia analítica
sobre cultura escolar, de modo a compreender como ocorre a apropriação dos
conhecimentos profissionais pelos graduandos. a obtenção dos dados qualitativos,
houve a realização de entrevistas semiestruturadas sobre as práticas pessoais de leitura
aplicada a vinte e quatro estudantes, doze do período diurno e doze do período noturno.
Destaca-se que tanto a elaboração do questionário quanto a construção do roteiro de
entrevista apoiam-se, principalmente, nas contribuições de Pierre Bourdieu e Daniel
Roche. Verificou-se que a leitura em redes sociais, sobretudo no facebook, é
predominante e, mais do que comunicação e entretenimento, os estudantes também o
utilizam como principal meio de obter informações, juntamente com o acesso aos
portais. Além disso, contatou-se que a prática de leitura está restrita às atividades
obrigatórias, referentes ao trabalho ou à graduação. Esse fato parece indicar que essa
prática está muito mais relacionada à leitura formal, vinculada à escola, do que com o
gosto de ler.

Palavras-chave: Formação de Professores. Curso de Pedagogia. Práticas de Leitura
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PRÁTICAS CULTURAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA/CULTURAL DE ESTUDANTES
DO CURSO DE PEDAGOGIA

Vera Teresa Valdemarin
Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Biociências de Rio
Claro/UNESP

Resumo: O presente trabalho apresenta à discussão resultados da pesquisa intitulada
“Práticas culturais e formação de professores”, desenvolvida entre 2014 e 2016, com
financiamento da FAPESP – Fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo – e
vinculada aos trabalhos do GEPCIE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura e
Instituições Educacionais. Seu objetivo visa a compreensão de elementos estruturantes
do processo de formação de professores para a educação infantil e para as séries iniciais
do Ensino Fundamental, nem sempre considerados nas minuciosas prescrições legais
que determinam, em larga medida, a conformação de cursos e de projetos pedagógicos.
A fim de evitar tentações generalizadores ou indiferenciadas, incompatíveis com o
contexto diversificado de modalidades instrucionais e de instituições existente no Brasil,
foram estabelecidas as seguintes delimitações. Os sujeitos da pesquisa são estudantes de
um curso de Pedagogia oferecido por uma universidade pública, localizada no interior
do estado de São Paulo, na modalidade presencial. A amostra é composta por 400
estudantes que ingressaram no curso entre os anos de 2010 e 2014, isto é, 100
estudantes a cada ano, divididos em turmas vespertinas e noturnas. Desses estudantes
foram coletadas informações socioeconômicas por meio de questionário elaborado pela
própria instituição, respondido na ocasião da inscrição para o Exame Vestibular; as
informações sobre as práticas culturais foram obtidas por meio de questionário
produzido no âmbito da própria pesquisa, respondido por 315 estudantes. Outro
conjunto de informações foi obtido por meio de entrevistas temáticas semiestruturadas,
realizadas com 45 estudantes, aleatoriamente selecionados da amostra maior, mas
igualmente distribuídos entre os turnos vespertino e noturno. Tais dados permitem
caracterizar o repertório cultural dos (as) estudantes e indicam a necessidade de investir
em projetos formativos que considerem critérios estéticos e artísticos como necessários
à formação de professores, não necessariamente presentes no arranjo disciplinar do
curso.
Palavras-Chave: formação de professores, curso de Pedagogia, consumo e gosto
cultural.

O projeto de pesquisa: Práticas Culturais e formação de professores
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O presente trabalho apresenta à discussão resultados da pesquisa intitulada
“Práticas culturais e formação de professores”, desenvolvida entre 2014 e 2016, com
financiamento da FAPESP – Fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo –,
vinculada aos trabalhos do GEPCIE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura e
Instituições Educacionais. Seu objetivo visa a compreensão de elementos estruturantes
do processo de formação de professores para a educação infantil e para as séries iniciais
do Ensino Fundamental, nem sempre considerados nas minuciosas prescrições legais
que determinam, em larga medida, a conformação de cursos e de projetos pedagógicos.
A análise da bibliografia mais recente sobre formação de professores,
notadamente aquela produzida pelos Programas de Pós-Graduação em Educação, indica
haver incidência maior de estudos sobre estruturas curriculares e sobre a articulação
entre disciplinas de formação geral e de formação profissional (com ênfase no
desenvolvimento dos estágios), corroborando dados já apresentados em textos
referenciais (ANDRÉ, 2009 e 2010; GATTI; BARRETO e ANDRÉ, 2011). Sem a
pretensão de hierarquizar a importância dos problemas educacionais, esta pesquisa
focalizou elementos constitutivos do repertório cultural de estudantes do curso de
Pedagogia, considerando-os como bases sobre as quais se estruturam as ações
formativas e as práticas formalizadas desenvolvidas na instituição. Deve-se ressaltar, no
entanto, que os dados obtidos também constituem informações pertinentes para a
reflexão sobre questões curriculares ou concernentes à profissionalização.
Embora incontroversa, a relação entre cultura e escolarização é bastante
complexa e incita investigações exploratórias, pois “somente o acúmulo sistemático
dessas descrições permitirá compor um quadro compreensivo da situação escolar, ponto
de partida para um esforço de explicação e reformulação, que leve à melhoria da
qualidade do ensino, conforme indicado por José Mario Azanha (1991, p. 67).
Adotando esta perspectiva, a investigação realizada procurou compor um quadro
articulado de informações quantitativas e qualitativas que servisse de base para
descrever o consumo cultural de estudantes e a formação do gosto, manifesto dentro e
fora do ambiente acadêmico, que se objetiva em discursos, símbolos, atitudes e valores.
A fim de evitar tentações generalizadores ou indiferenciadas, incompatíveis com
o contexto diversificado de modalidades instrucionais e de instituições existente no
Brasil, é preciso explicitar a delimitação dos dados obtidos. Os sujeitos da pesquisa são
estudantes de um curso de Pedagogia oferecido por uma universidade pública,
localizada no interior do estado de São Paulo, na modalidade presencial. A amostra é
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composta por 400 estudantes que ingressaram no curso entre os anos de 2010 e 2014,
isto é, 100 estudantes a cada ano, divididos em turmas vespertinas e noturnas. Desses
estudantes foram coletadas informações socioeconômicas por meio de questionário
elaborado pela própria instituição, respondido na ocasião da inscrição para o Exame
Vestibular; as informações sobre as práticas culturais foram obtidas por meio de
questionário produzido no âmbito da própria pesquisa, respondido por 315 estudantes.
Outro conjunto de informações foi obtido por meio de entrevistas temáticas
semiestruturadas, realizadas com 45 estudantes, aleatoriamente selecionados da amostra
maior, mas igualmente distribuídos entre os turnos vespertino e noturno. A seguir, são
apresentadas e analisadas as principais informações quantitativas que servem de base
para os outros trabalhos componentes do presente painel.

Caracterização socioeconômica dos (as) estudantes

As informações socioeconômicas foram organizadas a partir de dados
produzidos e fornecidos pela própria Instituição, coletados por meio de questionário
composto de 29 questões, preenchido pelos candidatos aos Exames Vestibulares. Foram
computados os dados dos 400 estudantes aprovados e matriculados, nos períodos
noturno e diurno, no Curso de Pedagogia desta instituição, nos anos de 2010 a 2014.
A amostra selecionada é composta, majoritariamente, por mulheres (92,75%),
solteiras (94,25%), cujas famílias residem em cidades do interior do estado (94,25%),
que declaram ter pele na cor branca (76%) e idade entre 17 e 18 anos (54%), embora
haja um percentual não desprezível (13,75%) de estudantes com idade ente 21 e 24
anos.
Quanto à cor da pele (o questionário adota a mesma classificação do IBGE), há
um percentual significativo (19,25%) de estudantes de cor parda e apenas 4,75% de cor
preta, 1,0% de cor amarela e 0,25% de indígenas. Há que se notar ainda, que a
distribuição segundo a cor da pele, é bastante desigual entre os turnos, com
concentração de pardos (as) e pretos (as) no período noturno. Estes dados indicam a
necessidade de discussões mais aprofundadas sobre a pertinência da norma adotada por
esta universidade, a partir do corrente ano, de reservar vagas para candidatos egressos
de escolas públicas que se autodeclararem pardos, pretos ou indígenas. As políticas
públicas, estabelecidas como norma geral, não incidem sobre as desigualdades
específicas de cursos ou de regiões brasileiras. A distribuição dos (as) estudantes do
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curso de Pedagogia analisado, segundo a declaração da cor da pele, ainda não é
representativa da distribuição verificada no estado de São Paulo (63,68% de cor branca;
28,55% de cor parda e 6,48% de cor preta, segundo dados do IBGE) ou do país. No
entanto, apresenta índices mais igualitários do que outros cursos da mesma instituição,
ainda mais distantes do ideal pretendido.
A presença majoritariamente feminina no curso de Pedagogia não constitui dado
novo ou surpreendente, já verificada tanto em análises anteriores sobre a mesma
instituição (SANTOS FILHO, 1991) quanto na bibliografia existente (ver, por exemplo,
GATTI e BARRETO, 2009). No entanto, é preciso enfatizar sua relevância social,
mesmo que o foco desta análise não esteja nas questões de gênero. O Resumo Técnico
do Censo da Educação Superior, elaborado pelo INEP (2012) aponta a superioridade
numérica das mulheres na educação superior, conquista indicativa da busca feminina
por melhores “condições de vida e de valorização humana” que “pode ser explicada em
função da tendência de aumento de sua inserção no mercado de trabalho e,
consequentemente, da exigência na elevação da sua escolaridade” (p. 39). Os cursos de
Pedagogia, certamente, contribuíram para essa conquista nacional, uma vez que as
explicações acima citadas são, há mais de uma década, condições reais para o exercício
do magistério. Além disso, de acordo com o mesmo Censo, os cursos de formação de
professores ocupam o segundo lugar no país quanto à oferta de vagas, o que contribui,
portanto, para a obtenção desses índices favoráveis ao aumento da escolarização
feminina.
Os dados desse mesmo Questionário possibilitam caracterizar alguns traços
presentes na condição familiar dos (as) estudantes. 2,5% dos pais são analfabetos e
16,25% possuem curso superior completo, na quantificação dos extremos de
possibilidades. O maior percentual de escolaridade relativo (33,5%) corresponde
àqueles que possuem Ensino Médio Completo, secundado pelos que concluíram o
Ensino Fundamental (17,75%). A incidência de pais que tentaram concluir algum nível
de escolarização, mas não conseguiram, também é significativa, uma vez que 22,25%
possuem Ensino Fundamental Incompleto e 7,5% iniciaram e não concluíram algum
curso superior. O maior percentual, portanto, incide sobre os pais que cursaram ou
iniciaram o Ensino Fundamental (40%).
É possível estabelecer paralelos entre os níveis de escolarização e a ocupação
profissional dos pais dos (as) estudantes, pois 39% foram categorizados como operários
com pouca qualificação (índice semelhante aos que possuem Ensino Fundamental,
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completo ou incompleto); 13,25% atuam como profissionais liberais, professores ou
técnicos de nível superior e 3,25% são proprietários ou administradores de grandes ou
médias empresas (ocupações que, em geral, demandam escolaridade de nível superior).
Entre os proprietários ou administradores de pequeno negócio estão 19,5% dos pais e
8,5% dos (as) estudantes indicaram que o pai não exerce atividade remunerada. A
discrepância parece residir, portanto, entre os concluintes do Ensino Médio e a
ocupação profissional exercida.
A ocupação dos pais revela-se um elemento diferenciador expressivo entre os
(as) estudantes matriculados nos períodos diurno e noturno. A quase totalidade dos
filhos de proprietários ou administradores de grande ou média empresa matriculou-se no
curso diurno; o número de filhos (as) de proprietários ou administradores de pequeno
negócio é o dobro no período diurno, assim como o número de filhos (as) de operários
com pouca qualificação é o dobro no período noturno, havendo equilíbrio entre os
turnos com relação aos filhos de técnicos de nível.
Os dados sobre a escolarização das mães dos (as) estudantes resultam em
índices, comparativamente, superiores aos dos pais. O percentual de mães analfabetas é
menor (1,25%) e o daquelas que possuem curso superior completo é maior (17%). A
maior incidência refere-se àquelas que possuem Ensino Médio completo (34,5%) e,
quanto às tentativas sem êxito, 22,75% não completaram o Ensino Fundamental e
3,75% não concluíram a escolarização superior. O nível de instrução paterno e materno
apresenta-se, também, como diferenciador entre os turnos: o percentual de pais com
curso superior completo entre os (as) estudantes matriculados no período diurno é o
dobro do que entre os (as) estudantes matriculados no período noturno e as mães de
estudantes do período diurno que possuem curso superior completo é três vezes maior
do que aquelas do período noturno.
A maior escolarização das mães, no entanto, não se reflete diretamente no
exercício profissional. Apenas 1% é classificada como sendo proprietária ou
administradora de grande ou média empresa – índice menor do que o dos pais nessa
categoria – e todas referem-se aos (às) estudantes matriculados (as) no período diurno.
Embora a escolarização das mães seja superior do que a dos pais, as que não exercem
profissão remunerada apresentam o maior percentual (34,5%) e maior frequência entre
os (as) estudantes do período noturno, secundada por aquelas categorizadas como
operárias com pouca qualificação (31,5%). Um percentual relativamente pequeno de
mães é classificada como proprietária ou administradora de pequeno negócio (7,5%) e
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17% são profissionais liberais, professoras ou técnicas de nível superior. O índice de
mães com escolarização de nível superior é o mesmo daquelas que exercem profissões
liberais ou docência, o que permite aventar a hipótese de que as que não trabalham são
aquelas com menor nível de escolarização.
A renda familiar dos (as) estudantes pode ser correlacionada aos índices de
escolarização de pais e mães, pois o maior percentual (48,75%) se encontra entre
aqueles que percebem entre 2 e 4,9 salários mínimos, secundados pelos de menor renda,
isto é, até 1,9 salários mínimos (23,75%). Nos extratos mais altos – renda entre 15 e 20
salários mínimos – estão apenas 2,5% das famílias. E, assim, como outros indicadores já
descritos, os (as) estudantes com maior renda familiar encontram-se matriculados no
período diurno.
A maioria dos (as) estudantes declarou não exercer atividade remunerada
(63,25%) e entre os que trabalham em tempo integral encontram-se 18,75%, índice
semelhante aos que exercem alguma atividade em tempo parcial ou eventualmente e
apenas 6% declararam serem os principais responsáveis pelo sustento das famílias. No
entanto, 42,75% afirmaram pretender trabalhar durante o curso e 25,25% declaram a
intenção de pleitear bolsas de estudo ou auxílio financeiro institucional.
A renda familiar apresenta forte correlação com o tipo de escola frequentado
anteriormente pelos (as) estudantes. 68,75% cursaram todo o Ensino Fundamental e
65% cursaram todo o Ensino Médio comum em escolas públicas e apenas 7% é egresso
de cursos noturnos neste grau. E é nessa modalidade regular de curso que foi realizado o
aprendizado de língua estrangeira (25% declararam ter realizado curso específico) e
foram obtidas as informações sobre os exames vestibulares. A maioria (54%) declarou
ter frequentado cursinhos pré-vestibulares entre 6 meses e um ano (18% o fizeram em
cursinhos comunitários apoiados por instituições) e, deve-se notar que a relação
candidato/vaga para o curso de Pedagogia tenha oscilado entre 2,5 e 3,8 (sendo menor
para o período diurno do que para o noturno) no período abarcado pela pesquisa.
Frente a esses dados, pode-se afirmar que o Curso de Pedagogia, mesmo com as
desigualdades econômicas e quanto à cor da pele, possui um grande potencial para
democratizar o acesso à educação brasileira, particularmente, no estado de São Paulo.
Para 83,75% das famílias, os (as) estudantes são a primeira geração que consegue
ingressar no curso superior público, marca que, se não garante, necessariamente,
melhoria da condição financeira familiar, implica a ampliação de condições culturais e
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de oportunidades de exercício profissional distintivo daquelas das mães das mesmas
famílias.
Deve-se apontar ainda que, egressos das escolas públicas nos níveis
fundamentais e médios, esses estudantes depois de formados, devem a elas retornar para
o exercício profissional, uma vez que é no sistema público de ensino que residem as
oportunidades numéricas mais expressivas de empregabilidade, principalmente na
educação infantil e no ensino de primeira à quarta série do ensino fundamental.
Tais elementos devem reforçar o compromisso das universidades públicas com a
formação de lideranças educacionais por meio de projetos pedagógicos diferenciados.

Questões de gosto e consumo cultural
As informações sobre as práticas culturais dos (as) estudantes foram obtidas por
meio de um questionário contendo 25 questões inspirado naquele apresentado por Pierre
Bourdieu na obra A distinção (BOURDIEU, 2008, p. 14), uma vez que objetivava-se
“descobrir as relações inteligíveis que unem escolhas, aparentemente incomensuráveis,
tais como as preferências em matéria de música e de cardápio, de pintura e de esporte,
de literatura e de penteado” (grifo do autor).
Este instrumento foi respondido no ano de 2014, por 315 estudantes
matriculados nas quatro séries do curso, nos dois turnos.
Instados a assinalar a frequência com que praticavam algumas atividades,
verificou-se que o uso da Internet é a atividade mais frequentemente realizada pela
maioria dos (as) estudantes (93,3%), seguida, em ordem decrescente, da leitura (85%),
das atividades domésticas (78%), de passeios (72,3%), assistir televisão (53,3%),
realizar caminhadas (45%) e ir ao cinema (40,3%), além de outras menos votadas. Entre
as atividades raramente praticadas estão as viagens (70,1%), ir ao teatro (65,5%),
assistir a shows (60,6%), fazer compras (60,6%), o esporte e o cinema (entre 54 e 55%
das respostas). As atividades nunca praticadas apresentam simetria oposta àquelas mais
frequentemente praticadas, e incidiram sobre a prática de instrumento musical (68,8%),
de artesanato (51,7%), da dança (34,2%) e dos esportes (18,7%).
A renda familiar dos (as) estudantes e de suas famílias contribui para esclarecer
a escala de atividades indicada. Pode-se notar que as atividades nomeadas como
raramente praticadas envolvem custo e decisão econômica, já aquelas apontadas como
nunca praticadas parecem denotar mais fortemente preferências pessoais (ou falta de) e
estão relacionadas ao âmbito artístico. As mais praticadas são viáveis com pequeno
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investimento financeiro ou ditadas pela necessidade. É preciso ressaltar, no entanto, que
a geografia (a instituição estar localizada no interior do estado) atua negativamente
sobre a frequência a shows e, principalmente, aos espetáculos de teatro. A oferta dessas
modalidades, embora pequena, não é inexistente, uma vez que tais tipos de espetáculos
constam mensalmente da programação oferecida, por exemplo, por instituições culturais
que têm seus custos subsidiados por diferentes entidades.
Dado tratar-se de um grupo composto, majoritariamente por mulheres, os
cuidados estéticos apontados com maior incidência foram o corte de cabelo, manicure,
pedicure, depilação, design de sobrancelhas, maquiagem e tratamento químico no
cabelo e, entre aqueles comumente feitos em local especializado estão os que envolvem
resultados mais aparentes, como por exemplo, corte de cabelo e design de sobrancelhas,
seguidos pelos tratamentos químicos.
O gênero preferido de filmes é a comédia romântica, seguido de comédia,
aventura, desenho animado e ação e entre os indicados como menos preferidos estão os
religiosos, suspense, ficção, terror, políticos e de guerra. O critério para tal escolha é a
história contada e não o elenco ou o diretor. As preferências quanto ao gênero
cinematográfico foram corroboradas pela identificação dos filmes assistidos, constantes
de uma lista a eles apresentada. O filme mais apontado foi Meu malvado favorito 2,
seguido de De pernas pro ar 2, Homem de Ferro 3, Wolverine e Minha mãe é uma peça.
A exceção ficou por conta do filme Santiago, uma vez que trata-se de um documentário,
gênero não apontado entre os preferidos. A lista de preferências, portanto, é composta
por blockbusters e filmes nacionais, em geral, com enredos simples, cuja tônica é o
entretimento e não o apuro artístico ou estético.
Os filmes figuram também como o gênero de programa de televisão preferido.
No entanto, é um gênero pouco referendado quando os (as) respondentes foram
solicitados a mencionar cinco nomes de programas vistos com maior frequência. Essa
discrepância pode ser elucidada nas entrevistas realizadas com 25 estudantes que
tematizaram, especificamente, o uso do tempo. Parecer ser possível afirmar que ir ao
cinema não é atividade muito comum entre os (as) estudantes, mas assistir filme é
prática frequente, fazendo uso do aparelho de televisão e dos serviços de streaming e
não da assinatura de TV a cabo.
Quando solicitados a declarar nomes de programas de TV e de cantores
preferidos, a característica mais evidente das respostas obtidas é uma grande dispersão.
Os seriados constituem o gênero preferido entre os programas de televisão, mas os
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títulos apontados resultaram numa grande lista (mais de 50 títulos), sem unanimidades.
A mesma dispersão está presente no gênero reality show, a segunda maior preferência
entre os programas. Embora as competições entre aspirantes a cantores ou a chefes de
cozinha preponderem nas indicações, a oferta é bastante grande e a audiência pode
variar de acordo com as temporadas em exibição. Deve-se notar ainda que a maioria
desses programas pode ser vista em redes de TV abertas, fechadas ou via internet. Os
jornais televisivos (a maioria deles transmitidos por TV aberta) também estão entre os
programas mais vistos, com grande variedade nos títulos indicados.
Tais resultados parecem indicar que foram cumpridas as pretensões alardeadas
pelo marketing específico: o entretenimento é um negócio que não mais está atrelado a
grades fixas de programação, cabendo ao telespectador escolher entre muitas ofertas da
mesma coisa.
Quanto às preferências musicais, o gênero mais apontado é o sertanejo com a
indicação de cerca de vinte e cinco duplas ou artistas; no entanto, quando somados os
cantores e cantoras indicados como preferidos, o total supera o gênero sertanejo, mas
encontra-se dispersa num número muito maior de artistas divididos em gêneros de
classificação não muito precisa, tais como pop, rock nacional, MPB, Axé, entre outros.
Enquanto gênero específico, o segundo com maior índice de respostas é o religioso que
agrupa artistas de diferentes vertentes confessionais, aí incluídos padres, gospel, grupos
evangélicos e até mesmo um grupo de heavy metal religioso.
Embora os resultados não apresentem grandes discrepâncias com relação em
relação ao Relatório Cultura no Brasil (FECOMERCIO, 214), não foi possível precisar
a forma de acesso ao consumo musical. Os programas musicais veiculados pela
televisão não foram mencionados entre os preferidos, os jurados de reality shows
musicais também não aparecem bem posicionados na indicação de artistas preferidos.
Resta assim, como hipótese, a internet como difusora do gosto musical, por ser a
atividade mais mencionada.

Conclusões

Espera-se que o grande volume de dados aqui apresentados possa fomentar
discussões sobre projetos pedagógicos de cursos de Pedagogia, uma vez que considerase a caracterização socioeconômica dos (as) estudantes um importante balizador para o
estabelecimento de programas e de organizações curriculares.
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Se, por um lado, é grande o potencial de democratização do acesso ao ensino
público superior contido no curso destinado à formação de professores, por outro lado,
as discussões não podem ficar restritas aos aspectos técnicos da formação. Devem
incidir também sobre a formação geral, sobre a oportunidade para o desenvolvimento de
critérios e de balizadores do gosto e do consumo cultural, abrindo espaços para a fruição
estética. Limitadas por condições econômicas ou geográficas, as respostas dadas pelos
(as) estudantes aos instrumentos de coletas de dados, indicam os bens consumidos e a
presença da instituição escolar como afiançadora de novas oportunidades. A escola, no
entanto, e, notadamente, o curso superior, parece pouco interferir na maneira de
consumir esses mesmos bens culturais, isto é, nas maneiras de apropriação legíveis em
diferentes práticas. Se a posição social ou de origem pode ser considerada uma
referência importante nas trajetórias pessoais, o sentido proporcionado pelo consumo
cultural pode ser modificado por experiências estéticas capazes de interferir na lógica
que preside questões de gosto.
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SIGNOS CULTURAIS REVELADOS PELA QUASE FOTOGRAFIA
Eduarda Escila Ferreira Lopes
Doutoranda- Pós-Graduação- UNESP/Rio Claro/IB

Resumo
Este trabalho tem por objetivo analisar a fotografia como elemento que aponta indícios
de hábitos e preferências estéticas e, portanto, a cultura de indivíduos e de grupos.
Compreende-se que vários aspectos de formação individual compõem as reações e o
reflexo de um indivíduo diante de uma ideia de fotografia e de sua interpretação. Faz
parte dos estudos que compõem a pesquisa “Práticas Culturais e formação de
professores: estudo sobre os estudantes do Curso de Pedagogia”, financiado pela
FAPESP, que objetiva realizar um mapeamento das práticas culturais dos referidos
estudantes, a fim de contribuir para compreensão de elementos e estruturais do
processo de formação de professores no Estado de São Paulo. Um dos instrumentos
utilizados para a obtenção de dados foi um questionário sobre consumo cultural e
preferências de gosto e o presente trabalho está delimitado à análise das respostas dadas
por 315 estudantes a uma questão que objetivava aferir, especificamente, juízos
estéticos. Utilizando textos de Pierre Bourdieu, Susan Sontag, Roland Barthes, Borys
Kossoy e Walter Benjamin como apoios teóricos, foi possível identificar o uso da
fotografia como linguagem, os critérios que orientam escolhas referentes ao belo, ao
feio e ao interessante e um conjunto de símbolos que os representam.
Palavras-chave: formação de professores; estética e cultura; fotografia.

1. Fotografia como elemento de comunicação
A fotografia como elemento de comunicação está em evidência nas sociedades
contemporâneas, onde o comportamento digital permite que as imagens alcancem cada
vez mais espaço como forma de apresentar uma realidade vivenciada. Entretanto,
historicamente a fotografia é estudada como elemento de transformação técnica e
cultural, que envolve costumes, hábitos e principalmente registros.
Como expressão artística ou forma de linguagem, tem sido objeto de reflexões
instigantes sobre seus usos que se ampliam através das mais diversas expressões
artísticas ou documentais, seja por uma obra de arte, uma notícia, a prova de um crime,
um registro histórico, uma peça antropológica, um instrumento científico ou médico, ou
então, um elemento de uma história em quadrinhos.
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Invenção decorrente da revolução industrial, a fotografia teve um papel
fundamental enquanto meio de informação e conhecimento, como apoio às pesquisas e
às artes. Com a fotografia, o conhecimento e outras realidades que até então eram
vividas através de formas escritas ou verbais passaram a ser conhecidos em detalhe.
Sobre a fotografia Walter Benjamin, apontou o efeito das técnicas de reprodução
no consumo e na produção artística: fundição, cunhagem, gravura, tipografia, litografia,
entre outras, modificaram essa relação até que, com a fotografia “a mão encontrou-se
demitida das tarefas artísticas essenciais que, daí em diante, foram reservadas ao olho
fixo sobre a objetiva” (BENJAMIN, 1975, p. 12).
Afirma também que reprodução das imagens possibilitada pela fotografia
obscurece a autenticidade da obra, mas “a técnica pode levar a reprodução de situações,
onde o próprio original jamais seria encontrado” (idem, p. 13) e, ao mesmo tempo em
que estabelece uma relação de proximidade com o espectador opera com deslocamentos
da situação original: “Multiplicando as cópias, elas transformam o evento produzido
apenas uma vez num fenômeno de massas” (idem, p. 14), provocando, desse modo, a
depreciação de eventos únicos e a valorização da exibição.
Susan Sontag (2014, p.118), adotando outra perspectiva, afirmou que:
(...) a fotografia foi – primeiro, de má vontade, depois com
entusiasmo – reconhecida como uma bela-arte. Mas a própria questão
de ser ou não uma arte é essencialmente enganosa. Embora gere obras
que podem ser chamadas de arte – requerem subjetividade, podem
mentir, proporcionam prazer estético -, a fotografia não é, antes de
tudo, uma forma de arte. Como a língua, é um meio em que as obras
de arte (entre outras coisas) são feitas. Com a língua, podem-se fazer
discursos científicos, memorandos burocráticos, cartas de amor, listas
de comprar no mercado e a Paris de Balzac. Com a fotografia, podemse fazer fotos de passaporte, fotos meteorológicas, fotos
pornográficas, raios X, fotos de casamento e a Paris de Atget.

A linguagem fotográfica pode ser comparada a um tipo de escrita, que constrói
narrativas e é possível experimenta-la como representação, como falsidade ou como
captadora do dinamismo da sociedade em constante transformação e mudança e,
indubitavelmente, amplia o domínio do que é visível. Uma fotografia não pode ser
confundida com a existência real das coisas, uma vez que guarda relação mais próxima
com o que é percebido e, nesse processo, pode revelar detalhes inusitados, presentes em
situações conhecidas.
Comporta também discussões sobre a criatividade, sem reduzi-la à condição de
criadora de cópias da realidade. Ela é auto-expressão de quem fotografa e a
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subjetividade do fotógrafo é decisiva na escolha do ângulo, indicando a perspectiva do
observador. Neste sentido, a relação da fotografia não é com o que existe, mas sim com
o que é percebido, o que possibilita à autora apontar a existência de uma forte tendência
para que as coisas reais passem a ser observadas com os atributos das fotografias e, até
mesmo, com decepção.
A fotografia, ainda segundo Sontag (2004), comporta diferentes modos de
aquisição, entre eles, de um objeto ou de uma pessoa, tidos como únicos, eventos ou
informações que não são, necessariamente, experimentados: “De fato, a importância das
imagens fotográficas como o meio pelo qual cada vez mais eventos entram em nossa
experiência é, por fim, apenas um resultado de sua eficiência para fornecer
conhecimento dissociado da experiência e dela independente” (SONTAG, 2004, p.
172).
Se observada conforme o caminho da tecnologia, a descoberta da fotografia
passa pela criação da câmara escura; datas e episódios marcam ensaios retratados por
diversos historiadores que atribuem a invenção ao princípio ótico no século V (a.C.). À
Aristóteles pode ser referida a invenção através da observação da imagem ao sol durante
um eclipse parcial, projetado no solo em forma de meia lua e refletindo por pequenos
orifícios. A câmara escura era usada também como auxiliar ao desenho e à pintura no
século XIV. Experimentos foram sendo feitos ao longo do tempo e resultavam na
obtenção de nitidez cada vez maior das projeções e, neste percurso, nos séculos XV e
XVI a questão ótica já estava resolvida. O momento então era da busca por processos
químicos.

A principal pesquisa recaiu sobre um material conhecido na alquimia

renascentista chamado de sais de prata que muda com a ação da luz, ou seja, escurece ao
ser exposto ao sol. Avanços e pesquisas resultaram numa forma de estabilizar a prata
com uso da câmera escura. Movido à paixão por experimentos e pelo registro visual,
Joseph Nicéphore Niépce, militar francês, fez experiências com material litográfico
impresso e a câmara escura. Na primeira experiência, usou papel recoberto de cloreto de
prata exposto à câmara escura conseguindo uma imagem negativa e fraca fixando, em
partes, com ácido nítrico. Teve sucesso posterior, com o uso de betume branco da
Judéia, um verniz que tinha propriedade secante. Expôs uma das placas por 08 horas na
câmara escura e obteve a imagem do quintal da sua casa, em 1826, obtendo o que é
considerada a primeira fotografia do mundo pelo processo chamado de Heliografia.
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A partir daí, em conjunto com outro pesquisador, Louis Jacques Mandé
Daguerre, aperfeiçoa as técnicas através de estudos e experimentos. Concentram
esforços no estudo dos sais de prata expostos na câmara escura e placas de cobre
recobertas com prata polida e sensibilizadas sobre o vapor de iodo de modo a
transformá-las numa superfície fotossensível. Na chapa, era feita uma exposição, que
variava de 20 a 30 minutos, dentro de uma câmara escura. Para a imagem se tornar
visível havia necessidade de se converter o iodeto de prata em prata metálica com o
mercúrio, cujo vapor foi o primeiro sistema de revelação fotográfica comercial. Um
banho fixador dissolvia os halogenetos de prata não revelados e formava as áreas
escuras da imagem. Estava criada a Daguerreotipia, descoberta divulgada com alarde
pelos centros urbanos da época.
Depois de todos os avanços conseguidos na área da fotografia ainda faltava
tornar esta nova descoberta acessível a toda população. Este feito foi conseguido pelo
americano George Eastman, que revolucionou definitivamente a forma de se consumir
fotografia criando a KODAK. A criação de Eastman trouxe para a fotografia uma
situação muito diferente daquela até então existente: a partir do momento que as
câmeras foram simplificadas com a introdução dos rolos de filmes, a preocupação dos
fotógrafos se voltou mais para os motivos a serem fotografados do que a técnica. O
filme era feito pelas indústrias e inúmeros pequenos laboratórios o revelavam e faziam
as cópias. Além disso, era possível, desde, então qualquer pessoa adquirir sua câmera e
produzir suas fotos, transformando a concepção da figura do fotógrafo por meio da
popularização do dispositivo, tornando-o acessível a um grande número de pessoas.
Recentemente, essa popularização alcançou níveis espantosos, tanto no que diz
respeito às próprias máquinas, quanto ao que refere à impressão, compartilhamento e
circulação de imagens. O acoplamento das câmeras fotográficas aos smartphones,
passou a ser um dos componentes mais valorizados na propaganda, em geral, atrelado a
promessas de nitidez e velocidade. A velocidade apresentada nos aparelhos é, na
verdade, apenas uma extensão da velocidade como valor característico das sociedades
atuais e as inovações tecnológicas passaram a plasmar o gosto fotográfico e a câmera
frontal permite inserir o fotógrafo na fotografia. Assim, a fotografia deixa de ser o olhar
do fotógrafo e passa a ser ele próprio:
Uma sociedade se torna „moderna‟ quando uma de suas atividades
principais consiste em produzir e consumir imagens, quando imagens
que têm poderes excepcionais para determinar nossas necessidades em
relação à realidade e são, elas mesmas, cobiçados substitutos da
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experiência em primeira mão se tornam indispensáveis para a saúde da
economia, para a estabilidade do corpo social e para a busca da
felicidade privada (SONTAG, 2004, p. 170).

Fundamentalmente, a essência da produção de imagens de qualquer espécie são
o homem, o tema e a técnica. Em um cenário natural de pequeno ou grande âmbito, em
relação à natureza pura ou criada, tudo constitui a essência do visível fotográfico. A
imagem é o testemunho material e visual dos fatos aos ausentes da cena, ou seja, é pela
fotografia que alguém que não está em determinado local, num determinado momento
em que esteja ocorrendo um fato, poderá ter dele conhecimento.
Entre outros autores, Pierre Bourdieu (2005) fez uso da fotografia em diferentes
pesquisas. No artigo “O Camponês e a Fotografia”, apresenta a fotografia como
sociograma da vida dos camponeses franceses, na década de 1960. Refaz o percurso da
inserção da fotografia na vida dos camponeses mostrando sua importância para eternizar
momentos e demonstrar poder aquisitivo, formas de hierarquização na composição da
imagem. Expõe o momento em que o grupo com poder aquisitivo precisa inserir
elementos de destaque deste novo “viver”: se, de início, a fotografia servia para
eternizar casamentos, cerimônias e apontar os dois grupos e seus poderes econômicos
envolvidos na união, passou a revelar a importância da mulher e das crianças no registro
de família.
Em relação ao entendimento da fotografia enquanto expressão, Kossoy (2014)
afirma que as imagens têm preservado a memória visual do mundo, dos cenários, dos
eventos e das transformações. Sendo assim, a fotografia e seu conteúdo despertam
sentimentos diferentes. Para uns, afeto e ódio, para outros, meio de conhecimento e
informação. A fotografia ainda venceu barreiras metodológicas e passou a ser utilizada
como fonte histórica, mesmo em sociedades que valorizavam apenas a escrita como
forma de transmissão do saber e do conhecimento.
É preocupação do fotógrafo o tratamento estético e o recurso tecnológico, mas,
muito além disso, são dele os filtros documentais que demonstram a expressão pessoal,
seu estado emocional e suas atitudes. Por isso, imagens são representadas de formas
diferentes se consideradas bagagem cultural, sensibilidade e criatividade, carregando
um momento fragmentado e congelado e tornando-o uma possível segunda realidade.

Gostos, estética e fotografia.
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Pierre Bourdieu, tem grande parte de sua obra dedicada ao estudo da cultura, da
formação do gosto, do estilo e dos valores resultantes das condições de vida e, de forma
geral, do entendimento do papel da cultura na caracterização e conformação dos grupos
sociais. Para isso, desenvolve a noção de acomodações materiais e simbólicas e sua
ação sobre o indivíduo e sobre o grupo, além de tratar, por consequência, a relação de
interdependência que existe entre eles. Demonstra que o lugar ocupado na sociedade, a
posição social ou de poder, está relacionada à junção entre elementos materiais e
simbólicos com recorte na oportunidade histórica.
A sociedade é vista como uma estrutura que tem como determinantes as relações
materiais e/ou econômicas e simbólicas (status) e/ou culturais (escolares). Desta forma,
a posição de indivíduos e de grupos é resultante da distribuição de recursos e poderes
como capital econômico, cultural, social e simbólico. Sobretudo, o gosto e as práticas de
cultura são tratados pelo autor como somatórias de condições específicas e experiências
específicas vividas, que compõem este elemento dentro do processo individual e do
grupo, ou seja, a trajetória, em especial, a escolarização e as práticas socializadoras
Sobre o gosto, Bourdieu apresenta uma discussão que elimina o gosto como algo
íntimo, sedimentado, indiscutível e alicerça o conceito nas entidades que expedem a
cultura da sociedade capitalista, ora família, ora escola. Portanto, para o autor, o gosto é
resultado do aprendizado adquirido através de diferentes instituições. Elimina o dito
popular de que gosto não se discute, já que gosto representa modos de vida, estilos e
capital cultural e simbólico.
O gosto originado no estilo de vida reúne traços das informações manejadas por
uma pessoa, oriundas de preferências e distinções impostas no grupo, gerando prazer e
um conjunto harmonioso de correspondências.
Sobre a disposição estética, Bourdieu coloca como ponto de partida a própria
imposição provocada pela narrativa da obra que, de certa forma, exige um determinado
capital cultural para sua percepção enquanto obra.
A obra pode ser observada, mas sempre dentro de um contexto histórico e social.
Tem uma intenção do artista, mas também tem uma intenção da obra enquanto registro
condicionado ao modo de produção, à técnica e à intenção do observador. Desta forma,
a diferença entre quem entende e quem não entende esclarece as predisposições
necessárias para a distinção de classes. Como exemplo, cita membros de classes
populares que não têm facilidade de obter julgamento de uma obra de arte moderna, não
possuem capital cultural para tal.

ISSN 2177-336X

8667

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

18
Assim, o senso estético é, para Bourdieu, uma forma de distinção, tornando-se
manifestação dos sistemas de condicionamentos sociais e econômicos ou relacionados a
uma classe ou um grupo. A presença do senso estético faz com que o indivíduo ocupe
lugar privilegiado dentro do grupo, ou seja, serve como forma de classificação
individual ou do grupo que reafirma uma prática. A distinção evidencia-se, desta forma,
na presença ou não do senso estético. De diversas maneiras o autor ratifica essa
constatação com os resultados da pesquisa descrita na obra A distinção (2011). No
mesmo sentido os indicadores como nível de escolaridade, origem de classe social e
econômica, fazem com que os modos de produção se reforcem, conforme explicitado no
excerto:
Sabendo que a maneira é uma manifestação simbólica, cujo sentido e
valor dependem tanto daqueles que a percebem quanto daquele que a
produz, compreende-se que a maneira de usar bens simbólicos e, em
particular, daqueles que são considerados como os atributos da
excelência, constituiu um dos marcadores privilegiados da “classe” ao
mesmo tempo que o instrumento por excelência das estratégias de
distinção, ou seja, na linguagem de Proust, da arte infinitamente
variada de marcar as distâncias”. A ideologia do gosto natural opõe,
através de duas modalidades de competência cultural e de sua
utilização, dois modos de aquisição de cultura. (BOURDIEU, 2011,
p.65)

O julgamento estético, portanto, não é resultado de algo interior, de
sensibilidade, mas sim é uma aptidão social determinada a partir do capital cultural
adquirido individualmente. Da mesma forma que o conhecimento, a formação escolar e
a experiência social são elementos de caráter individual, o gosto também se encaixa
nesta definição. Assim, a expressão do gosto pode ser vista pela própria escolha dos
objetos de consumo e nesta expressão é que está revelada a diferença, o desnível, a
diversidade das práticas que formam a distinção dentre as classes.
Durante a realização da pesquisa que resultou na obra A Distinção, Pierre
Bourdieu coletou declarações dos entrevistados a respeito do que eles julgavam
fotografável e, lhes parecia, portanto, suscetível de ser constituído esteticamente (em
oposição ao que era excluído por sua insignificância, feitura, ou por razões éticas;
BOURDIEU, 2011, p. 38). A questão formulada nessa obra foi integrada ao
questionário respondido por 315 estudantes no âmbito do projeto de pesquisa “Práticas
Culturais dos Estudantes de Pedagogia”, com o objetivo de obter indícios sobre o
potencial de julgamento estético expresso pelos respondentes. A questão formulada era:
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“Com o tema a seguir, o fotógrafo teria chance de fazer uma foto...” e as opções
apresentadas para escolha era: bonita, feia, interessante ou insignificante.
Importante destacar que ao responder à questão os estudantes não contaram com
o auxílio de imagens, pois pretendia-se verificar a existência de uma ideia do tema préexistente, isto é, a ideia que os próprios sujeitos possuíam do que deve ou merece ser
fotografado. Tratava-se, portanto, de indagar sobre um valor estético, uma representação
existente em sujeitos possuidores de câmeras fotográficas acopladas a smartphones
acostumados a este tipo de registro, já caracterizados socioeconomicamente em outro
trabalho integrante deste painel. O quadro 1, reúne os temas apresentados e a
quantificação das menções obtidas por cada um deles para as opções bonita e feia.
Quadro 1- temas que resultariam em fotografias bonitas e feias
Temas

Um pôr do sol
Uma paisagem
Animais
Pinturas
Nuvens
Uma criança brincando
Um acidente de trânsito
Uma briga de mendigos
Um balcão de açougue
Pessoas feridas
Cenas de violência
Esportes
Uma dança folclórica
Mulher amamentando
Trabalhador realizando ofício
Monumento célebre
Beijo

BONITA
Mais
votado
265
253
228
222
221
209

Menos
votado

FEIA
Mais votado

Menos votado
1
0
4
1
0
5

1
3
5
8
3

187
157
213
191
0
1
2
4
5
10

Fonte: Questionário sobre práticas culturais dos estudantes do curso de Pedagogia. Elaboração da autora.

A incidência das respostas indica que o senso estético aproxima-se mais da
experiência comum do que de valores artísticos. O belo pode ser definido, formalmente,
a partir de certas características e formas presentes nos objetos. Desde Aristóteles, a
noção do que é belo reúne três atributos: ordem, simetria e proporção. Citado nos mais
antigos documentos de filosofia, o belo pode ser algo que harmonize olhos e ouvidos e
após século XVII, passou a ser usado como sistema de medida e avaliação para
classificar produções humanas.
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O conceito de ordem, primeiro elemento qualificador de belo, é a organização
dos elementos visuais - cor, forma e pinceladas - e suas relações e arranjos baseados
historicamente na geometria. A simetria que é a semelhança, a criação de um eixo, de
um espelho, é um recurso para produzir um objeto belo. Por último, o uso da proporção
como forma de comparar medidas, por exemplo, altura e largura, fazendo uso do
equilíbrio.
O feio, visto como antítese do belo é tudo que é desproporcional, desordenado e
assimétrico tendo como resultado a desorganização da forma, que apresenta
irregularidades morfológicas, distorção e desenho não convencionais.
Os resultados do Quadro 1 evidenciam que as respostas menos votadas como
bonitas coincidem com as respostas mais votadas como feias, com exceção de balcão de
açougue. As menos mencionadas como feias coincidem com as mais mencionadas
como bonitas (uma paisagem, um pôr do sol, animais, pinturas, nuvens, uma criança
brincando); no entanto, a feiura não estaria presente também em esportes, dança
folclórica, uma mulher amamentando o bebê, um trabalhador realizando seu ofício, um
monumento célebre e um beijo.
Nas indicações sobre o que é considerado bonito sobressaem-se os temas ligados
à natureza (que não são mencionados como passíveis de serem feios ou interessantes). A
classificação do que é feio também revela convicção e refere-se a situações humanas
não desejáveis: pessoas feridas, cenas de violência, acidente de trânsito e briga de
mendigos. No julgamento prevalecem as situações adversas ou positivas sem que seja
considerada a possibilidade de estetiza-las por meio de ângulos inusitados ou do
equilíbrio entre forma e proporção. O tema prepondera sobre a imaginação estética e
nem mesmo a tecnologia disponível parece contribuir para alterar o julgamento da
situação, prevalecendo a experiências sobre as imagens artísticas.
Quadro 2 - temas que resultariam em fotografias interessantes ou insignificantes
Temas

Ritual religioso
Multidão
Esportes
Cemitério de sucata
Monumento célebre
Trabalhador ofício
Natureza morta
Casca de árvore
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Mais votada
214
194
191
180
187
170
166
162

INSIGNIFICANTE

Menos
votada

Mais votada

Menos
votada

0

5
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Dança folclórica
Desfile modas
Armação metálica
Por do sol
Paisagem
Pessoas feridas
Animais
Cenas de violência
Balcão de açougue
Corda
Armação metálica
Pé de couve
Criança brincando
Pinturas

149
124
116
36
42
48
57
60

0
1
5
177
174
131
121
2
5

Fonte: Questionário sobre práticas culturais dos estudantes do curso de Pedagogia. Elaboração da autora.

As indicações sobre as imagens interessantes indicam que, de modo geral, o
senso estético está presente quando os entrevistados citam rituais religiosos.
Interessante são manifestações sobre o que é curioso em exemplos nem sempre
cotidianos. Interessante é algo que inspira simpatia, que merece atenção e provoca
curiosidade. Nos rituais, símbolos, músicas, falas, etapas, cerimoniais e vestimentas
podem ser notadas e aspectos emocionais como a fé podem interferir no resultado. Já o
esporte rende belas fotos pela imagem corporal. O movimento do atleta, a conquista, a
valorização da saúde e da qualidade de vida estão presentes e podem ser apreciadas
diariamente em veículos de comunicação. O cemitério de sucatas, que num primeiro
momento, tem um direcionamento oportuno se remetermos ao senso de sustentabilidade
que é pauta das discussões em todos os colégios e instituições de ensino. Também é
uma referência constante em produções artística, tais como a aberturas de novelas.
No que se refere ao que é julgado insignificante, ou seja, desprovido de característica e
atributos extraordinários, tais como um pé de couve, balcão de açougue ou uma corda, a escolha
parece levar mais em conta a função do objeto e seus usos habituais e não suas possibilidades
imagéticas ou fotográficas.

Conclusões

O potencial artístico dos temas parece não ser relevante para o grupo
prevalecendo no julgamento as experiências sobre o tema, associadas aos espaços social
e escolar. As disposições, que incluem a percepção do mundo social, apreciação de
gostos, preferências e escolhas parecem estar mais atreladas à reprodução da condição
de vida do que às possibilidades criativas e estéticas. Pode-se dizer que a apresentação
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dos temas gerou respostas reveladoras de critérios que subordinam a forma à função ou,
dito de outro modo, dificuldades “para constituir esteticamente objetos quaisquer”
(BOURDIEU, 2011, p. 42). Nesta perspectiva, as diferentes trajetórias sociais
resultariam da relação entre características de condição econômica e social, estilos de
vida e práticas, produtos classificáveis e julgamentos. Uma disposição geral,
sistemática, que diante das necessidades e das condições de aprendizagem faz com que
os esquemas sejam idênticos ou convertidos ao mesmo tempo em bases de uma prática
e também alicerces para novos estilos de vida. Para Bourdieu (2014), as práticas
constituem o estilo de vida numa expressão sistemática da existência, de preferências
(também sistemáticas) e das necessidades. Deste modo, a estética e a narrativa
encontrada nas escolhas dos sujeitos definem características eleitas conforme as
disposições e trajetórias individuais. Compreende-se que vários aspectos de formação
individual que compõem as reações e percepções diante de uma ideia de fotografia.
Sabe-se também que o elemento registrado é fruto da observação de um indivíduo que
compõe o instante definindo-o, registrando na vertente escolhida, influenciado pela
construção do seu próprio ser.
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PRÁTICAS DE LEITURA: UMA QUESTÃO QUE PERPASSA A
FORMAÇÃO DO PEDAGOGO

Aline Ramiro da Silva
Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Biociências de Rio
Claro/UNESP
Resumo: Este artigo tem por objetivo principal apresentar algumas considerações
referentes à pesquisa, que resultou em dissertação de Mestrado (SILVA, 2015) e integra
o projeto Práticas Culturais e formação de professores, desenvolvida com financiamento
da FAPESP. Destaca-se que esse trabalho acadêmico objetivou mapear as práticas
culturais, sobretudo, as práticas de leitura de estudantes de uma universidade pública
situada no interior do estado de São Paulo, cotejando-as com a bibliografia analítica
sobre cultura escolar, de modo a compreender como ocorre a apropriação dos
conhecimentos profissionais pelos graduandos. a obtenção dos dados qualitativos,
houve a realização de entrevistas semiestruturadas sobre as práticas pessoais de leitura
aplicada a vinte e quatro estudantes, doze do período diurno e doze do período noturno.
Destaca-se que tanto a elaboração do questionário quanto a construção do roteiro de
entrevista apoiam-se, principalmente, nas contribuições de Pierre Bourdieu e Daniel
Roche. Verificou-se que a leitura em redes sociais, sobretudo no facebook, é
predominante e, mais do que comunicação e entretenimento, os estudantes também o
utilizam como principal meio de obter informações, juntamente com o acesso aos
portais. Além disso, contatou-se que a prática de leitura está restrita às atividades
obrigatórias, referentes ao trabalho ou à graduação. Esse fato parece indicar que essa
prática está muito mais relacionada à leitura formal, vinculada à escola, do que com o
gosto de ler.
Palavras-Chave: formação de professores; curso de pedagogia, práticas de leitura.
Introdução

Este artigo tem por objetivo principal apresentar algumas considerações
referentes à pesquisa, que resultou em dissertação de Mestrado (SILVA, 2015) e integra
o projeto Práticas Culturais e formação de professores, desenvolvida com financiamento
da FAPESP. Destaca-se que esse trabalho acadêmico objetivou mapear as práticas culturais,
sobretudo, as práticas de leitura de estudantes de uma universidade pública situada no interior
do estado de São Paulo, cotejando-as com a bibliografia analítica sobre cultura escolar, de modo
a compreender como ocorre a apropriação dos conhecimentos profissionais pelos graduandos.

Com relação ao referencial teórico-metodológico utilizado, aponta-se a
perspectiva da cultura escolar assim como as contribuições dos estudos desenvolvidos
pelos autores dessa área sobre práticas culturais, baseadas, sobretudo, nas proposições
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dos pesquisadores Antonio Viñao Frago, Augustín Escolano Benito, Daniel Roche, José
Mario Pires Azanha, Michel De Certeau, Pierre Bourdieu, Roger Chartier, entre outros.
Para o desenvolvimento da pesquisa, além das investigações documentais, foi
realizado o mapeamento a partir de dados quantitativos provenientes do questionário
socioeconômico da Fundação que realiza concursos públicos e vestibulares respondido
por quatrocentos alunos, sendo duzentos do período diurno e duzentos do período
noturno, cujo período compreende os anos entre 2010 e 2013. Dentre as vinte e nove
perguntas que constituem esse material e que abordam questões como, por exemplo,
estado civil, localização da residência, ano de conclusão do Ensino Médio, profissão,
entre outras, foram selecionadas nove que permitiram a caracterização dos estudantes:
sexo, cor de pele, idade, exercício de atividade remunerada, renda mensal familiar,
escola em que cursou o Ensino Fundamental, escola em que cursou o Ensino Médio,
nível de instrução do pai e nível de instrução da mãe.
O segundo procedimento para coleta e análise de dados quantitativos ocorreu a partir da
construção e aplicação de questionário sobre práticas culturais respondido por trezentos
e quinze estudantes do curso de Pedagogia, com questões acerca do consumo cultural.
De maneira geral, as perguntas englobaram temas acerca das atividades cotidianas, tais
como consumo alimentar, vestuário, lazer, mobiliário, gostos e preferências musicais,
cinema e programas de televisão. Entretanto, tendo em vista o objetivo da pesquisa,
priorizou-se as questões que, direta ou indiretamente, demonstraram potencial analítico
sobre as práticas culturais e, principalmente, sobre as práticas de leitura.
Por fim, para a obtenção dos dados qualitativos, houve a realização de
entrevistas semiestruturadas sobre as práticas pessoais de leitura aplicada a vinte e
quatro estudantes, doze do período diurno e doze do período noturno. Destaca-se que
tanto a elaboração do questionário quanto a construção do roteiro de entrevista apoiamse, principalmente, nas contribuições de Pierre Bourdieu e Daniel Roche.
Tendo em vista essas informações, a elaboração deste artigo, incide sobre um
recorte da pesquisa mais ampla, com a finalidade de apresentar, num primeiro momento
e de maneira sintética, a caracterização dos estudantes do curso para, em seguida,
apresentar dados oriundos dos outros dois instrumentos de modo relacional, com a finalidade
de mapear as atividades culturais, analisando, sobretudo, as práticas de leitura.

A partir dos dados empíricos referentes aos quatrocentos alunos ingressantes no curso
obtidos através do questionário socioeconômico, foi possível verificar, entre outros
fatores, diferenças entre os períodos. Entretanto, apesar da distinção, tendo em vista os
índices majoritários, características puderam ser identificadas. Constatou-se que a
presença do sexo feminino é predominante, a maioria dos estudantes se declara branca,
a faixa etária é jovem, correspondendo a dezessete e dezoito anos no ano de ingresso,
mais da metade declaram não exercer atividade remunerada, a renda mensal familiar
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preponderante é baixa, a escola mais frequentada na educação básica é a pública e, por
fim, a maioria possui família escolarizada com a certificação do Ensino Médio.
Em linhas gerais, essa caracterização tornou possível o conhecimento sobre quem é o
estudante do curso de Pedagogia e, além disso, ofereceu subsídio para a compreensão
dos resultados oriundos dos dois instrumentos: questionário sobre práticas culturais e
realização de entrevista sobre prática de leitura.
Com relação ao questionário sobre práticas culturais, é possível reiterar que
participaram dessa etapa da pesquisa trezentos e quinze alunos, sendo cento e quarenta e
nove do período diurno e cento e sessenta e seis do período noturno. Dentre esses,
foram entrevistados vinte e quatro estudantes.
Dentre as vinte e cinco questões que compõem o questionário, foram selecionadas duas
para a elaboração desse artigo: entre as atividades listadas abaixo, quais são aquelas que
você pratica frequentemente, raramente e aquelas que você nunca pratica e assinale os
meios que você utiliza para obter informações. Sublinha-se que a apresentação dos
resultados obedecerá essa ordem bem como as possíveis articulações com os dados
oriundos da entrevista sobre leitura.
Primeiramente, com o propósito de mapear as práticas culturais dos estudantes,
apresenta-se o quadro que reúne as quinze atividades disponibilizadas aos estudantes
para serem assinaladas conforme a frequência. As respostas foram organizadas em
ordem decrescente a fim de favorecer alguns apontamentos.
Quadro 1 - Entre as atividades listadas abaixo, quais são aquelas que você
pratica frequentemente, raramente e aquela que você nunca pratica.
ATIVIDADES

FREQUENTEMENTE

RARAMENTE

NUNCA

NR

INTERNET

294

19

0

2

LEITURA

268

45

1

0

ATIVIDADES

246

79

6

2

PASSEIO

228

59

8

2

TELEVISÃO

168

130

15

2

CAMINHADA

142

143

27

2

CINEMA

127

173

14

1

ESPORTE

79

174

59

3

VIAGEM

73

221

20

0

COMPRAS

66

191

55

1

SHOWS

66

191

55

1

DANÇA

55

151

108

1

INSTRUMENTO MUSICAL

36

60

217

2

TEATRO

30

206

77

0

ARTESANATO

31

117

163

2

DOMÉSTICAS

Fonte: Dados obtidos a partir do questionário sobre práticas culturais, tabulados pela profª Eduarda Escila
Lopes e organizados pela pesquisadora.
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Diante do quadro, observa-se que as práticas de instrumento musical, artesanato e dança
são bem pouco executadas pelos estudantes. A frequência ao teatro também é bem
pequena. Ir a shows, compras, viagem e esportes aumentam um pouco, quando
comparadas a essas atividades anteriores, mas atingem, aproximadamente, uma média
de 22,5%, um valor ainda reduzido.
Já o cinema e a caminhada são atividades um pouco mais praticadas pelos alunos, pois
quase metade dos respondentes faz essa declaração e poucos alunos afirmam que nunca
praticam. Destaca-se que o cinema é a segunda prática realizada fora de casa, depois de
passeio, que envolve investimento financeiro mais executado pelos alunos. Esse dado
particular aproxima-se de investigações mais amplas. Por exemplo, a pesquisa intitulada
“Panorama Setorial da Cultura Brasileira”, elaborada por Jordão e Alluci (2014),
analisou os consumidores da cultura, realizando 1620 entrevistas nas cinco regiões do
país e constatou que na região sudeste a atividade mais realizada fora de casa é o
cinema.
Ainda segundo essa investigação, as atividades que podem ser exercidas no lar são bem
mais frequentes, como assistir à televisão. Ao observar a posição que essa prática ocupa
no quadro acima, nota-se que essa atividade é assinalada por mais da metade dos
respondentes. Entretanto, está bem aquém das três atividades mais praticadas: internet,
leitura e atividades domésticas.
As posições de destaque que a internet e a leitura ocuparam nesse mapeamento são
priorizadas para análise, tendo em vista o objetivo do trabalho e a relação identificada e
entre essas duas práticas no desenvolvimento desta pesquisa.
Embora a leitura tenha sido citada por muitos alunos, duzentos e sessenta e oito
estudantes, problematiza-se o número daqueles que apontaram que raramente leem, ou
seja, quarenta e cinco. Esse dado é preocupante, sobretudo, por se tratarem de alunos
que cursam uma graduação que privilegia a leitura como uma importante prática
acadêmica. Além disso, problematiza-se também qual é a concepção de leitura que os
estudantes têm, ao observar as assinalações daqueles que afirmam que leem
frequentemente e que leem raramente, tendo em vista que não houve qualificação
expressa no questionário sobre essa atividade.
A partir desses dados, as entrevistas procuraram descrever e qualificar as práticas
numericamente mais expressivas, inquirindo sobre o que os estudantes leem, num
primeiro momento e, em seguida, como eles leem e, por fim, hábitos de compra de livro
e armazenamento de materiais escritos. Entretanto, para a elaboração desse artigo
priorizou-se as questões relacionadas ao que os estudantes leem. Desse modo,
selecionou-se as seguintes questões: Você leu hoje? O que você leu? Tendo em vista
suas atividades de rotina, relate aquelas que exigem o ato de ler. Quais são os textos
acadêmicos preferidos? E quais são os textos lidos no ensino básico?
A partir das respostas dos estudantes, mais especificamente sobre a pergunta que
envolveu atividades de leitura realizadas naquele dia, nota-se que a leitura em redes
sociais, sobretudo, no facebook e em e-mails é apontada de forma expressiva por
dezenove estudantes, permitindo inferir que trata-se de prática com forte presença no
cotidiano das pessoas e que se presta a diferentes objetivos, entre eles, a comunicação.
Eu li, eu li um trabalho que eu fiz. Eu tive que fazer umas questões, li o
trabalho, li coisas no facebook (Estudante 4).
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Plano nacional da educação 2001, 2007, 2014, algumas coisas da LDB, da
constituição, os slides do seminário, anotações, os seminários das outras
colegas […] e-mail, facebook bastante (Estudante 16).

Constatou-se que dentre os vinte e quatro estudantes entrevistados, quatorze trabalham,
dez somente estudam e, dentre esses, cinco são alunos bolsistas. Observa-se que apenas
uma estudante do período noturno, dentre os doze entrevistados, não trabalha ao passo
que nove estudantes do período diurno dedicam-se exclusivamente às atividades
acadêmicas. Esse dado é importante porque pode levar à incidência maior de alguns
tipos de leitura.
No meu dia a dia eu acho que o tempo inteiro, eu acho não, eu tenho certeza,
no meu trabalho, eu trabalho em um local que o tempo inteiro eu tenho que
ler, sempre tem atualizações, toda a hora tem coisa nova, informações,
inclusive que eu tenho que buscar porque senão eu não consigo nem fazer os
meus atendimentos. Fora as aulas que me exigem isso no período da tarde,
porque de manhã eu trabalho e a tarde também exige a leitura (Estudante 1).
No meu serviço mesmo eu tenho que ler bastante, porque tudo que eu faço lá
eu tenho que ler muito. Só, tirando isto depois, só da faculdade mesmo
(Estudante 20).

Quanto à prática de leitura como uma atividade não obrigatória, ou seja, que não
é exigida nem pela universidade e nem pelo trabalho, cinco alunos apontaram a leitura
de diferentes gêneros textuais, como por exemplo, romance e história em quadrinho e
um estudante mencionou a leitura de textos teóricos não exigidos pela graduação.
O restante apontou leituras acadêmicas e/ou leituras relacionadas ao trabalho ou feitas
via internet. Destaca-se também que quatro alunos afirmaram que não leram nada
quando questionados sobre a leitura realizada no dia da entrevista.
Tendo em vista a questão que abordou os textos acadêmicos preferidos pelos
estudantes, foi possível a organização das respostas em quatro blocos distintos.
O primeiro conjunto é caracterizado pelo número de citações dos nomes de autores,
sem, contudo, identificar o título do texto ou o livro como a pergunta enunciava, já que
se pôde verificar nas respostas dos estudantes a menção de, no mínimo, o nome de um
autor. O argumento utilizado pela maioria dos estudantes para a não identificação da
obra foi a memória.
Vigotsky, que me marcaram, Luria, Leontiev, ai, eu gosto de Paulo Freire, o
que mais, Foucault que a gente está estudando agora, é bem interessante
mais ou menos isso. (Estudante 8).

O segundo agrupamento refere-se à nomeação dos títulos sem a identificação do autor.
Oito estudantes, dentre os vinte e quatro, mencionaram um texto cada.
Eu me identifiquei com bastante, mas eu posso dizer o que eu mais me
identifiquei até o presente momento foram o livro “As cem linguagens da
criança”, gostei também do Rousseau […]. (Estudante 5).

O terceiro bloco, identificação do texto e autor, constata-se que sete estudantes
fizeram essa menção.
Da faculdade, assim, não tem nenhum livro que me marcou, acho que o livro
que me marcou acho que era o “Emílio”, do Rousseau (Estudante 20).
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Por fim, há a identificação da área, e, às vezes, não há especificação de título ou
autor pertencente a ela. Seis estudantes citaram Psicologia, três citaram História da
Educação, um apontou Filosofia e um indicou Educação Ambiental.
Ai, e agora, eu preciso... Ah eu gostei bastante dos textos, é de psicologia eu
acho legal, era algo que eu não tinha muito contato e assim eu achei bem
interessante. Agora eu não vou lembrar nome de autor assim específico
(Estudante 7).

Outro dado relevante refere-se aos livros que foram lidos no ensino básico, aqueles que
marcaram a vida do estudante e também aqueles que não marcaram tanto, mas que
foram lidos. De acordo com a citação de livros por cada aluno foi possível identificar
que dezesseis alunos mencionaram até três livros, três estudantes elencaram cinco, duas
estudantes citaram seis livros, uma estudante citou mais do que seis e duas não
lembraram o nome de nenhum.
Sim, eu acho que mais, o pro vestibular, que acho que até caiu no vestibular,
“Cortiço”, “Vidas secas”, esses que eu me lembro (Estudante 16).
No ensino fundamental foi meio tenso porque não tinha muita leitura, eram
leituras meio obrigatórias, eram não sei. Eram livros chatos, não eram livros
legais para a idade, por exemplo, a professora só pegava um livro indicado
por tal autor e beleza, colocava lá. Hoje, porque eu “tô” dizendo isso,
porque no estado eles estão lendo “O diário de um banana”, eu acho muito
legal, tipo bastante apropriado pra série. E, na minha escolaridade, eu não
peguei esses tipos de coisa, eram uns textos meio chatos assim e tal. Mas um
texto, um livro que marcou o ensino fundamental foi o “Mistério dos cinco
estrelas”, tudo coleção vaga lume... É, acho que mais esse “O Mistério do
cinco estrelas”, tem também “Viagem à terra do sol”, esse eu lembro mais
ou menos, acho que foram esses dois no ensino fundamental. No ensino
médio eu gostei das Memórias... “Memórias do sargento de milícias”, “Dom
Casmurro”, eu acho que foram esses, assim, de leitura obrigatória foram
esses. “O menino que adivinhava”, que era uma história meio bobinha, sei
lá, eu me diverti, mas era uma história meio bobinha [...] (Estudante 3) .

A maioria dos títulos dos livros sugere, considerando o enunciado da questão e o
conteúdo das entrevistas, que grande parte das leituras apontadas pelos estudantes está
vinculada ao processo de escolarização, a objetivos estritamente escolares. Nessa
perspectiva, mesmo considerando a relevância da memória para essa questão, constatase que a prática de leitura anterior ao ingresso no curso foi bastante reduzida, por
exemplo, os livros que compõem a lista de vestibular, considerada em pesquisas como
importante elemento mediador da leitura, apresentaram-se com pouca influência para
essa atividade.
Livros de coleções, tais como “Primeiro beijo” e “Vaga-lume”, foram citados sem ser
nomeados. Nome de autores, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Júlio Verne,
José de Alencar e Eva Furnari também foram mencionados por alguns alunos, sem,
contudo, serem identificados os títulos das obras. Além disso, um estudante, já formado
em outra licenciatura, apontou os livros didáticos sobre ciências e química, indicando os
autores Usberco e Salvador.
É importante mencionar que três estudantes apontaram a leitura de best- sellers, “O
Senhor dos anéis”, “O Hobbit”, “Crepúsculo” e “Harry Potter”, já que também
considerados como mediadores da leitura, também não foram mencionados em grande
proporção pelos alunos.
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De maneira geral, ao cotejar os dados referentes às leituras realizadas na graduação e no
ensino básico, verifica-se que apesar da dificuldade semelhante apresentada pelos
estudantes em lembrar o nome dos textos, há uma inversão nas indicações, visto que há,
sobre as leituras realizadas no ensino fundamental, um número maior de títulos citados
do que na graduação, e, por outro lado, a quantidade de autores mencionados é menor
no ensino básico e muito significativa no ensino superior. Destaca-se, por exemplo, que
durante uma entrevista, um estudante afirmou, sobre os textos da graduação e sobre os
entraves para mencionar títulos “[…] é muita coisa solta” (Estudante 6). Além disso,
pode-se inferir que as leituras realizadas no curso de graduação parecem estar muito
mais associadas a aspectos formais do que relacionadas à recepção de obras
desconhecidas, à aproximação do pensamento do autor, distanciando-se de uma leitura
autônoma e significativa.
Destaca-se que para Chartier (1998, p. 152)
[…] a relação da leitura com um texto depende, é claro, do texto lido, mas
depende também do leitor, de suas competências e práticas, e da forma na
qual ele encontra o texto lido ou ouvido. […] O texto implica significações
que cada leitor constrói a partir de seus próprios códigos de leitura, quando
ele recebe ou se apropria desse texto de forma determinada.

Entende-se que esse “código de leitura” é muito mais do que aprender a ler, visto que
envolve os modos de percepção e acesso às postulações do outro, do autor do texto
(CHARTIER, 1998, p.152). Observa-se, então, um entrave, tendo em vista as
explanações sobre as práticas de leitura dos estudantes anteriores ao ingresso no curso e
também no decorrer dele. Verifica-se que o gosto de ler, a predisposição e recepção,
numa perspectiva ativa, do pensamento objetivado no livro, estão muito mais associados
ao processo de escolarização, caracterizado por uma formalidade defasada no que
concerne à leitura, como apontaram os alunos no decorrer das entrevistas, do que com a
familiaridade pessoal, particular, porque esse aprendizado exige muito esforço.
Nessa perspectiva, se a escolarização básica não conseguiu produzir a necessidade de
uma leitura mais densa, essa questão precisa ser investigada no âmbito do ensino
superior. Partindo do pressuposto de que o esforço é desencadeado pela necessidade,
indaga-se se esse curso de graduação, no decorrer de seus quatro anos, contribuiu para a
construção dessa necessidade que é essencial, seja na posição de aluno de graduação ou
exercendo o ofício docente.
Gráfico 1- Meios para obter informações
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Fonte: Dados obtidos a partir do questionário sobre práticas culturais, tabulados pela profª Eduarda Escila
Lopes.

Semelhante ao quadro sobre as práticas culturais, nota-se que, diante deste gráfico, a
internet é o principal meio que os estudantes declaram para obter informações, seguida
da televisão, dos livros, dos jornais e das revistas. Para complementar essa análise, serão
apresentados dados mais específicos advindos da questão presente no roteiro de
entrevista sobre a forma de acessar notícias.
Nesse sentido, é relevante apontar que no decorrer das entrevistas, um número
considerável de alunos afirmou que o acesso a facebook, seguido dos portais, como por
exemplo, UOL, Terra e G1, é a principal forma de acessar notícias. Considera-se,
portanto, que esse dado pode estar relacionado a uma estatística mais geral.
Recentemente, foi apresentada uma pesquisa através do jornal Folha de São Paulo no
dia 23/06/2015, divulgando que, segundo o relatório sobre Jornalismo Digital, os
brasileiros, quando comparados a cidadãos de outros países, lideram o acesso a
facebook como meio de obter informações, correspondendo a uma média de 70%
diante da média de 41% referente a outras nações.
Às vezes são notícias que vejo no facebook, às vezes eu entro em algum
portal. Eu leio bastante no G1. (Estudante 7).
Não, geralmente são sites de entretenimento mesmo, às vezes estão dando
alguma notícia, a gente vai… (Estudante 14).

Cinco estudantes declararam o acesso a sites específicos de jornais, por exemplo, Folha,
Tribuna, Estadão.
“Estadão”, “Estadão” é o top, sempre esse. De vez em quando “A carta
capital”, tem um site que publica, digamos que são artigo de opinião, que é o
“Pessegadoro”… às vezes o site da “Veja”, da “Superinteressante”, do
“Mundo curioso” e afins. (Estudante 3).
Portais também, mas eu sempre entro no da Folha, eu sempre tô entrando
em sites de jornais também pra ver o que está acontecendo. (Estudante 24).

Quatro estudantes apontaram a leitura de jornal impresso e apenas uma aluna apontou a
leitura de revista impressa.
Jornal, que é a Tribuna ,eu prefiro também… em papel. (Estudante 12).

A televisão, assim como se destacou na pergunta do questionário sobre os meios para
obter informações, também foi citada por nove alunos como meio de acessar notícias,
mas em nenhuma entrevista foi mencionada isoladamente, conforme apontam alguns
estudantes:
Vejo pela televisão, mas é mais pela internet. (Estudante 4).
Na internet e na TV, eu assisto alguns jornais, na TV geralmente de manhã.
(Estudante 7).

Conclusões
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A partir dos dados obtidos e analisados, pôde-se identificar, com relação ao
mapeamento efetuado sobre práticas culturais, que a maioria das atividades que foram
apresentadas aos estudantes, de maneira geral, é pouco executada. Observa-se que esse
dado particular relaciona-se com o resultado obtido através da pesquisa realizada a nível
nacional por Jordão e Alluci (2014). Segundo as pesquisadoras “o consumo de
atividades culturais é realidade ainda distante da maior parte dos brasileiros”
(JORDÃO; ALLUCI, 2014, p. 98).
Outrossim, compreende-se que, as informações referentes à renda e ao exercício de
atividade remunerada, por exemplo, podem indicar que fatores como dinheiro e tempo
disponível precisam ser levados em consideração nas análises. Ainda que os dados
provenientes do questionário socioeconômico apontaram que a maioria dos alunos,
antes de ingressar na universidade, não trabalha, quatorze estudantes, dos vinte e quatro
estudantes entrevistados, declararam que exercem atividade remunerada.
Assim como as outras atividades culturais, a prática de leitura também é influenciada
pela origem familiar, calcada em hábitos e práticas. Entretanto, ela se difere
consideravelmente por estar estritamente vinculada ao processo de escolarização e,
desse modo, é evidente a influência da escola sobre essa prática nos discursos dos
alunos.
Conclusões
Essa constatação associada às analises aqui efetuadas sobre a prática de leitura dos
estudantes indicam a necessidade urgente de debates e ações qualificados para a
formação inicial no curso de Pedagogia, visando a criação de estratégias capazes de
favorecer a esse perfil de estudantes mecanismos para a apropriação dos conhecimentos
profissionais.
Outrossim, a partir dessa pesquisa foi possível identificar algumas tendências
relacionadas à prática de leitura dos estudantes.
Segundo os dados e as análises realizadas, é indiscutível que a leitura ocupa um lugar
privilegiado no cotidiano dos estudantes. Entretanto, é imprescindível caracterizá-la.
Verificou-se que a leitura em redes sociais, sobretudo no facebook, é predominante e,
mais do que comunicação e entretenimento, os estudantes também o utilizam como
principal meio de obter informações, juntamente com o acesso aos portais.
Além disso, contatou-se que a prática de leitura está restrita às atividades obrigatórias,
referentes ao trabalho ou à graduação. Esse fato parece indicar que essa prática está
muito mais relacionada à leitura formal, vinculada à escola, do que com o gosto de ler.
Esses dados também permitem indicar que a leitura, entendida como comunicação, pode
estar causando impactos nos cursos de nível superior, e quando se trata de formação de
professores precisam ser investigados com mais urgência, principalmente quando há a
preocupação com a qualidade do ensino na educação básica, e, em especial, com os
primeiros anos da alfabetização, que são fundamentais para a aprendizagem da leitura.
De maneira geral, os resultados e análises apontam que é preciso desenvolver a
necessidade da leitura nos estudantes bem como sua aprendizagem de modo autônomo e
significativo. Tendo em vista que o futuro professor da educação infantil e dos anos
iniciais da educação básica é originário da escola pública e que, provavelmente, é esse
espaço o seu destino profissional, o ensino superior é o nível de formação que muito
carece de investimento e transformação em prol da qualidade da educação.
REFERÊNCIAS
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora

ISSN 2177-336X

8681

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

32
Unesp, 1998.
JORDÃO, Gisele; ALLUCCI, Renata Rendelucci. Panorama Setorial da cultura
brasileira 2013-2014. São Paulo: Allucci & Associados Comunicações, 2014.
SÁ, Nelson de. Brasil lidera em pagamento por notícia on line. Folha de São Paulo, São
Paulo, 23 de jun. 2015, Primeiro caderno, p.14.
SILVA, Aline Ramiro da. Práticas de leitura de estudantes do curso de Pedagogia:
entre apropriações e formalidades.. 2015. 132f. Dissertação (Mestrado em Educação)Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2015. Disponível em:
<http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/134134/000857050_20181001.pdf?
sequence=1>. Acesso em: 26 fev.2016.

ISSN 2177-336X

8682

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

PRÁTICAS E CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DE PRPOFESSORES NO
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS

O debate acerca do currículo e da formação de professores da educação básica constituise uma questão relevante no campo da didática. Este painel apresenta três pesquisas
realizadas por docentes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba –
UEPB, no contexto da educação básica perpassando a Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A primeira pesquisa investiga as
concepções de professoras de educação infantil sobre currículo e se as propostas
pedagógicas das instituições estão ancoradas nos princípios das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI. A segunda analisa os desafios da
formação docente em Educação Ambiental (EA) e a terceira objetiva contribuir para a
formação docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A metodologia teve como
base a abordagem qualitativa. O lócus das pesquisas foi instituições públicas municipais
do Estado da Paraíba e envolveu professores das três etapas da educação básica. Os
resultados evidenciaram que o currículo e o planejamento na Educação Infantil é uma
decisão centralizada, portanto destitui os professores de autonomia exigindo uma
politica de formação continuada pontual; os desafio da formação docente em Educação
Ambiental se constituem na ausência de politica institucional para a inserção dessa
temática na formação inicial e continuada de professores. Por fim, a predominância de
um conteúdo emergente surge como desafio à formação inicial e continuada de
professores da EJA, no âmbito acadêmico dos cursos de licenciatura, para além da
Pedagogia.
Palavras-chave: Currículo. Formação de Professores. Educação Básica.
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FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ENTRE
DESAFIOS E SONHOS DA ESCOLA SUSTENTÁVEL
Maria Gorete Cavalcante Pequenoi
Resumo
A Educação Ambiental (EA), um componente essencial e permanente da educação
brasileira, deve compor os currículos de todos os níveis e modalidades de ensino,
inclusive da formação docente. Como parte desse processo a política para escolas
sustentáveis se propõe a estabelecer diálogos entre o currículo, a gestão e o espaço
físico. Contudo, essa dimensão ainda não é considerada na maioria dos cursos de
formação de professoras/es da educação básica. Este artigo se propõe a analisar os
desafios da formação docente em EA, nesse contexto, e os sonhos de professoras/es
para tornar a escola um espaço sustentável, a partir de um recorte da pesquisa realizada
no âmbito do Programa de Iniciação Científica no Curso de Pedagogia da Universidade
Estadual da Paraíba. Essa pesquisa, de cunho qualitativo, nos moldes da pesquisa
participante, foi realizada em uma escola pública municipal de Campina Grande-PB, no
período 2014-2015, envolvendo professoras/es da educação infantil e ensino
fundamental. Os principais desafios à formação docente em EA, evidenciados
relacionam-se às ausências: de política institucional no ensino superior que promova a
inserção da temática ambiental na formação inicial; de uma política de formação
continuada em EA, no contexto da educação básica; e de espaços coletivos que
promovam o diálogo e a participação no âmbito da escola. Dessa forma, a
transformação da escola em um espaço sustentável é um “sonho possível” que exige
mudanças na forma de organização dos espaços e tempos da escola e nos processos de
formação inicial e continuada de professores/as. Um processo que exige a "reinvenção
da escola", a partir de processos de mobilização e participação para a efetivação do
sonho de uma escola sustentável e "solidária, onde todos se envolvam com o mesmo
propósito: o aluno" (P. 5).
Palavras-chave: Formação Docente. Educação Ambiental. Escola Sustentável.
1 - Introdução

A crise ambiental contemporânea como reflexo do atual modelo de sociedade
que nos condiciona a um determinismo social, político, ideológico com implicações na
qualidade de vida e na condução de sonhos, atividades e projetos. Conforme Boff
(1999), o sintoma mais doloroso desse processo é o fenômeno de descuido e descaso
pela vida, cujas consequências demandam mobilização e envolvimento dos diversos
setores da sociedade, e, principalmente, da educação.
A Educação Ambiental - EA, nesse contexto, tem como foco a transformação
das relações estabelecidas entre as sociedades humanas e destas com o ambiente uma
vez que a sociedade não é um ente separado dessas relações. Por isso além da mudança
ética precisamos constituir, coletivamente, projetos políticos com intenções claras no
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sentido de "superar e transformar as relações que constituem essa sociedade e, portanto,
a nós mesmos" (LOUREIRO, 2009, p. 13).
Nessa perspectiva, como uma dimensão do processo educativo, a E A é
regulamentada pela Constituição Federal de 1988 e pela Política Nacional de Educação
Ambiental – PNEA como “um componente essencial e permanente da educação
nacional", que deve ser desenvolvida no âmbito dos currículos de todos os níveis e
etapas da educação. E para a efetivação desse direito também determina sua inclusão
nos currículos da formação de docentes - inicial e/ou continuada - em todos os níveis e
áreas do conhecimento, ao propor, no Art. 8º, que a capacitação de recursos humanos
deve voltar-se para “a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização
e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades” (BRASIL, 2005).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a EA reafirmam essa determinação,
em seu Art.11, ao propor que "a dimensão socioambiental deve constar dos currículos
de formação inicial e continuada dos profissionais da educação (...)". E no parágrafo
único reafirma a necessidade dos professores em atividade receberem "formação
complementar em suas áreas de atuação, como forma de atender aos princípios e
objetivos da EA". (BRASIL, 2012).
Entretanto, apesar desse marco regulatório a inclusão da Educação Ambiental no
ensino superior ainda se constitui um grande desafio, já que é um tema relativamente
recente ou ainda ausente nos cursos de formação docente, (PEQUENO et al, 2010;
HENRIQUES; TRAJBER et al, 2007; Costa, 2009). Essa ausência ou a superficialidade
com que a dimensão ambiental vem sendo tratada nos processos de formação docente
não contribui para a institucionalização da EA, no contexto da educação básica.
Também evidencia o descompasso entre a formação, o trabalho docente e as reais
necessidades da educação contemporânea, contrariando o que propõe Imbernón (2010),
ao afirmar que as práticas formadoras são condicionadas pelo contexto social.
Essa realidade vem nos inquietando e orientando nosso fazer acadêmico por
meio do Projeto Formação Complementar e Continuada em Educação Ambiental
desenvolvido no âmbito dos Programas de Iniciação Científica e Extensão, no Curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campus I,
Campina Grande - PB, envolvendo estudantes de graduação e professoras/es da
educação básica.
Apresentamos, neste artigo um recorte dos resultados desse projeto,
desenvolvido em uma escola pública municipal de Campina Grande-PB, no período
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2014-2015, envolvendo três professoras da Educação Infantil e sete professoras/es do
Ensino Fundamental - (P. 1); (P.2); (..); (P. 10) - e quatro estudantes do curso de
Pedagogia, por meio de uma pesquisa qualitativa, nos moldes da pesquisa participante
(BRANDÃO, C. R; STRECK, D. R., 2006). Se propõe a analisar os sonhos de
professoras/es para tornar a escola em um espaço sustentável e os desafios da formação
continuada em EA, nesse contexto.
Os instrumentos utilizados foram a observação participante, por meio da qual
observamos a forma de organização dos espaços e tempos da escola e uma oficina, a
"Árvore dos Sonhos", na qual indagamos sobre os sonhos para transformar a escola em
um espaço sustentável.

2- Formação docente em Educação Ambiental e a política para Escolas
Sustentáveis
Embora o debate em torno da dimensão ambiental esteja cada vez mais presente
no âmbito da educação superior, a sua compreensão enquanto conhecimento que deve
compor os currículos de todas as áreas do conhecimento ainda está distante desse meio,
principalmente, quando se trata dos cursos de formação docente.
Compreendemos a formação continuada em Educação Ambiental, na
perspectiva humanista e transformadora (PEQUENO, 2014), como um processo que
promove o debate em torno da crise ambiental e a analise dos determinantes sociais,
políticos, econômicos e culturais que a configuram, na busca de promover, uma "nova
cultura" que se contraponha ao atual modelo capitalista, bem como o reconhecimento
de que, como parte integrante do ambiente, somos corresponsáveis por ele.
Analisando a EA como um campo em processo de construção, condição que
afeta diretamente as possibilidades de uma reflexão madura sobre essa área no âmbito
dos cursos de formação inicial, Manzochi & Carvalho (2008, p.122) reconhecem que as
“ações formativas nessa área, de um modo geral, ainda não conseguiram estar apoiadas
em reflexões consistentes a respeito de „qual educação ambiental‟ pretendem ajudar a
promover”. Essa questão irá se refletir nas práticas pedagógicas de EA que serão
desenvolvidas nas escolas.
Diversos estudos têm destacado a ausência da dimensão ambiental, no ensino
superior, nos cursos de formação docente. Pequeno (2014), reconhece essa ausência
como fator limitante a institucionalização da EA no contexto da educação básica.
Costa (2009), reconhece a ausência de política institucional para a inserção da temática
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ambiental na formação de professores. E para solucionar o impasse de dar uma mínima
formação ambiental ao futuro professor, diz que parece haver duas saídas: a
disciplinarização da EA nos cursos de licenciatura, como uma forma mais prática e
objetiva, e a ambientalização curricular, como alternativa mais complexa.
Em outro estudo Teixeira, C.; Torales, M. A (2014) analisando as ações
formativas que consideram a dimensão ambiental nos cursos de licenciatura da
Universidade Federal do Paraná, concluíram que a presença da temática ambiental nos
cursos de licenciatura, identificadas em apenas cinco, é menos expressiva do que nos
cursos de bacharelado indentificadas em quinze cursos.
Dessa forma, se por um lado o contexto social e institucional pressiona
professoras/es da educação básica a desenvolverem uma prática pedagógica inovadora
contemplando questões sociais que afligem o cotidiano, por outro lado as instituições
formadoras, em sua maioria, ainda seguem uma perspectiva conservadora de educação
não considerando essas questões nos processos de formação que desenvolve. O que
afeta, diretamente, a implementação da EA nos processos formais de ensino da
educação básica.
É nessa contexto que situamos a necessidade da formação docente em EA com
foco na promoção da autonomia e "leitura de mundo" na perspectiva de Freire (2005),
que visa promover, no contexto da educação básica, a mobilização dos sujeitos por meio
de um processo participativo e colaborativo que possa contribuir com a ambiciosa tarefa
de transformar a escola em um espaço sustentável.
A escola sustentável se configura como um espaço no qual se desenvolvem
processos educativos permanentes e continuados, que sensibilizam o indivíduo e a
coletividade para a construção de conhecimentos valores, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a construção de uma sociedade de direitos, ambientalmente
justa e sustentável (BRASIL, 2013). Ou seja, é uma escola inclusiva que respeita os
direitos humanos e a qualidade de vida, que valoriza a diversidade e promove a
dimensão do cuidado, uma vez que cuida e ensina a cuidar.
A política para Escolas Sustentáveis vai além de ações pontuais, uma vez que se
propõe a mobilizar todos os segmentos da comunidade escolar e estabelecer diálogos
entre o currículo, a gestão e o espaço físico, bem como manter uma relação equilibrada
com o ambiente e compensar os impactos a partir do desenvolvimento de tecnologias
apropriadas a melhoria da qualidade de vida da comunidade (BRASIL, 2013). Em
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síntese, é uma escola que educa, por meio do exemplo, influenciando alunos/as e a
comunidade do entorno.
Essa política foi concebida para além das questões relacionadas aos problemas
ambientais uma vez que abarca as três principais dimensões da escola: o currículo, a
gestão e o espaço físico (Figura 01). Ou seja, é um processo complexo e
multidimensional a ser construído de forma contínua, permanente e participativa, em
um movimento que visa promover o envolvimento de todos os segmentos da
comunidade escolar e sua interação com a realidade local e o contexto global.
Figura 01 – Dimensões da Escola Sustentável (MEC, 2013)

Fonte: GGEA/ MEC (BRASIL, 2013)

Visa consolidar essa política, nas escolas brasileiras, o Ministério da Educação,
lançou, em junho de 2013, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – Escola
Sustentável, com o objetivo de garantir recursos financeiros para as escolas no
desenvolvimento de ações voltadas para a sustentabilidade (BRASIL, 2013). É
importante ressaltar que esse programa priorizou as escolas que haviam realizado
Conferencia Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.
Faremos aqui um breve resgate histórico acerca da política para Escolas
Sustentáveis, a mais recente política pública de EA implementada no Brasil, a partir do
estudo de Grohe (2014) que buscou identificar as raízes conceituais que a fundamentam.
Para essa autora o debate em torno da política para Escolas Sustentáveis ocorre a
partir do conceito de sustentabilidade que surge no contexto do movimento e
consolidação da política ambiental, no inicio dos anos 70, a partir da ideia de
"ecodesenvolvimento" que evoluiu para a proposta de "desenvolvimento sustentável".
E hoje é reconhecido, na campo das disputas, como um termo polissêmico por
apresentar diversas possibilidades de interpretações e apropriações pelos vários setores
da sociedade, principalmente o mercado global (GROHE, 2014).
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Loureiro (2012) analisa o conceito de sustentabilidade como "instigante,
complexo e desafiador". E reconhece que o problema não se restringe a aceitação, ou
não, da "qualificação sustentável", mas na forma como os distintos agentes sociais dele
se apropriam e nas intensionalidades conflituosas que se manifestam nas estratégias de
atuação.
Ainda conforme Grohe (2014) essa proposta se localiza no contexto da "política
para a sustentabilidade", fundamentada em documentos e políticas públicas de EA,
principalmente no Brasil, como por exemplo, o Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e a PNEA (BRASIL, 1999).
Em um trabalho pioneiro, no Brasil, acerca de Escolas Sustentáveis Sato e
Trajber (2010), apresentam como princípio fundamental a necessidade das escolas, de
educação básica, se transformarem em “incubadoras de mudanças”, a partir da analise
da realidade e a busca de soluções para os problemas evidenciados. Corroborando,
assim, com Grohe (2014, p.2) ao avaliar essa política como "uma proposta ousada que
estimula a liberdade de escolhas, na qual cada instituição decidirá com sua comunidade
o melhor caminho em busca da sustentabilidade".
A IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada em
2013, que mobilizou jovens de diversas escolas brasileiras, teve como tema “Vamos
Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”. Esse movimento foi uma oportunidade de
introduzir essa política em um amplo universo de escolas em todo país.
A escola sustentável se configura, portanto, como um espaço no qual se
desenvolve processos educativos permanentes e continuados, que sensibilizam o
indivíduo e a coletividade para a construção de conhecimentos valores, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a construção de uma sociedade de direitos,
ambientalmente justa e sustentável. Uma escola considerada inclusiva que respeita os
direitos humanos, a qualidade de vida e valoriza a diversidade (BRASIL, 2013).
Nesse sentido, a Escola Sustentável consolida a Pedagogia do Cuidado uma vez
que, conforme Boff (2012, p. 13) "cuidado e sustentabilidade caminham juntos,
amparando-se mutuamente". Essas não são as únicas, mas as duas "pilastras básicas que
vão sustentar uma necessária transformação de nosso estar na Terra". E acrescenta: se
não houver cuidado, dificilmente se alcançará uma sustentabilidade que se mantém a
médio e longo prazo.
Assim, a transformação da escola em um espaço sustentável, a partir da
concretização da EA envolvendo gestão, currículo e espaço físico assinala a necessidade
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de consolidar a política de formação docente em EA, tanto na âmbito da formação
inicial, quanto continuada, tendo em vista que "a EA só apresentará resultados coerentes
se incorporar em seu fazer cotidiano a completa contextualização da complexidade
ambiental”. E considerar todas as dimensões que envolvem os problemas ambientais, a
partir de leituras relacionais e dialéticas da realidade que promovam mudanças para a
construção de uma sociedade ecologicamente prudente e socialmente justa, tanto por
meio da ação individual quanto coletiva (LOUREIRO, 2009, p.15).

3 - Desafios da formação docente em EA e os sonhos de uma Escola Sustentável
A forma de organização da sociedade contemporânea busca extinguir a ideia de
que possam existir outras possibilidades de viver e conviver. O sonho de construção de
uma sociedade diferente da conjecturada pelo capitalismo se coloca como uma utopia
fora de moda. Conforme Freire (2005, p.37) "(...) "as forças reacionárias" galgaram
sucesso ao proclamar o desaparecimento das ideologias (...) e preconizam que não há
necessidade de continuar falando de sonhos, utopia e justiça social. Contudo, para mim,
é impossível existir sem sonhos".
O sonho de uma sociedade sustentável tem suas raízes no interior da escola e só
se concretizará por meio da práxis e do desafio de acolher singularidades e sonhos
coletivos em um espaço complexo permeado por interesses, na maioria das vezes
conflitantes, ainda marcado por uma educação influenciada pelo regime autoritário.
Na visão de Gadotti (2014, p.25) herdamos da ditadura uma escola autoritária,
arrogante, que tem todas as respostas prontas e que, para atender aos desafios do atual
contexto, precisa perguntar-se mais. E acrescenta: "se não temos perguntas que nos
desafiem, não acharemos o caminho da qualidade de nossa educação”. Como
transformar essa escola em um espaço que promova, de fato, a participação e seja
sustentável? Professoras/es estão preparadas/os para essa tarefa?
Esse questionamentos orientaram a sistematização, dos principais desafios da
formação docente em EA, no contexto da educação básica, a partir de três ausências:
- Ausência de política institucional para a inserção da temática ambiental
na formação de professores, no ensino superior: professoras/es participantes, em sua
totalidade, não participaram de processos de formação que incluíssem a dimensão
ambiental, seja na formação inicial ou continuada. Essa realidade confirma o estudo
realizado por Costa (2009). E não favorece a institucionalização da EA no contexto da
educação básica (PEQUENO, 2014).
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- Ausência de uma política de formação continuada em EA, no contexto da
educação básica, que oriente professoras/es para a inserção de questões que afligem a
sociedade no contexto da crise ambiental. Verificamos que a forma de organização dos
espaços e tempos da escola não favorece, nem estimula a participação de professoras/es
em processos de formação continuada. Como afirma uma professora "Não tenho tempo,
saio daqui e vou correndo para outra escola" (P. 4).
- Ausência de espaços coletivos que promovam o diálogo e a participação o fazer coletivo, na escola, orientado por vivências educativas de ensino e aprendizagem
amplia a possibilidade de vínculos com a realidade e proposição de ações que
promovam sua transformação. As práticas educativas como processos construídos
coletivamente, a partir do diálogo, são imprescindíveis para que ocorram
transformações no “interior” das instituições educativas. No entanto, os processos
educativos e de gestão, ainda são orientados por uma perspectiva transmissiva e
impositiva, que nem sempre "dá voz" a alunas/os. Essa ausência pode ser influencia
pela escola que herdamos da ditadura, na visão de Gadotti (2014), autoritária, arrogante,
cujas respostas já estão prontas.
Na perspectiva de Paulo Freire, os sonhos não devem ser considerados no campo
do ilusório, mas como possibilidades de conexão com a realidade concreta. Nesse
sentido, a educação pode desvendar realidades, abrir possibilidades para leitura de
mundo e criação humana. “O meu discurso em favor do sonho, da utopia, da liberdade,
da democracia é o discurso de quem se recusa a acomodação e não deixa morrer em si o
gosto de ser gente, que o fatalismo deteriora” (FREIRE, 1987, p.86).
A escola é um espaço entre outros em que ocorre uma produção de
subjetividades. O humano se contagia de ideias, pensamentos, valores que transforma
ou mantêm as instituições e a sociedade. Ela também possibilita a análise crítica da
realidade no sentido de promover a percepção da sua problemática, dos limites, assim
como das possibilidades impulsionadoras da reinvenção da escola. De acordo com
Candau (2006) fala da necessidade de “reinventar a educação" para atender as
demandas do atual contexto, no busca de construirmos pontes, articulação de desejos,
ideias, buscas, iniciativas e novos projetos.
A formação docente em EA, é uma alternativa para melhorar a atuação
profissional nessa área e a efetivação da Pedagogia do Cuidado (PEQUENO, 2014) a
partir do cuidado de si mesmo, dos outros e do ambiente, onde se inclui o Patrimônio
Público, na perspectiva da ação cidadã. E dessa forma podermos vislumbrar a
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possibilidade de transformar a escola em um espaço sustentável que articula currículo,
gestão e espaço físico. Quais sonhos orientam professoras/es da escola nessa busca?
A escola como um espaço eminentemente de saberes e aprendizagens não ocorre
no vazio de sonhos e utopias, mesmo que estes não encontrem espaço de expressão
visível. Na abertura do dialógico professoras/es expressaram os sonhos para a
transformação da escola em um espaço sustentável, a partir da necessidade de:
Que respeite o tempo de maturidade de cada educador (P. 5)
Que o professor seja respeitado e valorizado (P. 2)
Que respeite os papeis sociais e as individualidades (P. 8)
Que promova o efetivo aprendizado do conhecimento (P.10)
Onde alunos aprendam e possam transformar o futuro (P.4)
Com alto índice de aprendizagem formando um cidadão para fazer o bem (P.9).
Que promova o desenvolvimento das inteligências e a educação no falar (P. 5)
O sucesso da escola (P. 3)
Uma escola solidária, onde todos se envolvam com o mesmo propósito: o aluno (P. 5)
Com direitos iguais sem restrição social ou “amizade" (P.7)
Com saberes e sabores para uma vida feliz (P. 1)
Alunos com prazer e amor por ela (P. 3);
Espaços de vivências com trocas de saberes e afetos ( P. 6)
Uma escola com boa estrutura física (P.4)
Com mais áreas de lazer (P.6)
Coesão entre sonho, planejamento e realização (P.5)
Liberta de violência, drogas (P. 5)
Que promova a paz entre os seres e harmonia com o ambiente (P.8)
Oficinas p/ alunos/professores que estimulem o cuidado com o meio ambiente (P.9)
Aprendizagem sobre o natural (P.10)
Que forme para cidadania (P. 4)
Um mundo mais humanizado e o sucesso da escola. (P. 7)

Pensar sobre os sonhos a partir da realidade da escola abre a possibilidade de
expressar desejos de respeito, solidariedade, compromisso, boa estrutura física, práticas
sustentáveis, formação para cidadania e coesão entre sonho, planejamento e realização.
Abrir espaço para proposições, poder falar "dizer a palavra", ser escutado, fazer a
crítica, construir diálogo. Parece apenas indícios, mas pode nos remeter a participação
coletiva que promove exercício de cidadania, porém o valor dessa atividade depende
dos desdobramentos que seguirão enquanto propósitos transformadores ou não,
principalmente quando se sonha com "Uma escola em que os alunos reconheçam a
importância do estudo na vida das pessoas (P.6).
A expressão do sonho quanto ao espaço físico da escola trás indícios em
algumas expressões dos participantes demonstrada na importância da constituição de
espaços coletivos de lazer "Com mais áreas de lazer" (P.6) necessários ao
desenvolvimento da expressão corporal, do lúdico e dos instrumentos materiais que
facilitem aprendizagens e convivência. Além de questões como a preocupação existente
em relação organização do espaço educativo e da responsabilidade coletiva de cuidar do
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ambiente e dos alunos. Estas aparecem no sonho de uma "Uma escola solidária, onde
todos se envolvam com o mesmo propósito: o aluno" (P. 5).
Os sonhos de uma escola sustentável são evidenciados nas proposições dos
professores acerca da necessidade de formação em EA quando se deseja a realização de
"Oficinas para alunos/professores que estimulem o cuidado com o meio ambiente" e
"Aprendizagem sobre o meio natural". Entretanto, o desafio é tornar esses sonhos
singulares num projeto coletivo de escola sustentável, compartilhado e reafirmado na
práxis.
Esses processos educativos devem fazer parte da construção da experiência
coletiva e podem subsidiar as mudanças do sujeito e da sociedade, por meio da
consciência das relações opressoras e da luta pela sua superação. A educação enquanto
processo eminentemente político possibilita clarear, desvendar, tornar consciente algo
que se apresenta encoberto. Conforme Carvalho (2013, p.121) ao promover "a
interrogação significativa da realidade, a escola estará promovendo experiências e
provocando o pensamento crítico sobre os muitos modos possíveis (...) de habitar, viver
e conviver no mundo desde uma perspectiva social e ambientalmente responsável.”
A relação com o outro e com o mundo possibilita a ampliação do universo do
sujeito envolvido no coletivo. Sendo assim, é o envolvimento na atividade educativa
que possibilita a mobilização nos processos de apropriação, aprendizagem, criação e
reinvenção da escola num espaço coletivo do bem viver. Isso envolve o intelecto, assim
como a afetividade em suas dimensões mais profundas ao sonhar com uma escola "Com
saberes e sabores para uma vida feliz" (P.1) e com "Espaços de vivências com trocas de
saberes e afetos" ( P. 6).
É o envolvimento na atividade educativa que possibilita aos sujeitos a
mobilização nos processos de apropriação, aprendizagem, criação e reinvenção da
escola em um espaço coletivo do bem viver. Isso envolve o intelecto, assim como o
cuidado e a afetividade em suas dimensões mais profundas. O desafio é transformar a
escola em um espaço no qual os sonhos sejam alimentados e transformados em
realidade para o hoje e para as gerações futuras.

4 - Considerações Finais
Pensar a EA como direito e dimensão do processo educativo contínuo e
permanente que visa transformar a escola em um espaço sustentável, alude a
necessidade de consolidar a política de formação docente em EA, tanto na âmbito
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acadêmico, a partir da formação inicial, por meio dos Projetos Pedagógicos de Curso,
quanto da formação continuada visando atender as demandas da escola, no contexto da
educação básica.
A inserção da EA nos processos de formação docente implica em mudanças nos
Projetos Pedagógicos de Curso e na forma de organização dos espaços e tempos da
escola. E a formação continuada apresenta-se como possibilidade de preencher lacunas
deixada pela formação inicial e também atender a natureza do ser humano “inacabado e
em permanente busca de superação” (FREIRE, 2005, p.49).
Reconhecemos a escola como um espaço onde germinam as sementes do hoje e
o cultivo dos frutos que colheremos tanto hoje quanto no futuro, uma vez que conforme
Candau (2013, p. 14) é uma instituição que em sua curta história vem sendo "orientada
para promover a apropriação do conhecimento considerado socialmente relevante e a
formação para a cidadania".
Sendo a escola um espaço de diálogo, mobilização e participação que se propõe
a reunir pessoas em torno da melhoria do ambiente e do desenvolvimento da
comunidade, pode se constituir em um locus privilegiado para a consolidação das
mudanças almejadas pelo contexto socioambiental, desde que proporcione espaços de
diálogo, participação e análise da realidade, com foco na cidadania.
Essa efetivação, parafraseando Candau (2013), nos desafia a "reinventar a
escola" por meio de uma abordagem que promova a corresponsabilidade com o
ambiente de vivência, na perspectiva da cidadania, como prática social cotidiana que
perpassa os diferentes âmbitos da vida e contribui para a concretização do sonho de a
transformar em um espaço sustentável.
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CONCEPÇÕES SOBRE CURRÍCULO E PROPOSTA PEDAGÓGICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Lenilda Cordeiro de Macêdo/UEPB
A pesquisa foi realizada em instituições de educação infantil. Analisamos as concepções
das professoras sobre currículo, como também, investigamos se as propostas
pedagógicas das instituições de educação infantil estão ancoradas nos princípios das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI. A pesquisa, de
natureza qualitativa, foi realizada em 9 instituições de educação infantil públicas, que
atendem crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Os dados foram construídos através de
questionários, respondidos por 18 professoras e de entrevistas semiestruturadas,
realizadas com 6 professoras que atuam na pré-escola. Os resultados dos 18
questionários analisados nos indicaram que todas as professoras são graduadas em nível
superior 11 (61,1%) são pós-graduadas, 5 (27,8%) não possuem pós-graduação. Vínculo
empregatício das professoras: 11 (61,1%) são efetivas e 7 (38,9%) são prestadoras de
serviço. Em relação a participação na elaboração da proposta curricular da instituição 12
(66,7%) afirmaram ter participado e 5 (27,8) não participaram. Em relação às Propostas
Pedagógicas ficou evidenciado que as professoras não são conhecedoras do conteúdo
das DCNEI, sabem que se trata de um documento, mas não se apropriam dele em seus
discursos e práticas, as propostas pedagógicas são meras formalidades, portanto, não se
materializam nos planejamentos das professoras. A base de orientação das práticas
pedagógicas das professoras constitui-se das temáticas da secretaria de educação.
Concluímos que o currículo nas instituições pesquisadas é uma decisão centralizada,
que inibe a construção da proposta pedagógica da instituição a partir de suas
necessidades e dificuldades, como também sua consulta para elaborar os planos/projetos
de ensino, os quais, mesmo sendo elaborados pelas professoras, seguem a forma/tema
da secretaria de educação. Tal contexto destitui as professoras de autonomia
fomentando a necessidade de uma politica de formação continuada que possibilite as
professoras reflexões sobre a temática.
Palavras-Chave: Educação Infantil, Currículo, Proposta Pedagógica.
Introdução
A Constituição Federal de 1988 inaugura uma nova perspectiva no tocante à
criança pequena no Brasil, conferindo-lhe o status de sujeito de direitos. Neste sentido,
a sociedade civil, o poder público e a família têm a obrigação de respeitar e garantir os
seus direitos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Art. 227). A partir desta decisão legal a
criança adquire a condição de cidadã em desenvolvimento, sendo que o dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em creches e préescola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, inciso IV). Tal princípio legal
dispõe sobre a educação infantil como um direito social da criança e sobre a obrigação
do Estado em ofertá-la, sendo da competência dos municípios, em cooperação técnica e
financeira com a União e os Estados, a sua oferta (art. 30; IV).
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 1996 (Lei nº
9394/96), reafirma o disposto na Constituição Federal ao regulamentar a educação
infantil como primeira etapa da educação básica, cuja finalidade é o desenvolvimento
integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, físico e social, complementando
a ação da família. A função primordial da educação infantil passa a ser o cuidar/educar
de forma integrada, o que demanda, entre outras decisões, para que ocorra a garantia
dos direitos de milhares de crianças brasileiras de 0 a 5 anos, políticas públicas e
práticas pedagógicas e curriculares que possibilitem a ampliação do acesso e o
atendimento com qualidade.
Estes marcos jurídicos são fruto de novas concepções sobre a infância, a criança
e a educação infantil. A garantia dos direitos das crianças pressupõe a consolidação de
práticas pedagógicas curriculares que valorizem suas vozes, suas linguagens, seus jeitos
de ser e estar no mundo. Para que ensinar? O que ensinar? Para quem e em que
condições se ensina e se aprende, constituem-se objeto de estudo da didática
(LIBÂNEO, 2012). Sendo a educação infantil uma etapa educativa multifacetada, na
qual o cuidar e o educar são indissociáveis, as questões didático curriculares precisam
garantir as especificidades, no tocante ao grupo geracional a que se destina o ato
educativo.
Currículo e Proposta Pedagógica na Educação Infantil
O currículo é um artefato social, portanto não é neutro nem desinteressado. As
instituições educacionais, por serem, sobretudo sociais, sofrem as determinações da
sociedade da qual fazem parte. Porém, os indivíduos que formam a comunidade escolar
são atores/sujeitos no processo, ao tempo que sofrem as determinações da estrutura
social, tem potencial para influenciá-la. Para Giddens (1989) as estruturas sociais, leis,
normas, instituições, são pensadas e implementadas pelos indivíduos/atores sociais,
portanto, podem ser modificadas por estes. Isto implica afirmar que as politicas
curriculares são estruturas/normas que influenciam e sofrem influencias dos atores nas
instituições escolares (professores, crianças, família, dentre outros).
O planejamento didático curricular precisa ser pensado e elaborado na e pela
escola, tendo como ponto de partida a realidade e dialogando com as orientações do
órgão gestor negando toda prática de controle externo, que destitui os professores e
crianças de autonomia. A prática docente não é uma atividade meramente prática,
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implica em reflexão teórico-prática, ou seja, é uma prática pensada, refletida.
(LIBÂNEO, 2012). Para Vasconcellos (2008, p. 80) “o planejamento é um processo
contínuo e dinâmico de reflexão, tomada de decisão, colocação em prática e
acompanhamento”. Sendo assim, não deve ser ofuscada por propostas oriundas dos
órgãos externos a instituição.
O papel de uma teoria critica de didática e currículo é de desmistificar esta
perspectiva através da problematização dos saberes e experiências das crianças
ajudando-as a refletirem sobre a realidade que as circunda. O planejamento curricular
oficial ou como fato foi amplamente criticado por Freire (1987). Esta concepção trata o
currículo como algo originado dos deuses, sem relação com a realidade dos
educandos/crianças.
A concepção de criança como projeto de futuro fomentou um currículo e uma
prática pedagógica de cunho eficientista, prescritiva visando moldar/preparar a criança
para ser um cidadão no futuro. A escola, a didática e o currículo, nesta perspectiva são
mecanismos de controle social, pois sua função, de forma contraditória, constitui-se em
preparar os cidadãos para se adaptarem ao modelo social vigente (LOPES e MACEDO,
2011).
John Dewey, psicólogo americano, lançou no inicio do século XX as bases do
currículo progressivista - “teoria curricular que encara a aprendizagem como um
processo contínuo e não como uma preparação para a vida adulta” (LOPES e
MACEDO, 2011, p.23). O currículo é focado nos interesses e experiências das crianças,
vistas como seres ativos que interagem com o meio social de forma cooperativa e
democrática. Ademais, o espaço escolar é organizado de forma a possibilitar que a
criança resolva problemas que tenham relação com a realidade que a circunda.
A garantia dos direitos das crianças pressupõe a consolidação de práticas
didático curriculares que valorizem suas vozes, suas linguagens, seus jeitos de ser e
estar no mundo. A sociologia da infância (SARMENTO, 2009, CORSARO, 2011)
anuncia uma nova perspectiva com relação à infância e a criança, ressaltando a
necessidade das práticas pedagógicas que deem voz a estes sujeitos, os quais sofreram
um processo de ocultamento social e político sem precedentes na história, tendo sido
reservados a eles o status da subalternidade.
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Freire (1996, p.78) afirma que o papel fundamental do professor é possibilitar
que o educando seja o artífice, o construtor de sua formação: “se trabalho com crianças,
devo estar atento à difícil passagem da heteronomia para a autonomia, atento à
responsabilidade da minha presença, que tanto pode ser auxiliadora como virar
perturbadora da busca inquieta dos educandos.” Por outro lado, segundo Libâneo (2012)
na relação didática o professor é o mediador entre as crianças e os objetos de
conhecimento, porém, são as crianças que vão estabelecer, através de operações
cognitivas, sentidos e significados a estes objetos.
Junqueira Filho (2005), em sua obra “Linguagens Geradoras: seleção e
articulação de conteúdos em educação infantil” defende um planejamento pautado nas
“linguagens geradoras” é uma proposta colaborativa de planejamento curricular. Nada
está pronto ou fechado: crianças e professores são os criadores, os artífices que vão
construir a obra, ou seja, o currículo, que é gerado a partir do que afeta/mobiliza as
crianças. “[...] e o que é priorizado é justamente o que é mais significativo a cada
momento, é o que querem, porque precisam saber as crianças nos diferentes momentos
do ano letivo [...]” (JUNQUEIRA FILHO, 2005, p. 73).
Estudo recente (BRASIL, 2009) aponta que ainda é recorrente, nos sistemas
educativos e nas instituições de educação infantil, propostas curriculares organizadas
por áreas de conhecimento, de desenvolvimento, por calendários de eventos e por
rotinas padronizadas. Tais modelos perpetuam a visão de educação infantil como
preparação/prescrição para séries posteriores, de criança como projeto de futuro e de
infância como fase ou etapa da vida que precisa ser superada. Rinaldi (1998) ressalta
que em Reggio Emília pratica-se o currículo emergente, no qual se privilegia ouvir as
crianças e acolher suas hipóteses e duvidas. Nesta abordagem a criança e o professor se
utilizam do método dedutivo do investigador/pesquisador.
No documento Práticas cotidianas na educação infantil: bases para a reflexão
sobre as orientações curriculares (BRASIL, 2009) defende-se um currículo sustentado
nas experiências das crianças:
As crianças pequenas solicitam aos educadores uma pedagogia
sustentada nas relações, nas interações e em práticas educativas
intencionalmente voltadas para suas experiências cotidianas e seus
processos de aprendizagem no espaço coletivo, diferente de uma
intencionalidade pedagógica voltada para resultados individualizados
nas diferentes áreas de conhecimento [...] (BRASIL, 2009, p. 8-9).
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI
(BRASIL, 2010, p. 19) destacam que o objetivo das propostas pedagógicas deve ser
garantir à criança “o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à
proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira e a interação com
outras crianças”.
Os eixos norteadores das PP na educação infantil, proposto pelas DCNEI, são as
interações e brincadeiras. As interações das crianças entre si, com os objetos de
conhecimento, com os materiais e com os professores e familiares, além das
brincadeiras devem garantir experiências e sentidos diversos. É uma visão de currículo e
de didática que rompe como o modelo disciplinar e desenvolvimentista e avança no
sentido de promover práticas pedagógicas que contemplem os interesses e as
experiências das crianças, além de garantir o respeito a diversidade cultural.
A proposta pedagógica precisa constituir-se no norte de todas as
práticas de cuidado e educação desenvolvidas na instituição. “o
planejamento curricular deve ter como ponto de partida e de
chegada as experiências e interesses das crianças, de seus
grupos de origem e da sociedade brasileira em geral” (AQUINO
e VASCONCELLOS, 2012.p. 75).

Em linhas gerais, o currículo e a prática didático-pedagógica na educação
infantil precisam ser pensados a partir dos eixos das interações e brincadeiras, sendo
principio fundamental a indissociabilidade do cuidar/educar. Nesta perspectiva, as
propostas pedagógicas devem considerar a criança como um ser completo em suas
dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras e sociais, como também, é imprescindível
considerar o contexto de vida mais imediato das crianças, suas necessidades,
peculiaridades e diferenças culturais, étnicas e de gênero.
Em linhas gerais, objetivo a ser alcançado é o desenvolvimento integral da
criança. Tanto nas creches, como nas pré-escolas ou instituições equivalentes, a criança
tem necessidades e direitos de ser cuidada e educada como um todo. Não se concebe um
currículo e, por conseguinte, práticas pedagógicas para esta etapa educativa em que não
estejam presentes os cuidados com o seu corpo, sua alimentação, sua saúde, seu
crescimento e seu desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo. É importante ressaltar
que qualquer atividade que tenha como referência a criança, seja na família ou na
instituição é multifacetada, implica em ações educativas e de cuidado.
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Metodologia
O nosso estudo é de natureza qualitativa. Elegemos, como técnicas de produção
dos dados, um questionário sócio acadêmico contendo 10 questões objetivas e 4
subjetivas e entrevistas semi-estruturadas com professoras de 9 creches municipais que
atuam na pré-escola. Os questionários foram respondidos por 18ii professoras. Os dados
foram analisados a partir da estatística simples e da análise de conteúdo. Quanto às
entrevistas, participaram 6 professoras, que foram escolhidas segundo os seguintes
critérios: ter formação em nível superior e terem participado da elaboração da proposta
pedagógica da instituição, na qual atuam. Para analise dos dados nos utilizamos da
estatística simples e análise de conteúdo de conteúdo.
Resultados
Todas as professoras da pré-escola 18 (100%) tem formação em nível superior;
11 (61,1%) são pós-graduadas, 5 (27,8%) não possuem pós-graduação, 1(5,5%) está
cursando e 1 (5,5%) não respondeu. Vínculo empregatício das professoras: 11 (61,1%)
são efetivas e 7 (38,9%) são prestadoras de serviço.
Em relação a participação na elaboração da proposta curricular da instituição 12
(66,7%) afirmaram ter participado e 5 (27,8) não participaram. Não respondeu 1 (5,5%).
As docentes que responderam não ter participado da elaboração do documento
justificaram afirmando que eram novatas na instituição, não estavam lá quando da
elaboração do mesmo. Lamentavelmente, ainda há uma quantidade considerável de
professoras que não estão participando da construção da proposta pedagógica. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (Lei 9394/96) afirma, no artigo 13, que os
professores têm como atribuição, além do ensino, a participação na elaboração do
projeto político pedagógico. Isto porque, a atividade docente constitui-se no centro do
processo educacional.
A proposta pedagógica da educação infantil constitui-se no suporte para o
planejamento das atividades. [...] sendo que a mesma deve partir de um problema em
direção a uma solução. “Um projeto bem pensado e realizado é, sobretudo, um elemento
de apoio para si e para as crianças, um documento que diz qual o caminho, quanto se
caminhou e se o caminho foi percorrido na direção desejada” (...) (BECCHI,
BONDIOLI, FERRARI, 2004, p. 110).
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Indagadas sobre o que pensam sobre currículo na educação infantil:
É um documento que deve estar presente em nossa prática, pois
nos ajuda a sistematizá-la obedecendo e respeitando as
habilidades e competência de cada criança. (C1, P1); É o meio
pelo qual o educador elabora suas atividades para atingir as
habilidades que venha desenvolver com as crianças. (C2, P2); são
todas as ações desenvolvidas na instituição compreendendo o
desenvolvimento das crianças de acordo com a sua faixa-etária
(C3, P8).
As concepções de currículo são diversas. Destacamos falas que, de certa
forma, evidenciam uma concepção de currículo tradicional/ técnica, sendo este objeto
visto apenas como organização, programação e seleção de conteúdos relevantes
(FRAGELLI e CARDOSO, 2011).
Quando foram convidadas a falar sobre os eixos e princípios presentes na proposta
curricular das instituições em que atuam, 2 (33,3%) das docentes afirmaram não lembrar
e 4 (66,6%) confundem eixos/princípios com os eixos temáticos trabalhados na creche,
propostos pela secretaria, dos quais foram citados: família, saúde e identidade.
Os eixos temáticos que a gente trabalha né? Bom, nesse momento a gente tá
trabalhando com o eixo família, partindo do "eu”, pra trabalhar o corpo, depois
a família, e o bairro a comunidade como um todo. (C2; P7 11/03/2015 ); Vem
um tema da secretaria pra gente, a gente se reúne em grupo, ou em grupo só da
creche, ou em grupo todo, por exemplo: tem o grupo do pré I e pré II que a
gente se reúne, eu acredito que seja bimestralmente e ai eles dão uma proposta
dos temas e dentro deles a gente se organiza e faz o planejamento. (C3; P9
02/03/2015)

Um dos critérios estabelecidos para selecionar as entrevistadas foi a participação
na elaboração da proposta pedagógica, dado presente nos questionários que as
professoras responderam, no entanto, durante as entrevistas, deixaram transparecer que
não têm conhecimento dos eixos e princípios presentes nas propostas pedagógicas das
instituições. Os mesmos dados do questionário confirmam que 4 (66,%) não consultam
a proposta pedagógica, contra 2 (33,3%) que consultam.
Observamos que as professoras não têm autonomia para discutir as propostas
curriculares das instituições em que atuam. Este fato evidencia o que Becchi, Bondioli e
Ferrari (2004) destacam, pois para as autoras além da elaboração do projeto pedagógico
da creche é necessária a avaliação do mesmo e com ela, a verificação do real
compartilhamento do projeto entre as docentes. “(...) Acontece com muita frequência,
que somente algumas das educadoras têm realmente conhecimento do projeto
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pedagógico, sabem indicar o lugar onde fica guardado e descrever resumidamente o seu
conteúdo.” (BECCHI, BONDIOLI, FERRARI, 2004 p. 222).
A prática pedagógica prescinde de reflexão e ação, ou seja, os professores têm
como função precípua refletir sua prática. Refletir para transformar a prática
pedagógica. Neste sentido, a proposta pedagógica constitui-se no lócus, no qual
reflexão e ação se concretizam.
A questão da escrita na pré-escola é considerada fundamental e o brincar foi
considerado necessário no currículo por apenas 1 (16,6%) das docentes e quando este
aparece é como uma estratégia de aprendizagem.
(...) atualmente trabalho em uma das grandes escolas de Campina
Grande, particular, estou aqui na creche e lhe digo, de coração, o
trabalho que eu realizo lá eu realizo aqui, a mesma dedicação, o mesmo
carinho, o mesmo amor, talvez até seja maior devido a necessidade
dessas crianças,[...] Então, eu acho, assim, que a afetividade, a
paciência, a tolerância [...] (C5; P6 17/03/2015)

Parece que o importante no currículo da educação infantil, especialmente na préescola é o „não brincar‟, pois é considerado „falta de compromisso‟. Nesse sentido, as
evocações das professoras nos remetem ao fato de que na rotina da pré-escola prevalece
as atividades de alfabetização e preparação para o ensino fundamental.
Não somos contra trabalhar a linguagem escrita na educação infantil. A nossa
crítica é em relação à prioridade que é dada a esta linguagem em detrimento de outras.
A criança, segundo Loris Malaguzzi (apud EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999)
tem cem linguagens, ou seja, a oralidade, o desenho, a musica, o brincar, a fantasia, o
movimento, dentre outras, são linguagens que precisam ser exploradas e valorizadas no
currículo da educação infantil. Mas, acabam ficando secundarizadas, naturalizadas em
detrimento da aprendizagem do código escrito, muitas vezes ensinado de forma
equivocada. Nossa oposição é neste sentido.
No tocante as propostas presentes nas DCNEI, 3 (50%) das professoras afirmaram
não lembrar, as demais, 3 (50%) elencaram uma diversidade, entre eles, a ludicidade 2
(33,3%,) a interação 1 (16,6%, a autonomia 1(16,6%) e o cuidar 1 (16,6%).
É porque é difícil você lembrar-se de tudo, porque as diretrizes curriculares são
bem longas, mas o que eu lembro... falam sobre, principalmente, a linguagem
corporal, afetiva e etc. A parte de coordenação motora (C2;P7 11/03/2015 );
Agora é difícil de se lembrar (risos). Tem a questão do brincar né? Na
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proposta... mulher de coração não lembro assim. Eu lembro mais da questão do
brincar, do desenvolvimento da autonomia da criança... deixa eu ver o quê
mais... (C5; P6 17/03/2015).

As professoras se confundem um pouco quando tentam citar as propostas das
DCNEI. Demonstram um conhecimento superficial do documento, ou como uma delas
destacou, não se preocupam em consultá-lo, o que nos leva a questionar sobre como
este documento é utilizado nos momentos de discussão e elaboração do projeto
pedagógico das creches. Podemos refletir, também sobre qual o tipo de formação inicial
e continuada está sendo oferecida a essas educadoras. A formação inicial e continuada é
um direito a ser assegurado a todos os docentes de educação infantil, conforme as
Diretrizes da Política Nacional de Educação Infantil.
Eu acredito que sim, mas é... muitas vezes a gente quer colocar, quer colocá-las
em praticas mas o próprio sistema curricular não permite que a gente faça, a
gente conhece, a gente tenta colocar mas o que é imposto, o que vem lá de cima
que são as... a forma que nos devemos trabalhar o que vem proposto pra gente
trabalhar as vezes deixa essa parte um pouco de lado, sabendo a gente que é
necessário, mas que a gente fique impossibilitada devido o tempo e volto a dizer
devido o cuidar que é realmente o que é... Ta tomando todo o tempo dentro da
instituição de ensino.

As educadoras citam a ludicidade/brincar, como um dos eixos apontados pelas
DCNEI, que deve estar presente nas propostas pedagógicas para a educação infantil,
além da interação, que, assim como a brincadeira, consiste em um eixo curricular para
esta etapa da educação básica.
[...] Bom, agora nesse momento eu acredito...não eu não posso lhe afirmar
assim como...eu posso lhe dizer, assim, o cuidar é importante? É. Tá lá nas
diretrizes, mas assim o ensinar, o fazer, o buscar, o trabalhar o corpo também
está lá, então isso tá sendo á parte, não tá sendo desenvolvido como deveria ser.
Eu volto a lhe dizer a gente fica impossibilitada de trabalhar e desenvolver pelo
fato do cuidar. (C6;P6 13/03/2015)

A professora destaca que o cuidar e o educar não estão interligados. De fato, a
professora não compreendeu, ainda que a criança pequena precisa de proteção por ser
vulnerável e proteger significa cuidar da alimentação da higiene física e do cuidado
físico. Porém, Ramos e Rosa (2012) nos brindam com uma concepção de cuidado, para
além do mero cuidado físico:
[...] é acolher a criança, encorajá-la em suas necessidades, desejos e
inquietações; é apoiá-la em seus desafios; é dosar as experiências e torná-las
mais ao alcance da criança; é interagir com ela reconhecendo-se fonte de
informação, de carinho e de afetos, é interpretar o sentido pessoal das suas
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descobertas. Portanto, cuidar é educar. Um binômio inseparável. (RAMOS E
ROSA, 2012, p. 35)

A professora, apesar de reconhecer que o cuidar está presente nas propostas das
DCNEI não o considera importante na educação infantil. As DCNEI consideram o
cuidar e o educar como ações indissociáveis que devem ser garantidas na educação
infantil (BRASIL, 2010, p. 12). Ademais, a professora expressa uma compreensão
equivocada ao afirmar que cuidar e educar são ações distintas caracterizando-se como
uma concepção de atendimento assistencialista, quando afirma que o „cuidar‟ está
tomando todo o tempo, ou seja, a pré-escola é lugar apenas de atividades preparatórias
para o ensino fundamental.
Por fim, quando indagamos se nas propostas pedagógicas das instituições em que
atuam os temas estão especificados para cada etapa da educação infantil, 4 (66,6%) das
educadoras afirmaram que sim e que achavam isso importante, e 2 (33,3%) não
deixaram claro nas suas respostas.
[...] isso é importante pra a gente tenha um eixo, pra que a gente possa
trabalhar né? A gente tendo isso aí, já facilita pra gente. Eu acho muito
importante, agora, tem coisas que a gente sabe que poderia ser melhor.
(C2;P4 11/03/2015 ); [...]. Acho muito importante também para a
formação cidadã da criança. (C3; P9 02/03/2015);

As professoras que acham importante que os temas/conteúdos sejam específicos
para cada etapa justificaram que, dessa forma, elas têm um eixo, é importante para a
formação cidadã e para o desenvolvimento da criança.
Aqui na creche a gente tem... a gente tem um... recebe um... como
Chama? Não o projeto em si, a gente recebe os temas, a partir desses
temas a gente elabora os projetos, então assim a creche, ela já dá no
início do ano os temas que a gente precisa trabalhar e a partir desses
temas a gente cria os subtemas e a gente desenvolve os projetos. (C3;
P4 02/03/2015).

As professoras trabalham por meio de projetos e afirmam que já recebem os
temas/conteúdos

prontos.

aponta

para

certa

fragilidade

no

tocante

a

funcionalidade/utilidade da proposta curricular das instituições. Ademais, as crianças
não são ouvidas nesse processo.
Considerações Finais
Em linhas gerais, o que ficou evidenciado em relação ao currículo e PP, para as
professoras da pré-escola: em primeiro lugar a perspectiva de currículo é bem restrita e
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de cunho preparatório, ademais o currículo é elaborado de forma unilateral e envolve
apenas conteúdos explícitos. Sabemos que currículo são todas as experiências vividas
pelas crianças no espaço escolar, quer sejam sistematizadas ou não. O currículo deve ser
pensado para e com as crianças, quem deve dar o tom/temas são elas e não terceiros.
Na educação infantil as práticas curriculares estão para além da mera preparação
para a fase seguinte. Elas devem ser explicitamente focadas nas experiências e
interesses das crianças, tendo por base os eixos e princípios pautados nas DCNEI.
Ademais, defendemos uma prática pedagógica, na qual as crianças são ouvidas/vistas.
Uma prática que valorize e considere as culturas e linguagens infantis. Nesta visão de
currículo e de prática pedagógica a criança é produtora e reprodutora de cultura.
Em face dos dados expostos, consideramos que as professoras precisam
conhecer/estudar as DCNEI, pois demonstraram um conhecimento superficial sobre este
documento. Ademais, estes documentos não são o referencial, a bússola para a
elaboração do planejamento e realização das práticas pedagógicas, isto porque, a
secretaria de educação controla o que as professoras devem pautar em seus
planejamentos, destituindo-as de autonomia. Neste sentido, se faz necessário uma
politica de formação continuada que vise possibilitar as professoras reflexões e
discussões permanentes sobre currículo, DCNEI, dentre outras questões.
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Resumo
Este artigo apresenta reflexões acerca da formação e à prática da ação pedagógica de
professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir da ótica do que, diz o
próprio professor sobre essa modalidade de ensino, para identificar alguns desafios
enfrentados por essa categoria docente. Objetiva contribuir para a formação docente na
EJA. Adota pesquisa qualitativa etnográfica, os dados constitui-se de uma “amostra” de
10 professores (9 mulheres e 1 homem) com idade entre 29 e 59 anos, cujo corpus foi
extraído de um banco de dados coletado, durante pesquisa do Programa de Iniciação
Científica-PIBIC da Universidade Estadual Paraíba-UEPB, no período 2014 a maio de
2015 com professores de municípios paraibanos. Destaca os conhecimentos dos
conteúdos já dados no texto pesquisado que autoriza entender a diferença desse
conhecimento mais geral à análise e ao tratamento didático da linguagem em seu
funcionamento, no âmbito da docência na EJA. Buscou-se apoio teórico nos estudos de
André (2004), Bakhtin (2003 e 2004), Candau (1990 e 2003), Freire (1985, 2006 e 2008),
Freire e Faundez (1985), Guimarães, Machado e Coutinho (2007), Guerra (2013),
Marcuschi (1999), Moura (2007), Neto e Santiago (2009), Shor e Freire (2003), Soares (2003e
2005), Magda Soares (2003), Preti (2005 2006), Tfouni (2006), visando à abordagem
de caráter pedagógico, à luz dos estudos da linguagem oral que considera o diálogo
como relação entre os interlocutores e o seu referente, que se propõem essa relação já
que são influenciados pelas determinações histórico-sociais postas pela falta de política
de formação docente da EJA. Conclui-se que a predominância de um conteúdo
emergente surge como desafio à formação inicial e continuada de professores da EJA,
no âmbito acadêmico dos cursos de Licenciatura, para além do curso de Pedagogia.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Formação de Professores.
Contribuições do Texto Oral.
1. Introdução
O presente artigo surge a partir de algumas inquietações acerca da temática de
formação de educadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que nos acompanham
há alguns anos, seja por meio da docência, através do componente curricular “Educação
de Jovens e Adultos” que, a partir de 2009, passou a fazer parte do Projeto Pedagógico
do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba/UEPB,
também faz parte em processos de formação inicial e continuada, curso de extensão,
experiências de estudos, pesquisa Guerra (2013) e de análise de dados fornecidos pelo
professor da EJA. Não estamos supondo com isso uma posição neutra do analista, pois
ele está sempre afetado pela interpretação inscrita em seu material simbólico e, são
concebidos como um conjunto de elementos centrais, usados de diferentes maneiras
pelos atores sociais Estes elementos que não se fixam numa estrutura unitária, mas são
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criados durante sua enunciação e concebidos como recursos esquemáticos e
incompletos, com os quais os falantes improvisam no curso das práticas experimentadas
na relação didática entre falante/texto.
A pesquisa didática, nesse enfoque, engloba os fenômenos e processos que
caracterizam a prática de ensino no contexto escolar, buscando os significados
subjetivos, as percepções e as interpretações, muitas vezes, pelo padrão “Pergunta” e
“Resposta” Freire e Faundez (1985) a qual se orienta didaticamente por meio da Análise
da Conversação (AC) Marcuschi (1999) e promove a relação discursiva entre os sujeitos
interlocutores sobre o objeto do conhecimento Preti (2005 e 2006). Tfouni (2006)
admite o uso da pluralidade de meios para compreender a realidade da prática de ensino
no contexto político contemporâneo da EJA. Desse modo, a pesquisa é parte de um
projeto de pesquisa de Iniciação Científica-PIBIC, da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), sob a orientação da autora, trazendo contribuição para a formação do professor
em EJA e a construção social que identifica e caracteriza a prática de ensino no contexto
político contemporâneo.
As questões sobre formação do professor têm sido muito discutidas, nos últimos
tempos, tanto no contexto acadêmico quanto no social e político da contemporaneidade.
Além disso, a formação de professores Pinho (2011) tem despertado o interesse de
governos, pesquisadores em educação, gestores de sistemas e os próprios professores.
Daí o nosso interesse em estudar “quem é o professor da EJA”, a partir de sua formação
e suas práticas docentes, nas diversidades educacionais dos municípios paraibanos
pesquisados, considerando, seus aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e,
sobretudo, da educação de jovens e adultos. O nosso objetivo busca esclarecer e ouvir as
opiniões dos(as) professores participantes numa perspectiva sociodiscursiva Guimarães,
Machado e Coutinho (2007) sobre o que eles dizem acerca do seu fazer didático e
prática pedagógica no reconhecimento de uma educação transformadora e
emancipatória da EJA e, quais os desafios apresentados por esses docentes e de que
maneira as teorias estudadas poderão contribuir para tal.
A modalidade da educação de jovens e adultos (EJA) vem experimentando um
crescimento acentuado, tendo cada vez mais se popularizado junto aos mais diversos
segmentos da prática de ensino das comunidades, nas diversidades educacionais,
rompendo sempre com os limites de idade, de classe social, de gênero e, de outras tantas
categorizações, ao reunir, sob a sala de aula em um mesmo teto, pessoas jovens, adultas
e idosas, homens e mulheres, com as mais diversas motivações. Com o crescente
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avanço dessa modalidade de ensino, observa-se que a EJA ainda enfrenta grandes
dificuldades para a superação dos antigos paradigmas situados no contexto de
suprimento, suplência e educação compensatória. Assim entendemos, que a EJA
começa a se constituir um corpo teórico, que embora de forma tímida, progressivamente
incorpora conquistas recentes de pesquisa em educação, avança no sentido de
reconhecimento como direito público subjetivo, sem esquecer de que já foi vitima de
um direito fundamental historicamente negado Miguel (In: PINHO, 2011).
A importância das investigações realizadas até 2015 sobre os resultados de
aprendizagem obtidos por alunos e alfabetizadores envolvidos em programas de
alfabetização, coordenados pela universidade, provocou nos membros do grupo a
necessidade de investigar sobre quem são os professores alfabetizadores da rede pública
municipal e estadual de pessoas jovens, adultos e idosos, no município de Campina
Grande e circunvizinhos e se existe as influências das práticas de letramento (s)dos
professores formadores desses professores que estão nas práticas escolares desses
alfabetizadores.
Entendemos que a prática de letramento, enquanto “gênero de fala” Bakhtin
(2003 e 2004) refere-se às questões sobre oralidade e cultura letrada, nesse caso, estudos
já investigados admitem que as diferenças possíveis de uma sociedade com marcas do
oral ou com marcas da escrita, suas consequências podem estar na relação linguagem e
pensamento. Conforme Magda Soares (2003), o letramento social corresponde ao que
Freire (2008) nos adverte ser voltado ao conhecimento de mundo. Por sua vez, o
letramento escolar compreende as habilidades especificas em relação à apropriação do
processo de lectoescritura. Portanto, em Marcuschi (2003) as práticas de letramento
acontecem através de gêneros discursivos e textuais.
O texto está organizado em quatro partes. A primeira apresenta os avanços da
EJA, no contexto da política de formação de professores. Embora, reconheça que a EJA
ainda, enfrenta muitas dificuldades tanto como ação didático-pedagógica capaz de
problematizar a prática docente quanto como pesquisa que possa analisar a prática para
transformá-la. A segunda situa os procedimentos metodológicos adotados para o estudo.
A terceira discute os desafios já dados, no texto fornecido pelo professor, à luz das
teorias estudadas. E, a quarta discute os resultados já dados no texto do diálogo
efetivado e, por último fornece alguns pontos conclusivos, a partir do dizer de cada
professor enquanto contribuições para a formação do professor em EJA.
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2. Formação Inicial/Continuada como desafio para política de formação de
professores em EJA
A formação de professores em Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem, de
forma acelerada, ocupando um espaço cada vez mais significativo e se alarga a partir da
abertura política, na década de 1980, visto que, as propostas que vinham sendo
desenvolvidas no âmbito da educação popular foram ampliando-se, construindo canais
de troca de experiências, reflexões e articulações. Extingue-se o Mobral em 1985 e, em
seguida, seu lugar foi ocupado pela Fundação Educar, que abriu mão de executar
diretamente os programas e passou a apoiar financeira e tecnicamente as propostas de
governos, entidades civis e empresas a ela conveniadas. Recomendam-se inclusive as
especificidades dos sujeitos da EJA, de modo que: /.../os docentes deverão se preparar e
se qualificar para a constituição de projetos pedagógicos que considerem modelos
apropriados a essas características e expectativas.
Com o advento da Lei 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) essa modalidade de ensino denominada Educação de Jovens e Adultos EJA,
prevista pela citada lei, passa a fazer parte do contexto social brasileiro que tem como
premissa a inclusão social do processo de escolarização de todos aqueles que não
tiveram oportunidade de ingressar na escola e/ou de não concluir os estudos na forma
regular de ensino.
Para Soares (2003, p.124) o trabalho específico das políticas adotadas pelos
governos, ao longo da década de 1990 em relação à EJA, sinaliza para indicadores que
contribuem para o agravamento e a deterioração da área, como sendo: [i] a alocação de
cada vez menos recursos para a implementação de uma política de EJA; [ii] o
prosseguimento do trabalho com pessoal não profissional; [iii] o consequente
oferecimento de serviços de baixa qualidade; [iv] a não obtenção de resultados
esperados; [v] a perpetuação de um círculo vicioso que impede a EJA de ser valorizada.
Como afirma o autor (p.133) à situação das universidades pode ser considerada ainda
muito tímida se considerarmos o potencial dessas instituições como agências de
formação. Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP
que foram avaliados pelo Exame Nacional de Cursos apontam que em 2002 das 519
Instituições de Ensino Superior - IES que possuíam o curso de Pedagogia, apenas 9
(1,73%) ofereciam a habilitação de EJA: 3 na região sul, 3 na sudeste e 3 na região
nordeste.
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Na esfera estadual, as secretarias estaduais passaram a criar sua atuação na área
da EJA, a partir da ampliação de projetos de formação/requalificação profissionais
ligados às secretarias estaduais do trabalho. Contudo, com a transferência de encargos
de políticas públicas para o município a esfera municipal passa a assumir a EJA, como
um compromisso social, adotando condições de capacitar o corpo docente para que a
EJA se desenvolvesse, por meio de uma “formação continuada de professores” e do
incentivo à produção de material didático apropriado a pessoas jovens e adultas Haddad
(In: RIBEIRO, 2002). Cresce com isso os fóruns municipais de EJA, trazendo assim,
mais vigor para o campo da formação nessa área.
Nessa direção, para uma maior compreensão de seus desafios no processo de
formação do professor em EJA, concordando com Neto e Santiago (2009, p.164) temos
duas áreas: de formação (inicial e continuada) e prática da ação pedagógica de
professores. Considera que, a formação de professores no Brasil é orientada por
princípios e diretrizes e, determinada, por essas áreas especificas do saber pedagógico
do licenciando, por exemplo, do curso de Licenciatura em Pedagogia.
Isso reforça o entendimento de que a “formação inicial” é como a formação do
professor de matéria especifica de uma determinada licenciatura que é reconhecida por
meio de uma práxis pedagógica que, garanta os conteúdos pedagógicos (educativos,
instrumentais e operativos) e se aprofundarão as formas de realizá-los na Educação
Básica.
Entendemos que a “formação continuada” segundo as Diretrizes Curriculares
Nacionais/2015 compreende dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem
como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de
extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além
da formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como
principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento
técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente.
Portanto, a educação continuada, na contemporaneidade, adquire um novo
significado. Este sentido para Haddad (In: RIBEIRO, 2002, 194) tal como vem sendo
concebida atualmente, abrange a “formação para a vida e o desenvolvimento humano
em sentido amplo”. Assim, a educação continuada ou o conceito ampliado de “educação
ao longo da vida” tem relação com o conceito de sociedade educativa, em que a
formação e a realização das potencialidades humanas são identificadas como parte
integrante de todas as praticas sociais. Portanto, a formação continuada, exige que se
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considerem as influências dos problemas sociais, econômicos, políticos, ambientais e
culturais no trabalho escolar e o modelo econômico dominante.

3. Procedimentos Metodológicos
Para a realização deste trabalho adotamos uma perspectiva qualitativa de
enfoque etnográfico André (2004) e interpretativista Moita-Lopes (1994). Essa forma de
metodologia da pesquisa educativa pode revelar para o pesquisador, o significado das
praticas escolares e, ajuda na analise dos desafios da educação de EJA. O registro da
fala espontânea Preti (2006, p.255) deve ser feito por meio de fitas magnéticas como de
gravador ou de vídeo, para que possamos ter uma reprodução o quanto possível real do
fenômeno. Documentam-se as falas, por exemplo, dos professores da EJA que trazem
informações de situações formais ou informais e com os interlocutores, falantes de
gênero feminino ou masculino, moradores em regiões urbanas ou rurais da formação
inicial e continuada como desafio para política de formação de professores em EJA.
Os sujeitos dessa pesquisa são 10 (dez) docentes da EJA, que exercem as suas
funções em escolas da rede pública municipal e estadual sendo que 8 (oito) mulheres
atuam no I Segmento (em salas de alfabetização) e no II Segmento entrevistamos (1
(uma) mulher casada que ministra aulas do 6º ao 8º ano de Língua Portuguesa e 1 (um)
homem solteiro que ministra aulas de Matemática, numa turma do 6º ano da escola
pesquisada) e, todos estão na faixa que compreende entre 29 e 59 anos de idade, cujo
tempo de serviço está entre 5 e 15 anos que atuam tanto em turmas do ensino regular
quanto em turmas da EJA. Desse total 6 mulheres são casadas, 3 solteiras, inclusive o
homem também é solteiro. Os municípios paraibanos que os professores pesquisados
atuam são os seguintes: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Campina Grande, Fagundes,
Ingá, Itabaiana, Matinhas, Puxinanã, Picuí e Queimadas. Constatamos que o nível de
formação desses docentes pesquisados é o seguinte: curso Normal de formação de
Magistério (4), no curso de Licenciatura em Pedagogia (4), curso de Licenciatura em
(Língua Portuguesa-1 e Matemática-1). Portanto, os dados dessa pesquisa foram
coletados, durante o ano letivo de 2014 e concluído em março de 2015.

4. Discussão e resultados
Após transcrição dos dados, as sequências temáticas foram selecionadas de
acordo com a sua relevância para responder a pergunta de pesquisa: qual é a formação
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do professor da EJA e de que forma se efetiva a sua prática didática e pedagógica nessa
modalidade de ensino? Quais são os seus desafios nessa modalidade de ensino nos
municípios paraibanos pesquisados? Adotamos para transcrição das falas dos
Professores (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10...) denominamos para o Aluno
pesquisador do PIBIC de Ap. Apresentamos aspectos significativos para a discussão da
reconstrução da identidade social do professor da EJA no contexto da escola. A análise
é discutida conforme os temas surgidos a cada Diálogo efetivado.
Questão do Diálogo-1: Ap - Qual é a turma da EJA que você leciona... no momento?
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

alfabetização na escola da pre...FEITURA
alfabetização é denoite
alfabetização no grupo... é num sitio de FAGUNDES
alfabetização na escola de PUxi...nanã
alfabetização... e... é quase todos idosos
alfabetização... no BRASIL alfabetizado ((o chamado PBA))
alfabetização de pessoas de muitas idades diferentes
português no II Segmento ((do 6º ano))
alfabetização... muita gente de idade...
é de matemática... pra completar minha carga horária ((6º ano))

Aqui, o foco é em relação à prática pedagógica (Neto e Santiago, 2009) dos
professores pesquisados na modalidade de ensino da EJA que, em sua maioria atua
conforme a organização do ensino da EJA no Documento Diretrizes Operacionais para
o Funcionamento das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado da Paraíba – 2016;
encontramos no I Segmento do Ensino Fundamental - anos iniciais. Ingresso com, o
mínimo, de 15 anos completos; Matrícula anual e organização em dois Ciclos: Ciclo I e
Ciclo II, conforme matriz curricular. No II Segmento do Ensino Fundamental – anos
finais. Ingresso com 16 anos completos no ato da matrícula. Matrícula anual com
turmas de Ciclo III e Ciclo IV, conforme matriz curricular.
Diante do conteúdo dado no diálogo temos professores que atuam no Ensino
Fundamental, 7 em turmas de alfabetização de adultos, 1 professor que trabalha no
Programa Brasil Alfabetizado (PBA) da Prefeitura e 2 professores no II segmento. Na
verdade, é o ensino público regular do turno noturno se transformando em EJA Soares
(2003).
Questão do Diálogo -2: Ap - Em sua formação acadêmica, você teve a oportunidade de cursar
algum tipo, de disciplina relacionada à modalidade de ensino da EJA? Você acha que é importante ter no
currículo das licenciaturas um componente curricular sobre a EJA? Por quê?
A1
A2
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não... com certeza... alfabetizar na... E...JA não é a mesma coisa... da classe
regular
não... era bom porque eu ensino mais não estudei pra isso...
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A3
A4
A5
A6

A7

A8

A9

A10

não... quem dera que tivesse... eu ensino do meu jeito... só fiz um treinamento de dois
dias /.../
não... eu faço o que eu posso... eu sigo o que tem no livro...
não... era bom mais eu... nunca estudei na escola... agora eles gostam como eu
ensino... eu digo que aprendo... tem aluno de quase oitenta de idade...
não... acho que era importante ter estudo... no assunto da EJA no curso de professora...
ainda... bem que no Brasil alfabetizado tem formação inicial e continuada... é pouco...
mais aprendi um poquin...
não... mais o curso de PEDAGOGIA... duns tempo...pracá já tem uma disciplina do
EJA... eu temuma colega que mimdisse e... isso é bom porque... o aluno tem como
aprender alguma coisa... pra ajudar se ele for ensinar na EJA... agora o certo era ser uma
habilitação...
não... que eu saiba... até hoje não ouvi falar que no curso de licenciatura... em LETRAS
tivesse nenhuma disciplina que falasse da EJA... porque... acho que era bom para o
aluno... porque... desde que terminei... só ensinei na EJA...
não... eu acho que deveria ter um componente da EJA... no curso de licenciatura...
porque em nossa região quem estuda a noite... geralmente... pertence a EJA devido a
idade adulta da maioria... quando estudei não tinha... nada de EJA... era... de
PEDAGOGIA...
não... olha... se eu tivesse estudado na graduação sobre a EJA... certamente que hoje...
eu podia ensinar melhor o meu aluno... pra ensinar matemática...porque eu tenho...
tenho muita dificuldade... pra dá aula nessas turma...

No diálogo acima, pode-se identificar que de modo geral a formação de professores na
modalidade de ensino da EJA vem sendo assumida de modo ainda muito sutil pelas
universidades através dos cursos de Licenciatura (Soares, 2003), sobretudo nos municípios do
estado da Paraíba. Além disso, todos os entrevistados consideram importante estudar sobre a
EJA no curso de formação inicial (Moura 2007).
Outro dado relevante, obtido na fala da P7 é de que já existem sinais positivos de
algumas universidades que acenam para destinarem em seu currículo acadêmico pelo menos um
componente curricular conforme Resolução CNE/CEB 1, de 3 de julho de 2000 (Soares, 2002),
a exemplo, do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia/2009 da Universidade Estadual da
Paraíba, que aborda a temática desde a - Educação Popular e Educação de Jovens e

Adultos: contextualização histórica. Tendências atuais e especificidades. Alfabetização
e letramento. Jovens e adultos e a escolarização. EJA e movimentos sociais. O currículo
na EJA- saberes linguísticos, matemáticos, sociais e da natureza (Soares, 2003). A
formação do educador de jovens e adultos - o saber e o saber fazer do educador nas
práticas de EJA.
Questão do Diálogo -3: Ap - Quem é seu aluno(a) da EJA? E quais suas perspectivas em relação ao
desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem?
A1
A2
A3
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é jovem... adultos... e muitas pessoas já idosas que... querem aprender de tudo para viver
no mundo de hoje...
os meus alunos são pessoas que estão fora da faixa etária... que necessita de um ensino
diferenciado...
meus alunos são homens é mulheres que... na sua maioria... trabalham no campo... não
estudaram na idade regular e... que sente prazer de aprender na sala de aula... para a
vida...
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A4

A5
A6

A7

A8
A9

A10

meus alunos têm de todas as idades que... quer aprender a ler e... a escrever, que quer
melhorar seu conhecimento... para ter acesso a um mercado de trabalho melhor na...
sociedade...
os alunos têm interesse de aprender e socializar saberes e conhecimentos no espaço
escolar de convivência em sala de aula...
é muitas vezes selecionado... pela PREFEITURA em parceria com o PBA... ((órgão
responsável pelo programa no município)) assim é... o aluno que já foi alfabetizado e
quer estudar mais no 6º ano /.../
tem jovem e adulto... idoso... tanto tem os que já passaram na sala de aula... e outros na
maioria... que nunca foram numa escola e... por ai... vai... a minha perspectiva... é que o
crescimento do processo de ensino aprendizagem vai ter uma... uma diversidade
grande... pois a turma é muito variada...
tem aluno de muitas idades tem do jovem e até... de sessenta e sete anos /.../ o
rendimento do ensino aprendizagem vai... depender de muita coisa...
só tem aluno acima... de quarenta e três anos até... quase os oitenta... e... assim o
ensino... e a aprendizagem desses alunos é muito divagar e... não se pode... é cobrar eles
só dão o que pode...
na minha... turma tem mais mulher do que homem e... o meu aluno tem uma idade
misturada... é jovem e adulto... e uns já idoso... já o ensino e a aprendizagem eu... faço o
que posso... mais o aluno... sente muita dificuldade...

A educação de pessoas jovens, adultas e idosas apresenta um ensino
diferenciado Guerra (2013) que exige identificar suas atuais necessidades de
transformação de sua realidade social, histórica e existencial (Freire, 2008). Acredita-se,
na crença de que a capacidade de ler e interpretar a realidade podem está relacionada à
própria experiência de vida de cada aluno. O aluno da EJA geralmente são
trabalhadores.
Compreender quem é o aluno da EJA exige identificar suas atuais necessidades
de transformação de sua realidade social, histórica e existencial. Acredita-se na crença
na capacidade de ler e interpretar a realidade conforme sua própria experiência. O
ensino é diferenciado, desde aquele aluno que nunca foi em uma sala de aula ao que já
frequentou (Shor e Freire, 2003).
Quanto ao desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem é encarado pelos
professores pesquisados como algo desafiante, visto que, falta-lhes uma formação
necessária que permitam sua articulação com essa realidade diversificada Guimarães,
Machado e Coutinho (2007).
Questão do Diálogo -4: Ap - Quais os aspectos positivos ou negativos que você já experimentou ao
assumir uma turma de EJA?
A1
A2
A3
A4
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positivo... é saber que tou ajudando a quem não é escolarizado... e ganhar meu
dinheiro... agora o negativo... é nunca fiz curso pra ensinar na EJA
pusitivo... eu aprendo muito... com os alunos e... negativo ((levanta a cabeça
como quem está pensando para depois falar)) nunca estudei no curso de EJA...
positivo... é conviver com o povo bom do... do sitio... negativo... é ter pouco
estudo da EJA...
positivo...na cidade pequena... ensinar na EJA é um privilégio... e o negativo é...
não ter estudado nada... sobre o aluno de mais idade...
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A5
A6
A7

A8

A9
A10

positivo... as pessoas de mais idade são compreensivas e... o negativo é não ter
estudado na FACULDADE nenhuma teoria que ajudasse na sala de aula...
positivo... ter sido selecionada no PBA...negativo na capacitação a gente só
aprende a dar aula... nada de estudo da EJA...
o positivo... é poder ajudar a quem precisa... e... o negativo é que é muito difícil
deensinar numa classe... que tem muitas pessoas de idades diferentes /.../ porque eu não
estudei pra isso... mais /.../
o positivo é que sempre ensinei à noite... o negativo é mostrar o PORTUGUÊS do sexto
ano... para uma pessoa quase idosa ((mexendo com os dedos e fazendo uma expressão
de aspas))que não avançou muito pouco no primeiro segmento...
positivo... poder ajudar no processo de alfabetização do idoso ... e...negativo é não ter
estudado para trabalhar com essa faixa etária...
positivo... poder completar minha carga horária na EJA... o negativo... é que não estudei
MATEMÁTICA... pra dar aula numa turma assim não...

O professor da EJA enfrenta situações positivas e, revela que a sua prática
educativa se efetiva pelo desejo tanto de uma educação humanizadora quanto se
fundamenta como uma necessidade básica de sobrevivência que se desenvolve ao longo
da vida humana (Freire, 2006 e 2008). Contudo a situação negativa está relacionada ao
nível de pouca formação acadêmica para satisfazer as necessidades básicas de
aprendizagem de conteúdos e modalidades de ensino (Candau 1990 e 2003).

Questão do Diálogo -5: Ap - Quais são os desafios que o professor encontra na modalidade da EJA, a
partir de sua sala de aula?
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

falta de formação com habilitação em EJA para atuar...
falta de habilitação em EJA...
falta de formação e estrutura nas escolas
falta de habilitação e concurso em EJA...
falta de formação... de material e de estrutura para alfabetizar o idoso...
falta de formação... para escutar o aluno do PBA...
falta de formação no campo da EJA... dificuldade de alfabetizar numa... numa
turma com alunos de faixa etária muito diferenciada...
falta de formação da EJA no curso de Letras
falta de habilitação em EJA... para alfabetizar adultos e pessoa idosa...
falta de formação no curso de MATEMÁTICA

A conversa no diálogo acima coloca a falta da formação acadêmica do professor
da EJA Tfouni (2006), como uma condição que tem dificultado na prática do professor
do Ensino Fundamental, o uso de estratégias alternativas Candau (1990 e 2003) a que
venha atender as necessidades e aos interesses de homens e mulheres de aprender e
perceber e representar o mundo no contexto de sua realidade.
Considerações finais
Fica evidente que os diálogos aqui apresentados trazem uma contribuição à
discussão sobre as implicações teóricas e práticas, enquanto desafios para a formação de
professores em EJA, nas diversidades educacionais, conforme elencamos a seguir:
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Compreender a formação do educador da EJA para além das necessidades básicas de
pessoas jovens e adultas;
Definir o campo de estudo e de atuação que assume a política de formação do
professor de pessoas jovens, adultas e idosas;
Admitir que a pessoa idosa é parte integrante do processo social ao longo de sua vida e
que através do seu dizer constrói a sociedade em que se insere e, suscita o tipo de
educação necessária à sua sobrevivência no mundo atual;
Reivindicar uma política global para a formação, qualificação e a valorização do
professor de formação inicial e continuada.

Como conclusão provisória, é necessário reconhecer que os diferentes interesses
de necessidades básicas de aprendizagem venham a reforçar as demandas educativas
dos jovens, adultos e idosos com as influências dos problemas sociais, econômicos,
políticos, ambientais e culturais no trabalho didático da EJA.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS EM CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA: LINGUAGENS E SABERES

As práticas pedagógicas desenvolvidos no contexto escolar e na formação de
professores, ainda hoje, têm sido pautadas na dicotomia entre os processos de ensinar e
aprender, o que implica em uma determinada maneira de considerar os processos
formativos docentes. Tal distanciamento implica conceber a Didática numa perspectiva
normativa e técnica. Entretanto, novas perspectivas estão sendo evidenciadas diante da
complexidade que envolve a prática educativa. Isso traz inúmeros desafios, para além
das singularidades existentes entre os diferentes níveis de ensino, componentes
curriculares e contextos formativos docentes. É preciso compreender essa
heterogeneidade não como entrave, mas como oportunidade de buscar convergências.
Nesse contexto, este painel tem como objetivo discutir resultados de três pesquisas que
buscaram analisar a prática pedagógica de Ciências e Matemática nos anos iniciais e
finais do Ensino Fundamental, relacionando-a a um contexto colaborativo de formação
docente. As pesquisas se articulam ao romper com mecanismos que podem atuar como
dispositivos de domesticação de práticas educativas e formativas. Para isso, baseiam-se
na valorização dos estudantes e dos professores, considerados como sujeitos sociais, e
na centralidade das experiências pedagógicas e formativas para pensar a educação.
Enfatizam a abordagem investigativa na construção de práticas científicas na sala de
aula, bem como a importância de contextos colaborativos na formação docente. Os
resultados apresentados se convergem no sentido de discutir alternativas metodológicas
e de formação docente, possibilitando um diálogo entre a Didática e os saberes
docentes. Ressalta-se a importância de repensar a prática pedagógica e a formação
docente a partir de uma perspectiva investigativa e colaborativa, contribuindo para
avanços no campo da Didática, especificamente no que se refere à reflexão sobre os
processos de ensinar e aprender.
Palavras-chave:
Colaborativos.
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CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS CIENTÍFICAS NOS ANOS INICIAIS: UMA
ABORDAGEM INVESTIGATIVA
Cláudia Starling Bosco
Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo
Este trabalho apresenta o recorte da tese de doutorado concluída em 2015 e objetiva
compreender e caracterizar como as práticas científicas foram se constituindo na sala de
aula, no contexto de uma sequência didática orientada por uma abordagem investigativa
nas aulas de ciências. A pesquisa foi realizada em uma turma do 3º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública, na região sudeste do Brasil. A construção dos
dados e as análises foram orientadas por pressupostos teórico-metodológicos da
etnografia interacional (GREEN et al.). A partir da imersão no campo, filmagem das
aulas, registro no diário de campo, fotografias e artefatos presentes no cotidiano escolar
foram elaborados mapas de eventos e quadros das interações discursivas, a partir das
transcrições das falas em unidades de mensagem, considerando as interações
estabelecidas entre os participantes. Para isso, nos apoiamos na vertente sociocultural
(Vygotsky); na concepção dialógica da linguagem e nos estudos sobre gêneros
discursivos (Bakhtin; Swales); na análise do discurso (Bloome; Gee); na argumentação
(van Eemeren; Jiménez-Aleixandre; Osborne) e no campo da Educação em Ciências
(Candela; Carvalho; Driver; Duschl; Kelly; Lemke; Lorenzetti; Moje; Mortimer;
Munford; van Zee). Os resultados evidenciam que as práticas científicas não foram
situações previamente estabelecidas em sala de aula, mas foram construídas no processo
interativo e dialógico entre os participantes, vivenciando diversos modos de ser, agir e
falar. As crianças construíram diversas práticas científicas como observar fenômenos,
elaborar procedimentos, comunicar resultados, elaborando conceitos, a partir de um
ensino baseado na abordagem investigativa. As análises reforçam as perspectivas atuais
de considerar a importância do papel do pedagogo na abordagem investigativa como
aquele que instiga e valoriza a participação das crianças nas interações discursivas.
Palavras-chave: abordagem investigativa; interações discursivas; práticas
científicas.
Problematizando a prática pedagógica nos anos iniciais: os objetivos da
investigação

Uma visão tradicional do ensino para crianças enfatizou, ao longo do tempo, a
aprendizagem individualizada. Especificamente, o ensino de ciências esteve vinculado à
transmissão de conhecimentos científicos como exatos e rígidos, atemporais,
desvinculados da ação humana e descontextualizados historicamente. Nesse contexto,
os estudos em Educação em Ciências enfocavam o aspecto individual da aprendizagem
e a transmissão pelo professor, de maneira direta, do conhecimento científico,
considerado como produto final: “transmitiam-se os conceitos, as leis, as fórmulas. Os
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alunos replicavam as experiências e decoravam os nomes dos cientistas” (CARVALHO,
2013, p. 1).Pesquisas como as de Delizoicov et al. (2002) têm enfatizado a importância
das mudanças no campo educacional no que diz respeito ao ensino de ciências nos anos
iniciais, envolvendo a formação do professor, a concepção do que ensinar e como
ensinar a partir de um processo de aprendizagem baseado na compreensão e não na
memorização de conteúdos descontextualizados. Novas perspectivas de ensino
consideram a aprendizagem de ciências em relação à apropriação de práticas da
comunidade científica. Vários estudos enfatizam a importância da interação social na
sala de aula, tendo a linguagem como elemento fundamental, possibilitando ao aluno a
inserção em práticas culturais da ciência (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE e ERDURAN,
2007; MORTIMER, 1998; DRIVER et al., 1998). Esses estudos reforçam que aprender
ciências está relacionado ao fato de inserir o aluno em um mundo de novos significados,
favorecendo diferentes modos de pensar, ver e explicar o mundo. Por conseguinte, a
criança passa a ter contato com outra linguagem, a científica, que traz características da
cultura científica.
Para a construção de conhecimentos científicos é fundamental que sejam
propostas situações em sala de aula para as crianças apresentarem seus pontos de vista e
confrontarem resultados, principalmente no início do processo de escolarização. Nesse
sentido, ganha relevância a concepção do ensino de ciências por investigação baseada
nos estudos de Munford e Lima (2008), ressaltando a importância da argumentação e do
engajamento dos estudantes em práticas científicas. O ensino por investigação está
relacionado a construção de práticas argumentativas, não no sentido de conhecer e
nomear simplesmente os fatos, mas possibilitar que os estudantes possam construir
evidências para promover argumentos convincentes no campo científico(DUSCHL e
GRANDY, 2010).
Outra vertente importante na nossa pesquisa foi pensar as contribuições e
implicações da Análise do Discurso para o campo da Educação em Ciências, já que a
Análise do Discurso traz determinados construtos teórico-metodológicos, representando
um determinado jeito de ver e de fazer a pesquisa. Identificamos alguns elementos
fundamentais que deram suporte à nossa pesquisa.
Um aspecto então é pensar a ciência como cultura, não como algo já pronto e
acabado, mas como uma prática social.
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Também se faz necessário valorizar o papel das interações sociais, como
elementos que possibilitam que crianças negociam significados e constroem novos
conhecimentos.
Outro importante aspecto relacionado a Análise do Discurso é refletir sobre a
construção de identidades envolvendo o conceito de sujeito e relações de poder, o papel
do sujeito, o lugar que ele assume e como suas identidades são construídas na relação
com o outro. Ele é considerado um sujeito histórico e social. Essa perspectiva nos ajuda
a compreender o modo como o sujeito constrói o mundo pela linguagem. Nessa direção,
a construção de identidades está relacionada às práticas culturais e ao uso da linguagem
(GEE, 2010).
Outro aspecto discutido envolve questões relacionadas ao saber disciplinar, aos
conhecimentos científicos, escolares e cotidianos. Os discursos disciplinares são
dinâmicos, definidos socialmente co-construídos por meio da linguagem, interação, e
nas práticas culturais. Mortimer (1998) discute algumas características da linguagem
científica e da cotidiana, reforça a necessidade de reconhecer suas diferenças e analisa
como essas características contribuem para compreender as dificuldades na
aprendizagem de ciências. Ele argumenta que as características da linguagem científica,
como por exemplo, a complexidade lexical e a estrutura conceitual, foram construídas
no decorrer do desenvolvimento científico, com objetivo de registrar e ampliar o
conhecimento, o que a torna uma linguagem difícil para os estudantes.
A partir desse contexto que embasa nossa investigação, a questão de pesquisa
que norteia a investigação é: Como acontece a construção de práticas científicas na sala
de aula? Mais especificamente, este trabalho tem como objetivo compreender e
caracterizar as práticas científicas nas aulas de ciências em uma turma do 1º ciclo do
ensino fundamental, no contexto de uma sequência didática, orientada por uma
abordagem investigativa.
Nesse objetivo, estão evidenciados os principais pressupostos teóricos que
subsidiam nosso estudo: consideramos a argumentação como uma prática discursiva e,
por isso, construída no processo de interação, reconhecemos a especificidade do ensino
de ciências para crianças e a importância do ensino por investigação, adotando uma
concepção de linguagem em uma perspectiva dialógica.

O percurso da pesquisa: pressupostos teórico-metodológicos
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Como opção metodológica adotamos a perspectiva qualitativa, especificamente
um estudo de caso como instrumento de investigação, já que esse tipo de modalidade de
pesquisa é pertinente quando se pergunta “como” e “por quê?”, questões que norteiam o
nosso estudo (Yin,2001).
A orientação metodológica do estudo de caso foi articulada à apropriação de
alguns aspectos e ao uso de ferramentas da etnografia em educação (CASTANHEIRA;
GREEN; DIXON, 2001).A sala de aula na abordagem etnográfica interacional passa a
ser considerada como um espaço de construção social, enfatizando a heterogeneidade de
aspectos que a envolvem. Ela passa a ser considerada como um espaço social em que
diferentes práticas e múltiplos discursos estão presentes e, simultaneamente, são
construídos.
Para a realização da pesquisa, utilizamos elementos como a observação
participante, a transcrição das falas em unidades de mensagem, anotações em diário de
campo, observação das aulas, gravação das aulas em áudio e vídeo, fotografias e
registro das atividades desenvolvidas pelas crianças.
Para a realização da nossa pesquisa, desenvolvemos uma sequência didática em
uma turma do 3º ano sobre o tema microorganismo. Ela foi elaborada pela pesquisadora
juntamente com um grupo de trabalho, constituído por professores do ensino superior,
estudantes e licenciandos em Ciências Biológicas, em parceria com a professora da
turma.
Esta diversidade de formações e experiências tanto no nível acadêmico quanto
na sala de aula, potencializou ainda mais a elaboração do planejamento como um
momento de pensar e refletir sobre a prática pedagógica.
Nosso objetivo ao propor o trabalho com sequência didática oi engajar os
estudantes no estudo do tema, explorar os conhecimentos prévios e os interesses das
crianças. Propusemos atividades que pudessem favorecer aos estudantes oportunidades
de discutir novas ideias e conceitos, em pequenos grupos e coletivamente, além de
importante oportunizar reflexões sobre o conteúdo, de modo a sistematizar e generalizar
os conceitos apreendidos(AGUIAR, 2005).Procuramos desenvolver atividades em que a
dimensão da investigação estivesse presente, propor situações nas quais as crianças
pudessem discutir, experimentar, colocar em ação suas ideias, discutir, avaliar e
comunicar os resultados obtidos.

Apresentando e discutindo as análises: Quadro das Interações discursivas

ISSN 2177-336X

8724

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6

Escolhemos representar nossas transcrições dos eventos nos Quadros das
Interações Discursivas, elaborados considerando as questões de pesquisa. Eles foram
elaborados a partir de três blocos que orientaram nossas análises sobre as interações
discursivas: interações discursivas gerais, argumentação e práticas científicas. Nesse
trabalho, iremos discutir especificamente as Práticas científicas, entendendo que ela se
articula com os demais blocos de análise.

QUADRO DAS INTERAÇÕES DISCURSIVAS

Elaborando conceitos

Comunicando resultados

Elaborando
procedimentos

Observando fenômenos

Diferença de opinião

Propondo evidências

Ponto de vista

Atribuindo papel social

Unidade de
Mensagem

Reconhecimento da
participação

Locutor

Modos de interação

Linha

Sujeitos e ações na
interação

Transcrição

INTERAÇÕES DISCURSIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Interações Discursiva
Argumentação
Práticas Científicas
Gerais

Fonte: STARLING-BOSCO e MUNFORD (2015)

O eixo “práticas científicas” está intimamente ligado ao eixo argumentação,
enfatiza outros aspectos fundamentais nas práticas da comunidade científica, como:
observando fenômenos, elaborando procedimentos, comunicando resultados e
elaborando conceitos.
Apresentamos a seguir a análise de um evento que possibilita discutir o processo
de construção de práticas científicas nos anos iniciais do ensino fundamental.
Descrição do evento: “Congresso dos cientistas: comer ou não o pão?”
O evento analisado denomina-se “Congresso dos cientistas: comer ou não o
pão?”. Aconteceu na aula número 7 no total de 15 aulas no dia 2 de maio de 2012,
quando as crianças participaram de uma atividade de elaboração de procedimentos para
investigar o processo de decomposição dos alimentos, no caso o pão.
As carteiras estavam em círculo, e a professora andava no meio, indagando e
orientando as crianças no preenchimento da atividade que discutia sobre a investigação
do pão, orientada pelas seguintes questões: i) O que queremos saber? ii) O que
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precisamos fazer? iii) Que materiais, iremos utilizar? iv) O que você pensa que vamos
descobrir?
A professora iniciou a aula retomando quais foram as investigações já
realizadas, e as crianças relembraram com facilidade: “a primeira foi do ovo, depois do
lixo e depois nós fizemos outra do lixo”. A professora, então, continuou a aula lendo a
primeira pergunta da atividade: “para investigar o pão, o que, primeiro, precisamos
fazer?” Uma criança respondeu que era preciso observar e outra que era necessário
comprar o pão. A professora continuou reforçando que então era preciso planejar a
investigação.
A professora questionou as crianças “o que nós queremos saber sobre o pão?”.
As crianças manifestaram várias ideias, como por exemplo: “do que ele é feito?”; “se
ele está estragado ou não?”; “quem criou o pão?”; “se ele tem energia?”; “quem
inventou o pão?”; “o pão pode estragar”?; “se pode ser feito doce”?.
A professora solicitou, então, que as crianças registrassem as perguntas. Nesse
momento, ficou clara a intenção da professora de direcionar as questões para aquelas
que estavam ligadas à decomposição, pois foram selecionadas as seguintes questões:
“quando ele estraga ou não?”; “quanto tempo ele demora para estragar?”. Ela finalizou a
primeira parte da atividade dizendo que a última pergunta a ser registrada seria a da
aluna Flávia, pois “cita a ideia de muita gente: o que acontece quando o pão estraga?”.
Logo, a seguir, a professora iniciou a discussão da segunda questão da atividade
perguntando “para saber essas coisas, o que precisamos fazer?” e retomou as perguntas
que foram registradas. Praticamente, todo o grupo respondeu que iriam precisar do pão.
A professora aceitou esse ponto de vista e continuou questionando com as crianças:
“mas e depois o que precisaríamos fazer com o pão?”. Revisitando a filmagem ficou
evidenciado que a professora alcançou o que pretendia que era instaurar na sala uma
discussão sobre determinadas práticas científicas na investigação do pão. Ela continuou
questionando as crianças sobre os procedimentos metodológicos “o que mais?”. Pedro
respondeu: “pegar o pão era importante para ver se ele estava duro”, e Henrique
reforçou dizendo: “temos que saber se está mole ou duro, se está estragado ou não”, e,
para isso, seria necessário colocá-lo “em algum lugar”.
Importante mencionar que as crianças se posicionavam na frente da sala e
usavam microfone, vivenciando um congresso de cientistas, inclusive eram chamadas
pela professora de “cientistas”.
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Uma criança verbalizou a opção que, para investigar, seria necessário “comer
um pedaço do pão”, a turma ficou agitada, conversando e dando gargalhadas. É esse
evento que selecionamos para discutir a seguir.
Resumindo, o segundo evento iniciou-se quando as crianças participavam de
uma atividade sobre os procedimentos necessários para investigação do processo de
deteriorização de alimentos, no caso o pão. Quando uma das crianças expôs seu ponto
de vista de que “comer o pão era uma boa ideia para investigá-lo”, outras crianças se
posicionaram de maneira contrária. Nesse momento, iniciou-se então o “Congresso dos
cientistas: comer ou não o pão?”, com intuito de debater se comer o pão era ou não um
procedimento adequado e necessário para investigá-lo.
A seguir, apresentamos o Quadro das Interações Discursivas que representando a
análise desse evento.
QUADRO - “CONGRESSO DOS CIENTISTAS: COMER OU NÃO O PÃO?”

38

39

40

41

Renata

42

P

43

se para
fazer esta
investigação
vai ser
preciso
comer ou
não o pão?
o que você
acha?
[Alunos
em
silêncio,
ouvindo a
entrevista
eu acho
que não
não deve
comer o
pão?
por quê?

X

X

X

X

X

X

Elaborando conceitos

Comunicando resultados

Elaborando
procedimentos

Observando fenômenos

Diferença de opinião

Propondo evidências

Ponto de vista

Atribuindo papel social

Unidade de
Mensagem

Reconhecimento da
participação

Locutor

Modos de interação

Linha

Sujeitos e ações na
interação

INTERAÇÕES DISCURSIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Interações Discursiva
Transcrição
Argumentação
Práticas Científicas
Gerais

X

X

X

X
X

X
Continua.
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45
46
47
48

49

50

P

51
52
59

criança

60
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objeto de
experiência
Ahhhh
boa
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agora
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Eduarda
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para
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[Crianças
batem
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quem já
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Elaborando conceitos

Comunicando resultados
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X
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X
X
X
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X
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[...]
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[....]
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X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

Continua.
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Conclusão.

atenção...
[Professora
chama
68
P
X
X
atenção de
uma
criança]
e aí
quando
69
você
investigar
pode estar
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70
X
babado
[Muitos
risos]
71
ok
X
palmas
72
para o
X
Henrique
Fonte: STARLING-BOSCO e MUNFORD (2015)
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X

X

Nessa parte, a professora, então, direcionou a discussão para o aspecto
metodológico: se seria preciso comer ou não o pão para investigá-lo. Como evidenciado
no quadro, as crianças apresentaram seus pontos de vista, eram encorajadas pela
professora a participarem e eram valorizadas pela participação, como nas linhas 45 e 46
“ahhhh” “boa resposta” e pelas crianças (linha 49), a partir da solicitação de
participação feita pela professora “palmas para Renata”. Esse trecho retoma a
importância da argumentação no ensino de ciências diante da apresentação e das
justificativas de pontos de vista.
Para se engajar na discussão, a criança precisa se posicionar diante do mundo,
demonstrando seus pontos de vista e interagindo com o outro. Para justificar, é preciso
olhar de outra maneira para a situação e construir um discurso que apoie seu ponto de
vista de maneira coerente, o que no início da escolarização é um grande desafio para as
crianças.
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Logo a seguir, a professora solicitou a participação de Henrique no papel de
“cientista”, orientando para a mudança de postura e espaço ocupado na sala “dá um
passo a frente” (linha 54). Aqui fica evidente um exemplo de como os modos de agir e
de falar no congresso foram se instituindo na turma. O posicionamento de Henrique
(linhas 60 a 62) evidencia aspectos fundamentais da necessidade de introduzir práticas
científicas no ensino de ciências, se considerarmos a perspectiva investigativa,
mencionando a importância da observação e elaboração de procedimentos e evidências.
O evento prosseguiu quando outra criança, chamada aqui de Sofia, apresentou
suas investigações sobre o pão e explicitou seu ponto de vista sobre o tema em
discussão, se comer era uma boa estratégia ou não (linhas 73 a 107). Sofia não
concordou em comer o pão e justificou dizendo que “se você compartilhar todo o pão
com as pessoas”, “se a gente precisar do pão a gente” “a gente não vai poder ter” (linhas
103 a 105).
Continuando a análise do “Congresso dos cientistas: comer ou não o pão?”, nas
linhas 108 a 117, há uma importante sinalização sobre os modos de interação que
aconteceram na sala de aula no decorrer dos congressos. Como vimos, até então, a
professora constantemente solicitava o reconhecimento das crianças após a fala do
“cientista” quando dizia “palmas para o cientista”, o que foi ao longo do tempo sendo
apropriado pelas crianças e se tornando uma regularidade durante esses momentos.
Entretanto, a construção de significados e de modos de ser e de agir é flexível e
se altera a partir de novas interações que são estabelecidas na turma, pois um evento
está sempre conectado com eventos passados e futuros, como sinalizou os estudos de
Bloome (2009, 2010).

Alguns apontamentos finais
A partir da análise do evento “Congresso dos cientistas: comer ou não o pão?”,
descrevendo as atividades desenvolvidas e focalizando as ações e discurso dos sujeitos
foi possível perceber que os aspectos investigativos de uma pesquisa foram
privilegiados pela professora e crianças, na medida em que ao discutirem sobre se
comer o pão era ou não importante para investigá-lo.
Observamos como as crianças vivenciaram e construíram práticas científicas,
explicitando pontos de vista, justificativas, indicando diferença de opinião, propondo
novas estratégias de metodológicas.
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Quando as crianças elaboraram e discutiram os procedimentos para investigar o
processo de conservação e decomposição do pão foi possível perceber maneiras
particulares de construção de determinados modos de ser e de agir em consonância com
as práticas científicas e argumentativas. Isto reforça a importância de considerar a
abordagem investigativa para o desenvolvimento de práticas científicas nos anos iniciais
do Ensino Fundamental e reforçar o papel do professor de oportunizar, instigar e
valorizar as interações discursivas na sala de aula.
Nessa perspectiva, a mediação do professor nos momentos de interação torna-se
um elemento fundamental para proporcionar ao aluno novas oportunidades de
aprendizagem, favorecendo a construção e inserção das crianças nas práticas científicas.
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DIDÁTICA E SUBVERSÃO DE SABERES: UM OLHAR PARA PRÁTICAS
MATEMÁTICAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resumo
Fundamentalmente, as pesquisas em Didática da Matemática têm se ocupado com a
constituição de mecanismos de valoração dos aspectos didáticos que circunstanciam os
processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação da matemática escolar. Neste
artigo, apresentamos um ensaio teórico-filosófico que busca problematizar como esses
mecanismos, se tomados de modo descuidado, podem atuar como dispositivos de
domesticação da escola: uma série de táticas e de estratégias que visam eliminar,
restringir, coagir, neutralizar ou controlar o espaço escolar, desviando-o de um sentido
de tempo livre que, outrora, lhe fora atribuído. Junto a um episódio sobre o ensino de
funções em uma turma de nono ano do Ensino Fundamental, apresentamos as
dimensões epistêmica e cognitiva do mecanismo de valoração da idoneidade didática
(GODINO et al., 2006) e, ao questioná-lo, tratamos dos modos como os saberes
institucionalmente construídos e priorizados pelos processos didáticos podem ser
subvertidos, convidando-nos a pensar novas práticas educativas no espaço escolar. Essa
subversão não pretende vincular o saber produzido a um mundo dado, com objetivos e
finalidades previamente definidos, mas produzir um mundo no qual os objetos, as
linguagens e as subjetividades vão se compondo na medida em que o próprio mundo é
produzido. Defendemos, assim, uma didática que tome o traduzir, o verter, o recriar, o
romper e o recomeçar como ações. Procuramos pensar a educação como ato criador e
os processos didáticos como acontecimentos abertos nos quais os saberes rompam com
as formas inerciais de relacionar-se com a matemática, preocupando-se com as
experiências formativas dos sujeitos da educação.
Palavras-chave: Didática. Educação Matemática. Filosofia da Educação Matemática.

Apresentando a discussão

Segundo Godino et al. (2006), a didática da matemática deveria aportar
conhecimentos para a análise da adaptação e pertinência dos conteúdos matemáticos a
um determinando projeto educativo; dos meios tecnológicos e temporais adequados
para colocar em movimento um processo de estudo matemático; do tipo de interação
entre professor e alunos que permita identificar e resolver as dificuldades e conflitos nos
processos de estudo matemático; da adaptação entre os objetos formativos e as
capacidades e competências prévias dos alunos, assim como seus interesses, afetividade
e emoções; da pertinência dos significados pretendidos (e implantados), dos meios
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usados e dos padrões de interação ao projeto educativo da escola e o contexto em que se
desenvolve o processo de estudo.
Ao analisar o percurso das investigações sobre a didática da matemática,
percebemos que, inevitavelmente, essas investigações centram seu interesse na
problematização de como deve ser uma aula de matemática, com atenção ao ensino,
como divulgação de ideias, ou à aprendizagem, como pesquisa empírica (D’AMORE,
2007). Seja construindo críticas e/ou vislumbrando cenários de melhoria, essas
pesquisas, por meio da descrição e análise de práticas escolares, constituem mecanismos
de valoração dos aspectos didáticos que circunstanciam os processos de ensino, de
aprendizagem e de avaliação da matemática escolar.
Nesse sentido, Godino et al. (2006), em um estudo teórico, propõem um modo
de descrever os processos de ensino e aprendizagem da matemática, bem como valorar a
idoneidade didática – expressão utilizada pelos autores – de tais processos. Nosso
objetivo ao convidar esse trabalho é discorrer sobre como a valoração das diversas
dimensões da sala de aula de matemática, amplamente empreendida pelas investigações
em didática da matemática, está associada a um processo de domesticação da escola,
propondo pensar como esses critérios, em seus componentes e descritores, atuam como
“uma série de táticas e de estratégias para eliminar, restringir, coagir, neutralizar ou
controlar a escola” (SIMONS; MASSCHELEIN, 2014, p. 98. Tradução nossa).
Note-se, contudo, que não pretendemos nos contrapor às discussões presentes no
trabalho de Godino et al. (2006). O objetivo ao mobilizar tal trabalho é apenas o de
apropriarmo-nos das ferramentas de valoração da idoneidade didática propostas pelos
autores para, junto a elas, promover deslocamentos que dizem de sentidos outros para a
educação.

A didática da matemática entre critérios de valoração e domesticação da escola

Como destacamos, Godino et al. (2006) propõem um modo de descrever os
processos didáticos envolvidos na dinâmica do ensinar e aprender matemática no
ambiente escolar, valorando tais processos. Para a valoração da idoneidade didática, são
estabelecidos critérios em diversas “dimensões”, sendo destacada pelos autores a
epistêmica, a cognitiva, a interacional, a mediacional, a emocional e a ecológica. Cada
uma dessas dimensões não é, evidentemente, tratada de modo isolado, já que a
configuração de uma pode afetar diretamente outra, outras ou todas.
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Optamos neste momento por percorrer duas dessas dimensões, a epistêmica e a
cognitiva, buscando evidenciar que, se tomada de modo descuidado, essa proposta de
valoração pode atuar como instrumento de domesticação da escola, desvinculando-a do
sentido de tempo livre que discutimos anteriormente. Procuramos, assim, promover
sutis deslocamentos nessas dimensões, problematizando-as não em um sentido de
desqualificação, mas na abertura de discussões que coloca em questão os modos como
temos pensado a relação entre a Didática da Matemática e os processos de valoração tão
presentes na atualidade da educação escolar.
A dimensão epistêmica estaria ligada ao “grau de representatividade dos
significados institucionais implantados (ou previstos), no que diz respeito a um
significado de referência” (GODINO et al., 2006, p. 4. Tradução nossa), incluindo
também outras configurações epistêmicas que constituem a trajetória que envolve os
problemas, as ações, as linguagens, as definições, as propriedades e os argumentos
mobilizados em situações de ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos.
Poderíamos dizer, dada essa compreensão, que a idoneidade epistêmica refere-se à
qualidade da matemática ensinada; interessando olhar, fundamentalmente, para como a
dinâmica da sala de aula opera com os significados institucionais.
Ao valorar um processo de ensino-aprendizagem da matemática a partir desse
aspecto, estamos atribuindo uma centralidade à matemática institucionalizada – aquela
prevista em currículos, programas oficiais, livros-didáticos e tantos outros documentos
– na educação escolar. Essa centralidade supõe uma maior valoração dessa matemática,
tornando secundárias outras matemáticas que permeiam ou que podem permear o
ambiente

escolar.

Nesse

sentido,

a

aprendizagem

matemática

ganha

uma

responsabilidade muito específica do ponto de vista epistêmico: ela deve reportar-se aos
conteúdos matemáticos institucionalizados, respondendo positivamente a essas
imposições.
Por mais que a análise da idoneidade epistêmica avalie a riqueza do processo de
ensino-aprendizagem da matemática, levando em consideração a multiplicidade de
questões, linguagens e implicações que o processo dispõe e/ou pode gerar, centralizar a
matemática institucionalizada é um modo de domesticar a escola. Nessa domesticação,
a possibilidade que tem o aluno de implicar-se com o objeto matemático e mobilizá-lo
em um sentido de profanação se perde em nome das significações usuais, sendo o tempo
escolar, o tempo livre, convertido em tempo produtivo no qual a matemática se mantem
na via da estratificação. Aprender matemática significaria, então, conservar as
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finalidades dos conteúdos matemáticos institucionalizados, seja no âmbito da
reprodução ou da aplicação usual de cada um deles.
Contudo, como pensar a idoneidade epistêmica para além desse aspecto de
submissão à matemática institucionalizada? Um movimento interessante poderia ser
partir de uma contraposição à ideia de que a escola é um ambiente de aprendizagem.
Ora, se aprendemos em várias dimensões de nossa vida, dentro ou fora da escola, não é
a aprendizagem que faz com que uma escola seja uma escola. Isso, no entanto, não quer
dizer que em uma escola não se aprenda: nela acontece uma “forma de aprendizagem na
qual se desconhece de antemão o que poderá aprender”, configurando-se como um
“acontecimento aberto que só pode suceder se não há um propósito final e uma
funcionalidade externa estabelecida” (SIMONS; MASSCHELEIN, 2014, p. 85.
Tradução nossa).
Se a aprendizagem na escola implica, então, abertura sem finalidade, o próprio
sistema de valoração necessita ser revisitado. A convergência entre as aprendizagens
escolares de matemática com aquelas institucionalizadas deve ser apenas um dos
aspectos levados em consideração no processo de valoração da idoneidade didática em
sua dimensão epistêmica, permitindo que outras compreensões emerjam e se sustentem.
Aqui, tomaremos as palavras de D’Ambrósio (2007): “a crítica que faço à epistemologia
é o fato dela focalizar o conhecimento já estabelecido, de acordo com os paradigmas
aceitos no tempo e no momento” (p. 37). Evidentemente, cabe também ao processo
mostrar ao educando que existem aprendizagens historicamente legitimadas e que, pela
importância social, devem ser perseguidas e compreendidas. Encontrar um território
fronteiriço seja, talvez, uma dos maiores compromissos da educação escolar.
Outra dimensão destacada no processo de valoração da idoneidade didática é a
cognitiva, que “expressa o grau em que os significados pretendidos/implantados estão
na zona de desenvolvimento potencial dos alunos, assim como a proximidade dos
significados pessoais alcançados aos significados pretendidos/implantados” (GODINO
et al., 2006, p. 5. Tradução nossa). Nessa dimensão importam, por exemplo, aspectos
ligados ao conhecimento prévio dos estudantes para aprendizagem de um determinado
tema e aos modos como os significados pretendidos podem ser alcançados em seus mais
variados componentes.
Ocorre que, muitas vezes, o sentido da cognição em matemática, com foco na
aprendizagem, é dado pelo viés do reconhecimento. Clareto (2013) afirma que “Talvez
possamos dizer que a educação matemática tem colocado o problema da aprendizagem
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em termos de representação, em sentido forte, na acepção de uma imagem universal do
pensamento”, importando, assim, os sentidos que tratam a “aprendizagem como
passagem ou transição natural e um estado de não saber para um estado de saber”
(CLARETO, 2013, p. 65). Ao operar ao lado de uma imagem universal do pensamento,
a aprendizagem torna-se modo de representação do mundo e o conhecimento se
configura por meio de regras e saberes previamente estabelecidos. Trata-se, então, de
uma política cognitiva em que a aprendizagem está indissociavelmente ligada ao ensino:
“aprender é reter algum conhecimento ensinado por alguém” (CLARETO, 2013, p. 66).
Contudo, a autora aponta outros caminhos para essas perspectivas, propondo um
olhar sobre uma constituição mútua si-matemática que interroga a própria matemática
como ciência preexistente ao sujeito do conhecimento. Abre-se a possibilidade de
pensar a matemática inventando-se e sendo inventada no processo de ensinoaprendizagem; uma matemática mais distante daquela estabelecida na reprodução de
conteúdos em sala de aula. A dimensão cognitiva assim pensada desloca o olhar dos os
extremos do processo de aprendizagem – dos pré-requisitos para os conteúdos
almejados – para a atenção aos processos de invenção de uma matemática singular no
espaço da sala de aula.
Ainda sobre essa perspectiva, Cammarota (2013)i destaca que:

A aprendizagem aqui surge muito mais como processo de
subjetivação que aquisição de conhecimentos ou informações.
Aprender é tornar-se. Aprendizagem como invenção de si. […]
colocar o problema da aprendizagem inventiva implica em um
desaprender regras de funcionamento constitutivas da subjetividade a
todo o tempo, colocando-a em movimento. Correlata, simultânea e
reciprocamente, a invenção de si implica a invenção, naquela
atividade, de uma geometria singular. Assim, aprendizagem como
invenção de si e do mundo. Aprendizagem como problematização.
Uma política cognitiva de invenção. (CAMMAROTA, 2013, p. 104)

.
Se a aprendizagem se aproxima do constituir-se matemática e educando,
mutuamente, como olhar para dimensão cognitiva? Talvez, desviando nossos olhares
das distâncias que ligam os pré-requisitos aos objetivos para os processos que dizem de
uma matemática inventando-se sem caminhos antecipáveis ou, como comenta
Cammarota (2013), na desaprendizagem do estabelecido. Trata-se de uma educação do
olhar para o não normatizado e o não normalizado: uma matemática que também na
singularidade, na constituição de novos modos de existir, encontra sua legitimidade e
importância.
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Tomadas essas concepções epistemológicas e cognitivas, apresentaremos a
seguir um episódio ocorrido em uma aula de matemática de uma turma de nono ano do
Ensino Fundamental. Esperamos, com essa narrativa, delinear algumas discussões que
coloquem a didática da matemática como problema.

Palitos e triângulos: colocar a Didática da Matemática como problema

O episódio que apresentaremos nesta seção ocorreu em uma atividade
desenvolvida com alunos do nono ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do
município de Juiz de Fora (MG)ii. O objetivo da atividade era buscar uma associação
numérica para a situação apresentada, a partir de um processo de experimentação O
passo inicial foi o de incentivá-los, individualmente, a construir tabelas, criar desenhos e
outras formas de registro para perceber como se comportava a relação entre o número
de palitos e o número de triângulos. Procurávamos chegar a uma lei que descrevesse o
número de triângulos em função do número de palitos, observando uma possível
dependência existente entre essas duas grandezas nesse contexto. Tratava-se, então, de
aula introdutória sobre o tema funções.

Vamos tentar vencer um desafio? Trata-se de uma atividade com
palitos de fósforo na qual você deve construir triângulos que tenham
todos os lados iguais, de tal maneira que os triângulos sejam todos
iguais entre si. É possível formar triângulos com quaisquer números
de palitos? O grande desafio é tentar uma forma de saber quantos
triângulos poderiam ser construídos com um número qualquer de
palitos (esse número qualquer pode ser muito grande). Pense sobre
isso e tente explicitar uma forma de sempre saber o número de
triângulos formados, dado o número de palito e vice-versa.
Os alunos foram construindo, livremente, seus padrões e
confeccionando suas tabelas e outras formas de registros. Algumas
folhas de papel pardo foram fixadas na lousa – de modo a serem
preenchidas pelos alunos – contendo tabelas com duas colunas:
número de palitos e número de triângulos.
Os alunos foram convidados a apresentar suas elaborações.
Cassiana foi, voluntariamente, a primeira aluna. Pedimos que a aluna
desenhasse o padrão por ela elaborado e completasse uma das
tabelas. O trabalho de Cassiana consistia no seguinte:
Figura 1 – Representação do padrão geométrico elaborado por Cassiana iii
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Tabela 1 – Representação da tabela elaborada por Cassiana
Número de Palitos
0
1
2
3
4
5
6
…

Número de Triângulos
0
0
0
1
1
1
2
…

Perguntamos aos demais alunos se alguém havia utilizado um
padrão diferenciado. Nesse momento, Luiz Fernando se ofereceu para
ir à lousa e apresentar o seu trabalho.
Figura 2 – Representação do padrão geométrico elaborado por Luiz
Fernando

Tabela 2 – Representação da tabela elaborada por Luiz Fernando
Número de Palitos
0
1
2
3
4
5
6
…

Número de Triângulos
0
0
0
1
1
2
2
…

A turma parecia perceber, até aqui, a possibilidade de
existência de padrões distintos. Perguntados sobre o porquê de serem
diferentes, os alunos apontaram para a tabela, afirmando que,
segundo o padrão de Luiz Fernando, era necessário um número
menor de palitos para formar triângulos. “No primeiro [de Cassiana]
os palitos vão de três em três e no segundo [de Luiz Fernando] vão de
dois em dois”, justificaram.
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Marina disse, nesse momento, que seu padrão era diferente dos
dois outros expostos na lousa. Pedimos que ela mostrasse aos demais
alunos o padrão geométrico e a tabela por ela desenvolvidos,
resultando na seguinte apresentação:
Figura 3 – Representação do padrão geométrico elaborado por Mariana

Tabela 3 – Representação da tabela elaborada por Mariana
Número de Palitos
0
1
2
3
4
5
6
…

Número de Triângulos
0
0
0
1
1
2
2
…

Os alunos notaram que o padrão de Marina gerava a mesma
tabela do padrão de Luiz Fernando. Contudo, quando perguntamos se
as duas relações eram iguais, os alunos disseram que não, pois “os
desenhos são diferentes”.

Destacamos como ponto central da narrativa a última afirmação dos alunos: as
relações não são iguais, pois “os desenhos são diferentes”. É possível que,
matematicamente, duas relações numéricas idênticas, que associam o número de palitos
e o número de triângulos, produzam funções diferentes?
Na perspectiva de uma matemática institucionalizada, duas funções (relações
com condições específicas entre conjuntos) são iguais quando possuem o mesmo
domínio, lei de formação e imagem. A igualdade de funções não estaria pautada,
portanto, na disposição geométrica dos palitos na folha, mas na relação numérica que
essa disposição promove. Funções se relacionam com relações numéricas promovidas
entre dois conjuntos e não com os modos pelos quais essas relações são confeccionadas.
A questão que se coloca, contudo, é a seguinte: a operação dos alunos – “as relações não
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são iguais, pois os desenhos são diferentes” – pode ser compreendida como um
conhecimento matemático?
Suspeita-se que muitos desviariam de uma resposta direta para essa questão.
Outros, provavelmente, diriam que se os alunos seguissem na aprendizagem escolar
mantendo-se nessa afirmação obstáculos apareceriam, já que o produto dessa operação
não se produz em meio aos conhecimentos estabelecidos pela matemática
institucionalizada. Poderiam, ainda, dizer que o feito dos alunos em designar tais
relações como diferentes aponta para uma potente possibilidade de produção de um
conhecimento matemático institucionalizado, já que permite, após reconfigurações,
convergir para o conceito de função, fim do processo didático em questão. Depois de
construído o conceito, pouco importariam as disposições geométricas dos triângulos,
mas apenas as relações numéricas que podem ser estabelecidas e as leis e condições que
dizem dessa relação.
As propostas para pensar a educação escolar de Simons e Masschelein (2014)
levam, contudo, a outros esboços de uma resposta para essa questão. Ao pensar a escola
em seu sentido de tempo livre, dois aspectos parecem basais: a conversão do saber em
bem comum e o espaço escolar como espaço não produtivo.
O saber como bem comum rompe com as posições hierárquicas dos saberes e
com a individualização de sua produção, insinuando uma postura pedagógica atenta à
dimensão coletiva do conhecimento. No episódio, a fala dos alunos – as relações não
são iguais, pois os desenhos são diferentes – permite modulações de um saber em que as
hierarquias que definem posições de estados, como aquele que sabe e aquele que não
sabe, são colocadas em jogo na medida em que o conhecimento brinca com o
estabelecido e com o esperado.
Quando perseguido, esse saber pode trazer ao processo didático a possibilidade
de remodelar e torcer com as formas de existir da escola, do professor, do currículo, do
aluno e, dentre tantas outras, da própria matemática. Percebe-se que o que garante a
igualdade entre as relações palito-triângulo nesse episódio não é somente a regularidade
numérica expressa pela tabela, mas também a disposição geométrica dos palitos na
folha. Esse saber não se encontra arraigado somente na correspondência entre o número
de palitos e o número triângulos, mas também no processo pelo qual se confeccionou
esse tipo de relação: um saber que mergulha em problemáticas de um coletivo, que se
situa localmente nas micropolíticas da sala de aula e que pode ser tratado em sua
potência criadora, convertendo-se em bem comum.
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Essa criação, contudo, não pode ser pensada na direção do produto, mas do
processo. De tal modo, a escola converte-se em espaço não produtivo, insinuando
também outros caminhos para os processos didáticos da matemática. Aqui, o aprender
não está direcionado à finalidade, mas à operacionalidade: aprender como modo de
dispor objetos, linguagens e subjetividades em um espaço que institucionalmente se
legitima como matemático. Aprender não seria, então, reportar-se aos conhecimentos
previamente estabelecidos, mas justamente desviar-se desses: trata-se de escapar.
A relação palito-triângulo, institucionalmente concebida na exclusão do padrão
geométrico, toma no episódio a configuração de um saber sem finalidade. Para que
serve pensar relações numéricas levando em consideração disposições geométricas? A
resposta a essa pergunta direciona a uma página em branco na qual nenhuma finalidade
pode ser previamente rascunhada. O saber construído não pretende, portanto, vincularse a um mundo dado, com objetivos e finalidades postas, mas produzir um mundo no
qual os objetos, as linguagens e as subjetividades vão se compondo na medida em que o
próprio mundo é produzido, em medos e inseguranças. Ao convidar o padrão
geométrico para delimitar a igualdade dessa relação e ao sair de um espaço reconhecível
pela tradição, permite explorar as bordas, as periferias, os espaços de problematização
dos saberes instituídos. Por que o saber institucionalizado não considera as disposições
geométricas? Nos limiares do pensamento, no aventurar-se no exterior, questões que
ainda não possuem uma forma de expressão estabelecida, que nascem e morrem e já não
existem, são autorizadas e podem ser perseguidas.
Os dois aspectos que dizem da escola em seu sentido de tempo livre – o bem
comum e o espaço não produtivo – convidam, inevitavelmente, a colocar algumas
questões. Se a didática da matemática deve reporta-se aos conhecimentos para a análise
da adaptação e pertinência dos conteúdos matemáticos, como afirma Godino et al.
(2006), seria possível pensá-la junto aos processos de diferenciação dos saberes? É
possível pensar uma didática da matemática sensível aos saberes singularmente
produzidos nas micropolíticas de uma sala de aula?
Compondo com uma questão próxima, Corazza (2015, p. 107) escreve que
“didática e diferença seriam incompossíveis; logo, a princípio, uma didática da
diferença seria impossível de ser pensada”. Para colocar a didática como problema é
fundamental, então, deixar vazar seus significados usuais: uma didática que se afasta da
adaptação e da pertinência para ser pensada como tradução da tradição, que se impregna
por atos criadores e que consegue “maquinar didaticamente, com uma especificidade
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prazerosa, aventureira e aventurosa” (CORAZZA, 2015, p. 105). Didática que briga e
brinca com conceitos estabelecidos, que traduz as matérias originais da tradição – da
arte, da ciência e da filosofia – e que as leva a compartilhar espaços/tempos de interesse, explorando distâncias entre objetos e linguagens que, em suas heterogeneidades,
vão se compondo de forma anacrônica. Trata-se, então, de uma
[…] concepção de didática como um movimento do pensamento, uma
direção tradutória dos atos curriculares – por si próprios,
transcriadores de elementos artísticos, filosóficos e científicos.
Tradução, que implica menos transportar ou transpor […] os sentidos
de uma língua para outra e mais verter ou recriar: dotando-se da
consistência de romper com o estabelecido; empreendendo novos
recomeços; apropriando-se do antigo ou do estrangeiro e tornando-os
seus, ao entrecruzá-los com a língua didática e fazer ressoar a sua voz.
(CORAZZA, 2015, p. 108)

Porém, a didática como traduzir, verter, recriar, romper ou recomeçar pede por
uma escola que tencione, invente, suspenda e profane. Instiga pensar a educação e a
tradução como atos criadores e os processos didáticos como acontecimentos abertos nos
quais os saberes rompam com as formas inerciais de relacionar-se com a matemática,
preocupando-se com os processos formativos dos sujeitos da educação. Uma didática da
tradução firma, assim, uma luta contra os processos da tradição que impregnam o
espaço escolar com a definição e a imposição dos usos sociais e laborais dos saberes.
No episódio, diferentes objetos, linguagens e modos de subjetivar-se se
encontram: há uma relação palito-triângulo de um currículo que, por meio de uma
língua didática, direciona-se a fins estabelecidos e a modelos representacionais; e há
pelo menos uma outra relação palito-triângulo que exige por uma língua didática “com a
condição de que cada língua esqueça a própria origem para se tornar dupla de si
mesma”, fazendo com que a tradução, o ato de criação que dispõe objetos, linguagens e
subjetividades outros, “não assimile, mas aproxime distâncias, numa espécie de
heterofilia, que desfaz as identidades sedentárias” (CORRAZA, 2015, p. 110). Uma
língua didática menos balizada por teorias e práticas pedagógicas e mais atenta às
experiências e seus desdobramentos na produção de pensamento e subjetividade.
Não se sabe, ainda, em que medida as provocações – e, porque não, proposições
– apresentadas neste texto podem ser desdobradas em propostas e ações. Entretanto, está
claro que a atenção a essas questões pode produzir novos caminhos para os aspectos
ligados ao ensino, à aprendizagem e à avaliação da matemática escolar, minimizando as
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tentativas de eliminar, restringir, coagir, neutralizar ou controlar o espaço escolar por
meio do previamente estabelecido. Pensar essas questões é criar elos com modos de
pensar a educação que a desvencilham dos mundos sociais e laborais tão fortemente
tomados como fins últimos da educação escolar. É, portanto, uma tentativa de
minimizar as ações de domesticação da escola.
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO ESTATÍSTICO EM CONTEXTOS
COLABORATIVOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE
Keli Cristina Conti
Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais
Resumo: Este artigo é baseado numa pesquisa de doutorado que buscou compreender a
experiência formativa e o desenvolvimento profissional de professores e futuros
professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental na
perspectiva do letramento estatístico em contextos colaborativos. Tais contextos se
constituíram a partir da formação de um grupo que se reuniu para estudar Estatística. O
grupo foi formado por professores, futuros professores e uma pesquisadora de uma
cidade do interior do estado de São Paulo. No percurso da pesquisa foram utilizados,
entre outros autores, aportes teóricos de Barton e Hamilton (2004), Street (2004; 2008)
e Rojo (2009; 2010) relativos ao letramento; Batanero (2002; 2013); Gal (2002),
Watson (2002; 2006) e Lopes (2008; 2011) relativos à Educação Estatística e ao
letramento estatístico; no que diz respeito ao desenvolvimento profissional, nossos
principais aportes foram Ponte (1995; 2011) e Fiorentini (2009; 2010), além de
Hargreaves (1998) para compreender nosso contexto colaborativo. Em abordagem
qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), este configurou-se como um estudo de caso
composto pelos participantes do grupo de estudos. Depois da observação e da descrição
dos dados (vídeos, diário de pesquisa e outros materiais), escolhemos alguns momentos
videogravados que, após transcritos, foram analisados à luz do referencial teórico. Com
o trabalho no grupo que buscou ser colaborativo, consideramos que contribuímos para o
desenvolvimento profissional de professores e futuros professores da Educação Infantil
e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os quais foram se percebendo capazes de
lidar com a Estatística, confiantes de que poderiam trabalhar com seus estudantes numa
perspectiva de letramento estatístico e assumindo-se como produtores de conhecimento.
Palavras-chave: Estatística – Estudo ensino. Letramento. Práticas formativas.
Introdução

A literatura especializada em Educação Estatística é clara quanto aos desafios que
lança à comunidade educativa. Os professores, em particular os dos anos iniciais,
constituem um grupo bastante solicitado a se desenvolver e a aperfeiçoar a prática
pedagógica por serem eles os que despertam os estudantes para o conhecimento,
inclusive o de Estatística. Partindo desse pressuposto, criou-se um grupo de estudos
sobre aprender e ensinar Estatística – de nome Estatisticando –, que se almejava
colaborativo, composto por diferentes profissionais ligados à educação, formados ou em
formação e com experiências diversas no âmbito da Educação Estatística.
Este artigo portanto, é baseado em uma pesquisa de doutorado, concluída em 2015,
cujo objetivo principal foi compreender a experiência formativa e o desenvolvimento
profissional de professores e futuros professores da Educação Infantil e dos Anos
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Iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva do letramento estatístico em contextos
colaborativos.
Começamos por explicitar o que entendemos sobre letramento e letramento
estatístico, num segundo momento, revisitamos o conceito de desenvolvimento
profissional dos professores, em particular no que se refere à Educação Estatística,
destacando como o envolvimento em contextos colaborativos promove tal
desenvolvimento. Por fim, apresentamos e discutimos os resultados que apontam como
o envolvimento num contexto colaborativo pode levar ao desenvolvimento profissional.

Letramento e letramento estatístico
Quando analisamos o termo “letramento” no contexto brasileiro, temos
articulados a ele os conceitos de alfabetização e de letramento. Segundo Soares (2003),
alfabetizar-se é deixar de ser analfabeto, e ela esclarece, também, que o termo
“alfabetizado nomeia aquele que apenas aprendeu a ler e a escrever, não aquele que
adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da escrita,
incorporando as práticas sociais que as demandam” (p. 19). Referindo-se a letramento,
Soares (2003) menciona “o estado ou condição de quem interage com diferentes
portadores de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita,
com as diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham em nossa vida” (p. 44),
e o define, resumidamente, como “estado ou condição de quem se envolve nas
numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita” (p.44).
Para Gal (2002, p. 2), o vocábulo letramento tem sido “combinado com termos que
denotam domínios de conhecimento específico” ou, dito de outro modo, com dimensões
de outra natureza, como letramento escolar, letramento social ou não escolar, letramento
computacional, letramento científico, letramento estatístico, entre outros.
Gal (2002, p. 1) considera o letramento estatístico como “uma competência
esperada de cidadãos em sociedades sobrecarregadas de informação, frequentemente
vista como um resultado esperado da escolaridade e como componente necessário do
letramento e da numeracia de adultos”.
Gal (2002) propõe o que chama de “um modelo de letramento estatístico”, ou
seja, um modelo das bases de conhecimento que os adultos, e também os estudantes em
processo de formação, deveriam ter disponíveis para poderem compreender, analisar e
criticar as estatísticas que nos cercam, baseado em “elementos de conhecimento” e
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“elementos de disposição” que, segundo o autor, não ocorrem separadamente, embora
sejam descritos dessa forma para facilitar a apresentação e o entendimento de suas
dimensões. Budgett e Pfannkuch (2007) acrescentaram ao modelo de letramento
apresentado por Gal (2002), o que chamam de “componente de raciocínio”. Procuramos
sintetizar as ideias de letramento estatístico de Gal (2002) e Budgett e Pfannkuch (2207)
no esquema a seguir (Figura 1):

Figura 1: Modelo de letramento estatístico baseado em Gal (2002) e Budgett e Pfannkuch
(2007).

Fonte: Elaborado pela autora.

Explorando o que Gal (2002) classifica como “elementos de conhecimento”,
temos as “habilidades de letramento” – letramento compreendido em seu sentido mais
geral e próximo do que trouxemos com Soares (2003). A necessidade dessas habilidades
surge do fato de as mensagens estatísticas apresentarem-se em textos orais ou escritos e
porque informações dessa natureza, muitas vezes, estão inseridas em textos complexos.
Ou seja, tais habilidades são essenciais para as de ler e escrever em práticas sociais. Gal
(2002, p. 7) aponta ainda que “o letramento estatístico e o letramento geral estão
interligados”. O “conhecimento estatístico” implica: saber como os dados podem ser
produzidos e por que são necessários; familiarizar-se com os termos básicos, com ideias
da estatística descritiva, com representações em gráficos e tabelas, incluindo sua
interpretação, com noções básicas de probabilidade; conhecer como as conclusões são
alcançadas naquela realidade, traduzindo esse conhecimento de modo que esclareçam se
houve compreensão. Com relação ao “conhecimento estatístico”, Gal (2002) ainda
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completa que incluir em um curso uma grande quantidade de conteúdo estatístico não é
suficiente para garantir o letramento estatístico.
Com relação ao “conhecimento matemático”, destacamos o papel de apoio que
este vem dar não só ao letramento estatístico, mas ao conhecimento estatístico;
entretanto, ele – o conhecimento matemático – não pode ser o centro do processo, pois
existem recursos tecnológicos de apoio, como calculadoras e computadores. O
“conhecimento contextual”, segundo Gal (idem), “é a fonte de significado e a base para
a interpretação dos resultados obtidos”, ou seja, é por meio dele que se compreende o
que significam, no contexto, os dados que foram gerados. E o “questionamento crítico”
aparece como forma de avaliação crítica das informações estatísticas, principalmente
devido à forma que, muitas vezes, essas informações podem assumir, como, por
exemplo, a do abuso intencional dos dados, apresentados de forma sensacionalista.
Quanto ao que Gal (2002) chama de “elementos de disposição”, que estamos
entendendo como posicionamento, há uma ênfase na interligação dos conceitos de
posição crítica, de concepções e de atitudes. A posição crítica está relacionada à atitude
de questionamento das informações que nos chegam, pois certas concepções e atitudes
estão “na base da posição crítica das pessoas” e estas devem confiar em seu poder de
ação crítica.
Segundo Budgett e Pfannkuch (2007) o “componente de raciocínio”, acrescentado
ao modelo é composto por dois elementos: o conhecimento da argumentação estatística
e a visualização em eventos diários a partir de uma perspectiva estatística. Os autores
acrescentam ainda que o conhecimento da argumentação incluiria o raciocínio
inferencial da Estatística e a construção de declarações estatísticas baseadas em dados e
gráficos e o conhecimento em eventos cotidianos envolveria a consciência heurística
que as pessoas usam para o raciocínio e a visualização sobre generalizações, todos os
dias, em eventos da vida, do ponto de vista estatístico.
Em síntese, Gal (2002, p. 19) afirma que o “comportamento estatisticamente
letrado” precisa da ativação inter-relacionada dessas bases de conhecimento (elementos
de conhecimento), mencionadas na Figura 1, na presença da disposição crítica com
apoio de crenças e atitudes. Gal (2002, p.19) realça “o papel-chave que fatores e
componentes não-estatísticos desempenham no letramento estatístico e refletem a
natureza abrangente frequentemente multifacetada das situações nas quais o letramento
estatístico pode ser ativado”, que chamamos de elementos de disposição. Acreditamos
também que os componentes acrescentados por Budgett e Pfannkuch (2007), o
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elemento de raciocínio, amplia a percepção de que, ao dar um parecer, seu raciocínio
deve ter evidências baseadas não apenas em opiniões pré-existentes.
Relacionando a letramento e a Estatística, Watson (2002, p. 27) completa: “o
letramento estatístico não deveria ser considerado como responsabilidade exclusiva dos
professores de Matemática, excluindo professores de outras áreas curriculares”; ou seja,
é quase impossível levar o estudante a construir conhecimento, argumentar e apropriarse das ideias estatísticas, fechando-nos no conteúdo estatístico e/ou matemático
Questionamo-nos sobre como formar estudantes nessa perspectiva de letramento
estatístico, por meio da qual os estudantes podem realizar uma efetiva e significativa
aprendizagem, ou seja, aquela que lhes sirva de ferramenta para que consigam interagir
nas mais diversas práticas sociais que vivenciam no seu dia-a-dia de cidadãos, ao invés
de um conhecimento instrumental estatístico, baseado em uma coleção isolada de regras
e algoritmos aprendidos pela repetição e pela rotina, com professores que atuam ou
atuarão em todas as disciplinas – inclusive a Matemática – dos anos iniciais do Ensino
Fundamental (estudantes de 6 a 10 anos), cujos conhecimentos são ainda incipientes.

O contexto colaborativo e o desenvolvimento profissional dos professores em
Estatística

Segundo Batanero (2002), o fato de conteúdos estatísticos fazerem parte dos
currículos oficiais de muitos países – a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(Brasil, 1997)– não implica, obrigatoriamente, que sejam ensinados nos diversos níveis
escolares.
Paralelamente às questões curriculares e do domínio de competências pela
população, surgem os questionamentos relativos à necessidade de formação – didática e
de conteúdo – dos professores que ensinam Estatística (Batanero, 2002), pois esse pode
ser o motivo, muitas vezes, para não se dar a devida importância à temática. Sobre essa
formação de professores, Ponte (2011), menciona os caminhos que podem ser
assumidos, com foco maior ora no conteúdo, ora no currículo, ora na investigação.
Formação
de
professores
emestatísticapode
seguirmuitos
caminhos.Depende,por exemplo, de qual é a perspectiva assumidapara o
ensino deestatística.Na verdade, o caminhofaz a diferença quandotal ensinoé
centradoem: (a) conceitos-chave e procedimentos, medidas de computação
estatística eque representam dadosemexercícios de rotina, (b) manipulação de
dados,coleta,representação einterpretação de dadosprontos,fornecidos
peloprofessor, pelolivro didático ou pela internet, ou (c) fazendoinvestigações
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estatísticas, que envolvem um ciclo completodesde levantar questões,coletar,
analisar, interpretar e criticardadose argumentos (PONTE, 2011, p. 300).

Uma possibilidade para a formação dos professores, na perspectiva do letramento
estatístico e do caminho apontado por Ponte (2011), em que eles possam se formar
fazendo investigações é torná-los protagonistas de seu processo de desenvolvimento
profissional, ou seja, incorporando-os em grupos de investigação.
Nessa perspectiva de desenvolvimento profissional, “professores da escola e da
universidade, mestrandos e doutorandos e futuros docentes podem, juntos, aprender a
enfrentar o desafio da escola atual” (Fiorentini, 2011a, p. 7, grifo do autor). Estamos
assumindo, com Fiorentini (2004), que em um grupo colaborativo:
[...]todos trabalham conjuntamente (co-laboram) e se apoiam mutuamente,
visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo. Na
colaboração, as relações, portanto, tendem a ser não-hierárquicas, havendo
liderança compartilhada e co-responsabilidade pela condução das ações.
(Fiorentini, 2004, p. 52)

Desejávamos que o grupo colaborativo se constituísse como uma comunidade de
aprendizagem profissional e de pesquisa sobre a prática de ensinar e aprender Estatística
nas escolas, na perspectiva que Fiorentini (2010) descreve:
Em cada grupo colaborativo os formadores, professores e futuros professores
analisam e discutem os problemas e desafios trazidos pelos professores,
episódios de aula narrados e documentados pelos professores, e negociam
conjuntamente significados e outras possibilidades de intervenção em suas
práticas escolares, sobretudo tarefas e atividades exploratório-investigativas
(FIORENTINI, 2010, p. 582).

Quando nos envolvemos nesse processo de desenvolvimento profissional, num
contexto colaborativo, o formador que investiga e apoia o processo, o professor e o
futuro professor, juntos desenvolvem um trabalho que requer, de acordo com Ferreira
(2003), identificar os conhecimentos teóricos e práticos para desenvolver um ensino
efetivo e significativo para os estudantes e assumir que os professores também
constroem conhecimento, analisando-os; tomando a aprendizagem como um processo
contínuo; levando em conta a contextualização e também a realidade escolar na qual
está inserido ou da qual futuramente fará parte.
Desejando criar um contexto colaborativo, na perspectiva de Fiorentini (2004,
2010), e constituir uma comunidade de aprendizagem profissional e de pesquisa sobre a
prática de ensinar e aprender Estatística nas escolas, é que planejamos o trabalho de
campo da pesquisa, que passará a ser detalhado a seguir, com a apresentação do grupo
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Estatisticando e seus participantes. Também detalharemos os aspectos metodológicos da
pesquisa

Metodologia da investigação

Querendo compreender as aprendizagens e o desenvolvimento profissional de
professores e futuros professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental (estudantes de 6 a 10 anos) quando estão num contexto colaborativo e são
instigados a trabalhar com Estatística numa perspectiva de letramento(s), caminhando
em direção ao letramento estatístico, objetivamos, do ponto de vista investigativo:
• Compreender o processo de desenvolvimento profissional na perspectiva do
letramento estatístico

em

contextos

colaborativos,

evidenciando

indícios

de

desenvolvimento de conhecimento e de desenvolvimento pessoal como participantes de
um grupo de professores e futuros professores que se reúnem para estudar Estatística.
Do ponto de vista formativo, enquanto grupo, também objetivamos:
• A partir dos eventos de letramento, contribuir para o desenvolvimento
profissional dos participantes, no que diz respeito ao conhecimento, perspectivando o
letramento estatístico, para que possamos criar situações em que eles venham a se
desenvolver pessoal e profissionalmente.
Na abordagem qualitativa, optamos pelo estudo de caso que, segundo Ponte
(2006), “visa conhecer uma entidade bem definida como uma pessoa, uma instituição,
um curso, uma disciplina, um sistema educativo, uma política ou qualquer outra unidade
social” (p. 2) e seu objetivo “é compreender em profundidade o “como” e os “porquês”
dessa entidade, evidenciando a sua identidade e características próprias, nomeadamente
nos aspectos que interessam ao pesquisador” (p. 2).
Assim, quisemos esquadrinhar os saberes, as reflexões, os conflitos, as
aprendizagens dos participantes desse grupo, a partir dessa proposta de investigação e
tendo como questão norteadora: Que indícios de desenvolvimento profissional
apresentam os professores e futuros professores da Educação Infantil e dos anos iniciais
do Ensino Fundamental, em contextos colaborativos em práticas de letramento
estatístico?
Então, a partir de um convite enviado, por e-mail, aos professores das escolas
vizinhas que atuavam na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e
aos estudantes dos cursos de Pedagogia e Matemática de uma Instituição de Ensino
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Superior, de cunho privado, foi criado, no segundo semestre de 2010, o grupo
“Estatisticando”, considerado “nosso caso” que se reuniu regular e voluntariamente, de
Setembro de 2010 até Dezembro de 2011, totalizando 20 encontros.
No que se refere a recolha dos dados, foram utilizados gravações de áudio e vídeo,
ficha de identificação do perfil dos participantes preenchida individualmente e uma
caracterização oral, respondida em grupo, materiais trazidos pelos participantes do
grupo e narrativas produzidas pelos participantes do grupo.
O grupo chegou a ter 20 interessados, mas na maior parte do tempo, foi formado
por 9 participantes: Keli, pesquisadora e formadora de professores, que atuava nos
cursos de Pedagogia e Matemática; Silvana, professora aposentada, com experiência de
atuação na Educação Infantil (crianças de 3 a 6 anos); Eduardo, professor em início de
carreira, atuando nos anos iniciais do Ensino Fundamental (crianças de 6 a 10 anos);
Rosana, estudante de Pedagogia, que já atuava como professora na Educação Infantil;
cinco estudantes de Pedagogia, sendo que Roseli e Mie já realizavam atividade de
estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por estarem no último ano da primeira
graduação, e Thaynara, Érica e Cíntia encontravam-se no período inicial de estágio nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, por estarem no 2.º ano da primeira graduação.
Todos os participantes concordaram que fosse usado seu primeiro nome na pesquisa.
Nos encontros, com duração aproximada de 50 minutos, procuramos nos inspirar
na dinâmica de trabalho e pesquisa de grupos colaborativos proposta por Fiorentini
(2011b). Nessa dinâmica de trabalho, os formadores atuam em função das demandas
dos professores e futuros professores, que trazem problemas e desafios das práticas
escolares, para juntos poderem estudar, problematizar, refletir, investigar e escrever
sobre a complexidade de se ensinar e aprender Estatística nas escolas.
Vale destacar, como previsto, que o grupo não agiu cooperativamente desde o
início. Nos primeiros encontros era esperado que a pesquisadora trouxesse os materiais
e conduzisse as reuniões; porém, gradualmente, todos passaram a participar mais das
decisões, assumindo responsabilidades no trabalho do grupo, preparando ou indicando
materiais, e o espaço foi se tornando mais colaborativo na medida em que a afinidade na
relação entre os participantes aumentava.
Nesse processo de efetiva colaboração, surgiu também o desejo de relatar, por
escrito, o processo vivido e as experiências desenvolvidas no grupo e com o apoio do
grupo, o que passaremos a expor.
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Produção de saberes no grupo

Embora almejássemos que os participantes pudessem escrever e compartilhar suas
experiências, essa não foi uma exigência para a participação no grupo e acreditamos
que, se isso fosse apresentado de início, poderia afastar os professores que não se
sentiam capazes de produzir saberes a partir da prática de suas salas de aula. Então,
procurando incentivar a escrita, sem exigi-la, esse processo ganhou força no segundo
semestre de 2011, quando o grupo já se reunia por mais de dois semestres. Também se
prolongou para além dos encontros do grupo, ocorrendo principalmente via e-mail.
Consideramos que os estudos realizados no contexto colaborativo do
Estatisticando incentivaram a investigação da prática pedagógica, inicialmente em
momentos em que o destaque era para o ensino e a aprendizagem da Estatística com
estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados, assim como
acontece no Grupo de Sábado (GdS), foram textualizados em forma de narrativas. De
acordo com Carvalho e Fiorentini (2013), essa modalidade de investigação, se aproxima
mais de uma análise narrativa. Esses autores afirmam que as “análises narrativas”
[...] expressam um conhecimento da prática, pois, embora geralmente tenham
origem na prática, as situações foram problematizadas,analisadas e
sistematizadas narrativamente, tendo como mediaçãoleituras dos campos
acadêmico e profissional e as múltiplas percepções e interpretações de
parceiros críticos[...] (p.22, grifo dos autores).

Ainda sobre as textualizações narrativas que se aproximam de análises
narrativas, de acordo com Carvalho e Fiorentini (2013, p. 17, grifo nosso), “mais que a
conceitualização de um gênero textual, esta afirmação nos remete a um processo”,
complementando que nesse processo são gerados textos que são “ouvidos/lidos/vistos”.
Nesse contexto, pensando no processo vivenciado, chamamos as textualizações
narrativas produzidas pelos participantes de “análises narrativas de situações de sala de
aula”.
Nesse sentido, foram produzidos onze textos, dos quais participei como
coautora, fazendo parceria com um dos participantes, buscando atuar como parceira
crítica: dez análises narrativas de situações de sala de aula e um artigo, fruto de
iniciação científica. Oito análises narrativas de situações de sala de aula foram
produzidas em parceria com dois participantes do grupo Estatisticando, Mie e Eduardo,
exclusivamente sobre a temática ali estudada; o artigo foi escrito em parceria com
Roseli, também com temática versando sobre a Estatística, com destaque para o livro
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didático; e duas análises narrativas foram feitas em parceria com Rosana, contando
também com a colaboração de duas outras estudantes de Pedagogia, sobre temática que
não era o foco principal de nossos estudos, mas sempre almejando, como defende
Kilpatrick(1996, p. 118), o “professor como pesquisador”, mais do que simplesmente
sujeito da pesquisa. Importante mencionar, também, que os trabalhos produzidos pelos
integrantes do Estatisticando foram apresentados em eventos da área de Educação e de
Educação Matemática, como forma de discutir com a comunidade acadêmica a prática
de sala de aula e a do grupo.

Algumas considerações
As atividades vivenciadas no grupo Estatisticando buscaram considerar a escola
como local de trabalho e de aprendizagem profissional, mas, também, a oportunidade
para que os participantes exercitassem protagonismo em seu desenvolvimento
profissional.
Consideramos, no espaço proporcionado pelo grupo Estatisticando, que os
participantes puderam se relacionar colaborativamente, assim como apresenta Fiorentini
(2011a), “envolvendo formadores, pesquisadores e futuros professores, que assumem a
pesquisa como postura e prática social” (p. 17), e concluindo que esse contexto “é rico e
poderoso de desenvolvimento profissional, de transformação das práticas pedagógicas e
curriculares, de produção de conhecimento e de uma nova cultura de ensinar e
aprender” (p. 17). Com o trabalho no grupo que buscou ser colaborativo, consideramos
que contribuímos para o desenvolvimento profissional de professores e futuros
professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os quais
foram se percebendo capazes de lidar com a Estatística, confiantes de que poderiam
trabalhar com seus estudantes numa perspectiva de letramento estatístico. Esperamos
estar contribuindo também com a formação de pessoas estatisticamente mais
competentes, capazes de usar a Estatística na resolução de problemas do dia a dia,
posicionando-se e usando-a na tomada de decisões, conscientes de seu poder de ação
crítica. Por isso, consideramos importante prosseguir o estudo sobre grupos e contextos
colaborativos onde diferentes profissionais partilham e refletem sobre práticas
profissionais nas aulas de Estatística, por ser um domínio de conhecimento muitas vezes
associado a uma simplicidade no seu ensino e na sua aprendizagem, procurando
documentar as várias etapas da história destes grupos, mostrando a sua exequibilidade e
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a sua relação com aprendizagens significativas tanto para os professores quanto para os
estudantes.
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A dissertação de Cammarota (2014) tem como objetivo investigar como políticas cognitivas operam na
Educação Matemática. Por um lado, o autor evidencia a existência que políticas cognitivas que
“instauram modelos representacionais [que] acabam por levar a cabo uma constituição moral e
moralizante do conhecimento” (p. 147) e, por outro, percorre um pensar sobre as políticas cognitivas que,
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desviando dos modelos representacionais e das tentativas de domesticação da escola, toma a sala de aula
de matemática como campo no qual diferentes modos de subjetivar-se – também pela matemática –
emergem e coexistem.
ii

Esse episódio decorre de uma ação desenvolvida pelo projeto Tornar-se o que se é: a escola como
espaço de produção de subjetividade-professor de matemática, financiado pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
iii

As figuras e tabelas apresentadas neste texto são representações daquelas confeccionadas pelos alunos
no momento da aula e servem, aqui, como recurso ilustrativo para a narrativa.
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PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E DIDÁTICA: UMA QUESTÃO PARA
AS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Ao longo da história da humanidade a educação tornou-se indispensável e passou por
diferentes configurações conforme o contexto e a cultura em que foi sendo construída.
Por ser uma prática eminentemente humana, precisa acompanhar a evolução dos
sujeitos, os quais são constituídos por ela e ao mesmo tempo constituidores dela.
Entendida como uma ação intencional e política, a educação escolar assume a formação
pessoal e profissional e garante, a cada geração, além da apropriação dos objetos
cognitivos e culturais, a criação de novos conhecimentos e a modificação dos aspectos
culturais da sociedade. Para isso, é imprescindível a formação inicial e continuada dos
professores para todos os níveis e modalidades da educação formal; tema que ocupa as
pautas das políticas públicas e dos espaços acadêmicos. Primeiramente, o texto “A
DIDÁTICA NAS LICENCIATURAS E A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE” fala
sobre as políticas públicas educacionais e as disciplinas pedagógicas, especialmente a
didática, no currículo da formação profissional do professor e a importância da
construção
do
trabalho
docente
reflexivo-crítico.
O
segundo
texto,
“DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
DOCENTE
NA
EDUCAÇÃO
SUPERIOR”, aborda a integração curricular a partir de uma pesquisa-ação realizada
com professores e acadêmicos de um curso de licenciatura, tema decorrente da prática
profissional integrada, cujos referenciais foram amplamente analisados, auxiliando na
compreensão da relação teoria e prática em integração. Por fim, o texto “FORMAÇÃO
DOCENTE HUMANIZADORA: REGISTROS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO À
LUZ DO PENSAMENTO FREIREANO” relata as reflexões realizadas acerca de um
projeto de extensão, cuja formação de professores, na perspectiva freireana, ressalta a
boniteza de sua obra e a contribuição dela para a educação, evidenciando a valorização
dos sujeitos nesse processo.
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A DIDÁTICA NAS LICENCIATURAS E A PROFISSIONALIZAÇÃO
DOCENTE
Luisa Cadorim Facenda
Universidade de Passo Fundo - UPF
Márcia Adriana Rosmann
IF Farroupilha – Campus Santo Augusto

Resumo: A prática docente nas licenciaturas vem enfrentando uma série de questões
que afetam diretamente o professor, especialmente o professor das disciplinas da área
pedagógica, nos cursos de licenciatura, respingando, muitas vezes, de forma negativa na
formação dos professores da educação básica. Entre tantas, podemos destacar o
engessamento dos cursos por ordem das políticas públicas e a sobrecarga de trabalho do
professor, em todos os níveis e modalidades de ensino, da educação infantil ao ensino
superior, exceto nas Instituições Federais, onde o professor atua quarenta horas com
dedicação exclusiva, aliviando um pouco sua carga horária. Nesse sentido,
especialmente ao se tratar de professores formadores, permanece a dificuldade em
conciliar o processamento do tripé ensino, pesquisa e extensão, pelo motivo de que os
requisitos impostos pelo próprio sistema de avaliação brasileiro imprimem numerosos
anseios em prol da melhoria nos resultados. Políticas públicas e educação é um tema
que vem sendo cada vez mais abordado nas pautas acadêmicas e governamentais, além
de preocupar a comunidade da escola básica, principalmente aos pais e aos alunos. Este
artigo, no entanto, vai abordar essas questões com maior profundidade, dando ênfase à
importância da disciplina de Didática, à profissionalização e ao trabalho docente, que
diante das inúmeras modificações sociais, culturais e econômicas, decorrentes do
avanço da ciência e da tecnologia, sobretudo com o advento da internet, precisam ser
tomados e realizados com muita responsabilidade e conhecimento, sem, no entanto,
esgotar as temáticas descritas. Vale destacar que as reflexões a seguir, são oriundas dos
encontros de um grupo de pesquisa, envolvendo docentes e de acadêmicos dos cursos
de licenciaturas de duas instituições, uma pública e uma particular/comunitária, dos seus
estudos e das suas práticas.
Palavras-chave: Licenciatura. Didática. Trabalho Docente.
1 Questões introdutórias: políticas públicas e educação
Ao considerar a questão legal e política da educação, a docência, e
principalmente a formação docente, que constitui tema relevante em diferentes países, o
presente artigo propõe-se discutir a prática pedagógica nas licenciaturas - e a partir dela
a profissionalização docente - no que tange a dimensão das disciplinas pedagógicas,
especialmente da disciplina de Didática. Assim, iniciamos o texto trazendo alguns
conceitos fundamentais sobre políticas públicas para que possamos entender o debate e
o embate delas na educação, mais especificamente sobre a profissionalização docente.
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Antes, porém, e de acordo com estudos realizados por Caimi (2004, p. 83-97),
vale destacar a exposição em períodos, a partir dos anos de 1930, sob a perspectiva de
diferentes concepções, presentes nas políticas públicas para a formação docente, a
saber: “1930-1950: a noção de prática como imitação; 1960-1970: a prática concebida
como treinamento; 1980: o esforço pela indissociabilidade entre teoria e prática; 1990: a
formação do professor como profissional reflexivo e a prática como ponto de partida e
de chegada”. Apoiadas em diferentes propostas e referenciais teóricos, foram ao longo
das últimas décadas, ainda que a passos lentos, acompanhando o desenvolvimento e a
evolução da sociedade.
Políticas públicas é sempre um tema atual na comunidade acadêmica e na
sociedade civil como um todo. Historicamente as políticas públicas para as licenciaturas
são elaboradas longe da realidade, tanto da docência acadêmica quanto da prática
pedagógica na educação básica, o que nem sempre reflete de forma positiva nessa etapa,
campo profissional dos licenciados. Analisando de forma positiva, as políticas
específicas sobre os currículos das licenciaturas estão cada vez melhores elaboradas,
considerando as diversidades e adversidades que caracterizam a sociedade atual.
Políticas públicas “[...] são programas de ação governamental visando a
coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”. Assim, entendemos
que elas regulamentam e ao mesmo tempo regulam os currículos dos cursos de
licenciatura, por exemplo, pois, “[...] políticas públicas são implementadas por atores
políticos através de instituições públicas, em geral [...] estatais” (BUCCI, 2002, p. 241).
Para Abreu (1993, p. 5), as políticas públicas para a educação, são uma fração
(ou esfera) da política pública. A primeira referência quando se fala em políticas
públicas remete a “uma decisão ou de medidas políticas implementadas pelos aparelhos
estatais ou agências governamentais”, isto porque políticas públicas estão ligadas à
função reguladora do Estado, exercida basicamente no final do século XIX e início do
século XX, e cristalizada pelo senso comum que entende o Estado como um “Grande
Pai”. Nesse sentido, ao definir política educacional, é preciso ter o seguinte cuidado:
A política educacional também não pode receber uma definição terminal.
Como processo, ela se revela em cada época histórica, em cada contexto, em
cada momento dado da organização dos seres humanos em uma ou várias
formas concomitantes da ação humana, com uma dinâmica, uma força motora
própria, que a impulsiona e dita sua relação com as demais esferas do mundo
social (MARTINS, 1993, p. 08).
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Em amplos traços, pode-se caracterizar políticas públicas para área da educação
os programas governamentais (a relação de forças político-partidárias e de grupos
sociais no seio de projetos educativos mais amplos); a continuidade e continuísmo de
propostas; aportes em fenômenos como globalização e neoliberalismo, bem como suas
consequências no campo educacional. Nas escolas emergem aspectos como raça,
gênero, novas formas de comunicação, cultura jovem, violência, exclusão social e os
professores nem sempre estão preparados para fazer o enfrentamento. No entanto, podese contar com políticas que dão aporte teórico-prático, tanto à formação de professores
(inicial e continuada) para atuar com tais temáticas, quanto para que as escolas possam
promover outras atividades envolvendo-as. (WITTMANN; GRACINDO, 2001, p. 11).
Uma política educacional é composta por “determinantes concretos”: medidas,
atos, ações articuladas que mudam as configurações do que já vinha sendo feito - como
alterações no elenco dos conteúdos por série em determinadas disciplinas, projetos de
amplo alcance, avaliações externas, etc. (MARTINS, 1993, p. 09). As intenções, por sua
vez, são indicativos de um projeto social ou político, manifestado, a priori, por uma
determinada ação. O referido plano político, ou plano de governo “define-se no interior
de uma proposta que, se majoritária eleitoralmente, deverá transformar-se em política
pública, porque não basta a aprovação eleitoral de propostas para que a população
assuma como suas as necessidades sociais e as soluções advogadas por planos
governamentais” (COLLARES; MOYSÉS; GERALDI, 1999, p. 214). Logo, uma
política pública educacional pode até ser (ou vir de) um plano de governo, porém, nem
todos os planos de governo tornam-se, de fato, uma política pública educacional.
Há pouca prioridade de investimentos para as licenciaturas (FREITAS, 2005) e
as políticas existentes são de caráter compensatório para atender à demanda desenfreada
de formação de professores em massa, com custos reduzidos e com comprometimento
da qualidade de formação. Nestas condições os cursos de licenciatura já existentes
também se encontram num contexto de resistência cujas ações são gestadas nas próprias
condições de trabalho sendo que delas emergem novas possibilidades de organizações
coletivas. Talvez a legislação não seja a única a determinar regras que se sedimentam
em ideias que parecem ser inquestionáveis, mas a ela acaba influenciando as atitudes de
profissionais da educação.
As pesquisas de Silva et al. (2006) mostram que o espaço-tempo da formação e
do trabalho docente está diretamente afetado pelo atual contexto político neoliberal. O
sistema vigente, tanto pelas políticas públicas como pelo modelo comportamental da
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sociedade, produz efeitos prejudiciais à saúde e ao ambiente escolar. As condições
infraestruturais de atuação docente são inadequadas e insuficientes e o parco resultado
produzido pelo seu trabalho, ligeiramente demonstrado pelas avaliações internas e
externas, têm causado insatisfação, pessoal e social. Além disso, e especialmente aos
professores formadores, permanece a dificuldade em conciliar o processamento do tripé
ensino, pesquisa e extensão, por ter de destinar maior atenção à pesquisa, ao considerar
os requisitos impostos pelo próprio sistema, pela Coordenação de aperfeiçoamento de
pessoal de nível superior - Capes, por exemplo.
O reconhecimento de que as universidades e as demais instituições de ensino
superior precisam repensar seu atual modelo de formação de professores e buscar uma
nova cultura institucional das licenciaturas. Essa noção de nova cultura institucional dos
cursos de formação de professores deve ser entendida como a capacidade de as
universidades, especialmente as públicas, responderem, de maneira qualitativa, aos
desafios propostos pela nova conjuntura política e socioeconômica brasileira. Assim,
cabe às universidades públicas e privadas, assumir o desafio e o compromisso social de
formar, de maneira diferenciada, profissionais da educação capazes de atuar como
agentes de mudança na escola básica, no Brasil.
2 O currículo nas licenciaturas e as disciplinas da área pedagógica
A partir de 1980 a educação básica passou por diversas e significativas
mudanças. Inúmeras políticas forma elaboradas e implementadas, com vistas a melhoria
da qualidade do ensino e da aprendizagem. A universalização do ensino fundamental, os
investimentos para sua qualificação e que passou a ter matrícula obrigatória; o aumento
da oferta de matrículas para o ensino médio e para a educação infantil na rede pública de
ensino; o estabelecimento de diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, as
quais consolidaram importantes características dos debates nacional e internacional
sobre a educação, nos remete a pensar e construir a formação de professores com
dinâmicas que o tempo atual exige e com grandes responsabilidades.
Logo, a superação da fragmentação do currículo das licenciaturas, por meio da
integração da prática educativa aos componentes curriculares é um dos principais
aspectos recomendado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, e vai ao encontro das
políticas da educação básica. Entende-se que a intenção da legislação vigente é a de que
as IES busquem melhorar a profissionalização docente no sentido de articular os
conteúdos específicos das licenciaturas com as metodologias apropriadas, desde o
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momento em que o acadêmico entra na Instituição. É preciso que as disciplinas teóricas
e práticas sejam desenvolvidas de forma articulada, no decorrer de todo o curso.
Nenhum professor consegue criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações
didáticas eficazes para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos
se ele não compreender, com razoável profundidade e com a necessária
adequação à situação escolar, os conteúdos das áreas do conhecimento que
serão objeto de sua atuação didática, os contextos em que se inscrevem e as
temáticas transversais ao currículo escolar (Brasil, 2001, p. 20).

Diante disso, é imprescindível a utilização de metodologias que estimulem a
observação, a criatividade e a reflexão, evitando a apresentação de soluções prontas e
buscando atividades que desenvolvam habilidades necessárias para solução de
problemas. Nesse momento entra em cena a Didática do professor da disciplina de
Didática. Outro fator importante a ser considerado, para a formação de professores, é a
história da educação sempre relacionada aos aspectos atuais, sem ficar estanque, um
conhecimento vago, apenas história. Aos acadêmicos devem ser apresentados novos
desafios, para que busquem retratar a realidade a ser enfrentada como sujeito e como
profissional, no exercício da docência.
A concepção do currículo dos cursos de licenciatura precisa considerar a
premissa da articulação entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho. Essa
articulação decorre dos conhecimentos que devem ser construídos nas diferentes
disciplinas e na prática real de trabalho do acadêmico: a sala de aula da educação básica.
Além disso, proporcionar a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as
diferentes áreas de formação. A interdisciplinaridade e o raciocínio crítico devem ser
construídos pelo uso de técnicas metodológicas que tragam a realidade educacional à
sala de aula acadêmica, proporcionando reflexão, discussão e avaliação, para a
construção das disciplinas e consequentemente da profissionalização docente.
A pesquisa articulada ao ensino das disciplinas pedagógicas é uma importante
ferramenta nos cursos de formação de professores, especialmente porque o ensino é
uma tarefa complexa, especificamente humana. Nesse sentido, Pimenta e Anastasiou
afirmam que:
[...] é preciso considerar a importância dos saberes das áreas de
conhecimento (ninguém ensina o que não sabe), dos saberes
pedagógicos (pois o ensinar é uma prática educativa que tem
diferentes e diversas direções de sentido na formação do humano),
dos saberes didáticos (que tratam da articulação da teoria da educação
e da teoria de ensino para ensinar nas situações contextualizadas), dos
saberes da experiência do sujeito professor (que dizem do modo como
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nos apropriamos do ser professor em nossa vida). (PIMENTA;
ANASTASIOU, 2002, p. 70).

Desse modo, considera-se que as práticas cotidianas contribuem para que os
saberes acerca do ensinar sejam revisitados, redirecionados e transformados, o que torna
a pesquisa um núcleo fundante na ressignificação do trabalho docente nos cursos de
licenciatura e no processo de quem está em formação, cuja profissionalização se faz a
partir do “pesquisar o que ensinar”, nas licenciaturas pelos formadores de professores e
na educação básica pelo acadêmico licenciado.
Acerca dessa premissa, considerada por (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.
189) como uma “nova tendência”, e que valoriza a pesquisa no processo de ensino e
aprendizagem, pois é sabido que o ensino requer o domínio de métodos pelo docente,
podemos dizer que a docência das disciplinas pedagógicas, especialmente da Didática,
exige responsabilidade metódica e científica. A primeira consiste em delinear a prática
pela prática docente, e a segunda consiste no despertar dos conhecimentos necessários
para a própria docência de cada disciplina.
É importante, ainda, ressaltarmos que a prática é aqui entendida como ação
intencional, ou seja, é a ação pretendida institucionalmente com o processo educativo. A
cientificidade ilumina o trabalho docente e oferece, portanto, “instrumentos e esquemas
para análise e investigação, que permitem investigar as práticas e ao mesmo tempo pôr
as teorias em questionamento, uma vez que são explicações sempre provisórias da
realidade” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 179).
Diante disso, voltamos à discussão sobre a importância da pesquisa no ensino e
da aprendizagem com pesquisa. A formação docente nestes termos, e diante da
legislação vigente e das mudanças sociais, econômicas e culturais, provocadas pelo
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tem provocado docentes e acadêmicos a
investirem cada vez mais no conhecimento científico da sua área e a investigarem suas
próprias práticas a luz das teorias educacionais, especialmente da Didática. Autores
como Schön (1992), Sacristán (1992), Contreras (1997), Pimenta (2001), Freire (2011),
entre outros tem denominado essa tendência investigativa “epistemologia da prática” ou
“epistemologia da práxis”. Retomaremos essa questão no terceiro tópico.
É preciso, então, a formação de um profissional que tenha vivências na escola
básica, desde a infância, com a adolescência e jovens/adultos, e conheça seu cotidiano,
suas construções, sua realidade. É interessante conceber um profissional que, ao assumir
seu trabalho com alunos adolescentes, por exemplo, possa compreender questões da
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infância e da fase adulta, pois, apesar de agir em um momento específico da
escolarização, essa etapa faz parte de um conjunto maior: a educação básica.
2.1 A disciplina de Didática em questão
A educação, em sua amplitude, é um processo inerente à sociedade humana, no
entanto, algumas instituições assumiram a responsabilidade de desenvolvê-la
intencionalmente, com objetivos e finalidades, que são: os sistemas educativos que
envolvem as escolas e seus desdobramentos em órgãos dos sistemas de ensino, em
instituições de formação de profissionais, de pesquisa (PIMENTA; ANASTASIOU,
2002, p. 64). Libâneo (1991) apresenta a ideia da presença do pedagógico na sociedade
como um todo, ao reconhecer a presença de ações pedagógicas que extrapolam a
educação formal e não formal.
Quando falamos nas origens do campo da Didática moderna, seu histórico,
concepções e abordagens, não podemos deixar de citar João Amós Comênio (15921670). Pensador tcheco, considerado o “pai da didática moderna”, e também da moderna
história da educação, dedicou sua vida à construção da Didáctica Magna, cuja obra
deveria expandir-se ao máximo possível, levando o conhecimento de “tudo para todos”
e respeitando a inteligência, aptidões, sentimentos e limites das crianças. Desse modo,
podemos considerar que a partir da grande obra:
[...] o pensador realiza uma racionalização de todas as ações educativas, indo
da teoria didática até as questões do cotidiano da sala de aula. A prática
escolar, para ele, deveria imitar os processos da natureza. Nas relações entre
professor e aluno, seriam consideradas as possibilidades e os interesses da
criança. O professor passaria a ser visto como um profissional, não um
missionário, e seria bem remunerado por isso. E a organização do tempo e do
currículo levaria em conta os limites do corpo e a necessidade, tanto dos
alunos quanto dos professores, de ter outras atividades. (FERRARI, 2016, p.
1/4).

Para além de uma disciplina técnica, a Didática vem sendo objeto teórico de
grande reflexão. Assim, ela contribui para mudar o pensamento do professor e a ter
cumplicidade com a escola, pois ele nunca deixa de ser importante na sala de aula, é
aquele que ajuda os alunos. Mesmo em tempos de grandes avanços científicos e
tecnológicos, de mídias importantes como a internet, o trabalho docente é fator relevante
para o desenvolvimento da educação formal. Na prática pedagógica atual o processo de
planejamento da educação escolar tem sido alvo de constante indagação. A Didática,
enquanto teoria do ensino, possibilita ao professor esses momentos que são cruciais ao
desenvolvimento de uma educação qualitativa.
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Ao extrapolar a simples a elaboração de um plano de ensino e de aula, o
professor demonstra seu cuidado e compromisso, assumidos a partir da sua
profissionalização, em dar sua matéria com direcionamento para alcançar as finalidades
da educação, prescritas nas políticas públicas e ensejadas pela sociedade, e
concretização dos princípios firmados no projeto pedagógico da escola, além do
desenvolvimento do saber pessoal e profissional de cada aluno.
Desta forma, a prática pedagógica crítica se traduz por um trabalho realizado
pelo professor e pelo aluno, atuando de acordo com um objetivo comum.
Implica na presença do sujeito crítico, capaz de desenvolver uma prática
pedagógica que procura, de um lado, superar a relação pedagógica
autoritária, paternalista e, de outro, busca uma ação recíproca entre professor
e aluno (VEIGA, 2011, p. 22).

E para ser um bom professor, reconhecido profissionalmente por seus saberes e
sua identidade, é preciso ter autonomia, se atualizar, fazer uso das ferramentas
disponíveis e sempre buscar informações novas (desenvolver autonomia e curiosidade
científicas). Selecionar os conteúdos (não aceitá-los como conhecimentos prontos e
acabados), saber o tom da linguagem que vai utilizar e refletir criticamente sobre cada
aula desenvolvida. Observar o sistema organizacional da escola e de cada professor,
analisar o currículo da escola para organizar o planejamento, e por fim, mas não menos
importante, saber avaliar o ensino e a aprendizagem, de si e dos alunos.
3 Profissionalização e trabalho docente em questão
O que identifica um professor como profissional da educação? O professor
torna-se profissional quando requer maior qualificação. (PIMENTA; ANASTASIOU,
2002). Para além da formação inicial, realizada em cursos de licenciatura, a
profissionalização docente importa a formação continuada, especialmente aquela
realizada em serviço, onde a escola se torna o principal e o mais importante contexto
para tal. (ANTÓNIO NÓVOA, 1992/1995). Assim ocorre, além da valorização do
trabalho docente, a construção e o fortalecimento da identidade desse profissional, tão
frágil em tempos de grandes instabilidades na sociedade.
A profissionalização, por ser permanente, é processual. Ganha força e
credibilidade quando valoriza o coletivo, cuja intencionalidade e envolvimento político
do professor são constantes. “O processo de profissionalização assim configurado
possibilita a busca de pistas e indícios individuais e coletivos, num posicionamento
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investigativo, que pode ir envolvendo o coletivo e ir se „alastrando‟ nas instituições”
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 116).
O espaço-tempo do curso de licenciatura, princípio da profissionalização, é
imprescindível para a apropriação dos saberes da área de formação, inerentes à condição
da docência em todos os níveis e modalidades de ensino. A tomada de consciência
reflexiva sobre a prática, a predisposição para mudanças e o enfrentamento da realidade
educacional são fatores imprescindíveis a esse processo. Não raro, a profissionalização
docente requer atitude e bom senso.
Nesse processo é necessário dar voz ao professor, presenciar a subjetividade
e a singularidade como elementos distintos, possibilitar a interação dos
diferentes sujeitos no processo, ouvir as dúvidas, os pares, lidar com os
confrontos, estabelecer o diálogo de cada um consigo mesmo e entre os
sujeitos do processo educativo, analisar o contexto social, compreender
determinantes da historicidade, dar espaço para as surpresas, os sustos, as
constatações. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 116).

A profissão de professor é dotada de um caráter dinâmico, uma prática social
complexa, modificadora do pensar e agir dos sujeitos. Diante do enfrentamento e da
análise crítica da realidade, confrontada com a teoria, é que a profissão se constrói e se
modifica, com base em sua história de vida, cultura e saberes. “A profissão de professor
emerge em um dado contexto e momento histórico, tomando contornos conforme
necessidades apresentadas pela sociedade, e constrói-se com base nos significados
sociais que lhe são dados” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 189). Embora o
prestígio social profissional dele anda pouco elevado, essa mesma sociedade requer uma
profissionalização a altura das suas modificações, com estabilidade e dinamismo
necessários ao espaço-tempo atual.
É notório que uma forma de construir e manter essas características profissionais
é o investimento que se faz, o professor e o Estado, em formação continuada. O
fortalecimento de sua identidade profissional - e também pessoal, dado seu prestígio
pouco elevado - ocorre, principalmente, a a partir das reflexões realizadas acerca da sua
prática pedagógica, cuja feitura não deve distanciar-se da realidade concreta da escola e
dos aspectos sociais, culturais e econômicos que a circundam. “A identidade não é um
dado imutável nem extremo, mas se dá em processo, na construção do sujeito
historicamente contextualizado” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 189). O ideal,
ainda, é que tais reflexões ocorram no coletivo escolar.
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As ações reflexivas decorrentes da prática pedagógica, por assumirem caráter
teórico, são a base para a efetivação da formação continuada. É importante compreender
que “a teoria e a prática não existem isoladas, uma não existe sem a outra, mas
encontram-se em indissolúvel unidade. Uma depende da outra e exercem uma influência
mútua, não uma depois da outra, mas uma e outra ao mesmo tempo” (VEIGA, 2011, p.
18). A disciplina de Didática, por ser de natureza teórico-prática, possibilita a inserção
do acadêmico, e depois dele já professor, nessa logística tendência denominada por
Schön (1992), e outros autores, de “epistemologia da prática docente”, ou ainda,
“epistemologia da práxis”, ocupando, inclusive, grande parte da pauta dos debates
educacionais, especialmente no que tange a formação inicial e continuada dos
professores.
Nesse movimento é importante clarear que “refletir”, não se trata apenas de uma
ação do profissional docente, mas é um importante e indispensável conceito de sua
profissionalização. Por conta da cultura que caracteriza o ser humano, e por caracterizálo a partir de determinados contextos, ele é reflexivo por natureza. Porém, a
reflexividade é manifestada em diferentes graus ou níveis, podendo ou não ocasionar
mudanças no seu ser, dependendo da intencionalidade e historicidade do seu pensar e
fazer, que, aliás, é um processo contínuo, duradouro e permanente (GHEDIN, 2010, p.
129).
A compreensão da tendência reflexiva, enquanto conceito de “professor
reflexivo” e sua execução teórico-prática, se transforma em um conhecimento resultante
da ação, por esta estar embebida de teoria, e, isso reforça a tese de unidade da teoria e
da prática. Esse “movimento intelectual do professor deve conduzi-lo à autonomia
emancipadora da crítica”. Quando a “epistemologia da prática” ou a “epistemologia da
práxis” for uma constante no trabalho docente, sua profissionalização se efetiva de fato,
pois ele passa a dar “sentido e significado ao seu ser e fazer pedagógico num dado
contexto histórico” (GHEDIN, 2010, p. 129-130). É importante ressaltar que todo esse
movimento não ocorre solitário, mas se constrói no coletivo, e mais, levando em
consideração toda a comunidade escolar.

Considerações: perspectivas e possibilidades em Didática
As mudanças da e na sociedade, decorrentes especialmente a partir do
desenvolvimento científico e tecnológico; as novas exigências para o campo de trabalho
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e de perfil docente e os desafios para a educação neste século nos remetem ao
pensamento e à efetivação da formação docente como aliada para a melhoria da
qualidade da educação. Além disso, pensar e desenvolvê-la em uma perspectiva
educacional humanizadora fortalece a ideia da construção de uma sociedade mais
consciente e humanamente mais solidária.
Entendemos que se o curso de formação de professores estiver dirigido por
e para uma prática pedagógica crítica, que reflete sobre suas próprias ações, com vistas
às transformações sociais necessárias, possibilitará, então, ao professor maior segurança
para lidar com as relações pessoais e pedagógicas que ocorrem na sala de aula e na
escola de um modo em geral. Se professores formadores e acadêmicos - e esses, depois,
com seus alunos relacionarem seus conhecimentos, com aqueles já construídos pela
humanidade, poderão melhorar os já existentes e construir novos, e assim, “estariam de
fato consolidando seu poder de contribuir para a transformação da sociedade” e
construindo a humanidade no ser.
Currículos bem estruturados, construídos no coletivo escolar e comunitário,
visionários das diversidades sociais, econômicas e culturais, com objetivos e finalidades
em acordo com os novos moldes do mundo do trabalho, e o trabalho docente realizado
de modo crítico e construtivo, só trarão resultados muito positivos à educação. Logo, e
diante de tudo isso, e a partir da efetivação da “epistemologia da prática”, cuja
profissionalização docente fortalece seus saberes e sua identidade, o planejamento de
ensino e de aprendizagem do professor tornar-se-á uma ação essencial, intencional e
comprometida com a qualificação da educação em todos os níveis e modalidades.
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Disponível em <https://moodle.org>. Acesso em dez. 2015.
Para esse estudo utilizamos um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e Correio eletrônico para
potencializar as interações.
1
MOODLE é o acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" - sistema
modular de ensino a distância orientado a objetos. Ou ainda, um Sistema de Gerenciamento de
Aprendizagem em trabalho colaborativo (SGA), disponível para download em: http://www.moodle.org.
1
“Lançado em 2007, o sistema Rede e-Tec Brasil visa à oferta de educação profissional e tecnológica a
distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos
e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios”. Acessado em:
portal.mec.gov.br.
1
Além de pesquisador faço parte do grupo de professores do curso de LC, o que demarca ainda mais a
dinâmica de pesquisa-ação.
1
Resolução CNE/CP n. 02/2002 estabelece a carga horária dos cursos de Licenciatura e define que essa
prática deve possuir um total de 400 horas distribuídas ao longo do curso.
1
Os textos estão listados na Figura 1. A análise das discussões realizadas nesses encontros não é intenção
neste artigo.
1
Posterior a apresentação do texto no evento e os diálogos estabelecidos, um professor me abordou
questionou: Trabalho em uma instituição que a maioria dos professores estão sobrecarregados com aulas.
Todo mundo sempre está ocupado fazendo alguma coisa. Nesse caso, é possível desenvolver essa
proposta? Em que momento?” Respondi que se trata de uma exigência que precisamos fazer para que seja
reservado tempo para esses estudos em nossas instituições. Caso contrário, deixamos de lado nossa
principal ferramenta de trabalho, a reflexão fundamentada.
1
Importante ressaltar, mais uma vez, que o DPDLiC não se trata apenas do Habitat Digital e sim
contempla toda a proposta de estudos e os encontros presenciais.
1
No livro intitulado “Estágio Curricular Obrigatório e Prática como Componente Curricular: que prática
é essa?” de Vera Rejane Coelho e Marilane Maria Wolf Paim e no artigo intitulado “A prática como
componente curricular na formação de professores” de Júlio Emilio Diniz-Pereira, encontramos uma
reflexão acerca dos distanciamentos e aproximações entre essas práticas.
1

“Chamamos de internalização a reconstrução interna de uma operação externa” (VIGOSTKI,
2003, p. 74).
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Adão Caron Cambraia
IF Farroupilha - Campus Santo Augusto
Maristela Stolz Brizzi
Universidade Regional do Noroeste do RS - UNIJUÍ

Resumo: A dinâmica de integração curricular está direcionada para a sua relação com o
desenvolvimento profissional, particularmente, no contexto do Curso de Licenciatura
em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus Santo Augusto. Para tal, se organizou um grupo de pesquisa-ação para discutir
e refletir sobre a integração curricular desenvolvida no componente curricular de Prática
do Ensino da Computação. Esse espaço foi denominado de Desenvolvimento
Profissional Docente na Licenciatura em Computação (DPDLiC). As interações e
discussões aconteceram em reuniões presenciais e a distância. Essas interações foram
gravadas em áudio e transcritas. As postagens no ambiente virtual também serviram de
material para análise. Este texto é, portanto um recorte dessa pesquisa-ação e está
organizado em dois tópicos. O primeiro, apresenta a organização do Habitat Digital do
DPDLiC – enfatizando o envolvimento dos participantes de forma voluntária, o que
caracteriza um movimento de pesquisa-ação. O segundo tópico, são contribuições sobre
a concepção dos professores referente ao conceito de integração curricular postadas e/ou
discutidas no DPDLiC, que auxiliaram na compreensão das práticas e teorias envolvidas
no movimento e desenvolvimento desse processo. A preocupação deste texto foi
descrever e analisar um primeiro ciclo da pesquisa-ação, a criação do DPDLiC e esforço
para promover um coletivo que compartilha suas preocupações, discussões, descobertas
e criações. Esse ciclo perpassou pelo planejamento, intervenção, observação e reflexão
sobre o DPDLiC. Tratou-se da criação de uma base para permanentes interações entre
os professores da LC. Com o DPDLiC estruturado se espera a continuidade desse
processo. Esse é um espaço que precisa ser exigido pelos professores, pois somos
profissionais da reflexão, profissionais da escrita, seres inacabados em permanente
desenvolvimento.
Palavras-chave: Desenvolvimento Profissional Docente. Licenciatura. Pesquisa-ação.

Introdução
Para entender como se criou e instituiu um processo de Desenvolvimento
Profissional Docente (DPD) no curso de Licenciatura em Computação (LC) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IF Farroupilha) campus Santo
Augusto é que se organizou espaços coletivos com interlocução presencial e a distânciai,
um protótipo que se denominou de Desenvolvimento Profissional Docente na
Licenciatura em Computação (DPDLiC). Com esse espaço em rede, foi possível
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identificar um entrelaçamento de linguagens (oral e escrita) que ocorreu nesse processo
e suas contribuições para esse processo formativo.
Os excertos analisados nesse texto foram retirados do Habitat Digital da
comunidade (WENGER, WHITE, SMITH, 2009) identificados com a sigla “HD” e dos
encontros presenciais, identificados como “PRES”. Trata-se de um estudo para entender
como esse processo interativo proporciona novas formas de comunicação,
compartilhamento de relatos/ideias/argumentos, contribuindo com a constituição de um
professor reflexivo/pesquisador com autonomia para produção do currículo.
Com isso, se constituiu um grupo de pesquisa-ação como ciência educativa
crítica (CARR & KEMMIS, 1988) com vistas a desenvolver estudos, planejamentos,
discussões e ações coletivas pertinentes à realização de uma integração curricular,
potencializando a interlocução entre os sujeitos para entender o que eles sabem e
aprendem nesse processo. Este artigo é um recorte de uma pesquisa de maior
abrangência e está organizado em dois tópicos, o primeiro apresenta a organização do
Habitat Digital do DPDLiC. O segundo tópico, são contribuições sobre a concepção dos
professores referente ao conceito de integração curricular postadas e/ou discutidas no
DPDLiC, que auxiliaram na compreensão das práticas e teorias envolvidas no
movimento e desenvolvimento desse processo.
1 O Habitat digital para o DPDLiC
O DPDLiC foi construído de acordo com as discussões e reflexões do grupo.
Nos primeiros encontros foram discutidos, planejados e pensados os projetos
integradores. Desses encontros, com o incentivo do pesquisador, surgiram as propostas
de criação de um habitat digital para quem desejasse escrever sobre suas práticas. Nos
espaços presenciais também se disponibilizou um tempo para socialização de relatos das
práticas com o intuito de avançar na concretização das atividades de integração
curricular.
Uma das ferramentas utilizadas para criação do Habitat Digital para a
comunidade foi o MOODLEii, pois a maioria dos professores da LC conhecem e
utilizam esse ambiente nas aulas dos cursos da Rede e-Tec Brasiliii. Além desse
ambiente também se considerou o correio eletrônico institucional (utilizado por todos os
professores) como uma forma de interação que facilitou a partilha das diferentes
concepções sobre a integração curricular. Então, não foi necessário desenvolver
atividades de familiarização e/ou treinamento com o ambiente. A proposta não foi
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forçar o uso da internet, mas proporcionar o compartilhamento de reflexões, opiniões e
concepções sobre a integração curricular na prática docente, potencializando uma
interação entre os sujeitos.
Para isso, se promoveu encontros presenciais (terças-feiras), para organizar e
acompanhar o andamento das atividades, que posteriormente, passaram para as quartasfeiras (momento destinado para reuniões de professores). Esses encontros são
pertinentes para desenvolver um trabalho mais articulado e que proporcione uma maior
reflexão sobre a prática. Essa demanda é destacada na fala da Professora 6: “Eu acho
que isso de sentar numa terça-feira é um avanço, mas nem todos vão poder estar aqui,
ai darei uma outra ideia, memória dos encontros, onde podemos pensar sobre o que já
se avançou. A gente vai registrar”(PRES), e a professora 7 complementa “podemos
criar um fórum”(PRES). Então, “se todas as primeiras terças feiras do mês ficar
instituído que nós vamos discutir [...], vamos fazer como se fossem grupos de estudos.
Bom, hoje foi socializado um texto; no próximo encontro nós vamos discutir esse texto”
(Professora 7, PRES). Ambas as professoras destacam a importância de se proporcionar
encontros para estudos e reforçam a importância de manter e ampliar o registro de
relatos sobre as práticas docentes. Então, essa dinâmica formativa não foi colocada em
movimento pela obrigação de fazê-la, mas pela necessidade de mudanças percebida pelo
grupo de professores, que conforme Carr e Kemmis (1988) uma condição básica para
que ocorra uma pesquisa-ação é o envolvimento do próprio grupoiv.
No Habitat Digital se disponibilizou textos estudados nos encontros presenciais,
projetos integradores, memória do trabalho desenvolvido nas turmas e fóruns para
estudos-discussões. Para que os professores se sentissem à vontade no ambiente, se
postou uma mensagem de boas vindas, em que se fez uma exposição dos objetivos do
projeto. Se destacou a importância em construir espaços coletivos para promover o
desenvolvimento da integração curricular e, por conseguinte, o desenvolvimento de
professores. Em outras palavras, se trata de proporcionar um Desenvolvimento
Profissional Docente (DPD) que ocorra de “dentro para fora” - para teorizar sobre a
complexidade da prática docente e torná-la compartilhável -, como Fiorentini e Crecci
(2013) definem o DPD, em que “remete também ao processo ou movimento de
transformação dos sujeitos dentro de um campo profissional específico. Um processo,
portanto, de vir a ser, de transformar-se ao longo do tempo ou a partir de uma ação
formativa” (FIORENTINI, CRECCI, 2013, p. 13).
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O DPD vem sendo defendido na área da educação como essencial à constituição
dos conhecimentos profissionais, pois desenvolvem análises de práticas, que interrelacionam formação docente e mudança curricular. Na concepção de Chistopher Day
(2001, p.16), permite uma permanente atualização pedagógica e científica, contribui
para renovar mentalidades. Esse intento ficou expresso na mensagem de recepção dos
professores no Habitat Digital, que serviu para destacar o objetivo da criação do
DPDLiC: “A formação de professores é complexa. A maioria dos desafios que
encontramos em nossa prática não foram e nem poderiam ser abordados ou discutidos
em nossa formação inicial, pois geralmente são casos singulares, característicos da
cultura, do espaço e da turma de alunos que interagimos e desenvolvemos nossas
atividades didático-pedagógicas. O trabalho de integração curricular é um exemplo
disso, pois é algo novo, não possuímos modelos de como proceder, precisamos
construir a nossa caminhada. Este contexto exige a formação de um professorpesquisador, o diálogo com o Outro para uma reflexão partilhada, um diálogo com a
teoria para não cairmos em um pragmatismo puro (achar que nossa prática está
correta e seguir sem reflexão). Esse espaço é um convite para que cada professor tenha
a pesquisa como inerente a sua prática docente”.
Com essa mensagem esperamos que cada professor se sinta a vontade nesse
ambiente e sujeito no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo na construção
do componente curricular das Práticas do Ensino da Computação v (PEC),
compartilhando suas reflexões e assim, enfrentando “os limites do trabalho prescrito
para tornar a tarefa suportável e para realizá-la da melhor maneira possível quando as
prescrições são falhas” (PERRENOUD, 2002, p.11). Trata-se de um espaço coletivo
para permanentes interações, de forma a construir autonomia e superar os desafios que a
sociedade contemporânea impõe, sabendo que “a autonomia e a responsabilidade de um
profissional dependem de uma grande capacidade de refletir em e sobre sua ação”
(PERRENOUD, 2002, p.13).
O acesso ao habitat digital ocorreu antes do primeiro encontro presencial e teve
como finalidade proporcionar um reconhecimento do ambiente e da proposta de
estudos, bem como disponibilizar esse espaço para relatar sobre as atividades
desenvolvidas nas PEC. Também, para se escolher textos e definir os grupos para
discutir, compartilhar e apresentar reflexões. Então, se disponibilizou na biblioteca do
habitat digital textos referentes a cada encontro e também complementares para que
pudéssemos acessar em qualquer momento e de qualquer local. O intuito de selecionar e
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disponibilizar esses materiais foi promover novas discussões sobre a integração
curricular, que é desenvolvida na Licenciatura em Computação através da PEC.
No primeiro encontro presencial, conforme Figura 1, foi apresentada uma
proposta de estudos para apreciação. Assim, nos organizamos em grupos e escolhemos
um texto para apresentarvi. No habitat digital se disponibilizou um espaço para
compartilhar experiências e discussões sobre a PEC. Também foi possível acessar a
agenda do dia, um fórum para escrever sobre nossas concepções de integração
curricular e a proposta de elaboração de um artigo para compor um livro sobre
experiências com a PEC na LC (entendemos a escrita como uma ferramenta
fundamental para o desenvolvimento profissional docente).
No processo de escrita do artigo, com relato do trabalho desenvolvido, também
se caracterizou como momento formativo no DPDLiC, pois nos possibilitou novas
leituras, escritas, reflexões e compartilhamento das produções. Para tal, se propôs esse
desafio para cada professor ou grupo de professores. Esse convite foi ampliado para
professores de outros cursos de LC do Brasil. Mas, conforme e-mail de um dos
convidados: “as coisas complicaram-se e o mais cedo que eu consigo terminar é no dia
10 de junho, que é feriado e que, depois do fim de semana, me dará um dia inteiro sem
telefones e sem reuniões todas para ontem”. Em um e-mail posterior o professor desiste
de escrever o capítulo, com a justificativa da falta de tempo. O que nos leva a entender,
de acordo com Barroso (2013), que se vive em uma autonomia “meramente
instrumental” em detrimento de uma “autonomia substantiva” (domínio da organização
e do currículo) que permita aos professores serem autores e os alunos e comunidade
participarem da construção de uma instituição pautada em seus interesses e
necessidades. Isso ocorre muito pela sobrecarga de trabalho docente, como se
transpareceu no excerto anterior.
Se percebeu que a definição do prazo para o encerramento do texto não
provocou um “parar” para pensar. Então, para desencadear um processo reflexivo pela
escrita, o professor precisa estar comprometido com seu texto, envolvido com o
problema de uma forma que não exista outra coisa mais importante para realizar. Com
isso, se encontra tempo para esse exercício reflexivo. Com isso, o livro recebeu
contribuições de outros cursos de LC e é composto por quatro artigos de sete convites
realizados, demonstrando como o processo de escrita para que ocorra um
desenvolvimento profissional docente se torna algo quase inviável pelo volume de
afazeres e tarefas diárias que os professores precisam desenvolver em suas instituições.
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No grupo de professores da LC do IF Farroupilha que participaram do DPDLiC,
foi disponibilizado um espaço para que postassem a ideia inicial do artigo, conforme
Figura 1. No entanto, as ideias eram discutidas na sala dos professores em momentos de
intervalo ou em conversas na sala do café. Algumas propostas de artigo foram
compartilhadas por correio eletrônico, o que foram analisadas e respondidas na tentativa
de aperfeiçoá-las. Participaram sete professores da LC do IF Farroupilha, dois do Curso
de Tecnologia em Agronegócios, dois estudantes da LC e a bolsista de Iniciação
Cientifica, vinculada a essa pesquisa. Os textos foram escritos coletivamente,
totalizando onze artigos: sete artigos locais e quatro de LC de outros IFs.

Figura 1 – Agenda do primeiro encontro presencial, publicada no ciberespaço.

Também, se disponibilizou um texto, intitulado “Prática docente universitária e a
construção coletiva de conhecimentos: possibilidades de transformações no processo de
ensino-aprendizagem”, de autoria de Maria Amélia de Santoro Franco. Além deste
texto, se discutiu a proposta de pesquisa e formação do grupo de pesquisa-ação através
de um texto que seria apresentado no XXXIV Congresso da Sociedade Brasileira de
Computaçãovii, intitulado: “A formação continuada de professores num curso de
Licenciatura em Computação: a integração curricular no desenvolvimento profissional”
na tentativa de envolver, cada vez mais, os professores nas discussões sobre a temática.
Nesse texto, foi socializado a ideia de criar o DPDLiC para realizar estudos e
discussões de forma permanente na licenciatura. Esse material foi disponibilizado para
os professores com o intuito de esclarecer a proposta de realizar uma pesquisa-ação.
Em resposta ao texto, o professor 4, salientou que “o uso das comunidades
virtuais viriam como uma ferramenta integradora e de construção coletiva do
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conhecimento, auxiliando no desenvolvimento de trabalhos conjuntos entre as
disciplinas[...]”(HD) e o professor 7, afirmou que “é uma iniciativa para melhorarmos
as nossas PPIs [sigla utilizada no PPC 2013 para as Práticas do Ensino da
Computação]. Elas precisam ser documentadas”(HD). Em ambas as afirmações, o
professor reforça a importância desse processo interativo e levanta questões importantes
para a criação e o desenvolvimento do DPDLiC: a participação e o compartilhamento de
reflexões através do relato e documentação das atividades planejadas e desenvolvidas.
Além disso, se destaca a importância em superar a fragmentação, que é discutida
no texto citado anteriormente, sobre a cisão entre disciplinas do Núcleo Básico,
Pedagógico e Específico da Computação, que conforme o professor 4 precisamos
ampliar as discussões para “linkar, interagir um pouco mais as disciplinas da
Pedagogia com a Informática, associando o uso das tecnologias educacionais em rede
nos estudos propostos”(HD). Ao mesmo tempo que, o professor percebe essa
dificuldade de ligação entre as disciplinas técnicas e pedagógicas sugere uma ampliação
do “uso das tecnologias educacionais em rede nos estudos propostos”, deixando claro
que precisamos incorporar esses recursos tecnológicos na formação docente e ampliar
esse trabalho para nossa prática docente. Com esse intuito que se criou o DPDLiCviii que
é visualizado na Figura 1.
Nesse ambiente, diversos Fóruns foram propostos com a intenção de promover
uma maior interação. Assim, questões desde “O que entende por Prática Pedagógica
Integrada?”, “A relação da formação com o mundo do trabalho”, fóruns para que se
disponibilizar concepções sobre integração curricular, para sugerir modificações e para
realização de relatos sobre essa prática, uma espécie de memória descritiva das
atividades e dificuldades encontradas em sala de aula. No próximo tópico se analisa as
respostas atribuídas ao fórum “O que entende por Prática Pedagógica Integrada?” bem
como as interlocuções presenciais a esse respeito ocorridas no DPDLiC.
2 As interações para reconstrução da integração curricular nas PEC
A proposta de pensar a integração curricular no coletivo está presente no curso
de LC. Com intensão de promover um maior diálogo e consequentemente, uma maior
integração curricular que o DPDLiC foi criado.

Nesse espaço ocorre uma interação

pela linguagem escrita e oral, permitindo uma análise e reflexão das ações e discussões,
gerando novas compreensões sobre o processo de integração curricular desencadeado
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nessas práticas. Entender a dinâmica de organização das PEC, superar as dificuldades,
construir novas possibilidades na incerteza são desafios para qualquer professor. Neste
tópico, se busca construir uma reflexão sobre algumas concepções e os posicionamentos
em relação a essa prática. Trata-se de esforço de entendimento sobre como o professor
da LC pensa a PEC, a partir de alguns relatos e declarações pontuais realizadas em
reuniões e dos textos postados em Fóruns no Habitat Digital do DPDLiC.
Ao mesmo tempo em que se desenvolve uma integração curricular, se percebeu
a importância em realizar estudos de forma contínua, pois precisamos compreender
melhor essa dinâmica, conforme relato: “para mim não está claro, mas penso que seria
um momento em que alguns professores de disciplinas e/ou áreas diferentes reúnem-se
para propor atividades para os estudantes trabalhar e utilizar os conhecimentos de
várias áreas de forma „macro‟ " (Professor 3, HD). Demonstrando uma concepção de
integração curricular ligada a ideia de interdisciplinaridade, ou um desejo de realizar
uma interdisciplinaridade, pois percebe-se, neste excerto, a necessidade de superar a
ideia do trabalho interdisciplinar como uma soma de disciplinas que reúnem-se para
desenvolver atividades para os alunos.
Já o professor 6, afirma: “não consigo perceber a diferença entre essas práticas
e os estágios, parece que realizamos duas coisas iguais em paralelo”(PRES), o que é
compreensível, pois em ambas as situações se percebe uma tentativa de aproximação
reflexiva com a prática, deixando que se crie interpretações de que são atividades que se
justapõe. Mas, pelo contrário são trabalhos que se complementam, de um lado
possibilitando um trabalho reflexivo de aproximação com a escola desde o primeiro
semestre e de outro um trabalho de aproximação com a sala de aula para iniciar o
exercício da docência, geralmente nos quatro últimos semestresix. Destes últimos
excertos analisados se percebe a necessidade de novos estudos e aprofundamentos
práticos e teóricos para entendermos esse processo e concretizar as PEC.
O professor 4 após explicar sobre a dificuldade em estabelecer uma ligação entre
as disciplinas Pedagógicas e da Computação, reforça que um “fator importante a ser
trabalhado é associar atividades como as PPIs entre as disciplinas [...], seja na
elaboração de pesquisas, trabalhos, artigos [...] é um desafio, mas, seria algo
importante

para

a

construção

do

conhecimento

de

forma

coletiva”(HD).

Transparecendo nesse excerto, a compreensão do caráter interdisciplinar também
presente na PEC. Ou seja, mesmo ao ser organizada por professores de um único
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Núcleo, a responsabilidade em promover uma interdisciplinaridade permanece.
Exigindo a criação de espaços como o DPDLiC para a concretização dessas ações.
Assim, conforme postagem no Habitat Digital, a PEC “são espaços formativos
que possibilitam que os estudantes possam, pela mediação de algum sujeito, integrar os
conteúdos estudados no curso entre eles e, também, relacioná-los com o cotidiano”
(Professor 2). Nesse excerto, se percebe que o papel da mediação docente é
fundamental, pois, trata-se da possibilidade de ativação das Zonas de Desenvolvimento
Proximal (ZDP). Na ZDP se soluciona determinados problemas com a ajuda dos outros,
pois se compartilha novas ideias, conceitos e reflexões. Com isso, vai se construindo
pequenos “andaimes”, que, progressivamente é compartilhado entre os sujeitos,
estabelece-se uma rede interativa de aprendizagem.
Nesse contexto, é que se desenvolve atividades com projetos integradores, que é
uma proposta inspirada nos projetos de trabalho (HERNÁNDEZ & VENTURA, 1998).
Conforme esses autores, a função do projeto é favorecer a criação de estratégias de
organização dos conhecimentos escolares em relação a:

1)O tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes conteúdos
em torno de problemas ou hipóteses que facilitam aos alunos a construção de
seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos
diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. (HERNANDÉZ &
VENTURA, 1998, p. 61)

Na maioria dos semestres se valoriza uma interlocução dos futuros docentes com
experiências relacionadas ao espaço da escola. Assim, se faz contatos com professores
que já atuam na área para aplicação de entrevistas aliadas a estudos teóricos e,
semestralmente, através do Seminário Integrador (SI) se proporciona que as reflexões
sejam compartilhadas com colegas e professores do curso, transformando em
aprendizagens as interações sociais, pois conforme Vigostki, o indivíduo somente
aprende imerso no caldo da cultura.
Geralmente, se segue algumas etapas para o desenvolvimento do projeto: a)
apresentação da proposta de estudos aos alunos (temáticas); b) formulação do problema
de pesquisa por grupos de alunos, auxiliados pelos professores; c) identificação e
seleção de materiais de pesquisa – visitas a escolas, bibliotecas; d) estudo e análise dos
materiais coletados; e) sistematização dos trabalhos através de um artigo ou resumo; f)
apresentação do artigo no SI. Embora, não exista um documento que prevê essa
organização, essa tem sido nossa principal forma de organização dessas atividades.
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Conforme reunião para organização dos projetos, o professor 1 destaca que:
“Assim, sempre no início do semestre vamos pensar as PEC. Trata-se de 50 horas por
semestre. Então, a gente vai sentar aqui e vai perguntar: que disciplinas podem se
envolver nas PEC? Entendem, isso que a gente vai fazer. Esse grupo vai se articular e
geralmente vai ser um da área técnica e um da área especifica [para orientar cada
turma]. Pode ter todos os professores do semestre. Pode ter dois no mínimo, entende
professora 7? NO PPC anterior, nós tínhamos definido como as disciplinas de
„Tecnologias Educacionais na Educação‟ e „História da Educação‟. Como a gente
retirou a disciplina de Tecnologias Educacionais do PPC e a gente estava iniciando o
semestre, ficou „Introdução a Informática‟ que se aproximava mais. Essas duas. Nada
impede que o próximo semestre na hora de pensar o projeto a gente pense envolvendo
todas áreas. Depende do projeto que a gente vai pensar”. Nesse excerto fica claro a
importância do movimento na construção do projeto. Para tal, em cada semestre se
propõe novas articulações, mantendo o fio condutor, que é a temática de cada semestre,
mas as articulações entre as disciplinas são modificadas (podendo ser as mesmas
disciplinas ou outras que planejam e desenvolvem o projeto). Ainda, como se trata de
uma nova turma de alunos com características diferentes, a elaboração do conhecimento
é singular, pois cada grupo elabora uma pesquisa que permeia a temática definida para o
semestre e que é, posteriormente, socializada no grande grupo, geralmente através do
seminário integrador.
[...] como nos sonhos, a oralização da escrita lhe dá sentido, os muitos
sentidos que muitas possíveis leituras irão desvendar, ou melhor configurar,
pois só a virtual oralização faz do escrever um ato de significar. A escrita se
configura como rebus, isto é, como passagem da materialidade da letra para a
significância que lhe confere a oralidade (MARQUES, 2001, p. 38).

O DPDLiC foi criado para potencializar a escrita seguida de discussões orais e
reflexão dos professores envolvidos com a LC. Nesse espaço ocorre uma interação pela
linguagem escrita e oral, permitindo uma análise e reflexão das discussões, gerando
novos entendimentos das práticas, pois, de acordo com Vigostki (2003), o
desenvolvimento do ser humano ocorre nas relações sociais que os indivíduos
estabelecem com o meio em que vivem e esse meio oferece um conjunto de sentidos e
significados que são internalizadosx pelos professores. Para o autor, a interação social é
o veículo fundamental para a internalização do conhecimento social, histórico e
culturalmente construído. Assim, cada professor dá um sentido próprio para um
conjunto de signos que o meio social lhe oferece, ou seja, se apropria dos mesmos.
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Considerações
O processo de interação em rede no DPDLiC através da escrita e da oralidade
proporcionou uma sistematização e criou uma dinâmica que potencializou os diferentes
significados sobre a integração curricular, de forma a propiciar um trabalho coletivo.
Nesse texto, observou-se que a internalização é alavancada pelo entrelaçamento da
oralidade e escrita coletiva, que ora se escreve para organizar o pensamento, ora pela
oralidade se comunica essa escrita, criando novos sentidos e significados.
A preocupação deste texto foi descrever e analisar um primeiro ciclo da
pesquisa-ação, a criação do DPDLiC, um esforço para promover um coletivo que
compartilha suas preocupações, discussões, descobertas e criações. Esse ciclo perpassou
pelo planejamento, intervenção, observação e reflexão sobre o DPDLiC. Tratou-se da
criação de uma base para permanentes interações entre os professores da LC. Com o
DPDLiC estruturado se espera a continuidade desse processo. Esse é um espaço que
precisa ser exigido pelos professores, pois somos profissionais da reflexão, profissionais
da escrita, seres inacabados em permanente desenvolvimento.
Nesse processo dialógico se desencadeou um desenvolvimento do currículo, um
trabalho mais significativo de integração curricular, principalmente por causa da
disponibilidade docente em estudar, pensar e discutir novas alternativas, o que
proporcionou um desenvolvimento profissional docente. Ou seja, ao desenvolver o
currículo se desenvolveu os professores e ao desenvolver os professores se desenvolveu
o currículo, uma espécie de efeito “bola de neve”, que é assunto para um próximo texto.
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FORMAÇÃO DOCENTE HUMANIZADORA: REGISTROS DE UM PROJETO
DE EXTENSÃO À LUZ DO PENSAMENTO FREIRIANO
Leonardo Matheus Pagani Benvenutti
Evandro de Godoi
IF Farroupilha – Campus Santo Augusto
Resumo: Realizar uma reflexão sobre a formação docente inspirada em ideais freirianos
de educação através de registros do projeto de extensão “Construindo itinerários
mediatizados pelas ideias de Paulo Freire: EEEF 29 de Outubro e IF Farroupilha” é o
tema central deste texto. Iniciamos com a exposição da existência de um projeto anterior
que culminou na necessidade deste, “Interlocuções com Paulo Freire”, denotando seu
caráter processual, de continuidade da proposta anterior, porém, com um novo contexto,
de ir além do nosso espaço acadêmico em busca de elementos e experiências que
proporcionassem maiores interlocuções e interlocutores. Para tanto, lançamos mão de
parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus Santo Augusto e a Escola Estadual de Educação Fundamental 29 de Outubro.
Posteriormente analisamos os três módulos do projeto que consistiram na análise
histórica das instituições, leituras de obras referentes ao pensamento freiriano e, por fim,
de leituras de Paulo Freire. Em seguida apontamos caminhos à formação docente crítica,
coerente com a concepção por nós defendida: a construção de espaços formativos que
dialoguem com a realidade do trabalho pedagógico e com os saberes construídos no
percurso da formação inicial. Trabalhamos a relação indissociável entre pesquisa,
ensino e extensão presentes como políticas públicas, mas, além disso, como
compromisso de responsabilidade e ética com os sujeitos do ato educativo, indicada
através da formação inicial e continuada dos participantes do projeto, que, ao exemplo
do legado freiriano, aprendem ao ensinar e ensinam ao aprender, contextualizando,
criticando, superando a si enquanto profissionais da educação, sobretudo cidadãos
sujeitos de suas histórias.
Palavras-chave: Trabalho educativo. Itinerários formativos. Diálogo.
Introdução
Refletir sobre a formação docente com viés crítico, transformador, de caráter
humanizador, pensado sob a luz das ideias de Paulo Freire, é o objeto de estudo deste
trabalho. Procuramos analisar os trabalhos desenvolvidos em 2015 no projeto de
extensão intitulado “Construindo itinerários mediatizados pelas ideias de Paulo Freire:
EEEF 29 de Outubro e IF Farroupilha” (CITFREIRE), no qual participaram docentes,
técnicos administrativos em educação e acadêmicos do Curso de Licenciatura em
Computação do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto (IF) e docentes da
Escola Estadual de Educação Fundamental 29 de Outubro (EEEF29).
Para tal tarefa lançamos mão de registros efetuados no decorrer das ações
previstas e encontros com o intuito de sistematizarmos criticamente as atividades
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realizadas, que consistiram em leituras críticas de obras referentes a Paulo Freire e de
autoria do próprio, culminando em círculos de cultura, presenciais e virtuais, que foram
estabelecidos entre as pessoas que participaram do projeto. Caracteriza-se, portanto,
como um trabalho de relato e avaliação qualitativa, interpretativa.
No primeiro momento contextualizaremos o objeto de estudo, relatando a
existência de um projeto anterior, precursor, que tornou a elaboração do CITFREIRE
possível. Após, apresentaremos o projeto CITFREIRE, refletindo e avaliando as
atividades, organizadas em módulos, devido às questões didático-metodológicas.
Trabalharemos na ideia de avaliar o projeto apontando aspectos positivos,
aprendizagens, bem como pontos que não tomaram os rumos idealizados, nem por isto
negativos. Conhecer os limites e possibilidades da realização concreta dos objetivos faz
parte da formação permanente que acreditamos necessária enquanto educadoreseducandos. Ao final, teceremos uma síntese apontando, considerando nossas limitações,
caminhos à formação docente para a humanização inspirada no pensamento freiriano,
possibilidades contemporâneas engajadas em processos emancipatórios. Concordamos
com Paulo Freire no tocante que
[...] a nossa luta, como mulher, como homem, como negro, como negra,
como operária, como brasileiro, norte-americano, francês ou boliviana, em
que pesem os diferentes e importantes condicionamentos de sexo, de cor, de
classe, de cultura, de história que nos marcam, é a que, partindo da
concretude condicionante, converge na direção do SER MAIS, na direção
dos objetivos universais, Ou, para mim, pelo menos, não tem sentido a luta
(2013, p. 260).

A realização destas atividades vem ao encontro da intenção de reforçarmos a
relação indissociável entre atividades de pesquisa, ensino e extensão, pois, embora em
termos estruturais se trate de um projeto de extensão, ele engloba outras dimensões
educativas. Caracteriza-se como extensão por ser realizado com professores e
acadêmicos da LC e comunidade externa, em espaços internos e externos ao IF, em
atividades substancialmente de pesquisa, de re-conhecer ideias, formar saberes
concernentes à educação e, por consequência das práticas de socialização, ensinar e
aprender os conhecimentos constituídos nas relações entre as leituras e as experiências
contextuais dos participantes. Tal relação está expressa como política pública no Artigo
207 da Constituição Federativa do Brasil de 1988 ao expor que “as universidades gozam
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de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
O IF, criado posteriormente ao supracitado marco legislativo, legitima o
princípio ao apontar que
Ao falarmos em indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
pretendemos ressaltar que cada uma dessas atividades, mesmo que possa ser
realizada em tempos e espaços distintos, tem um eixo fundamental: constituir
a função social da instituição de democratizar o saber e contribuir para a
construção de uma sociedade ética e solidária (BRASIL, 2014b, p. 52).

Acreditamos que o envolvimento dos acadêmicos da LC nas atividades tem
grande importância em termos de integralidade educativa, ou seja, de desenvolvimento
humano, profissional e cultural ao passo que estes sujeitos podem conscientizar-se da
complexidade de relações teórico-práticas que envolvem a escola e a formação de
educadores, "afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido,
interpretado, escrito e reescrito" (FREIRE, 2011, p. 95).
De interlocuções a itinerários: Gênese do CITFREIRE
A ideia de estudar a obra de Paulo Freire para além do espaço formal do Curso
de Licenciatura em Computação (LC) do IF emergiu a partir da curiosidade de discentes
e docentes que perceberam que no espaço dos componentes curriculares, devido à
necessidade de trabalhar outras ideias e conhecimentos, dificilmente se aprofunda, se
pesquisa rigorosamente o trabalho de tão significativo pensador do século XX, que
embora tenha publicado até a década de 90, permanece atual sendo reinventado
contemporaneamente por trabalhadores de diversos âmbitos.
Então, como grupo de estudo, que envolveu também egressos da LC,
caracterizado por aproximadamente 13 pessoas, no qual estávamos incluídos, foi
constituído o projeto de extensão “Interlocuções com Paulo Freire”, que buscou
caminhar no sentido de re-conhecer a vida e obra de Freire, consequentemente se
caracterizando também como espaço de formação integral, voltado aos diversos valores
defendidos por este educador. Como estratégia metodológica estabelecemos leituras
para serem feitas individualmente e, mensalmente, constituíamos círculo de cultura para
socializar aprendizados, dúvidas e chaves de leitura envolvendo as obras escolhidas.
O projeto “Interlocuções com Paulo Freire” (INTERFREIRE) foi desenvolvido
em 2013 e 2014, de caráter aberto, com entradas e saídas de componentes, sendo
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sempre receptivo à entrada de participantes, mesmo no decorrer das atividades
previstas, conseguindo propiciar críticos diálogos envolvendo as seguintes obras: A
história das ideias de Paulo Freire e a atual crise de Paradigmas, de Afonso Celso
Scocuglia (2006), Pedagogia do Oprimido (2013a) e Cartas à Cristina (2013b), ambos
de autoria de Paulo Freire. A partir dos diálogos alguns membros sistematizaram ideias
e elaboraram artigos científicos que foram apresentados em eventos de caráter local,
regional e nacional. A participação nos eventos veio a contribuir com mais
conhecimentos, maior introdução à comunidade acadêmica e a certeza de não
isolamento do grupo, de pertencimento e esperança por saber que outras e outros
também trilham suas caminhadas à luz das ideias freirianas.
Quanto à organização do INTERFREIRE é importante ressaltar que a escolha
das obras e o trabalho de mediação dos diálogos se deram de forma participativa, sendo
que a opção por dadas obras foi votada e em cada encontro uma pessoa diferente
mediava as falas, portanto a horizontalidade nas relações foi percebida como uma
atitude democrática e responsável. Outro ponto importante é que todos participantes
sentiam-se convidados a dizer a sua palavra, propiciando, assim, que os círculos não se
transformassem em “aulas” de um “para” outros, mas em momentos privilegiados de
interlocução entre a leitura de mundo com as leituras de Freire. Tal movimento
evidenciou-se no decorrer da execução das atividades, onde para além do roteiro de
leituras, sempre alguma situação da experiência dos participantes era problematizada,
possibilitando dessa forma outras interlocuções com a realidade prática dos envolvidos;
a exemplo, situações de sala de aula, assuntos estavam em evidência na sociedade e
mídia, dentre outros. Essas características, por considerarmos construtivas, mais tarde
permaneceram como estratégias utilizadas no CITFREIRE.
O último círculo de cultura do INTERFREIRE aconteceu na EEEF29, situada na
Comunidade 16 de Março - Pontão/RS, local recentemente denominado Assentamento
16 de Março, território conquistado através da luta do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra em conhecida ocupação da Fazenda Annoni, que completou trinta
anos em 2015. Esta escola, criada em 1985 por educadores acampados, atualmente é
composta por membros da comunidade e da zona urbana, tendo seu projeto e práticas
pedagógicas construídas coletivamente em torno de um desejo de emancipação dos
sujeitos através do conhecimento de sua história de lutas e o compromisso com outra
forma de ser/estar no mundo, num horizonte de transformação da sociedade que
percebemos ser condizentes com o legado freiriano,
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[...] apontando para um projeto que integra o conhecimento escolar aos
saberes/fazeres da vida em comunidade, pautado pelo trabalho como
princípio educativo. A Escola também foi representante da Região Sul no
evento Rio +20, que aconteceu no ano de 2012, por ter uma proposta
pedagógica de estímulo à sustentabilidade (BRASIL, 2015, p. 2).

A EEEF29, após contato facilitado através de uma docente participante do
INTERFREIRE, acolheu os membros e, durante o círculo de cultura, demonstrou
interesse em participar do projeto. Os educadores desta escola relataram que sentiam a
necessidade de estudar a obra de Freire com o intuito de lhes propiciar bases teóricas
para refletir sobre as ações realizadas na escola. A entrada dos membros da EEEF29,
constituída pela quase totalidade de docentes da escola, ampliou nossos horizontes,
demandou uma organização maior e um programa a ser reconstruído.
Portanto, partindo do objetivo de continuarmos estudando as ideias de Paulo
Freire, agora com um maior número de participantes e uma instituição externa,
coletivamente criamos o CITFREIRE, que significou “construir outros itinerários”
dando visibilidade a práticas pedagógicas e iniciativas as quais situamos dentro de uma
proposta ora emancipadora, ora resistente a mudanças e tensões de uma escola que por
ser estadual deve adequar-se aos dispositivos legais da política educacional, porém com
as fortes marcas de sua constituição histórica, percebidas na sua organização curricular,
na sua proposta pedagógica (BONAMIGO, 2007) e nas relações entre os sujeitos no
cotidiano escolar.

CITFREIRE: Caminho comum para diversos pensares
O referido projeto foi selecionado para desenvolvimento através de processo
específico (BRASIL, 2014a) que propiciou recursos materiais básicos para as atividades
previstas. A questão propulsora, que buscamos avançar na(s) resolução(ões), foi a
seguinte: “Qual é a importância, enquanto educandos e educadores em formação inicial
e continuada, de dialogarmos mediatizados pelas ideias de Paulo Freire?” (BRASIL,
2015). Para garantir espaços de diálogo sobre essa e demais questões organizamos as
atividades a serem realizadas.
Mantivemos a ideia do projeto INTERFREIRE de encontros mensais, porém,
devido à distância geográfica entre o IF e a EEEF29 (aproximadamente 150
quilômetros), combinamos que em um dado mês o círculo de cultura se daria de forma
fracionada, em dois grupos, um nas dependências do IF e outro na EEEF29, sendo que
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no outro mês se realizaria o círculo do grande grupo, nas dependências da EEEF29, por
questões de logística e recursos materiais. Além dos espaços físicos, com a finalidade de
prover acessibilidade a um membro cegoxi, facilitar a comunicação à distância entre os
participantes e servir como repositório de mídias foi estabelecido um espaço virtual
educativo (EVA), utilizando a plataforma gratuita Moodlexii. Este espaço dinamizou as
relações entre os participantes, foi possível participar de diálogos envolvendo chaves de
leitura freirianas, além da escrita de documentos que sintetizavam os encontros mensais.
Uma questão que nos preocupou durante a elaboração da proposta de projeto foi
a de que alguns membros novos já tinham experiências de leitura de trabalhos de Paulo
Freire, contudo a maioria não tinha esta experiência específica (embora alguns
vivenciem a educação humanizadora em seus trabalhos), então, visando unir pessoas
com saberes múltiplos a partir de um itinerário comum, mas com diversas
possibilidades, o CITFREIRE foi organizado metodologicamente em três módulos.
O primeiro módulo consistiu na contextualização histórico-cultural das
instituições participantes do projeto, abrangendo a análise histórica da EEEF29 e do IF
através de relatos de experiência e estudo de publicações selecionadas pelos membros,
como forma de cada grupo conhecer a história do outro e permitir que o outro fale de si,
conte sua história, sua caminhada, princípio freiriano, de respeito à voz e à história de
cada sujeito (FREIRE, 2011). Foi muito tocante o relato de membros do projeto que
participaram de movimentos históricos da luta pela reforma agrária brasileira na década
de oitenta, as diversas situações de opressão, de precariedade material, mas também de
importantes lições de coletividade, dignidade, resistência e projetos sociopolíticos
menos injustos, menos condizentes à lógica de acumulação de bens e desigualdades
ainda tão latentes em nosso tempo. Acrescenta-se ainda a validade do processo reflexivo
ao pensarmos a história do IF enquanto uma conquista, ainda em construção, também
situada nas tensões inevitáveis no cenário das políticas públicas. Os institutos federais
nascem por força de lei ao transformar escolas técnicas e demais instituições já
existentes (BRASIL, 2008) que também torna cada instituição, embora inserida em uma
dinâmica de padronização em nível federal, possuidora de uma história prévia, que se
evidencia no cotidiano das vivências pedagógicas.
O segundo módulo foi dedicado à análise de obras sobre o pensamento freiriano,
pois concordamos em iniciar os estudos pelo trabalho de pesquisadores que trilham
caminhos de pesquisa semelhantes ao nosso, porém a mais tempo, com maior rigor
metódico, afim de contextualizarmos as ideias de Freire, compreendermos melhor o
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contexto em que determinadas obras foram escritas. É importante pontuar que
compreendemos os riscos de introduzir o estudo através das posições de terceiros, da
forma que podemos condicionar nossa atenção ou opinião sobre aspectos trabalhados
nas obras destes, como por exemplo, a organização didática de Scocuglia em abordar
“[...] o primeiro, o segundo e o terceiro Paulo Freire” (2006, p. 26, grifos do autor)
conforme momentos históricos de publicações e desenvolvimento de temas. Tal
separação, na obra do autor, de forma alguma significa uma linearidade estanque, mas
uma organização da evolução do pensamento de Freire, que, por ser “um homem do seu
tempo” soube desenvolver suas ideias livre de determinismos e dialogando sempre com
o movimento da sociedade em suas diversas esferas.
Optamos por este módulo com a criticidade e respeito necessárias ao árduo
trabalho de pesquisadores como Scocuglia, sem o qual talvez não conseguiríamos
estabelecer reflexões satisfatórias e contextualizadas das obras posteriormente
estudadas. A partir de Scocuglia, por exemplo, obtivemos subsídios para coletivamente
optar por quais obras seriam escolhidas para leitura. Cabe salientar, portanto, que neste
módulo alguns membros leram Scocuglia (2006), enquanto outros, que já o haviam
estudado no decorrer do INTERFREIRE, optaram por analisar a obra A pedagogia da
libertação Em Paulo Freire (FREIRE, A., 2001), importante registro de pesquisadores
que analisaram a Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2013a). Deste modo os
participantes que já haviam percorrido caminhos de pesquisa em educação através do
INTERFREIRE puderam continuar a estudar novas obras, não obrigatoriamente
retornando à obra de Scocuglia.
O terceiro módulo foi dedicado às leituras de Paulo Freire. O grande grupo
optou pelo estudo das obras Pedagogia da Autonomia (2011) e Cartas a Cristina
(2013b), algo que denotou a dinamicidade do projeto, pois nos primeiros momentos de
início das atividades foram sugeridos determinados títulos diferentes. Alguns
participantes já haviam iniciado a leitura de Cartas a Cristiana durante o
INTERFREIRE, porém de modo introdutório ou parcial, então eles puderam retomar as
leituras, trazer novos elementos aos diálogos. Alguns membros, com maior
disponibilidade de tempo, conseguiram efetuar a leitura das duas obras, enquanto outros
analisaram capítulos que lhes chamaram a atenção. Nosso interesse, do ponto de vista
formal, mensurável, foi de que todos membros conseguissem ler as obras por completo,
mas acima disso, com vista à qualidade, de caráter menos objetivo, das leituras,
reflexões, elementos a serem levados ao grande grupo, aos pares. Portanto, foi
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facultativa a “meta” de leitura das obras completas. Alguns participantes, por exemplo,
fizeram leituras coletivas de capítulos, excertos, seguidas de diálogo, algo muito
interessante em termos de consciência crítica colaborativa do que em quantificação de
páginas lidas. Com isso não pretendemos negar o desejo de bons resultados em termos
mensuráveis, de o quanto cada participante conseguiu avançar nas leituras, “é equívoco
pretender confronto dicotômico entre qualidade e quantidade, pela razão simples de que
ambas as dimensões fazem parte da realidade e da vida. Não são coisas estanques, mas
facetas do mesmo todo” (DEMO, 1994, p. 9).
A formação, a pesquisa, precisa de respeito ao tempo próprio das pessoas, de retrabalhar ideias, construir novos arranjos e concepções, também de respeito à
disponibilidade e dedicação dos sujeitos. Em termos avaliativos, é possível constatar
que alguns participantes, a princípio dispondo de condições materiais e temporais de
estudar mais, acabaram por estudar menos, por razões diversas, contudo assumimos este
risco procurando desafiar o grupo a desempenhar as atividades propostas.
Após estes módulos, um seminário foi realizado para apresentação de sínteses,
sistematizações, avaliações do projeto, além do diálogo acerca de duas cartas
pedagógicas (CAMINI, 2012) escritas coletivamente e compartilhadas no EVA. O
projeto e algumas reflexões envolvendo temas emergidos (educação e tecnologias
digitais, autoridade, liberdade, democracia, direitos humanos) foram socializadas em
eventos científicos do Instituto Federal Farroupilha (Pré-Mostra da Educação
Profissional e Tecnológica do IF e VI Mostra da Educação Profissional e Tecnológica
do Instituto Federal Farroupilha) , bem como no XVII Fórum de Estudos Leituras de
Paulo Freire, em Santa Maria/RS e no VIX Seminário Nacional Diálogos com Paulo
Freire, em Igrejinha/RS.

Caminhos à formação docente inspirada em Freire
Em pesquisa recente, Gatti; Barreto; André (2011) realizaram estado da arte das
políticas voltadas à formação docente. Compreendemos, a partir do estudo, que são
muitos os desafios que estão imbricados nos processos de formação. Todavia, é
perceptível o avanço da questão enquanto uma preocupação no plano das políticas
educacionais mais amplas, tornando possível que se criem alternativas para a formação
docente.
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Com a intenção, considerando o caráter inicial de nossa imersão na temática da
formação enquanto processo de humanizar-se, de apontar caminhos à formação docente
inspirada na obra freiriana, gostaríamos de expor alguns de seus saberes que nos são
caros, “a coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço” (FREIRE, 2011, p.
101) e, também, referindo-se à Marx, “[...] da necessária radicalidade que me faz
sempre desperto a tudo o que diz respeito à defesa dos direitos humanos” (IDEM, p.
98). Nesse sentido pensar uma formação docente humanizadora requer que assumamos
que tal tarefa aconteça para além dos espaços e momentos reservados à formação.
Pensando nisso, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, mais que
compromisso das instituições formadoras, deve ser evidenciada como resultado de um
itinerário formativo efetivamente humanizador. É impossível realizar qualquer prática
isenta de uma intencionalidade e ao mesmo tempo de um impacto no seu entorno.
Constituir-se docente no mundo implica assumir que as práticas que nos constituem
dialoguem com a realidade em níveis micro e macro.
Os relatos aqui trazidos são delimitados a um espaço acadêmico pensado para
cumprir a tarefa da indissociabilidade entre o corpo de conhecimentos que são
construídos no percurso formativo e a realidade com a qual nos relacionamos e
afetamos. O espaço em questão, projeto de extensão, buscou proporcionar aos
participantes em torno do objeto de estudo acadêmico, as leituras de Paulo Freire,
aprendizado da realidade abordada, a EEEF29, os elementos que proporcionassem
avançar qualitativamente numa formação onde o diálogo com a realidade é condição
sem a qual a formação se tornaria menos significativa. Evidenciamos esta premissa no
relato dos alunos do curso de Licenciatura que em momentos de reflexão puderam
perceber que na referida escola em estudo se concretizavam práticas identificadas com o
ideal freiriano de educação.
Da mesma forma os educadores da EEEF29, em seu itinerário de formação
continuada, relataram que muitas vezes as demandas de atividades para executar a
proposta pedagógica da escola esbarram na inviabilidade de realizar estudo aprofundado
de alguma obra ou autor. No entanto, refletiram que o espaço formativo dialógico criado
proporcionou que percebessem suas práticas em interlocução com o referencial freiriano
ainda que de uma maneira tácita, ratificando a premissa já citada de Freire de coerência
entre o que se escreve e o que se faz. Pouco adiantaria uma escola que trouxesse
explícito referenciais humanistas e progressistas se na concretização de seus atos não há
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o esforço de corresponder a teoria e a prática, de superar a burocratização, inevitável,
domesticadoras das ideias e da possibilidade de criar algo novo.
A reflexão a que nos propomos aponta para uma perspectiva de que tanto a
formação inicial como a continuada trazem consigo um desejo de transformação da
escola que temos. Aproximar tais itinerários, tarefa a qual nos propusemos, oportuniza
que este sonho de transformação seja partilhado, motivado pela experiência de quem já
está na prática a mais tempo e as ideias de quem está iniciando seu trajeto de
educador/a. Acerca dessa concepção de formação concordamos com Freire:
A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe colocam o
dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua
atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação,
sua formação se tornem processos permanentes. Sua experiência docente', se
bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela requer uma formação
permanente do ensinante. Formação que se funda na análise crítica de sua
prática. (1997, p.19)

Breves Considerações

Avaliamos o itinerário construído até o momento como um espaço de
possibilidades, sujeito às contradições e aos percalços que emergem. Constituir espaços
de diálogo e reflexão requer valorização de momentos muitas vezes considerados
simples, como reuniões, situações desafiadoras no espaço escolar, que conduzem os
educadores a pensar formas alternativas de administrar as demandas. Sem tirar o mérito
dos grandes eventos acadêmicos de formação, apostamos aqui que pensar e investigar a
prática cotidiana de ensino transforma qualitativamente o trabalho pedagógico.
Nesse contexto, consideramos de alto valor e enriquecedora a parceria entre as
instituições formadoras, especialmente dos seus estudantes em formação inicial com os
profissionais já no exercício da sua carreira; essa concepção é fundamentada na práxis
de Freire, onde “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensinar ao aprender”.
A profissionalização docente carece desses espaços-tempos coletivos de interação, que
são, aliás, momentos de intensos estudos e calorosas reflexões, indispensáveis à
educação em todos os níveis e modalidades.

REFERÊNCIAS

ISSN 2177-336X

8793

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

37

BONAMIGO, Carlos Antônio. Pedagogias que brotam da terra: um estudo sobre
práticas educativas do campo. 2007. 219 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de
Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2007. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/>. Acesso em
dez. 2015.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília: Senado, 1998.
BRASIL. Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em dez. 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Anexo I. Projeto de longa duração. Construindo
itinerários mediatizados pelas ideias de Paulo Freire: EEEF 29 de Outubro e IF
Farroupilha – PIIEX Farroupilha 2015. Instituto Federal Farroupilha, 2015.
Disponível em: <http://www.iffarroupilha.edu.br/>. Acesso em dez. 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. (2014a). Edital nº 413/2014. Seleção de Projetos de
Extensão do Instituto Federal Farroupilha – PIIEX Farroupilha 2015. Instituto
Federal Farroupilha, 2014. Disponível em: <http://www.sa.iffarroupilha.edu.br/>.
Acesso em dez. 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. (2014b). Plano de Desenvolvimento Institucional
2014-2018 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha.
Instituto Federal Farroupilha, 2014. Disponível em:
<http://www.sa.iffarroupilha.edu.br/>. Acesso em dez. 2015.
CAMINI, Isabela. Cartas pedagógicas: aprendizados que se entrecuzam e se
comunicam. São Paulo: Outras Expressões, 2012.
DEMO, Pedro. Educação e qualidade. Campinas: Papirus, 1994.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 2011.
FREIRE, Paulo. (2013a). Pedagogia do oprimido. 54. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2013.
FREIRE, Paulo. Profesora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: olho
d‟água, 1997.
FREIRE, Paulo. (2013b). Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha
práxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
FREIRE, Ana Maria Araújo (Org.). A pedagogia da libertação em Paulo Freire. São
Paulo: Unesp, 2001.
GATTI, B; BARRETO, E; ANDRÉ, M. Políticas docentes no Brasil. Um estado da
arte. Brasília: UNESCO, 2011.
SCOCUGLIA, Afonso Celso. A história de ideias de Paulo Freire e a atual crise de
paradigmas. 5. ed. João Pessoa: Universitária / UFPB, 2006.

ISSN 2177-336X

8794

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

38

.

ISSN 2177-336X

8795

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA PIBID COMO POLITICA ARTICULADORA DOS PROCESSOS DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES

O painel sobre o PIBID como política articuladora dos processos de formação inicial e
continuada de professores, busca refletir sobre a contribuição desse importante
programa na construção de um fazer cotidiano da formação do professor pautada na
relação teoria e prática em meio ao processo de formação. O painel está constituído de
três textos que trazem à baila a discussão premente sobre a formação do professor, as
contribuições do programa PIBID nesse contexto e também, a importância do
planejamento na formação do professor para a relação teoria e prática através do
programa PIBID. O texto “Formação docente e os desafios para a formação inicial e
continuada: a contribuição do Programa PIBID”, propõe discutir sobre o programa
PIBID e a formação de professores e os desafios que estes processos têm implicado na
formação inicial e continuada, momentos distintos que se entrelaçam quando se fala em
constituição do conhecimento de professores e prática pedagógica. O texto
“Autorreflexão no processo de constituição docente na formação inicial: palavras de
licenciandos-pibidianos em estágio supervisionado”, traz o relato do pensamento de
pibidianos sobre algumas das vivências de estágio relacionadas aos condicionantes
teóricos e metodológicos (no contexto histórico das práticas escolares com ênfase na
autorreflexão, processo constitutivo da identidade docente para os sujeitos acadêmicos
em formação inicial. Também o texto “As implicações do processo do planejamento na
formação docente”, traz a discussão sobre as concepções e propostas explicitadas no
processo do planejamento dos professores formadores que habilitam alunos para atuar
na docência da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental em espaços
que exigem práticas escolares e projetos educativos associados a culturas populares. O
painel traz a reflexão sobre a contribuição do PIBID enquanto política educativa de
formação de professores na perspectiva da valorização docente no contexto da Escola e
da Universidade.
Palavras-chave: Formação de Professores. PIBID. Relação Teoria E Prática.
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FORMAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA: A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PIBID
Luci Mary Duso Pacheco1
Elisabete Andrade2
Resumo: O texto propõe discutir sobre a formação de professores e os desafios que estes processo têm
implicado tanto no que se refere a formação inicial, quanto a formação continuada, momentos distintos
que se entrelaçam quando falamos em constituição do conhecimento de professores e prática pedagógica.
Aborda a relevância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID no que diz
respeito a introdução ao exercício da docência, ao mesmo tempo em que também contribui para o
processo de formação continuada de docentes que já atuam nas instituições de Educação Básica. Partimos
da revisão bibliográfica retomando a problemática já discutida por alguns teóricos da educação e da
pesquisa documental analisando a lei que regulamenta a implementação do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID.
Palavras-chave: formação inicial, formação continuada, pibid.

Introdução

A preocupação com a formação inicial e continuada de professores é pertinente
ao debate proposto para o XVIII ENDIPE que neste ano de 2016 tem como tema geral
Didática e prática de ensino no contexto político contemporâneo: cenas da educação
brasileira. Algumas cenas da educação brasileira como por exemplo, a grave crise
econômica e política que o país enfrenta atualmente afeta a educação, a formação de
professores e consequentemente o processo de ensino e de aprendindizagem
desenvolvidos no Ensino Superior e na Educação Básica.
Em vista disso, o intuito do texto é pensar sobre os desafios que temos
enfrentado no que tange a formação inicial e continuada de professores em tempos de
cortes de investimentos públicos na área da educação e especialmente na formação de
professores. Para tanto, partimos da revisão bibliográfica revisitando conceitos e
perspectivas analíticas de professores/pesquisadores que vem se dedicando a explorar
este campo investigativo. Ainda olhamos para o DECRETO nº - 7.219, DE 24 DE
JUNHO DE 2010 que dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à

1

Doutora em educação. Professora do Programa de Pós Graduação em Educação e do Departamento de
Ciências Humanas da URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões –
lucimdpacheco@gmail.com
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Pedagoga, Doutora em Educação nas Ciências, área de concentração pedagogia – UNIJUÍ, Ijuí/RS.
Professora do Programa de Pós Graduação em Educação na URI - Universidade Regional Integrada do
Alto Uruguai e das Missões – andrade@uri.edu.br
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Docência – PIBID e problematizamos as condições e possibilidades de continuidade de
atuação deste programa.
A situação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID
é uma cena da educação brasileira que merece destaque, considerando a relevância dele
no que diz respeito a articulação do Ensino Superior (licenciaturas) com a Educação
Básica. Uma aproximação emergente que pode ser prejudicada caso não haja
continuidade de investimentos neste programa tão importante para a formação inicial e
continuada de professores no Brasil.

Formação Inicial e Continuada de Professores: discussão e resultados

A formação de professores é um campo muito amplo que requer, para sua
compreensão, visualizá-la como um espaço constituído por diversas ideologias,
concepções e práticas culturais, políticas e educacionais. Num campo mais restrito, são
necessários os entendimentos de escola, professor e de formação de professores,
temática que passamos a refletir com referência à formação inicial e continuada de
professores.
Importante trazer para a primeira reflexão as palavras de Freire (1982, p.34) para
elucidar que a formação do professor acontece de maneira permanente. Para o autor
“ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde... Ninguém
nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador
permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática”.
O professor se forma permanentemente, através da formação inicial e ao longo
de sua vida profissional com a formação continuada, que deve ser chamada a medida
que os desafios vão se apresentando e precisam ser incorporados ao cotidiano
pedagógico.
Neste processo formativo é importante entender a função de cada uma das
etapas/fases. A formação inicial é o início do processo, os fundamentos teóricosmetodológicos construídos neste espaço-tempo formativo é o que dará ao futuro
professor as bases de conhecimentos necessárias para o desenvolvimento da docência.
Já a formação continuada, é um processo que acontece ao longo da carreira, envolve
diversas formas de organização, sendo que as mais comuns são aquelas organizadas em
forma de eventos denominados como congressos, conferências, oficinas, etc.
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Analisando o contexto histórico da formação de professores no Brasil a
preocupação com a “formação continuada de professores/as foi se deslocando para uma
concepção de formação compensatória, destinada a preencher lacunas da formação
inicial” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 200). Esta concepção se arrasta por décadas e
chega ao século XXI acompanhada por uma necessidade urgente de redimensionamento
deste processo, o que Imbernón (2009) define como “crise profissional e institucional”
iniciada nos anos 2000. Esta é uma problemática relevante para a discussão proposta
neste texto.
Concordamos com Tardif (2008, p.36) quando aborda que “a real valorização do
docente precisa estar ligada a três alicerces sólidos: boa formação inicial, boa formação
continuada e boas condições de trabalho e igualmente aos saberes docentes necessários
para a prática em sala de aula”. Compreendemos que a construção da identidade do
professor acontece no decorrer de sua formação e de sua atuação. Nesse sentido, Nóvoa
(1992) complementa a ideia trazendo a auto formação como uma categoria importante
nessa trajetória.

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas
de auto-formação participada. Estar em formação implica um investimento
pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios,
com vista à construção de uma identidade, que é, também, uma identidade
profissional (NÓVOA, 1992, p. 25).

Assim a Formação do professor assume dois modelos importantes para a
constituição de sua identidade profissional: a formação inicial e a formação continuada.
É relevante que, antes de nos reportarmos à formação continuada, consideremos a
formação inicial que atua como sendo a base para o saber docente. A formação inicial
ofertada, especialmente, pelos cursos de licenciaturas, vem ao encontro das primeiras
necessidades dos ingressantes em educação, e dos que almejam seguir nessa área, pois
sabemos da sua flexibilidade e do vasto raio que abrange.
A formação inicial prima pelos conhecimentos básicos, por isso é a base. Esses
conhecimentos são fortalecidos pela busca constante de coletar informações e
transformá-las em conhecimentos e, estes, em experiência. Contudo, sabe-se da não
facilidade de ter esse discernimento e saber selecionar as muitas informações lançadas
diariamente. Por isso, deve-se manter um cuidado muito especial para não deixar-se cair
em alusão, ou seja, não haver uma referência vaga e difusa do que se quer realmente, ser
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objetivo, procurando não dissimular, suprimir ou, até mesmo, ocultar “aparências”.
Afinal, hoje com o “avançado” processo de produção dos saberes “os conhecimentos
tendem a se impor como um fim em si mesmos [...]; as atividades de formação e de
educação parecem passar progressivamente para o segundo plano.” (TARDIF, 2008. p.
34). O correto não é armazenar o conhecimento, criando “estoques”, mas partilhá-lo e
problematizá-lo.
Pimenta (2011, p. 54) reforça a questão da qualidade na formação inicial
dizendo que
A formação inicial do professor necessita estar vinculada à teoria e à prática,
bem como, à didática, pois são estes elementos indissociáveis, o qual, sem
estes, os professores não terão uma prática pedagógica de nível satisfatório. É
preciso equipar o aluno, futuro professor, com instrumentos teóricos
susceptíveis de funcionarem como recursos a mobilizar flexível e
apropriadamente nas situações concretas, tantas vezes imprevisíveis, a
atuação pedagógica.

O que cabe fazer, portanto, é questionar se o saber provém de uma única fonte e
de um único momento da vida de sua carreira. Importa, também, pensar se os
professores refletem sua prática e de que forma a refletem. Refletir a prática é
consequentemente avaliar seus saberes pedagógicos. É importante salientar que não se
trata de qualquer pensamento, a reflexão3 envolve um processo complexo de articulação
entre os conhecimentos produzidos teoricamente e as práticas pedagógicas
desenvolvidas no campo da atuação profissional.
Nessa via de raciocínio é importante trazer a contribuição de Tardif (2008, p. 67)
quando reforça que “a formação inicial, envolve a consciência de que sua prática
pedagógica será resultado do seu saber, do seu fazer, do seu compromisso com sua
profissão, com seu aluno, com a sociedade da qual faz parte”. Então, o processo
reflexivo pode ser ensinado já no decorrer do processo de formação inicial de
professores, sendo que não pode ser visto como uma disciplina ou um conteúdo
prescrito nas matrizes curriculares, mas permear as práticas de ensino desenvolvidas nos
cursos de licenciaturas.
3

As contribuições de Schön (2000) e Zeichner (1993), por exemplo, repercutiram em todo mundo. Estes
teóricos trabalharam com o conceito de professor como profissional reflexivo. De acordo com Zeichner
(2008), os estudos acerca do tema professor reflexivo têm sua origem em John Dewey (1933), seguido
por Habermas (1971), Paulo Freire (1973), Schön (1983) e o próprio Zeichner (1981). Schön tem sua
inspiração em John Dewey (1933), pragmatista do início do século XX, uma vez que já questionava a
formação com ênfase excessivamente teórica, defendendo a prática como essencial na formação do
professor/a.
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A formação continuada, por sua vez, faz-se necessária para possibilitar a
construção de uma identidade profissional, bem como para renovar os saberes docentes,
sendo que estes podem servir de subsídios para o aperfeiçoamento de sua prática
pedagógica, já que para exercer a profissão docente na atualidade, é preciso estar atento
às novas transformações pelas quais passa o contexto escolar.
Candau (1997) reforça a questão de que a formação continuada possibilita ao
professor dialogar com seus pares sobre o cotidiano de sua profissão, contribuindo para
a construção de sua identidade. A autora diz que:
A formação continuada possibilita o encontro sistemático entre professores
para fomentar diálogos em torno de suas práticas pedagógicas, dos problemas
que enfrentam e das soluções que tecem. Tal situação favorece o entrelace de
ideias, valores, costumes e de vivências constituintes do cotidiano da escola e
da sala de aula (CANDAU, 1997, p.36).

O que percebemos com essa fala de Candau (1997) é que no convívio com
outras realidades o professor dialoga com seus pares e visualiza os desafios e as
soluções propostas em outros espaços educacionais que podem ser compartilhados para
colaborar e favorecer ideias, valores e costumes que estão presentes no cotidiano da
escola.
A autora continua a reflexão dizendo que essa partilha de saberes favorece a
constituição de uma rede de aprendizagem:
Este entrelace compõe redes de aprendizagem dos docentes ao fazer da
reflexão fundamentada da prática pedagógica individual e coletiva o cerne do
processo formativo na escola. É da natureza pedagógica da formação
continuada socializar saberes e experiências didático- pedagógicas entre os
professores (CANDAU, 1997, p. 36).

Esta rede da qual fala Candau (1997) é o que propõe o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID. Este programa propõe a articulação do Ensino
Superior (cursos de licenciaturas) com as instituições públicas de Educação Básica. A
proposta é importante por ter como premissa o entrada dos graduandos no campo da
atuação pedagógica e, também, por possibilitar espaços de diálogos que podem ser
vistos como formativos. A partir deste programa a formação inicial e a formação
continuada de professores se articulam em prol de objetivos comuns, porém, cada uma
das instancias formativas mantém suas responsabilidades no que diz respeito a
organização e/ou consolidação de conhecimentos das áreas especificas e pedagógicas.
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Assim, no convívio cotidiano em sala de aula, é necessário que o professor esteja
atento às constantes inovações, problematizando-as em sua prática para que possa
desempenhar o seu trabalho de maneira coerente. Tomando isso como princípio, podese afirmar, segundo Tardif (2008), que o saber do professor é um saber social, porque é
uma prática social e se dá num coletivo, por isso, as articulações entre os níveis de
ensino são tão significativas.
É neste sentido que os movimentos em favor da permanência do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID que se espalhou pelo Brasil
desde o ano de 2015, quando do anúncio do possível corte de investimentos, merece
atenção. Este é um espaço de diálogo importante para o processo de formação inicial e
continuada de professores. A inserção dos graduandos no campo de atuação profissional
e em contrapartida a relação que se estabelece entre os docentes da Educação Básica e
aqueles que atuam no Ensino Superior são importantes e, por si só, já constituem em
espaços formativos.
De acordo com Cunha (2000, p. 128), “saber teorias é importante, mas é preciso
saber aplicá-las à nossa realidade e ainda criar coisas novas de acordo com nossos
interesses e recursos”. Devemos considerar que as práticas pedagógicas que
correspondem às técnicas utilizadas em sala de aula, derivam de concepções de mundo,
isto é, “toda prática educativa implica uma teoria educativa” (FREIRE, 1982). Tal
relação entre teoria e prática se dá através de um método, afinal, métodos orientam
práticas. Mais uma vez o PIBID entra em cena porque tem como eixo central a
proposição desta articulação entre teorias de ensino e de práticas pedagógicas.
Assim, a prática pedagógica reflete no cotidiano do profissional da educação
como processo conscientizador e formador da cidadania dos educandos. Diz Freire
(1996, p. 24) que “a reflexão sobre a prática torna-se exigência da relação
teoria/prática, sem a qual a teoria pode ir virando blablablá; a prática, ativismo”. A
construção de uma prática pedagógica diferenciada da concepção dominante exige uma
redefinição do profissional de educação sobre o ser humano que se quer formar. Como
profissional da educação, o dever é repensar, constantemente, a sua prática, sua
formação, para que ocorra uma melhor qualidade no processo educativo. Como diz
Pimenta, “é na leitura crítica da profissão diante das realidades sociais que se buscam os
referenciais para modificá-los” (PIMENTA, 1999, p. 19).
O professor é um intelectual em processo contínuo de formação, portanto, a
formação é, na verdade, autoformação, pois os professores elaboram os saberes em
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confronto com as suas experiências práticas. É no referido confrontamento e na troca
de experiências que os professores refletem as suas práticas. Os que não têm por hábito
refletir a sua prática, apenas aceitam e cumprem orientações sem pô-las em dúvida.
Nesse sentido é possível visualizar que o saber dos professores é plural e
também temporal, uma vez que, é produzido no contexto de uma história de vida e de
uma carreira profissional (TARDIF, 2008). Dessa forma é preciso levar em
consideração as questões que se colocam na sociedade no momento da formação, tanto
inicial como continuada e ir refletindo no cotidiano de sua atuação que desafios o
contexto apresenta para que seja impulsionada a busca por sua compreensão e
enfrentamento.
Considerações Finais

Diante do contexto problematizado consideramos as ideias de Baumann (2001)
quanto as rápidas mudanças no contexto economico, social, cultural, e educacional que
de forma direta influenciam o cotidiano da atuação do professor e que por essa razão se
apresentam como desafio a sua prática pedagógica. O autor aborda que:
Os tempos são “líquidos” porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito
para durar, para ser “sólido”. [...] Os valores que a nossa cultura ocidental
até então estabelecera como os mais nobres e elevados cada vez mais
diluem-se como a água que se escorre das nossas mãos, sem que sejamos
capazes de detê-la. (BAUMAN, 2001, p. 15)

Tendo presente essa forma líquida a qual a nossa sociedade e suas relações
estão fundamentadas, alguns desafios estão postos para o professor, o qual precisa
estar atento e buscar alternativas de apropriação de conhecimentos plurais. Elaborar
ações de enfrentamento desses desafios na ordem da formação inicial e continuada, a
partir da atualização permanente, incorporando em sua prática as inovações de seu
tempo de forma reflexiva é uma das posturas que se espera dos professores.
As mudanças mais impactantes que estão presentes na sociedade hoje estão
caracterizadas

como

informação,

comunicação,

tecnologias,

entretenimento,

incertezas, consumismo, busca por prazeres/felicidade, efemeridade. Na escola
refletindo a própria sociedade estão os desafios das políticas educacionais de governo,
a organização pedagógica da escola, a infraestrutura escolar, as turmas e o perfil do
aluno.
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Com o avanço tecnológico a informação, hoje, está presente na vida dos
sujeitos de forma rápida e prática. São notícias em tempo real, acontecimentos,
mudanças significativas no dia a dia que chegam nas nossas mãos de forma muito
prática. Assim o professor em sala de aula precisa estar atento a rápidas mudanças para
não estar com conhecimentos defasados ou inoperantes em sala de aula. Utilizar a
informação do dia para discutir e trabalhar o conhecimento em sala de aula.
Da mesma forma a tecnologia facilitou a comunicação entre as pessoas.
Existem infinitas possibilidade de trocar informações ou levar ao outro a informação
desejada. Dessa forma, o professor não precisa ficar fixado em formatos ultrapassados
ou mesmos onerosos como jornal impresso, panfleto informativo para divulgar as
ações realizadas pelos alunos, ou mesmo atualizar a sua comunicação, existem meios
mais facilitados e gratuitos como as redes sociais e aplicativos de celulares.
Outro desafio para o professor, presente na sociedade hoje, é a grande
variedade de entretenimentos para as crianças, jovens e adultos, como jogos e
brinquedos eletronicos, espaços de lazer e parques de diversões com brinquedos
desafiantes que fazem com que a aula pura e simples perca o encanto ou não ofereça
elementos que interessem aos alunos. Nesse sentido, o professores precisam estar
atento para possibilitar a esses alunos um nivel de interação nas suas aulas que consiga
chamar a atenção dos mesmos para a discussão dos conteúdos a serem aprendidos.
Ainda, um outro desafio para o professor, está na busca pela felicidade por
satisfação dos prazeres, que faz com que as pessoas queiram realizar apenas as tarefas
que lhes dão prazer ou que lhe deixem felizes. Isso leva ao desafio muito grande que é
saber lidar com as frustrações em relação ao cotidiano da escola.
Essa busca pela felicidade leva a outro desafio, o consumismo que impulsiona
as pessoas a adquirirem bens que nem sempre estão precisando mas incentivados pela
forte mídia e pela satisfação dos prazeres adquirem cada vez mais produtos e
consequentemente os descartam com mais rapidez. Então temos aqui, para o professor,
o livro do momento, o autor de destaque, os utensilios pedagógicos mais avançados e
muitas vezes construidos com materiais inferiores que duram muito pouco, para logo
serem substituidos por novos.
Nesse contexto acontece o desafio da efemeridade e das incertezas. Tudo é
passageiro, tanto as relações como a cultura, as ideias, os projetos, as lideranças. As
incertezas aumentaram, com relação ao que fazer, qual carreira escolher, que roupa
usar, que bem comprar, que caminhos seguir. Assim, o professor convive com o
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passageiro e a incerteza no espaço da sala de aula como também na comunidade a que
pertence. Insegurança também no que diz respeito os incentivos oferecidos pelas
implementação de programas como o PIBID, o FIES, entre outros, que em momentos
de incertezas econômicas também são descartados, assim como são implentados,
também deixam de existir.
Na mesma conjuntura da sociedade a escola reflete os desafios trazendo para o
espaço pedagógico situações que merecem atenção, como é o caso das politicas de
governo, que a cada troca de gestão se implementa nas escolas propostas diferentes
para a educação e os professors são submetidos a cada troca de governo a mudanças
radicais no modo de conceber a educação.
Ainda, na escola estão presentes nos Projeto Pedagógico, os Planos de Ensino,
os Projetos de Trabalho, a avaliação, a interdisciplinaridade que requerem uma atenção
especial, um estudo por parte do professor para estar constantemente revendo suas
ações pedagógicas para atender as exigencias legais de sua função.
Outro desafio na escola está na infraestrutura que se difere de escola para
escola, em algumas com estrutura atualizada, com equipamentos modernos e
avançados e outras com tamanha precariedade que quando muito possuem enegia
eletrica. Isso faz com que a formação inicial não de conta dessa diversidade de
infraestrutura e o professor precisa correr atras de diferenciar seu planejamento para
atender as diferenças de realidade. Nesse mesmo compasso estão as turmas que em
algumas escolas tem um número elevado de alunos e em outras dois ou três.
Ainda como um desafio que apresentamos está o perfil do aluno, que vem
mudando constantemente. Hoje, devido as mudanças na sociedade, como o acesso a
informação, a facilidade de comunicação e a tecnologia presente em diversos espaços
da vida diária, os alunos estão mais presentes em sala de aula, querendo participar,
contestando muitas vezes os saberes trabalhados em aula, perguntando e levando
informações para o debate, desafiando o professor a estar melhor preparado para a sua
função. Também é o aluno conectado que está muito ligado as tecnologias de
comunicação e, por vezes, se isola em um mundo virtual, precisando ser chamado a
participar da sala de aula, de maneira mais criativa.
Pensamos que a única forma de enfrentar esses desafios é com conhecimento,
que será possivel de ser acessado e construido pelo pofessor através de sua formação,
seja ela inicial ou continuada. Assim o professor não para no tempo, mas sim continua
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a buscar conhecimentos na interação dialogada permanentemente, oxigenando a sua
prática pedagógica e diversificando os seus saberes.
Trabalhar a formação do professor implica não apenas qualificá-lo em uma área
específica ou mesmo capacitá-lo nas teorias e metodologias de sua área do
conhecimento, mas é imprescindível que ele compreenda a totalidade do fazer
educativo. Nesse sentido, Pimenta (1999, p.15) faz a seguinte colocação:

contrapondo-me a essa corrente de desvalorização profissional do professor
e da concepção que o considera como simples técnico reprodutor de
conhecimento e/ou monitor de programas pré-elaborados, tenho investido
na formação de professores, entendendo que na sociedade contemporânea
cada vez mais se torna necessário o seu trabalho enquanto mediação nos
processos constitutivos da cidadania dos alunos, para que ocorra a
superação do fracasso e das desigualdades escolares. O que, me parece,
impõe a necessidade de pensar a formação de professores.

Candau (1997) destaca três aspectos fundamentais para o processo de formação
continuada de professores: - a escola, como lócus privilegiado de formação (partir das
necessidades reais do cotidiano escolar do professor); - a valorização do saber docente
(valorizar o saber docente, ou seja, o saber curricular e/ou disciplinar, mais o saber da
experiência); e - o ciclo de vida dos professores (valorizar e resgatar o saber docente
construído na prática pedagógica - teoria + prática).
Cabe ressaltar que os objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência – PIBID contemplam os aspectos evidenciados por Candau (1997), pois
prevê:
Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação
básica; elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação
básica; contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura (BRASIL, 2010).

Não por acaso temos vivenciado entre os anos de 2015 e 2016 tantos
movimentos em defesa da permanência dos investimentos públicos neste programa. Sua
proposição representou um avanço importante no sentido de efetivar a articulação entre
a Educação Básica e o Ensino Superior. A possibilidade de extinção ou corte de verbas
significa um retrocesso no que se refere aos processos de formação inicial e continuada
de professores no Brasil.

Para Imbernón (2009, p. 43)
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A formação permanente do professorado requer um clima de colaboração e
sem grandes reticências ou resistências entre o professorado [...], uma
organização minimamente estável nos centros (respeito, liderança
democrática, participação de todos os membros etc.) que dê apoio à formação
e uma aceitação que existe uma contextualização e diversidade entre o
professorado e que isso leva a maneiras de pensar e agir diferentes. Tudo isso
contribui para conseguir uma melhoria na aceitação de mudanças e de
inovação de práticas.

É possível pensar em escolas como ambientes melhores para trabalhar, nas quais
os docentes e formadores de docentes possam assumir papéis de líderes da reforma
educativa, competentes e críticos, na busca de uma educação mais humanitária, com
melhor qualidade. Isso poderá ser efetivado na prática através do esforço, interesse e
dos professores, aliado a uma política de educação que valorize o professor.
Segundo Imbernón (2011, p. 104). “A qualidade não está unicamente no
conteúdo, e sim na interatividade do processo, na dinâmica do grupo, no uso das
atividades, no estilo do formador ou professor/a, no material que ele utiliza”.
Ao falar em qualidade Imbernón (2009) destaca que é importante verificar as
rápidas mudanças dos pensamentos, dos conhecimentos científicos, da cultura e da arte;
a mudança não só de atualização, mas como espaços de participação e reflexão; a
evolução acelerada da sociedade, que influencia nas formas de pensar, sentir e agir; a
rápida evolução dos meios de comunicação e da tecnologia e a importância do sistema
de relações na formação.
Assim, ao pensar a formação do professor refletimos sobre os desafios que estão
postos e as perspectivas para a construção de um perfil de educador que leve em
consideração na sua prática a realidade em que está inserido. Formar professores nessa
perspectiva envolve muito mais do que o conhecimento dos conteúdos necessários à
prática educativa, mas sim, a relação desses com o espaço concreto da construção da
identidade profissional docente. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID é inovador quando propõe a inserção dos licenciandos no cotidiano
de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no
processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2010) . Entendemos que um dos desafios
atuais em termos de investimentos em políticas públicas educacionais é a mantença
deste programa que caminham neste direção.
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AUTORREFLEXÃO NO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DOCENTE NA
FORMAÇÃO INICIAL: PALAVRAS DE LICENCIANDOS-PIBIDIANOS EM
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Sandra Elisabet Bazana Nonenmacher, Cátia Keske e Thatiane de Britto Stahler –
Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi

INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta algumas considerações acerca de pesquisa realizada a
partir da análise documental de textos prático-reflexivos produzidos por estudantes do
Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi
como atividade sistematizadora do Estágio Curricular Supervisionado 2. Em suas
escritas, trouxeram para o pensamento algumas das vivências de estágio relacionadas
aos condicionantes teóricos e metodológicos (no contexto histórico das práticas
escolares) com ênfase na autorreflexão, processo constitutivo da identidade docente
para os sujeitos acadêmicos em formação inicial.
Esses licenciandos-pibidianos, cuja escrita se constitui objeto da pesquisa,
iniciaram o curso no primeiro semestre de 2011 constituindo a primeira turma do curso.
Logo no primeiro ano de formação, no segundo semestre, ingressaram no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculando-se ao subprojeto
“O uso de jogos lúdicos como mediadores no ensino de Química”, o qual tinha a
aproximação dos futuros professores ao contexto escolar como um dos objetivos.
O projeto desenvolveu-se em quatro momentos distintos: imersão, criação,
aplicação e análise. No primeiro momento de imersão, os bolsistas foram inseridos nas
escolas parceiras com vistas a realizar leitura dos documentos Planos de Estudos e
Projeto Político Pedagógico e conhecer os espaços físicos e as ações desenvolvidas
pelos diversos segmentos que compõem o ambiente educacional. Essa inserção de
reconhecimento ocorreu pela interação com o professor da escola, participante do
PIBID. Nesse momento, os pibidianos não só observaram o contexto escolar, como
também desenvolveram uma pesquisa buscando identificar o perfil socioeconômico dos
estudantes e as principais dificuldades enfrentadas nos conteúdos desenvolvidos pela
disciplina de Química. No princípio, duas escolas estaduais de Ensino Médio
integraram-se ao programa. Os dez participantes foram divididos em dois grupos, sendo
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um grupo destinado para uma escola e outro para outra escola. No final desse momento,
todo o processo vivenciado pelos bolsistas foi socializado entre os grupos.
No segundo momento, a criação, a partir das dificuldades elencadas, foi
iniciada a produção de jogos lúdicos para auxiliar no processo de ensino e aprendizado
da química. O desenvolvimento dos materiais exigiu pesquisa e estudo por parte dos
pibidianos. Alguns dos jogos elaborados foram os Dominós de Orgânica e Inorgânica, o
Ludo Termoquímico, o Perfil Químico, o Super Trunfo Químico, a Gincana Química, o
Cara a Cara Químico, o Estabilizando Elementos, o Banco Químico, enfim, entre
outros. Os conhecimentos envolvidos no desenvolvimento destas ferramentas foram
além dos conhecimentos específicos. Os estudantes também elaboravam o design dos
jogos, sendo assim, o domínio de programas do computador como Core Draw, Paint,
Power Point, entre outros foram necessários e adquiridos nesse processo.
O terceiro momento proporcionou o contato dos bolsistas com os estudantes de
Ensino Médio, por meio do desenvolvimento dos jogos produzidos, em turno inverso e
somente após a mediação do conteúdo pelo professor em turno normal. Nesse momento,
os pibidianos ocupavam a posição de professor perante os estudantes, pois retomavam o
conteúdo, esclarecendo as dúvidas. Por último, se desenvolvia a análise da aplicação
dos jogos por meio da socialização das vivencias e posterior desenvolvimento de
relatórios escritos.
O projeto “O uso de jogos lúdicos como mediadores no ensino de Química” foi
finalizado em agosto de 2013, entretanto o PIBID teve continuidade com novo tema que
permanece até o momento: Jogos Lúdicos, inclusão e Química: esta combinação é
possível?. Inseridas as perspectivas da educação inclusiva no desenvolvimento de
diferentes materiais que vem ao encontro do ensino da química, vale destacar que no
decorrer dos projetos foram inseridas novas escolas e novos bolsistas (das turmas
posteriores) foram integrados.
Diante desse contexto, a produção de diferentes materiais para auxílio do ensino
de química, desenvolvidos em quatro momentos distintos (aplicação, criação, aplicação
e análise) não só possibilitou a aproximação dos futuros docentes com o contexto real,
como

também

possibilitou

aos

licenciandos

vivenciarem

as

fragilidades

e

potencialidades do espaço laboral. Desse modo, o projeto não proporcionou somente a
articulação de saberes profissionais, disciplinares e curriculares, mas também
possibilitou a interlocução dos saberes experienciais no início da formação na inserção
dos licenciandos ao contexto escolar, pois segundo Tardif (2002) os saberes
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experienciais não se constituem em saberes da prática, mas sim, saberes práticos,
adquiridos somente no exercício de sua função.

METODOLOGIA E CONTEXTO DA PESQUISA

A pesquisa, relatada neste artigo, é de natureza qualitativa, desenvolvida pela
análise documental de textos prático-reflexivos de licenciandos do 6º semestre do curso
de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Farroupilha Campus Panambi publicados no livro Formação Docente Inicial:
construindo e dialogando saberes. Este livro foi organizado, pela professora do
componente Estágio Supervisionado II, a partir das reflexões críticas produzidas pelos
acadêmicos ao finalizar o processo de regência em uma turma do sexto ao nono ano do
Ensino Fundamental, no componente de Ciências da Natureza.
A escolha dessa análise justifica-se pela singularidade dos sujeitos: do total de
catorze licenciandos, da primeira turma do referido curso, onze deles participaram do
PIBID, os quais são aqui nomeados licenciados-pibidianos. Considerando a
compreensão de Villani et al (2006) de que o primeiro passo para pôr em movimento
um processo de pesquisa é a localização de algum evento que possa ser analisado e, que
ao mesmo tempo, prometa alguma possibilidade de conhecimento novo, demarcamos
que a participação de grande parte dos acadêmicos de uma turma de licenciandos no
PIBID se constitui num evento que pode produzir elementos significativos para a
prática pedagógica de professores em formação inicial. O que resulta num dos objetivos
desta pesquisa de identificar a existência, ou não, de aspectos da prática pedagógica,
relatados pelos licenciandos, que podem estar relacionados a sua participação,
concomitante à formação inicial, no PIBID.
Segundo Laville e Dionne (1999), a análise se inicia com a coleta dos materiais
que foram escolhidos de acordo com as necessidades apontadas na delimitação do
problema da pesquisa. Na medida em que colhe as informações, os pesquisadores
elaboram a percepção do fenômeno e se deixam guiar pelas especificidades do material
selecionado. No caso desta pesquisa, foi a leitura dos artigos publicados no livro que
ampliou nossa percepção da influência do PIBID no processo formativo dos
licenciandos. Ainda de acordo com os autores, a análise documental permite prender-se
a diferenças delicadas num processo de significação de um conteúdo que se produz
justamente na especificidade dos elementos e suas relações entre si.
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Os documentos que compõem a pesquisa, os textos práticos-reflexivos, podem
ser usados como dados, e, conforme Bogdan e Biklen (1994), como estes documentos
não foram solicitados pelos pesquisadores, mas descobertos por eles, permitem
investigar como as situações vividas são vistas pelos indivíduos e quais significados são
a elas atribuídas. Dessa perspectiva, é possível afirmar que os artigos produzidos pelos
licenciandos-pibidianos são frutos de seus próprios questionamentos e problemáticas
vividas durante o estágio, permeadas pelas experiências coletivas que também se
constituem em fontes de construção de saberes. As relações que os professores
estabelecem cotidianamente com outros professores, interação entre professores mais
experientes e professores mais jovens, são alguns exemplos de situações que podem
resultar na produção coletiva de saberes.
As experiências coletivas, quando incentivadas e desenvolvidas durante a
formação inicial de professores podem constituir um docente que inicie sua atuação na
Educação Básica já com vivências coletivas e colaborativas ao longo de sua formação.
Defendemos que o PIBID é, também, um espaço- tempo de experiências coletivas entre
os sujeitos em diferentes etapas de formação. Tardif (2002, p.52) afirma que é dessa
forma, a partir destas relações com os seus pares, com o coletivo, por meio “do
confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os
saberes experienciais adquirem certa objetividade”. Dessa forma as certezas que são
produzidas no dia-a-dia, subjetivamente, devem ser objetivadas, sistematizadas,
organizadas, para, como expresso por Tardif “se transformarem em um discurso da
experiência capaz de informar ou formar outros docentes e fornecer uma resposta aos
seus problemas”. (p. 52)

ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Os artigos contemplam uma diversidade de aspectos da prática pedagógica,
dentre os quais destacamos alguns aspectos comuns à complexidade da docência. A
partir da análise documental dos artigos foram identificados diferentes aspectos da
prática dos licenciandos-pibidianos, a partir dos quais eles procuraram relacionar a
teoria com a prática. Sendo assim, estabeleceu-se como categoria a priori esta relação
entre teoria e prática. Dela emergiu outra categoria: as responsabilidades da docência na
regência de classe. Para sustentar a análise foram selecionados alguns excertos retirados
dos artigos publicados pelos licenciandos-pibidianos. Cada sujeitos de pesquisa,
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licenciando-pibidiano, é identificado pela letra L acrescida de numeração arábica
(1,2,3,..) com suas palavras em itálico.

As responsabilidades da docência na regência de classe
De acordo com Tardif e Lessard (2005), a escola, um espaço organizado, possui
características que influenciam o trabalho docente. Neste contexto, a classe constitui-se
a unidade básica do ensino, a qual institui as principais características da ação do
professor: “Uma pessoa que se presume saber tem contatos regulares com um grupo de
pessoas que devem aprender, cuja presença é obrigatória, para ensinar-lhes um conteúdo
socialmente definido através de uma série de decisões tomadas em situação de
urgência” (p.63).
Em meio a este contexto, o professor acaba sendo o centro de toda a atividade na
classe, pois é ele que ordena e rege todas as atividades, impõem regras da instituição,
enfim, coordena o ritmo de todos os movimentos, por isso o professor percebe-se e é o
principal responsável pela a ordem da classe, com vistas a socializar e instruir os
estudantes (TARDIF; LESSARD, 2005).
Entretanto, conforme os mesmos autores, há outros elementos que influenciam a
ação do professor, como a família, o grupo de iguais, atividades, a própria motivação
por parte do estudante, o consentimento, e ainda, o próprio poder sociopolítico,
representados pelos pais, funcionários, políticos, ministros, associações religiosas que
atuam na escola de fora para dentro, e o poder dos especialistas, pessoas contratadas
para fundamentar a ação docente. Dessa forma, o trabalho docente depende do contexto,
dos objetivos e dos meios para atingi-los, e sendo assim, constitui-se em alta
complexidade (idem).
Em contato com o contexto escolar real, os licenciandos-pibidianos perceberam
esta complexidade,colocando-se como principal responsável pelo desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem, como expressa o L1 “O trabalho do educador é
complexo e requer um determinado conhecimento e capacidades no que tange aos
recursos afetivos e cognitivos, pois ele precisa auxiliar seus educandos em suas mais
diversas necessidades educacionais.” ( L1, p.7)
Para L8, a participação no início do ano letivo, na escola onde estagiou, do
planejamento coletivo que reuniu todos os segmentos da escola ampliou sua
compreensão de que o trabalho docente não se desenvolve de forma individual, mas
sim, com a coletividade e orientado pela identidade da escola, o projeto político
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pedagógico. De acordo com Tardif e Lessard (2005), o trabalho docente deve ser visto
de forma mais ampla, na relação com o trabalho desenvolvido na escola. “É impossível
aprender o que os professores realmente fazem sem interrogar modelos de gestão e de
realização do seu trabalho” (p. 25). Nas palavras do licenciando-pibidiano:
[...] não se pode negar a importância de ser professor para a consolidação
do processo educativo, visto que suas responsabilidades devem ser coesas
com a identidade da escola. Dessa forma, cabe ao professor, ao inserir-se no
âmbito escolar, conhecer o Projeto Político Pedagógico e estar sempre
atualizado, ou seja, buscando uma contínua formação, com o intuito de
tornar suas ações coerentes. (L8, p.91)

Denota-se a partir deste excerto que, para o licenciando-pibidiano, o professor é
responsável pelo ato de conhecer os princípios que norteiam todas as atividades da
escola, é primordial ao professor essa ação frete a sua práxis, contribuindo não só para o
processo de ensino e aprendizado, mas também para sua própria formação. Ao encontro
dessa compreensão, L1 destaca que “quando se fala em escola vem logo em mente a
figura do professor. É ele quem está diretamente em contato com os estudantes,
exercendo assim, forte influência sobre eles” (p.6).
Outro aspecto identificado nas reflexões do licenciando-pibidiano L8 refere-se a
concepção curricular crítica. Para ele “ser professor não é ater-se a uma lista de
conteúdos.” (p.91), indicando sua crítica à concepção do currículo tradicional como
apenas uma listagem de conteúdos (LOPES, 2011).
Outro licenciando-pibidiano, L3, além de elencar a importância do projeto
político pedagógico, fez menção de outros aspectos constitutivos do contexto escolar,
destacando suas influências não apenas na ação docente, mas sobre todos os sujeitos
que participam da escola.
[...] A fase de desenvolvimento dos sujeitos, as experiências vivenciadas por
eles, a proposta político pedagógica, o currículo, os planos de aula, todos
esses aspectos são intrínsecos, bem como corroboram e influenciam na
formação cognitiva e psicológica dos sujeitos advindos da escola. Portanto,
o professor, ao avaliar os estudantes, deve considerar toda a dimensão
sobrevinda do processo de ensino empregado em sua escola [...] (L3, p.36)

Percebe-se que, além de considerar a avaliação como elemento significativo no
processo educativo, L3 estabelece relações com outros aspectos, destacando a
responsabilidade docente frente as diferentes dimensões da prática pedagógica. Ainda,
ele desafia-se a relacionar as práticas avaliativas ao desenvolvimento humano:
Para que a aprendizagem seja significativa, o conteúdo a ser aprendido deve
ser articulável com a estrutura cognitiva dos estudantes, ou seja, que
considere seu conhecimento prévio. Sendo assim, esse conteúdo é dito como
potencialmente significativo e não arbitrário e poderá interagir com a psique
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cognitiva do aprendiz, de modo a proporcionar um momento de ensino e
aprendizagem satisfatório aos indivíduos (L3, p. 34).

Na tentativa de dar corpo as suas reflexões, o licenciando-pibidiano descreve
analiticamente sua prática avaliativa:
[...] Ao avaliar os educandos, adotou-se uma metodologia de forma que, ao
término de cada conteúdo trabalhado e discutido, avaliava-os para
diagnosticar qual foi a aprendizagem deles sobre aquele determinado
assunto. Sendo assim, os discentes teriam um conteúdo específico de
Ciências para reportarem-se na avaliação, tornando-a mais simples e
efetiva. [...]. Com isso, após corrigir a avaliação dos estudantes, na próxima
aula discutia-se com eles novamente sobre o assunto avaliado, no intuito de
que pudessem revisar e compreender quais foram suas dúvidas e
dificuldades. (L3, p. 35)

Esta concepção de avaliação também foi evidenciada no discurso de L7, como
pode ser identificado no excerto a seguir:
[...] é possível observar e vivenciar que cada educando aprende de uma
forma e tem seu ritmo de desenvolvimento. Muitos aprendem rapidamente,
outros apresentam maior dificuldade, dependendo do assunto abordado em
aula e da subjetividade de cada sujeito. Dessa forma, é necessário estar
sempre relembrando e retomando os assuntos, pois muitas vezes estão
interligados. [...] Os resultados da aprendizagem tornam-se difíceis de
mensurar, pois a avaliação é necessária e faz parte do ensino, mas conseguir
perceber se o discente construiu conhecimento e se o docente está utilizando
metodologias e aulas que contribuem para uma aprendizagem significativa é
um desafio de todos os dias [...]. (L7, p.71)

O uso apenas da avaliação somativa, acaba nivelando os sujeitos estudantes
colocando-os em um processo de homogeneização, o que desrespeita a singularidade
dos sujeitos estudantes, visto que cada qual se constitui de forma única. Pode-se
identificar no discurso de L7 a preocupação com a retomada dos conteúdos de forma
contínua. Esta ação visa a que os sujeitos se desenvolvem de formas diferentes e em
tempos diferentes. O licenciando-pibidiano reconheceu uma das funções da avaliação ao
mesmo tempo que problematiza sua complexidade.
O exercício de autorreflexão a que foram desafiados e se dispuseram os
licenciandos-pibidianos possibilitou-lhes problematizar aspectos essenciais à prática do
ensino. Nesse exercício, trouxeram para o pensamento algumas de suas vivências em
sala de aula buscando relacioná-las aos seus condicionantes teóricos e metodológicos no
contexto histórico das práticas educativas. Considerando que buscaram ter como
horizonte um exercício crítico do pensamento, não voltado apenas à busca metódica de
uma solução, mas sim na identificação de alternativas às problemáticas dos processos de
ensino e aprendizagem por eles visualizadas, destacamos a ênfase dada à diversidade
metodológica. Para L9, “utilizar sempre a mesma metodologia pode limitar o aluno no
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desenvolvimento de suas habilidades, tornando-o, um aluno acomodado, o qual espera
que tudo venha pronto do professor, diminuindo sua capacidade de criar, transformar e
interagir com as situações” (p. 94). Cabe destacar, que na sequencia L9 afirma que
“promover mudanças, muitas vezes, implica em um processo lento de desconstrução”
(p.101). Esta afirmação de L9 parece estar embasada no fato descrito anteriormente, no
seu artigo:
[...] Procurei variar as metodologias, pensando que atrairia a atenção dos
alunos, utilizei procedimentos didáticos, tais como: problematizações, aulas
expositivas dialogadas, estudo de textos, trabalho em grupo, seminário,
mapa conceitual, pesquisa, filme e resolução de exercícios. Como recursos,
passei o conteúdo no quadro, ditei, dei folhas impressas. No entanto, para
minha surpresa, os alunos me pediram para utilizar o livro didático nas
aulas, me disseram que eles preferiam „pesquisar‟ os conteúdos no livro,
como era de costume. (L9, p. 99)

Já, L4, busca alternativa para situações semelhantes as vividas por L9:
É necessário um conjunto de fatores para que se tenha sucesso no ensino de
Ciências: uma metodologia que torne as aulas atrativas, dinâmicas,
divertidas e que motive os estudantes; a aproximação do professor com a
turma, estabelecendo uma relação de afeto e a predisposição do aluno para
a aprendizagem. (L4, p. 47)

Ao nomear a “relação de afeto”, a reflexão dessa licencianda-pibidiana dialoga,
também, com a de outros colegas. Por exemplo, L1, ao defender a “educação pelo
afeto”, vendo nela “um caminho para imobilizar a indisciplina”, corrobora a potência
do afeto nos processos de ensino e aprendizagem, afirmando que “a afetividade foi a
chave para o bom relacionamento com os alunos” (L1, p. 13).
O reconhecimento

da (necessária) “predisposição do aluno

para

a

aprendizagem”, também foi identificado por L7 na correlação com a motivação,
destacando-a como “um aspecto muito importante, que merece grande atenção e que
deve fazer parte do ensino e aprendizagem”. (p. 78). Essa predisposição do aluno pode
ser nomeada por dois vieses: como condição para o processo de aprendizagem e como
resultado de um processo de ensino e aprendizagem planejado e desenvolvido de forma
coerente.
A complexidade da indisciplina, também, foi apontada pelos licenciandospibidianos, alguns de forma direta, dado que a tiveram como objeto de escrita, e outros
de forma indireta, presente em algum momento de sua escrita. A referência feita
problematiza a responsabilidade que o professor tem frente à “falta de disciplina”. Nas
palavras da L1, “é relevante evidenciar que os conflitos ocorridos em sala de aula que
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desencadeiam a indisciplina estão diretamente relacionados à postura do professor,
suas práticas e com os reflexos das injustiças sociais que a sociedade como um todo
tem enfrentado”. (L1, p. 13-14).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletir sobre os limites encontrados na docência, os licenciandos-pibidianos
indicam fragilidades acerca do contexto escolar e, em especial, da regência em classe.
Perrenoud (2002)

afirma que nem

toda

experiência

gera automaticamente

aprendizagem. Para que as experiências possam auxiliar na construção da identidade
profissional do professor é preciso que ele associe a sua reflexão a leituras, formações e
saberes acadêmicos ou profissionais já construídos. Além disso, Perrenoud (2002)
aponta que a participação em um grupo que auxilie a analisar a própria atuação em sala
de aula e que pode servir de iniciação a uma prática reflexiva é, na maioria das vezes, a
única oportunidade oferecida aos licenciandos para direcionar sua atuação no sentido da
reflexão. Nesse sentido, Pimenta (2002) reconhece que a prática reflexiva não deve ser
isolada, mas constituir um processo coletivo, abrindo espaço para a reflexão sobre a
prática de maneira colaborativa, e forma de apoio mútuo entre os licenciandos.
A identificação pelos licenciandos-pibidianos de relações entre teoria e prática
leva ao reconhecimento de responsabilidades do docente sobre sua ação e desafia ao uso
de uma diversidade metodológica como alternativa para superação da problemática.
Neste contexto é que o PIBID se apresenta como potencializador da busca de emergir da
problemática e apontar possibilidades advindas dos referenciais teóricos pré-elaborados
por licenciandos nos diversos momentos de sua formação inicial. Para a superação das
fragilidades, Nonenmacher (2014) defende que os espaços de construção coletiva de
saberes e reflexões sobre a prática pedagógica devem ser fortalecidos também durante a
formação inicial, nos cursos de licenciatura, para que o professor colaborativo e
investigativo passe a ser constitutivo da essência de cada licenciando. Introduzir a
pesquisa e o ambiente coletivo de aprendizagem profissional na formação de
professores pode configurar situações que relevem a necessidade de um maior
investimento na formação inicial ou continuada de professores. Um destes
investimentos pode ser o PIBID. Não basta que se ampliem o número de cursos e as
vagas para a licenciatura. Pesquisas, desenvolvidas com e pelos professores em
formação inicial ou em exercício, devem investigar as necessidades, dificuldades,
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avanços e saberes que estão postos para o profissional da educação no contexto nacional
e mundial.
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AS IMPLICAÇOES DO PROCESSO DO PLANEJAMENTO NA FORMAÇÃO
DOCENTE
Hedi Maria Luft – UNIJUI
Resumo
O estudo reflete sobre os processos e as implicações do planejamento na formação
profissional docente. Trata-se de uma investigação teórica elucidada com depoimentos
de professoras que atuam no Curso Normal de uma escola pública estadual. O objetivo é
analisar quais são as concepções e as propostas explicitadas no processo do
planejamento dos professores formadores que habilitam alunos para atuar na docência
da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental em espaços que exigem
práticas escolares e projetos educativos associados a culturas populares. A partir desse
mapeamento é possível identificar os impactos teórico-práticos, e as influências dos
modos de planejar a sala de aula. Parte-se do pressuposto de que, a concepção de
planejamento dos formadores interfere e, de certa forma prescreve, a organização do
processo de diferentes planos, de alunos do Curso Normal. São questões para reflexão:
Quais as implicações do trabalho docente? Que concepções e propostas se evidenciam
no trabalho didático-pedagógico dos professores formadores? Como planejam os
professores formadores de professores? Que sentido tem o planejamento da sala de
aula? A identificação dos processos de planejamento possibilita identificar as práticas
educativas evidenciadas e favorece a análise, no sentido de perceber se, condizem e/ou
atendem a realidade dos que mais necessitam da escola. Para concretizar os objetivos a
que nos propomos com o texto estruturamos o mesmo abordando inicialmente as
implicações do planejamento, na sequência tratamos do planejamento dos professores
formadores e, por fim, externamos nossas considerações provisórias, salientando ser o
ato de planejar uma mobilização que contribui para mudança das práticas educativas,
instiga pensar e se contrapõe ao processo espontâneo de fazer educação.
Palavras chave: Professores; planejamento; docência.

Abstract:
The study reflects on the processes and implications of planning in teacher training.
This is a theoretical research elucidated with testimonials from teachers who work in the
Ordinary Course of a public school. The goal is to analyze what are the ideas and
proposals made explicit in the planning process of forming teachers enable students to
work in the teaching of early childhood education and early years of elementary school
in spaces that require school practices and educational projects associated with popular
culture. From this mapping it is possible to identify the theoretical and practical impacts
and influences the ways of planning the classroom. This is on the assumption that the
design planning trainers and interfere somehow prescribes the organization of process
of different plans, students of the Normal Course. These are questions for reflection:
What are the implications of teaching? What ideas and proposals are evident in the
didactic and pedagogical work of teacher educators? How to plan the teacher educators
teachers? What sense is planning the classroom? The identification of the planning
process helps identify the highlighted educational practices and promotes analysis, to
see if are consistent and / or meet the reality of those who most need the school. To
achieve the objectives that we propose with the text structured the same addressing first
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the implications of planning, following care of the trainers of teachers planning and
finally externamos our provisional considerations, stressing that the act of planning a
mobilization that contributes to change educational practices, instigates thinking and
counteracts the spontaneous process of making education.
Keywords: Teachers; planning; teaching.

AS IMPLICAÇÕES DO PROCESSO DO PLANEJAMENTO
O processo do planejar é uma construção pedagógica incisiva nas práticas
educativas porque reflete na vida das pessoas. E segundo Corazza (1997), planejar é um
ato que faz parte da história do ser humano, pois o desejo de transformar sonhos em
realidade objetiva é uma preocupação marcante de toda pessoa. Ele não está limitado ao
espaço escolar. É uma forma de existir porque precisamos e necessitamos organizar
nossas vidas, prever o futuro de maneira desejada. Planejar é algo fundamental e
necessário na escola, em casa, em diferentes ambientes de trabalho e, segundo Gandin
(2013), as pessoas não planejam fracassar, porém fracassam por não planejar. O
planejamento é à base de uma organização, e permite que possamos nos programar para
construir novas atitudes, bem como definir quando e como devemos concretizá-las.
O planejamento ao ser a principal referencia de organização do professor
favorece sua atuação. A escola recebe diferentes individualidades, com interesses
diversos e precisa trabalhar na perspectiva de atender a todos. Então a questão é: O que
é o planejamento? Em que consiste a atividade de planejar? Por que é necessário? A
falta de planejamento produz práticas espontaneístas e sem direção. É por ele que o
professor determina atividades e a finalidades das mesmas ou aonde quer chegar. Para
que o trabalho do professor resulte em aprendizagens é preciso que ele se questione
sobre o que pretende com aquilo que ensina. Segundo Libâneo (2001, p. 123):
O planejamento consiste numa atividade de previsão da ação a
ser realizada, implicando definições de necessidades a atender,
objetivos a atingir dentro das possibilidades, procedimentos e
recursos a serem empregados, tempo de execução e formas de
avaliação. O processo e o exercício de planejar referem-se a uma
antecipação da prática, de modo a prever e programar as ações e
os resultados desejados, constituindo-se numa atividade
necessária à tomada de decisões. [...] Sem planejamento, a
gestão corre ao sabor das circunstâncias, as ações são
improvisadas, os resultados não são avaliados.
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Acreditamos que, através da educação contribuímos para construção de
processos de superação das desigualdades sociais, organizando encaminhamentos que
permitem melhores condições de vida para todos. Para tal, no nosso entendimento, um
dos pontos fundamentais é o processo de planejamento dos professores formadores; a
forma como estes planejam as atividades pedagógicas, e os meios que usam para
consolidar esse planejamento. E isto tudo, porque quando planejamos algo de acordo
com as necessidades das pessoas envolvidas, estamos procurando sanar problemas e
buscar alternativas e soluções para os mesmos, podendo desta forma, interferir mudando
as condições de vida.
O planejamento não é o mero cumprimento de regras burocráticas, porque a
escola e os organismos de controle público exigem. Segundo Padilha (2001, p. 45) a
atividade de planejar é atividade intrínseca à educação por suas características básicas
de evitar o improviso, prever o futuro, de estabelecer caminhos que podem nortear mais
apropriadamente a execução da ação educativa. Mais do que mera exigência técnica,
deve ser um princípio do pensamento estratégico do professor que vai se concretizando
conforme ele vai avançando com seu trabalho. Portanto, é dinâmico e flexível,
“corrigível” no decorrer das etapas desenvolvidas. Para tanto, é essencial que tenhamos
a cultura da avaliação contínua como construção de diagnóstico, acompanhamento das
aprendizagens. É a reflexão sobre o que se faz, como e por que se faz.
O processo de reflexão envolve articulação entre as dimensões teórico-práticas o
que requer planejamento, ou seja, um processo de racionalização, organização e
coordenação da atividade. Ao pensarmos a relação teoria/prática, assumimos que ela
não pode ser vista como uma correlação mecânica. É necessário compreender que a
construção do processo pedagógico é feito por homens que sonham, sentem, projetam,
mas vivem num mundo histórico, de relações concretas, onde a teoria se constrói a
partir da prática e vice-versa. Salientamos a obrigatoriedade da reflexão crítica a
respeito das ações e opções desejadas. Por isso a ideia de planejar deve partir de
propostas e fazer parte das atividades realizadas nas escolas de formação, evitando
assim, rumos estranhos e/ou não desejados à escola e ao professor. O planejamento da
educação é desafiador. Se, por um lado, há um projeto a ser atendido pela escola, há,
por outro lado, a interpretação do professor que, de forma individual, e por vezes, até
individualizada, responde a esta organização pela sua compreensão. Assim, o planejar
segundo Marques (1995, p. 119) pressupõe colocar em ação a razão crítica no sentido de
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produzir conhecimentos que, ancorados nas múltiplas experiências e na compreensão
histórica, apontem alternativas de emancipação humana e social.
O planejamento quando visa à ação emancipatória tende a resultados mais
significativos em termos de sociedade humana. Para tal é fundamental um processo de
planejamento coletivo. O sentido radical de um trabalho coletivo exige o enfrentamento
prático das questões dos valores e, segundo Marques (1995, p. 11) “da questão da
coordenação dos planos para a ação coletiva, da formação da vontade política [...]”, pois
não há prática educativa neutra. Uma organização coletiva livre de coação constitui-se
em condição necessária para que professores e alunos cheguem à maioridade humana.
Maioridade humana é exigência da própria formação docente, pois favorece
planejar o conhecimento de forma coletiva. Quando professores se propõem a refletir
sobre sua especificidade, necessariamente se defrontam com a especificidade das outras
áreas do saber. Dão-se conta que o currículo a partir das práticas, das vivências e dos
valores é mais exigente do que a possibilidade que a sua abordagem disciplinar pode
oferecer. O cotidiano vem carregado de exigências que não podem ser previstas em um
texto curricular único, pois a escola é uma experiência humana plural, onde os mestres
precisam dar conta de pessoas, que não estão unicamente em relação com os conteúdos
do currículo, com suas mudanças, mas que se relacionam, convivem entre iguais e
diversos, sentem, fantasiam, valorizam, se expressam na totalidade de sua condição
humana (ARROYO, 2000). Expressar a totalidade da condição humana remete a
questões que implicam a formação contínua dos professores que atendem alunos com a
pretensão serem professores. Na escola de formação é salutar, o sentido de juntos
responderem aos desafios que se colocam à prática pedagógica do cotidiano.
O

TRABALHO

DIDÁTICO-PEDAGÓGICO: O

PLANEJAMENTO

DOS

PROFESSORES FORMADORES DE PROFESSORES?
A formação de professores requer profissionais que pensem processos que
favoreçam o como e o para que ensinar. Os processos do planejar perpassam a
organização didático-pedagógica dos que formam professores. Assim, qual o plano de
ensino que favorece uma atuação docente mais qualificada e consequente? Como
planejar? O que são os processos de planejamento coletivo? Como organizar o ensino
no contexto em que vivemos, considerando os meios tecnológicos e as inovações
didáticas que despontam nas escolas e nos espaços sociais.
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Ao investigar sobre qual plano de ensino que favorece a atuação docente mais
qualificada, ou seja, qual seria a proposta de plano que poderia contribuir para uma aula
consequente, nos deparamos com as concepções, com o quadro de referências que
marcou a vida escolar dos que atuam como docentes aqui denominados de formadores
de professores. Partimos do princípio de que sem um registro de planos não há
possibilidades didáticas de uma ação docente capaz de despertar para uma
aprendizagem efetivamente significativa. Não se trata de produzir um manual, no
entanto, é possível considerar os subsídios existentes e valer-nos de referenciais que
contribuem para pensar a atuação em sala de aula de modo delineado.
Assim, ao analisar as concepções das professoras de Didática da escola de
Ensino Médio: Curso Normal constatamos que há basicamente dois entendimentos
presentes. O primeiro é de que o plano deve ser criação do professor, esquematizado por
ele sem uma organização prescrita. Cada um tem sua singularidade de registrar, no
entanto, é inconcebível não registrar, pois a ação pedagógica é uma forma de política
cultural, exigindo por isso uma intervenção intencional que é, sem dúvida, de ordem
ética (CORAZZA, 1997). Um segundo entendimento parte da concepção de que, há
necessidade de certa unidade nos processos de organização e registro de planos, e,
portanto, é necessário sim, um esquema a ser atendido de forma coletiva. Sugerem estes
professores que o esquema clássico do plano que envolve um tema, objetivos,
conteúdos, métodos (incluindo técnicas e recursos), avaliação, referências e reflexões
são indispensáveis. Entendem ainda de que é essa uma das formas de construir ações
didático-pedagógicas coletivas, pois segundo uma das professoras “o próprio esquema
do plano é motivo para discussão, pois o que é considerado conteúdo para um pode não
ser conteúdo para outro professor da mesma área.” Assim, inicia-se um processo de
discussão em torno do próprio conceito de conteúdos escolares, diferenciando-o do
conceito de conhecimentos.
Entendemos que as concepções destacadas, através de diferentes compreensões
viabilizam pensar outras possibilidades, pois se trata de um campo subjetivo,
considerando que o plano de ensino, segundo Sacristán e Gomes (1998), é um esquema
flexível para atuar na prática, é o que permite, paradoxalmente, um marco para a
improvisação e a criatividade do docente. Neste sentido, importa questionar como
planejar? É necessário este questionamento para que não incorramos em imprecisões e
concebamos de forma superficial realidades que não podem ser desta forma concebidas
e muito menos assim compreendidas. Uma compreensão superficial e imprecisa
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compromete a leitura dos fatos e acontecimentos, podendo estabelecer pré-julgamentos,
visões equivocadas e decisões precipitadas. Talvez seja esta falta de precisão
terminológica que tenha fundamentado muitas afirmações no campo educacional e
tenha contribuído para maior nebulosidade sobre a educação e formação docente,
servindo muito pouco para o esclarecimento e ajuda aos professores em seu fazer
pedagógico.
Considerando o planejamento como aspecto importante que contribuiu para
delimitar a questão em discussão, ou seja, qual o plano de ensino que favorece uma
atuação docente mais qualificada e consequente, sobretudo, para atender aos que mais
precisam da escola, isto é, alunos que convivem em espaços mais empobrecidos. Alunos
que têm pouco acesso a jornais, a revistas e aos meios tecnológicos disponíveis para
auxiliar na formação humana.
O como planejar envolve as dimensões metodológicas do processo do
planejamento. Adentramos assim, num aspecto que marca a imprevisibilidade das
condições que cada professor encontra em seu espaço de atuação. Há um conjunto de
situações a considerar, pois o como planejar pressupõe saber para quem planejar. No
caso em estudo são professores de uma escola pública estadual de Ensino Médio: Curso
Normal que planejam sobre como ensinar alunos a planejar, para que, ao se tornarem
professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental sejam
capazes de fazer do processo do planejamento um meio de inovação, de intervenção na
realidade e contribuir com os alunos que têm muitas expectativas em relação a sua
formação escolar.
O tornar-se professor, segundo Fontana (2000), ocorre tanto pela apropriação e
reprodução de concepções já estabelecidas no social e inscritas no saber dominante da
escola, quanto pela elaboração de formas de entendimento da atividade docente nascidas
de suas vivências com o ensino, nas interações com os alunos e no processo de
organização política, com seus pares. É um processo histórico, mesmo quando os
envolvidos não o percebem ou pretendem, pois os que se constituem professores vão
gradativamente se apropriando dos efeitos das vivências práticas e intelectuais, de
valores éticos e das normas que regem o cotidiano educativo e as relações no interior e
no exterior da escola.
O professor, como produtor de sentido e da própria existência, situa-se em um
tempo e um lugar. O estar nesse lugar e nele desempenhar-se profissionalmente delimita
e condiciona o seu “ser professor”. O desenvolvimento da ação de um professor está
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perpassado por posturas, processos interativos, formas de aprender, de interrogar, de
interferir, de viver. “Vimos que o como ensinamos, organizamos os tempos e espaços,
ordenamos os conhecimentos, convivemos e produzimos como coletivo podem ser os
conteúdos de nova docência” (ARROYO, 2000, p. 119).
Nosso compromisso como homens se faz, juntamente, com nosso compromisso
profissional, isto é, como seres humanos, nós homens nos realizamos sendo humanos.
Isto significa dizermos que o homem deve estar comprometido consigo mesmo, na
medida em que, se compromete com os outros. E seu compromisso como homem será
muito mais pleno, quanto mais se capacitar como profissional, quanto mais sistematizar
suas experiências, quanto mais utilizar o patrimônio cultural, que é patrimônio de todos.
Como planejar? Foi essa a questão feita aos professores formadores e entre as
respostas destacamos três. Uma das formadoras, aqui com o nome fictício(2) de Joseane
(27 anos), se refere ao planejar como meio de atender ao que a escola prescreve, ou seja,
ela afirma de que se deve planejar conforme orientações oriundas das escolas onde se
atua, “professor não pode inventar moda”. Afinal cada escola tem uma organização
peculiar de exigências. Pois planejar a partir da realidade e com o conhecimento dos
sujeitos da escola, é trabalhar para a diferença, para a mudança em prol do que estes
precisam, para serem inseridos na sociedade que fazem parte, com boas condições de
desempenhar um papel dentro dos modelos exigidos por todos. Pois, a exclusão não se
dá somente pelos meios econômicos, mas de outras formas também, como pela cor,
língua, opção sexual, etc.
A professora Mariana (32anos), outra professora que entrevistamos, acredita que
cada professor tem suas concepções e ele planeja a partir dessas. A aposta no como
planejar deve centrar–se, na opinião dessa professora, naquilo que o professor acredita.
E uma terceira resposta, a da professora Ana (47 anos), que afirma ser o professor o
protagonista da ação didático-pedagógica e, portanto, deve planejar como aprendeu, ou
seja, como sabe planejar. Afirma ela que:
muitos professores se perdem por não entender o como planejar,
imposto por vezes, nas escolas e acabam por causar tragédias em
suas práticas escolares. Dizem planejar a partir de temas
geradores(3) e fazem das suas práticas temas de meros conteúdos
escolares programados e inalterados por décadas.
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Diante desses argumentos, entende-se que o como planejar requer mais reflexão
do que, aparentemente, possa parecer. Importante compreender que planejar envolve
situar e justificar racionalmente as diretrizes para a ação didática. Entretanto, o
conhecimento sobre as concepções didáticas pressupõe um trabalho coletivo. O
processo do planejar ao ser coletivo faz a diferença e tende a ser mais significativo pois
expõe a necessidade de avaliação também coletiva, dos avanços e da necessidade de
mudanças.
O que são os processos de planejamento coletivo? Essa questão é relevante, pois
há uma compreensão equivocada, muito presente nas escolas de que basta realizar
reuniões e sentar juntos para termos um trabalho coletivo. Bem sabemos que um
trabalho coletivo é mais do que isso. Um trabalho coletivo pressupõe grupo que
segundo Freire (2001, p.6), “[...] não é um amontoado onde todos pensam, sonham e
desejam a mesma coisa.” Pelo contrário, o grupo é onde, através do confronto com as
divergências, com o novo, cada participante se analisa e se mobiliza para mudar suas
práticas de modo a consolidar a proposta que juntos elaboraram. Nesse sentido, um
projeto coletivo é sempre um desafio e a constatação é de que o grupo observado tem
disposição para enfrentar os desafios da consolidação de um trabalho coletivo.
O trabalho coletivo possibilita a organização do ensino no contexto em que
vivemos, valendo-se dos avanços tecnológicas e das inovações didáticas que vêm se
construindo nas escolas e nos espaços sociais. Estamos tratando da última questão que
abordamos na investigação. Percebemos grande preocupação e uma busca constante,
por parte das professoras de Didática da escola de Ensino Médio: Curso Normal, pela
inovação nos processos de constituição e formação dos alunos. Entendem elas de que, a
importância de suas ações tem a ver com a seriedade com que levam a cabo a sua
docência. Mais que em outros espaços, professores formadores educam muito pelo que
fazem. Assim, os avanços tecnológicos são discutidos em reuniões gerais e também, nas
atividades de áreas. Acreditamos que o planejamento nesse grupo faz a diferença pois é
entendido como um marco de possibilidades abertas, que implica respeito e
responsabilidade para com essa ação, pois envolve sujeitos que formarão outros
sujeitos. Em outras palavras, o planejamento envolve escolhas teóricas, opções políticas
e definição de valores.
O professor formador ao desenvolver, entre as competências básicas, a
capacidade de fazer escolhas pedagógicas adequadas ao contexto do aluno, contribui
para processos de formação profissional, mais adequado. Isto significa que as escolas
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formadoras devem perceber que para ensinar é fundamental investir na organização.
Para Arroyo (1996), a qualificação técnica deve completar-se na capacidade crítica e
ética de fazer escolhas pedagógicas sobre o que convém fazer sobre os saberes e a
cultura a escolher, sobre o que é possível e como fazê-lo dentro da realidade social e
cultural dos alunos.
Na visão de Nogaro (2002) há uma relação muito estreita entre a construção de
um perfil para o professor dos anos iniciais, dos cursos formadores e das exigências
sociais de uma educação básica e universal. O desenvolvimento profissional confere aos
professores uma marca particular de identidade. Esta é construída na trajetória de vida, a
partir do ingresso no espaço institucional de formação inicial. A instituição formadora
demarca caminhos e possibilidades. Mas além do processo institucional há o trabalho
como docentes que cria identificações peculiares. Aprendemos, no “ofício de mestre”,
novas formas de pensar, de interpretar a realidade, de conviver, de aprender nos gestos,
com as colegas. “Os mestres incorporam essa cultura como identidade” (ARROYO,
2000, p. 157).
Por fim, é instigante acompanhar as implicações que os processos de formação
de professores evidenciam, pois interferem nas dimensões do fazer didático-pedagógico,
onde a atividade do planejar é uma das mais exigentes pois trata-se de formar sujeitos
capazes de prosseguir o processo do como e do para que ensinar. Ao responder essas
questões, a docência tem sentido não apenas pedagógico, mas, sobretudo, humano, pois
constitui a formação de sujeitos que protagonizam trajetórias de formação e
humanização.

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
Uma formação digna e humana é incomparavelmente mais exigente do que
atender programas prescritos. Pressupõe a superação de estruturas e lógicas seletivas,
rígidas, gradeadas e disciplinares de organizar e gerir os direitos ao conhecimento.
Pressupõe competências didático-pedagógicas que implicam em reconhecer as
experiências, as trajetórias dos saberes dos que estão no universo escolar. Pressupõe,
sobretudo, processos cuidadosos de planejamento. Planejamento entendido como ato de
pensar. Pensar em como planejar ações que contribuam com a formação humana dos
humanos. E nessa lógica registrar através dos planos de ensino o que efetivamente se
pretende. Um registro que se faz gesta com a intencionalidade de contribuir na
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operacionalização de práticas educativas mais adequadas e consequentes. Práticas que
sejam capazes de reconhecer os saberes populares, as produções históricas do
conhecimento e também, as inovações instantâneas da sociedade atual.
O professor é um profissional cuja competência vai além da aplicação técnica de
métodos de ensino e de materiais instrucionais e do domínio de um conhecimento a ser
trabalhado com o aluno. Ele é um ator social, com uma função socialmente determinada
e, portanto, diretamente responsável pelos processos educativos institucionais. É, pois,
um dos sujeitos centrais do processo pedagógico, considerado em sua subjetividade, sua
identidade, seus valores, seus saberes e habilidades.
Portanto, articular uma proposta de planejamento que atenda as peculiaridades e
que se inscreve na busca pelo direito à diversidade para viabilizar o direito à
aprendizagem é um desafio que não se encerra, pois se observou que a prática do
planejar o ensino requer uma predisposição individual, mas, sobretudo coletiva. Importa
aqui reconhecer que, por vezes a dificuldade está na compreensão da especificidade do
próprio campo de atuação. Quando se discutiu o conceito de conteúdos escolares houve
questionamentos que revelavam a falta de compreensão de aspectos inerentes a própria
disciplina específica. No entanto, em termos de operacionalização, os professores
revelam que o planejamento coletivo é referência indispensável na organização dos
planos de ensino quando se trata de formar profissionais para atuar na educação infantil
e nos anos iniciais do ensino fundamental.
O trabalho docente ainda tem sido, por vezes, um labor muito voluntarioso e
pouco planejado, articulado. Um projeto político-pedagógico pensado, construído
coletivamente, pode, como processo e metodologia, constituir-se nesse elemento
articulador e estratégico do trabalho docente, especialmente, e mais fortemente, quando
se trata de formação de professores. Pode auxiliar no rompimento das ações isoladas e
transformar o fazer docente em um modo mais articulado, refletido, onde o processo é
mais valioso que o produto.
Vivemos hoje um momento em que é difícil falar com certeza e segurança a
respeito do perfil de professor, já que nos encontramos em uma etapa de transição
paradigmática e de vida social em que é necessário e urgente reinventar o ser e o fazer
do professor. Não há manuais, não há um único caminho, o caminho se faz ao caminhar,
o que se evidencia em relação às práticas de cada professor é o esforço do trabalho
coletivo para desenvolver uma abordagem de natureza interdisciplinar, desencadeando
processos mais humanos de educação e formação (LUFT, 2011). Ressignificar o saber
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da docência, por vezes cristalizado em práticas classificatórias, exige uma caminhada
pacienciosa, solidária e permanente de quem se dispõe realizá-la. No entanto, quando
tratamos do contexto da aprendizagem humana, a implicação e a prudência devem ser
redobradas. Isto porque, através da educação escolar é possível planejar e constituir uma
formação digna e humana.
A relação teoria-prática permanece como desafio a ser enfrentado pelos
formadores. A mediação teoria-prática ocorre se a organização curricular dos cursos de
formação permitir, viabilizar espaço e for construída nessa direção. Há necessidade de
reforçar a racionalidade orientadora dos cursos de formação que privilegia o dialógico
emancipatório/crítico, no qual o incentivo ao aprender seja o cerne e a problematização,
a proposta metodológica. Precisamos continuar a navegar abandonando as certezas
encontradas em direção às incertezas futuras, assim poderemos aportar na esperança e
na confiança de chegar ao objetivo desejado. O caminho da fuga, da covardia, diminui o
ser humano. É próprio do homem fazer-se, tornar-se grande pelo enfrentamento dos
obstáculos. O caminho é dialogar, procurando aproximar os dois mundos, teoria e
prática, para que no eclipse da razão com o cosmos tenhamos a verdade mais pura e o
conhecimento mais prudente para a vida mais decente, como deseja Boaventura Santos
(2000).
Assim, estamos tratando de um processo que nós professores estamos
aprendendo, pois implica em uma formação profissional mais autônoma, sempre
inacabada, na incerteza da trajetória que, não sendo linear, requer a reconstrução
permanente do percurso. Há avanços inegáveis, como percebemos, principalmente, no
sentido de investir em um planejamento mais coletivo que individualizado, colocando
na mesa as dúvidas, as incertezas do caminho, mas há muito ainda para construir no
processo do planejamento e na formação docente.
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PROPOSTAS FORMATIVAS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS:
CONFORMAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

O novo paradigma de governo educacional que vem se consolidando no cenário
educacional contemporâneo expressa uma cultura de resultados em detrimento da
reflexão sobre princípios educativos com implicações profundas no trabalho docente e a
formação continuada desses profissionais é conduzida para a efetivação de políticas
educacionais. O presente painel é composto de textos que focalizaram propostas de
formação continuada de professores e gestores escolares com abordagens que permite
visualizar o cenário da gestão escolar no Brasil, bem como os desdobramentos de
algumas ações políticas educacionais que afetam diretamente o núcleo didático do
trabalho docente. A análise dos dados apresentados, nestas pesquisas, revela a
perspectiva instrumental das propostas formativas porque visam à conformação de
professores e gestores às novas exigências do novo paradigma educacional que altera
sobremaneira o jeito de ser professor. No primeiro texto, a autora, a partir de um resgate
histórico, analisa os desafios da gestão escolar e da docência na atualidade, da origem,
da formação e das funções atribuídas ao diretor escolar, e também da trajetória de
implantação da administração/gestão escolar no Brasil. O segundo texto objetivou
relatar alguns dados de pesquisa sobre ações decorrentes de políticas educacionais
focalizando aspectos didáticos de atuação docente em cenários de mudanças políticas
educacionais e propostas de formação continuada aos profissionais da educação. O
terceiro texto, a partir de um estudo do período de 2011 a 2014, o autor analisa as
concepções que fundamentam as práticas de formação de gestores da Secretaria de
Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) por meio da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo "Paulo Renato Costa Souza"
(EFAP) e do Grupo de Referência (GR) de uma Diretoria de Ensino da Região
Metropolitana de São Paulo.
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Administração e Gestão Escolar. Formação
Continuada.

ISSN 2177-336X

8831

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

(CON) FORMAÇÃO DOCENTE ÀS AÇÕES POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Sandra Maria Sanches
Diretora de Escola da SME/SP

Resumo
O presente trabalho tem o objetivo de relatar alguns dados de pesquisa sobre ações
decorrentes de políticas educacionais focalizando aspectos didáticos de atuação docente
em cenários de mudanças políticas educacionais e propostas de formação continuada
aos profissionais da educação. Como referenciais para fundamentação do objeto e da
análise das informações para gerar os dados, optou-se por utilizar os conceitos
performatividade e gerencialismo e o conceito de núcleo didático do trabalho docente.
As informações, para o conjunto do estudo, foram coletadas de fonte empírica: um
questionário com escala respondido por diretores de escola da Rede Municipal de
Ensino que atuam na rede desde a administração de Erundina 1989-1992, e, de
documentos: levantamento de informações contidas nas propostas educacionais das
administrações da cidade de São Paulo constantes no período compreendido entre 19891992 e 2009-2012. A análise dos dados permite concluir que a formação continuada para
professores nas gestões pesquisadas neste trabalho voltaram-se à (con)formação para atuar de
acordo com as novas propostas políticas desde 1989 buscando a técnica adequada à eficiência,
alterações de modos de ensinar e avaliar alunos ditadas de fora da sala de aula.

Palavras-chave: Políticas Educacionais, ação didática, formação continuada de professores

Introdução
Esse trabalho relata parte de dados que tiveram o objetivo geral de buscar
informações para analisar manifestação dos diretores de escola de sua atuação frente ao
fluxo de exigências que emana do novo gerencialismo em articulação com as
proposições advindas das diretrizes educacionais e justificou-se pela busca de
conhecimentos para confrontar minhas concepções acerca do mundo e da defesa da
educação escolar pública.
Na dissertação havia um foco direcionado às ações decorrentes de políticas
educacionais focalizando a atuação do diretor de escola e, por extensão, na relação entre
essas ações e propostas de formação continuada aos profissionais da educação para que
alterassem sua atuação didática na direção exigida pelas políticas citadas.
Em consulta ao acervo da Memória Técnica Documental (MTD) da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo foi possível resgatar as propostas educacionais do
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período de 1989 a 2012 e localizar dados fundamentais para a análise dos discursos que
direcionam as ações cotidianas das escolas na função diretiva e gestão, bem como as
boas novas anunciadas através das reformas educacionais pelas gestões eleitas para
governar a cidade de São Paulo, tendo em vista que é possível afirmar que cada gestão
apresenta uma proposta nova, ou seja, cada gestão deseja impor sua marca.
Nesse sentido, vale a pena retomar Popkewitz (1997), quando adverte para a
necessidade de desnaturalizar a ideia de que reforma significa progresso ou
melhoramento social; que elas sempre trazem coisas melhores.
O autor afirma que a regulamentação social que acompanha a reforma da escola
contemporânea tem limitado a democracia mesmo com uma retórica preponderante
sobre a profissionalização e aquisição do poder.
Argumenta que:
A retórica da reforma pretende aumentar o envolvimento das
pessoas nas decisões em todos os níveis da vida institucional,
mas essas decisões ocorrem dentro de uma série de práticas que
estão cada vez mais restritas. A participação refere-se às
soluções técnicas, à eficiência e às abordagens funcionais
(POPKEWITZ, 1997, p. 260).

A flexibilização da linguagem transforma o significado da palavra participação
em envolvimento com o propósito de velar as tensões e os conflitos das práticas sociais
e suas relações de poder.
Além dessas considerações, o que se apresenta no cenário educacional
contemporâneo é, segundo Ball (2001), um novo paradigma de governo educacional no
qual a concepção de políticas específicas do Estado Nação nos campos econômico,
social e educativo se reduz à política para a competitividade econômica, ou seja, a
função social da educação ocupa espaço apenas na retórica.
Defende o autor que, subjacente a esse novo paradigma, está a disseminação das
formas empresariais determinando e definindo as relações no estado, entre estado e a
sociedade civil e a economia, transformando o estado provedor em estado regulador e
auditor. Esse processo que ele denomina de exteriorização provoca no setor público
uma profunda reconfiguração na relação entre o trabalhador e seu trabalho, no Brasil
sobretudo nas escolas públicas, tendo em vista que o comprometimento com seu
trabalho perde o sentido e o juízo profissional é submetido aos requisitos da
performatividade e marketing.
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Na educação significa dizer que a reflexão sobre princípios educativos está
fechada e o que se impõe é uma cultura de resultados na qual as formas e normas
institucionais são criadas e reguladas de maneira a assegurar uma compatibilidade com
o comportamento de mercado.
O mecanismo basilar dessas políticas educacionais são: o novo gerencialismo
que introduz na cultura escolar a racionalidade empresarial, competitividade e eficiência
que se consolida através de sistemas de monitoramento de desempenho individual e
institucional juntamente com a performatividade que afeta a subjetividade dos
profissionais de educação, deixando-os sempre inseguros em relação ao seu trabalho; se
fizeram o melhor. O profissionalismo é transformado em responsabilização.
Tais características trazem profundas implicações para a esfera didática do
trabalho dos professores e sua formação continuada para fazer face a essas novas
exigências.
Serão apresentadas, na sequência, as bases teóricas do estudo e, em seguida
alguns dados da pesquisa empírica com suas análises que representam cenas das
realidades escolares.

Bases Teóricas
Os referenciais conceituais que fundamentaram o objeto de estudo e a análise
das informações que geraram dados, foram sobretudo os conceitos de performatividade
e gerencialismo desenvolvidos por Stephen Ball, os quais ele classificou de tecnologias
políticas das reformas educacionais.
O eixo das políticas educacionais contemporâneas é constituído sobre uma
estrutura de vigilância guiada pela perspectiva gerencialista que pode ser caracterizada
pelo controle dos tempos e espaços escolares, desenvolvendo uma racionalidade
instrumental que é a busca da eficácia e da eficiência. Um modelo organizacional
centrado nas pessoas, onde o controle do Estado é mantido à distância dado que o
controle burocrático é difícil, além de comprometer a eficiência e o empreendedorismo
dos empregados (BALL, 2006).
Assim, só aparentemente restringe-se o sistema de controle com o intuito de
aumentar a competitividade, tendo em vista que, na perspectiva do novo gerencialismo,
é a motivação das pessoas em busca da qualidade que as estimula para a realização de
suas atividades. O sistema educacional incorpora esse modelo, o qual desenvolve nos
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profissionais uma forma de agir e pensar como no mercado que pressupõe a
competitividade como condição humana e o mercado como possibilidade de expressão
de um impulso básico. Instaura-se a busca de melhores resultados e a competição por
prêmios, controlados à distância.
Já a performatividade é “uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação
que se serve de críticas e exposições como meio de controle, atrito e mudança” (BALL,
2005a, p. 4). A produtividade e o rendimento das instituições determina sua qualidade
num contexto de julgamento, de avaliação. Esse é um impacto subjetivo das reformas
educacionais que atua, sobretudo sobre o núcleo didático do trabalho docente. É assim
que se alteram os elementos básicos do trabalho dos professores. Considerando o ensino
situado, conforme Marin (2005), o trabalho desse professor é conceituado como ponto
de convergência de todas essas questões sociais e políticas, pois é sobre a situação
didática que cairão as principais responsabilizações, como já vem ocorrendo. Essa
perspectiva analítica relacional apontada pela autora fornece base para compreensão de
possíveis alterações nos elementos didáticos do trabalho docente tais como: os
conteúdos das unidades didáticas, o ciclo docente (preparar, ensinar, avaliar), materiais
didáticos, os objetivos de cada fase do ano letivo, os procedimentos de ensino e de
avaliação.
Essa nova subjetividade dos profissionais da educação que se forja impossibilita
a construção de uma identidade profissional comum como a anterior, legitima a
competição, uma vez que a necessidade de iniciativas e compromisso individuais bem
como a individualização são introjetadas, para garantir a valoração da instituição
escolar. Nessa lógica, a responsabilidade do gestor será inculcar e cobrar essa cultura no
espaço educacional. Portanto, providenciar a re-educação dos professores.
Para Ball (2005a), “a base de dados, a reunião de avaliação, a revisão anual, a
redação de relatórios e a candidatura a promoções, inspeções e comparação com pares”
se constituem em fluxo de exigências no qual os profissionais da educação são
“continuamente responsáveis e constantemente observados” (p. 9), constituindo a base
da incerteza desses profissionais no que tange o seu trabalho: se fazem certo, se fizeram
o melhor.
O diretor de escola, enquanto responsável pela escola nos âmbitos funcional e
social, responde diretamente pelos resultados alcançados pela escola, sua atuação se
realiza em aspectos centrais que incidem diretamente sobre a atuação docente
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implicando, portanto, intensa formação continuada dos professores de modo a alterar
princípios e ações em sala de aula.

Cenário da pesquisa, procedimentos e resultados
A política educacional implementada no período entre 1989 a 2012 totalizando
seis governos eleitos para administrar a cidade de São Paulo, apresentou a disputa entre
dois projetos de escola que se alternaram. Um dos projetos, defendido nas
administrações de Luiza Erundina (1989-1992) e Marta Suplicy (2001-2004), objetivou
a formação de cidadãos autônomos a partir de uma escola igualmente autônoma em
relação aos interesses ligados ao desenvolvimento econômico. Esse projeto direciona a
atuação do diretor de escola enquanto um agente, que explicita as contradições das
propostas: a impossibilidade de efetivação e a realidade objetiva, concreta, vivida na
escola. Neste caso, a atuação do diretor de escola vislumbra a participação política dos
sujeitos, ou seja, sua participação ocorre não na busca de soluções técnicas, mas na
construção das propostas.
Outro projeto, defendido nas administrações de Paulo Maluf (1993-1996), Celso
Pitta (1997-2000), e José Serra/Gilberto Kassab (2005-2012), tratava-se de um projeto
hegemônico, de submissão das escolas aos interesses econômicos. Um projeto
educacional pretensamente eficiente, no qual os cidadãos são vistos como
consumidores. Nesse projeto, a responsabilidade pelos resultados da escola está
centrada na figura do diretor, aos moldes da gestão empresarial, exigindo desse
profissional o desenvolvimento de habilidades e criatividade para encontrar soluções
que garantam a eficiência do sistema educativo.

Os resultados alcançados, pelas

escolas, nas avaliações externas é a forma de controle e regulação do processo
educativo. Nesse caso, a atuação do diretor de escola busca sempre o consenso dos
sujeitos envolvidos no processo educativo para garantir a efetivação das propostas.
O sistema de avaliação implementado em 2005 e a reorientação curricular
implementada em 2008, no sistema educativo municipal de São Paulo, alteraram as
práticas escolares. O cotidiano escolar foi definido por mudança de padrões de conduta
acompanhadas por expressões como avaliação de desempenho, avaliação externa,
bônus, resultando em desestruturação da organização coletiva do trabalho docente,
contribuindo para a constituição de um universo de tarefas, sobretudo as pedagógicas,
que aumentaram a responsabilização do gestor em relação aos resultados da escola,
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tendo em vista que as atribuições do cargo, determina que o gestor deverá “buscar
alternativas para solução dos problemas pedagógicos e administrativos” (SÃO PAULO,
2009, s/p.). E, sobretudo, contraditoriamente ao existente, foram impostas alterações
das práticas escolares, mediante diretrizes educacionais que acentuam a dimensão
individual do trabalho, ao mesmo tempo que determinam que o diretor realize a gestão
“promovendo a efetivação da comunidade educativa na tomada de decisões” com
intuito de melhorar a aprendizagem do alunado e as “condições necessárias para o
trabalho do professor” (SÃO PAULO, 2009, s/ p.).
Sob alegação de ineficiência do Estado, as políticas neoliberais impõem regras
mercantis às regras da política. No sistema educativo a qualidade é medida a partir de
resultados atingidos em provas padronizadas; o espaço escolar é invadido por uma
linguagem organizacional com o objetivo de imprimir eficácia e produtividade.
Nesse contexto, a atuação do diretor ou gestor educacional é direcionada para
análise dos resultados, captação de recursos para realização dos projetos e
responsabilização pelo sucesso ou fracasso da escola, sobretudo pelos professores em
suas salas de aula.
O novo paradigma presente nas organizações e incorporado pelas instituições,
projeta a formação de novas subjetividades profissionais diante das novas formas de
relações, das novas linguagens e dos novos valores morais, vigentes na prefeitura de
São Paulo desde o ano de 1989.
As informações, para o conjunto do estudo, foram coletadas de fonte empírica:
um questionário com escala respondido por diretores de escola da Rede Municipal de
Ensino que atuam na rede desde a administração de Erundina 1989-1992, e, de
documentos: levantamento de informações contidas nas propostas educacionais das
administrações da cidade de São Paulo constantes no período compreendido entre 19891992 e 2009-2012.
O questionário completo foi organizado em duas partes. A primeira parte
denominada “Identificação” buscou traçar o perfil dos diretores participantes desse
trabalho. Foi composta por 33 questões de identificação pessoal, características da
infância, escolarização, formação e atuação profissional e escolarização e profissão dos
pais. A segunda parte do instrumento consistiu em um questionário com escala
(SELLTIZ, 1965). Foram elaboradas 64 questões de cunho afirmativo, pois a pesquisa
abrangeu vários aspectos. Objetivou apreender as tendências que os diretores de escola
do Município de São Paulo apresentam diante das ações ou normas desencadeadas para
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implementação das ações políticas educacionais. Nessas afirmativas, os respondentes
manifestavam-se diante de quatro alternativas: concordo plenamente, concordo em
parte, discordo plenamente e discordo em parte. Neste texto estão apresentados alguns
resultados focalizando especificamente questões relativas ao núcleo didático. Tais
afirmativas representam situações, cenas da realidade, mas com perspectiva crítica
subjacente para caracterizar uma realidade não explicitada no momento de sua
realização.
Os diretores que atendiam o critério estabelecido de atuação desde 1989 foram
selecionados a partir dos dados profissionais levantados no site institucional Escola
OnLine (EOL). Inicialmente foram escolhidos e contatados por telefone os diretores que
atuavam na Diretoria Regional de Pirituba tendo em vista a proximidade pessoal da
pesquisadora com estes diretores, fato que, entretanto, não ampliou o interesse e
participação. Os diretores que aceitassem participar poderiam escolher a forma de
responder aos questionários: no papel com a presença da pesquisadora ou via internet.
Alguns diretores aceitaram participar e agendaram o encontro, porém a
participação não foi efetivada. Apenas uma diretora manifestou-se afirmando que, caso
sentisse incomodada, não participaria.
Dado que apenas cinco diretores responderam o questionário, o mesmo foi
encaminhado para diretores de mais duas Diretorias Regionais de Educação, via
internet, com um texto de apresentação da pesquisadora e da pesquisa, por várias vezes
sem retorno ou justificativa para a não participação. Estes são exemplos da dificuldade
de pesquisar a realidade das escolas, em São Paulo.
A base documental para este estudo foi extraída do catálogo de documentos na
Memória Técnica Documental - MTD da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo,
departamento responsável pela manutenção de arquivos de documentos históricos e
técnicos pedagógicos das ações políticas educacionais implementadas ao longo das
administrações municipais. O intuito era localizar não só as atribuições e competências
legais do diretor de escola decorrentes das ações políticas educacionais nas
administrações municipais dos períodos: 1989-1992-Luiza Erundina; 1993-1996 - Paulo
Maluf; 1997-2000 - Celso Pitta; 2001-2004 - Marta Suplicy; 2005-2012 - José
Serra/Gilberto Kassab, mas também analisar a tendência que se forja na atuação
profissional dos diretores de escola a partir da apropriação desta pesquisadora acerca
das diretrizes explicitadas na documentação.
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Alguns resultados, as cenas descritas nas afirmativas
Estão apresentadas, neste item, cinco cenas que abrangem questões gerais sobre
a linguagem dessa nova realidade política, situações de formação continuada e
alterações em materiais didáticos e técnicas de ensino e avaliação.
A primeira cena representada pela Tabela 1 se refere ao discurso envolvente em
relação às novas políticas que buscam a eficiência alterando o vocabulário educacional.
Verifica-se tendência de concordâncias nas respostas dadas pelos diretores. O discurso
compõe uma atuação que “envolve questões de cunho moral, investimento emocional,
consciência política, adaptação e acuidade” (HARGREAVES apud BALL, 2005, p.
557).

Tabela 1: Formação Continuada: Metas e Eficiência

Afirmativas
O discurso das metas, da eficiência do sistema
educativo ocupa os espaços das formações e das
reuniões de maneira intensiva, provocando
mudança de atitude dos professores, alterando o
vocabulário
educacional,
suprimindo
da
convivência escolar, o espaço para criação.
Fonte: elaborada pela autora

Concordo
Concordo
Plenamente em parte
2

Discordo
plenamente

Discordo
em parte

3

Os diretores aceitam esse discurso de metas e eficiência como provocadores de
mudança de atitude dos professores eliminando a possibilidade de criação, concordando
com a homogeneização.
A cena representada na afirmativa exposta na Tabela 2 complementa o
comprometimento visto na tabela 1. Entretanto, a concordância já não foi unânime, pois
quatro dos cinco diretores concordaram apenas em parte com a possibilidade de vínculo
entre todos os sujeitos da escola. Desse modo, é possível que não haja tanta certeza
quando à mudança de atitude da escola como um todo, na opinião dos diretores.
Tabela 2: Formação Continuada: Metas e Reflexão

Afirmativas
O vínculo estabelecido entre os funcionários da
escola e as metas estipuladas suprime o espaço
para críticas ou questionamentos destas metas,
cria-se o consenso em alcança-las.
Fonte: elaborada pela autora
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Concordo
Plenamente em parte
1

Discordo
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em parte
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Outros aspectos relevantes para compreensão dessa realidade são os das
situações representadas nas Tabelas 3, 4 e 5 que focalizam aspectos centrais do núcleo
didático do trabalho dos professores.
Como foi apontada, a questão da formação dos professores é urgente para a
efetivação dessas políticas. A Tabela 3 apresenta uma afirmação que retrata momento
de acerto de auxílio de organização social, em 2010, para formação continuada de
professores do ciclo I do ensino fundamental com a concordância plena ou parcial dessa
informação de todos os diretores da pesquisa. Afirma-se, na secretaria municipal, tratarse de proposta inovadora e eficiente para o enfrentamento das dificuldades das
competências de leitura e escrita. E, de fato, é inovadora, pois exige mudança no pensar
e no agir com competitividade tal qual supõe o mercado, criando novas subjetividades.
Tabela 3: Formação Continuada: competências

Afirmativas
Outra proposta apresentada por SME como
inovadora e eficiente para o enfrentamento das
dificuldades de aquisição das competências de
leitura e escrita, no ano de 2010 foi o contrato
estabelecido com a Instituição Educacional
Santillana para formação continuada dos
professores das séries iniciais, Ciclo I.
Fonte: elaborada pela autora

Concordo
Concordo
Plenamente em parte
2

3

Discordo
plenamente

Discordo em
parte

0

0

A Tabela 4 apresenta afirmativa recuperando situação de formação continuada
ministrada por organização social privada junto com a área encarregada do assunto na
rede municipal de educação focalizando novas e eficazes técnicas para desenvolvimento
de habilidades em leitura e escrita momento em que se garantiu a distribuição de
material didático para tanto. A manifestação de concordância dos diretores foi de certo
equilíbrio entre plena e parcial. Como se vê, por tais concordâncias, a incidência sobre o
aspecto mais central do ensino nas escolas de fundamental I concretiza o discurso visto
na Tabela 1, ou seja, a insistência na obtenção das metas.
Tabela 4: Formação Continuada: técnicas e materiais didáticos

Afirmativas
A instituição Santillana, juntamente com as
equipes da Diretoria de Orientação Técnica
Central da rede, analisou as deficiências dos
alunos apresentadas nas avaliações externas e
elaboraram a proposta de formação continuada
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aos professores e aos coordenadores para
aplicabilidade de técnicas eficazes para que os
alunos
desenvolvessem
habilidades
para
aquisição da leitura e da escrita. Além da
formação continuada, foi garantida a distribuição
de livros didáticos e paradidáticos para o
desenvolvimento das propostas apresentadas.
Fonte: elaborada pela autora

A representação na afirmativa da Tabela 5 é a de uma cena da realidade das
escolas em que há insistência sobre os resultados da avaliação como conteúdo da
formação continuada. Trata-se de treinamento de técnicas para atingir as metas para
todos os anos da escolaridade. A concordância da maioria dos diretores foi parcial e
apenas um discordou plenamente. Trata-se da instrumentação necessária ao novo
desempenho para obtenção do resultado esperado, o rendimento estipulado. Há que se
reformar o professor. Ele passa a atuar em sala de aula de acordo com o que é julgado e
imposto de fora (BALL, 2005a).
Tabela 5: Formação Continuada: conteúdo das formações

Afirmativas
Os resultados aferidos nas avaliações externas
subsidiam o conteúdo das formações oferecidas
aos professores e coordenadores pedagógicos.
Formações que, grosso modo, representam um
treinamento de técnicas, consideradas eficazes
para atingir o conteúdo necessário a cada
ano/ciclo.
Fonte: elaborada pela autora

Concordo
Concordo
Plenamente em parte
4

Discordo
plenamente

Discordo
em parte

1

Considerações finais
A análise das respostas indicou que a maioria dos diretores de escola, por suas
concordâncias reforçam que a formação continuada tem sido estratégia do novo
gerencialismo e da performatividade de manter, nos profissionais da educação, a
esperança em relação às políticas educacionais implementadas, alimentando assim a
ideia de progresso, de mudanças.
Essa manifestação da maioria dos diretores se articula e de certa maneira é
esperado quando a maioria dos diretores respondentes manifesta que concorda em parte
- nenhum deles se manifestou discordando - com o fato de que as formações sejam
pensadas, discutidas e realizadas por um instituto ou organização social privada.
Certamente não se trata de discordar de que a formação continuada é uma
necessidade da profissão docente e precisa ser pensada de maneira a auxiliar o
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professor, o diretor e o coordenador no processo de utilizar as situações do dia-a-dia na
escola para ajudar os alunos a aprenderem. Ou conforme afirmam as pesquisadoras
portuguesas Rodrigues & Esteves (1993), “o desenvolvimento da formação contínua de
professores pode e deve fornecer, mediante os adequados meios de acompanhamento e
de avaliação, conhecimentos preciosos para a modificação e o ajustamento dos
currículos de formação inicial” (p. 48). A maioria dos diretores concorda com o fato de
que a formação oferecida em 2006 tenha contribuído para a reflexão dos problemas
enfrentados no cotidiano escolar. Entretanto, não percebem que as afirmativas estão
compostas com perspectivas críticas, consideram que a situação é assim mesmo, para
implementar as políticas de sucesso.
O discurso das tecnologias políticas das reformas cria uma realidade na qual o
fracasso passa a ser visto como responsabilidade da atuação no núcleo didático da
atuação dos profissionais da educação; a formação continuada passa a ser pensada a
partir de objetivos - diferentemente de considerar o processo educativo em relação com
o saber múltiplo - para seguir o esperado pelas provas externas que são as metas
estabelecidas.
Construir paradigmas de formação contínua tanto de professores quanto de
diretores ou coordenadores é tarefa complexa tendo em vista que o quadro conceitual
varia conforme a perspectiva na qual o programa de formação é desenvolvido e passa,
necessariamente, pelo posicionamento diante dos compromissos educativos, morais e
políticos que envolvem as finalidades gerais da formação contínua. Dizendo de outra
maneira, ela será pensada em consonância com o projeto educacional, explícito e oculto,
de cada gestão.
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OS IMPACTOS DO GERENCIALISMO E DA PERFORMATIVIDADE SOBRE
FORMAÇÃO E AÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES

Camila Santos Sterchele
PEPG Educação: História, Política, Sociedade/PUC/SP

Resumo
O presente trabalho tem o objetivo de analisar os desafios da gestão escolar e da
docência na atualidade, a partir do resgate histórico - desde o período colonial - da
origem, da formação e das funções atribuídas ao diretor escolar, e também da trajetória
de implantação da administração/gestão escolar no Brasil, bem como aspectos da função
docente marcadas sempre pela influência do contexto político e econômico em que
estavam inseridas. A partir das décadas de 1980 e 1990 ganham destaque os debates
sobre a gestão democrática da educação, especialmente os que evidenciam as
contradições impostas pelas políticas educacionais de fundo econômico, influenciadas
pelos órgãos internacionais. O presente trabalho de natureza bibliográfica busca
entender, embora não profundamente dada a limitação do espaço, as questões que
orientam as alterações presentes nos discursos sobre a profissionalização docente e dos
gestores, encarada como preocupação do Estado até o período atual. A base teórica do
estudo são os conceitos de gerencialismo e performatividade. O gerencialismo como a
importação e apropriação de conceitos e práticas que nasceram no mundo corporativo
passaram a operar para controle das políticas públicas educacionais e o cotidiano
escolar. A lógica da performatividade proposta questiona os mecanismos de controle, as
alterações na performance e na ação dos sujeitos e das instituições, mensurados,
sobretudo, por padrões de eficiência e produtividade, a partir de classificações,
avaliações e rankings. As discussões suscitadas, apesar de resgatarem debates de
décadas passadas, se mostram atuais, totalmente contemporâneos, pois abordam
questões que até hoje não foram superadas e estão cada vez mais incentivadas.
Palavras-chave: Formação e atuação de professores e gestores; Performatividade;
Gerencialismo; Administração e Gestão Escolar.

Introdução
Esse trabalho de natureza bibliográfica tem como objetivo principal discutir os
impactos do gerencialismo e da performatividade sobre as políticas de formação e ação
dos professores e dos gestores desenvolvidas no país. Para isso, desenvolve-se um breve
resgate histórico que evidencia o percurso da instauração da administração escolar no
Brasil, centralizando a legislação que inseriram o diretor – administrador/gestor – na
dinâmica educacional abordando suas funções, sua formação e as possibilidades de

ISSN 2177-336X

8844

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

15

ingresso ao cargo bem como as reformas e políticas educacionais (ANDREOTTI;
LOMBARDI; MINTO, 2012; FÉLIX, 1986). A discussão perpassa pelas questões que
orientam as alterações realizadas diante dos novos princípios de flexibilidade,
competitividade, meritocracia e criação de programas para avançar o profissionalismo
de professores e gestores (SHIROMA e EVANGELISTA, 2004).
Todas as modificações que ocorreram ao longo dos séculos na esfera econômica
do Estado Brasileiro resultaram em alterações significativas na estrutura social e política
do país. A influência estatal direta e indireta sobre as instituições indica que todas essas
mudanças impactaram também na organização do sistema educacional. Sendo assim, o
surgimento e o desenvolvimento da administração escolar e da docência devem ser
encarados como produto desse extenso processo de transformação histórica. Com a
ampliação do acesso à educação aumentou a urgência de se consolidar um modelo
burocrático de funcionamento, pautado em regras escritas, criado para que fosse
incorporado de forma homogênea por todo território brasileiro. Essa normatização visou
facilitar a organização das escolas e redes esclarecer as funções, hierarquias e
regulamentos.
São apresentados, inicialmente, os conceitos de base teórica a orientar as
análises, sobretudo das últimas décadas, e depois alguns apontamos sobre o breve
histórico da formação e ação de diretores e professores.
Bases teóricas
Os referenciais conceituais que respaldaram a análise dos dados bibliográficos
foram, sobretudo, os conceitos de performatividade e gerencialismo desenvolvidos por
Stephen Ball.
Ball (2005) propõe o conceito de gerencialismo – que se configurou no final do
século XX - como uma ferramenta usada para estabelecer uma cultura corporativa
baseada na competição. Ele representa a inserção de uma nova forma de poder. Para
conseguir dar o devido espaço à competitividade, o gerencialismo foi minando os
sistemas profissionais éticos que existiam nas escolas. As novas formas de
gerenciamento, realizadas por meio de avaliações e premiações, de acordo com a
performance, expandem o que pode ser controlado no domínio administrativo. O autor
sintetiza essa articulação da seguinte maneira: “O gerencialismo busca incutir
performatividade na alma do trabalhador” (BALL, 2005, p. 545).
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O autor também caracterizou o termo performatividade como um conceito, uma
cultura, um procedimento de normatização, que utiliza como meio de controle e
mudança: comparações, julgamentos e demonstrações. Os desempenhos individuais e
coletivos representam merecimento e servem como referências de resultado e de
produtividade; também têm serventia como manifestações de qualidade. Sendo assim,
estão intimamente ligados à eficiência. A performatividade acaba sendo uma “luta pela
visibilidade” (BALL, 2005, p.548), baseada em relatórios, inspeções, rankings,
avaliações, análises, metas.
Salienta que, tanto a performatividade quanto o gerencialismo, são as
tecnologias essenciais da política da reforma educacional. Elas englobam o uso de
técnicas e estratégias para organizar forças humanas e seus atributos nas redes de poder.
Diversas características estão inter-relacionadas nessas tecnologias, como por exemplo:
métodos de motivação, mecanismos de reformação, relações hierárquicas.
Brevíssimo resgate histórico
A administração escolar conhecida hoje – nomeada atualmente de gestão escolar
– se originou do modo capitalista de produção, na segunda metade do século XIX. Esse
modelo visa maior produtividade, eficiência, disciplinarização, racionalização e
diminuição dos gastos. A mesma necessidade que existe nas fábricas e nas empresas do
mundo corporativo de alguém para dirigir, controlar e administrar o trabalho exercido
pelo coletivo existe também no ambiente escolar. Porém, vale ressaltar que não basta
importar um modelo empresarial para dentro das escolas e tentar fazer adequações,
desde cargos até o desempenho das funções, pois os objetivos são distintos, afinal, um
visa somente lucros, e o outro tem como finalidade a formação, o ensino e o
aprendizado, com enfoque pedagógico, político e administrativo. O cargo e a função de
Diretor de Escola foram criados na Primeira República, com a constituição dos Grupos
Escolares. Contudo, apenas após a década de 1930 são desenvolvidos cursos para a
formação do administrador escolar e de concursos públicos para a ocupação do cargo.
Mas essa realidade tem um percurso brevemente esboçado a seguir.
O período Colonial (1500-1821) pode ser dividido em três momentos: o
jesuítico, o pombalino e o joanino. Após alguns anos de exclusiva exploração dos
recursos do território, começam a aparecer os primeiros mecanismos administrativos,
consequência do aparecimento dos núcleos urbanos em meados do século XVI. A
primeira investida em educação ocorre com a chegada dos jesuítas em 1549 e o
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decorrente desenvolvimento de um sistema educacional – acompanhado pela criação de
igrejas e colégios - que foi guiado pelo Ratio Studiorum – compondo um conjunto de
normas gerais concebido a partir de experiências pedagógicas vivenciadas na Sicília e
em Paris; um verdadeiro manual, publicado em 1599, que servia como diretriz e
abrangia o projeto pedagógico, o método de ensino, a organização e administração
educacional, a hierarquia vigente e a obediência exclusiva à doutrina católica
(ANDREOTTI; LOMBARDI; MINTO, 2012).
De acordo com os mesmos pesquisadores, a educação jesuítica tinha o papel de
catequizar os indígenas para convertê-los ao cristianismo. Contudo, a parte real de
instrução ficou destinada para os descendentes dos colonizadores. É importante salientar
que os colégios jesuíticos foram os espaços pioneiros de formação regular da elite.
Durante essa fase, de acordo com a hierarquia estipulada, a autoridade máxima dentro
do colégio era o reitor, que executava as atividades administrativas, e para as atividades
pedagógicas contava com o auxílio do prefeito de estudo que, além disso, inspecionava
o trabalho desenvolvido pelos professores. Acima da figura do reitor encontrava-se o
provincial, incumbido por cada uma das províncias.
Em 1769, durante o período pombalino, ocorreram algumas reformas
educacionais que culminaram no aparecimento da primeira forma de ensino público no
Brasil. Esse sistema de ensino passou a ser controlado pelo Estado, e não mais pela
Igreja, e foi destinado às elites, afinal, tinha função preparatória para a continuação dos
estudos desses estudantes na Europa. A base eram as aulas régias ministradas nas casas
dos professores ou em estabelecimentos jesuíticos de maneira fragmentada, sem um
modelo de estudos norteando o aprendizado e sem duração estipulada. A nomeação dos
professores era realizada pelo rei. Convém destacar que o primeiro concurso para
professor no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro, em 1760, porém as primeiras aulas só
aconteceram em 1774, catorze anos depois de o concurso ser realizado (ANDREOTTI;
LOMBARDI; MINTO, 2012).
Na visão desses pesquisadores, a expulsão dos jesuítas levou à extinção dos
colégios e destruiu o único sistema de ensino sólido existente no país. Com a tentativa
de organizar a educação, o Estado criou o cargo de diretor geral dos estudos, porém o
ensino continuou fragmentado e ministrado por professores leigos, pois esse diretor era
subordinado ao rei e não possuía autonomia. Em 1808, durante o período joanino, com a
mudança da família real portuguesa para o Brasil, começam a surgir no Rio de Janeiro
diversas instituições de caráter assistencialista, que ofereciam uma aprendizagem
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compulsória para atender a demanda de mão de obra para as fábricas - agora liberadas
no país. Nesse período, a organização do ensino superior obteve avanços, em detrimento
das demais, com o surgimento do professor-diretor, que era subordinado direto do
imperador.
Segundo Félix (1986), durante o período Imperial (1822-1889), após a
Independência do Brasil, foi decretada em 1827 a Lei Geral - considerada a primeira lei
da educação nacional brasileira- que instituía uma organização mínima para a existência
de escolas de primeiras letras. Em 1834, o decreto do Ato Adicional inseriu uma série
de mudanças na Constituição de 1824; descentralizou a administração pública e
estabeleceu que a instrução primária gratuita se tornasse incumbência de cada uma das
províncias. Já em 1846, a administração escolar foi marcada pelo decreto da Lei Geral
n° 34, a primeira lei em São Paulo que propôs a organização e a fiscalização de todo
ensino público por comissões formadas por três representantes: um do governo
provincial, um do municipal e um da Igreja, afinal, ainda não existia a figura do diretor
nesse contexto.
A função de diretor só foi introduzida na esfera educacional em 1847, sob a Lei
n° 29, a qual determinava o funcionamento dos Liceus em São Paulo. O diretor –
nomeado pelo governo – era encarregado de cuidar dos professores, alunos e por todas
as atividades executadas no espaço de ensino. Contudo, somente com a Reforma
Nacional na Educação e com base no Código dos Institutos Oficiais de Ensino Superior
e Secundário (Decreto 3890 de 1°/01/1901), é que surge uma nova estruturação da
função de direção escolar. O diretor, subordinado diretamente ao governador, além de
regular as várias atividades burocráticas, administrativas e pedagógicas deveria,
também, assistir às aulas e exames (ANDREOTTI; LOMBARDI; MINTO, 2012).
Segundo os autores, ao longo do período Imperial, as ideias liberais nortearam uma
série de debates sobre a necessidade de se estabelecer um sistema nacional de ensino,
porém nenhuma ação foi conduzida neste sentido, visto que nas décadas iniciais da
Primeira República (1890-1930) deu-se seguimento ao processo de descentralização da
educação instituído no Império. O ensino primário e os cursos de formação docente
ficaram sob a responsabilidade dos estados (antigas províncias). O Estado de São Paulo
foi precursor, durante a República, na introdução dos Grupos Escolares e na
estruturação de um projeto educacional popular – que não foi concretizado – tornandose referência para os outros estados. As reformas educacionais do Estado de São Paulo
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retratavam o perfil do Diretor do Grupo Escolar, atribuindo para o mesmo um papel
central, tanto pedagógico quanto burocrático. É durante a Primeira República que
surgem também as Escolas Normais – pioneiras na formação de educadores; sofreram
transformações ao longo dos anos até a sua extinção na década de 1990 – e dois Liceus,
nos quais efetivamente surge pela primeira vez o cargo de diretor em um curso de nível
secundário. Em 1915, a Reforma Carlos Maximiliano permitiu a indicação de diretores
pelo Presidente. Nesse período, as atribuições do diretor eram estabelecidas no Decreto
n° 11.530, de 18/03/1915, e consistiam no detalhamento do que se passasse na
instituição escolar referente à ordem, disciplina, cumprimento das leis e finanças.
O estudo de Félix nos informa que a gênese das primeiras orientações
institucionais para a formação e a regulamentação da carreira do administrador escolar
ocorre durante a Era Vargas (1930-1945), momento de grande desenvolvimento
industrial e consequente aumento da demanda educacional. É também nesse período que
se institui o concurso público para a investidura ao cargo de Diretor de Grupo Escolar,
porém o clientelismo e as lacunas na legislação prejudicaram a imposição desse
processo.

Com

o

fim

do

Estado

Novo,

temos

o

período

do

Nacional

Desenvolvimentismo (1946-1964), com o surgimento da Constituição de 1946, que
regulamentou o ensino primário e os cursos de formação de professores, e instituiu a
gratuidade para o ensino primário. Esse momento, considerado como a segunda fase da
industrialização, é marcado por uma forte adequação às determinações do capital
externo e uma intensa racionalização do trabalho. Aumenta a pressão social para que
seja ampliado o acesso às oportunidades educacionais. Além disso, em 1961 é decretada
a primeira

Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),

concomitantemente a um crescimento da participação popular nos assuntos
educacionais, por meio das organizações civis regulamentando todo o ensino no país.
Na sequência, durante o período militar (1964-1984), o cenário ditatorial traz uma série
de novas mudanças na legislação dando um novo caminho para a educação, instaurando
uma visão técnica-burocrática e utilitarista. Em 1971, ocorre a Reforma do Ensino de 1°
e 2° graus, que põe um fim nos Grupos Escolares e modifica o cargo de Diretor de
Grupo Escolar para Diretor de Escola. Também ocorreram muitas mudanças na
organização escolar e concomitantemente mudanças na formação e atuação dos
professores na formação das crianças e jovens.
Posteriormente, o período da Nova República, a partir de 1984, se inicia, com a
chamada transição democrática, marcada por uma intensificação das lutas pela real
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democratização da sociedade, evidencia-se a pela criação e aparecimento de importantes
movimentos sociais. No que diz respeito à administração escolar, a luta pela gestão
democrática da educação abarca tanto aspectos mais abrangentes, como as políticas
educacionais, quanto aspectos mais específicos, como o gerenciamento de cada escola.
Dentre as principais reinvindicações estavam a descentralização administrativa e
pedagógica e uma real gestão participativa na educação (ANDREOTTI; LOMBARDI;
MINTO, 2012).
Na esfera docente novas reformas são introduzidas com propostas de criação de
ciclos que alteram vários aspectos da atuação docente ao reorganizar também a
distribuição dos saberes e modos de trabalhar em sala de aula (MARIN, 2012).
Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição Federal. É nesse contexto que,
no âmbito educacional, o termo administração começa a ser substituído pelo termo
gestão, e passa a ser incorporado intencionalmente nas legislações e políticas públicas.
Essa não é uma discussão simples, mas os autores apontam que um dos propósitos dessa
alteração é tentar desassociar os aspectos políticos dos aspectos técnicos e burocráticos
relacionados com a administração/gestão escolar. A ideia é que o termo gestão
desvincula o caráter político e, consequentemente, faz o gestor executar apenas o papel
de acatar as deliberações superiores, trabalhando segundo os pressupostos
mercadológicos de redução de custos, melhora da eficiência e aumento da produtividade
da unidade escolar. Nesse contexto citado, houve uma crescente preocupação em
relação à formação profissional do gestor/administrador escolar, já que seu desempenho
estaria intrinsecamente ligado com a qualidade da educação básica. Dentro dessa lógica,
o termo qualidade ganhou um novo significado, sendo diretamente relacionado à
eficiência, principalmente financeira. Em suma, tem qualidade aquele que produz mais
– em termos de quantidade, mesmo que o produto final seja péssimo – e gasta menos.
Esse raciocínio foi essencial para justificar socialmente as reformas. Porém, na
realidade, o sentido da qualidade se perdeu e deturpou o significado histórico da ideia
de gestão democrática. Emergiu uma gestão democrática que apenas contribui para a
continuidade do atual quadro da educação no país, satisfazendo os interesses
dominantes e a lógica do capital financeiro internacional (ANDREOTTI; LOMBARDI;
MINTO, 2012).
Sendo assim, fica evidente que professores e os diretores se empenham para
cumprir as novas diretrizes propostas e todas as metas pré-definidas. Mas esse esforço é
em vão, já que essas exigências são impossíveis de serem cumpridas. O lado humano do
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profissional começa a ser destruído, para ceder lugar ao lado meramente técnico. A
mutação que ocorre na consciência e na identidade do professor se inicia desde a
formação do mesmo, sobretudo a fornecida aos que já atuam e que recebem uma
educação resultante de requisições instrumentais e funcionais. Dentro da perspectiva
dessa educação, são deixados de lado os objetivos pessoais, políticos, econômicos e
culturais, moldando o professor “para ser um técnico e não um profissional capaz de
julgamento crítico e reflexão. Ensinar constitui apenas um trabalho, um conjunto de
competências a serem adquiridas” (BALL, 2005, p. 548).
A grande ênfase dada à gestão sempre foi justificada como solução para que
ocorra a melhoria da educação, porém o cinismo desse discurso exige novas explicações
para essa circunstância. A maneira como vem sendo conduzida a política de
profissionalização docente e dos gestores evidencia que o seu objetivo primordial não é
– como mostram as aparências – aprimorar as capacidades, competências e habilidades
desses profissionais, mas sim promover a desintelectualização desses sujeitos, para
moldá-los, por meio da performatividade, e limitar suas possibilidades de intervenções.
O que está em jogo é a tentativa de manipular esses profissionais, com a criação de
verdadeiros manuais que demarquem teorias e práticas e consolidem perfis profissionais
ideais, construindo uma nova cultura administrativa para a escola, caracterizada pelo
individualismo, pela competição e por uma falsa cooperação. Vale ressaltar que esses
profissionais possuem um importante papel, que pode ser praticado de forma
reprodutora ou transformadora. Ao mesmo tempo em que formam, também conformam
os futuros trabalhadores. Esse aspecto é muito interessante para “o projeto do capital, não
para promover as alardeadas habilidades e competências nos educandos, mas
efetivamente para monitorá-las, transformando-se em tecnologia de baixo custo na
execução do que vem sendo considerado „governo à distância‟” (SHIROMA;
EVANGELISTA, 2004, p. 535).

De acordo com as autoras, todo esse cenário

contribuiu para que no cotidiano escolar fosse instaurado um forte sentimento de
individualismo, que orienta as ações e transforma todo o processo educativo e
administrativo em competição, pautado na meritocracia, em quem tudo se converte em
prêmio – receber boa nota, ganhar bônus, ter um bom desempenho e visibilidade
perante os resultados avaliativos das outras escolas – ou punição devido à reprovação,
notas baixas, não receber o bônus, ficar com uma baixa pontuação na classificação geral
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das escolas. Tais princípios organizativos levam os professores a atuar para produzir
resultados positivos a qualquer custo.
Diversos estudos apontam as semelhanças dos conceitos - como autonomia,
descentralização, flexibilidade, competências e dos argumentos como a competitividade
utilizados nas reformas educacionais contemporâneas, culminando em um discurso
único e harmonioso em prol da profissionalização dos professores e dos gestores. Tanto
a profissionalização quanto a gestão foram apontadas como soluções para os elevados
números de reprovação e evasão escolar. Entretanto, uma série desses entraves
educacionais se mantém ou até se agravam. Entre 1960 e 1970, grande parte dos estudos
culpabilizavam os alunos e suas famílias por esses impasses, associando o fracasso
escolar com o fato de pertencerem aos estratos sociais menos favorecidos. Já em 1990,
os professores e os gestores foram apontados como responsáveis pela ineficiência
escolar. O cenário era de intensa competitividade, visando o aumento da produtividade,
da qualidade, dos desempenhos, dos lucros, por meio da instauração de metas que
reestruturaram todo o setor produtivo. Com isso, as crises econômica e social se
acentuaram e começaram a ser vinculadas nos discursos políticos com a crise da
educação, culpabilizando dessa vez os professores e os gestores. Desta forma, os
indicadores educacionais insuficientes – fruto das avaliações de desempenho –
apontados como “decorrência da „crise da eficiência‟ da escola e da „incompetência‟ do
professor, foram utilizados ad nauseam para justificar a implantação de uma política de
profissionalização de docentes e gestores da educação” (SHIROMA; EVANGELISTA,
2004, p. 530).
No Brasil, as preocupações são direcionadas para a universalização do ensino
primário; instituição de avaliações padronizadas; exaltação da meritocracia, inclusive no
que diz respeito à remuneração; criação de programas para elevar o profissionalismo uma série de iniciativas ligadas a recomendações internacionais foram desenvolvidas
para reformular a formação - dos professores e gestores; “inserção na „sociedade da
informação‟ como consumidora do conhecimento por outros produzido” (SHIROMA;
EVANGELISTA, 2004, p. 533).
A LDB de 1996, pouco inovou em relação ao cargo de Diretor de escola.
Associou a formação dos profissionais ao curso de licenciatura plena em Pedagogia ou
pós-graduação em Educação e instituiu o concurso público e a prévia experiência
docente – mínimo 8 anos – como caminho para assumir o cargo. Entretanto, a LDB
possui um caráter genérico e não detalha os critérios para que as propostas fossem
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colocadas em prática. A tal da gestão democrática não se estabelece nem dentro da
escola, pois o poder e a autoridade permaneceram centralizados na figura do diretor,
muito semelhante ao que já acontecia no regimento comum de 1977, determinado por
decreto durante a ditadura (ANDREOTTI; LOMBARDI; MINTO, 2012).
Nas reformas que seguiram na década de 1990, a competência docente é
solicitada para ultrapassar os limites da sala de aula, porém não pode expandir para fora
da escola. Esse processo contraditório de dilatação e, ao mesmo tempo, contenção das
funções docentes promove o afastamento do professor das esferas política e econômica,
pois esse profissional deve apenas se preocupar com os resultados da sua prática.
Paradoxalmente, essas mesmas condições que são abstraídas dos professores são
utilizadas para fundamentar a reforma de sua formação. A articulação entre a formação
docente e a gestão escolar é essencial para o entendimento dessas reformas, que tem
como finalidade a uniformização do modelo docente. “O que parece estar em causa é
precisamente a gestão da crise social pela construção do professor e da escola como
„gerentes‟ dessa mesma crise [...] discurso destinado a construir a desejada aparência de
„poder do professor‟” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2004, p. 527).
Ball (2005) alerta que, paralelamente a esses mecanismos de performatividade
há um alto grau de insegurança entre os professores e diretores, que ficam sem saber se
estão fazendo o suficiente, o eficiente, em uma constante busca pelo aperfeiçoamento
para atingir uma ilusória perfeição. Nesse sentido, vale dizer que a performatividade
afeta a dimensão emocional, como a percepção do nosso próprio valor, apesar da
aparente vertente racional. As consequentes respostas podem conceber aos sujeitos
sentimento de culpa, vergonha, orgulho, inveja, incerteza, que se configuram em uma
nova subjetividade. A performatividade abrange as características instrumentais e
funcionais da modernidade e está vinculada “com possibilidades atraentes de um tipo
específico de autonomia econômica (em vez de moral) para as instituições e, em alguns
casos, para os indivíduos, como os diretores de escola” (BALL, 2005, p. 544). A partir
dessa colocação, fica evidente que emerge uma nova subjetividade desses sujeitos
produtivos; e ela se torna o fundamental recurso econômico do setor público reformado
e corporativo.
O autor enfatiza que essas tecnologias são norteadas por critérios de desempenho
que nunca poderão ser atingidos. As novas subjetividades vão sendo construídas à
medida que os professores se tornam “produtores/fornecedores” e ficam subordinados
às comparações de desempenho e avaliações recorrentes. A competição, produtividade e
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a eficiência estabelecem novas formas de disciplinamento, mediante punições ou
premiações. Consequentemente, são inseridos novos valores éticos, fundados no
pragmatismo, no interesse da instituição e no valor performativo.
No trecho a seguir, é possível depreender que as autoras descrevem a cena que
se projeta para as escolas na perspectiva da cultura performática, pois
Os projetos desenhados para a educação nas próximas décadas
recomendam a implantação de uma gestão educativa lastreada em
quatro aspectos: descentralização da gestão educacional para a
autonomia da escola, ressaltada a importância da participação de pais na
gestão escolar; fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade;
responsabilização da escola pela prestação de contas; assunção da
competitividade e da lógica do mercado no âmbito escolar. De acordo
com alguns documentos, os gestores devem ser profissionais
qualificados, com formação específica, com poder de decisão, capazes
de organizar o trabalho em equipe e estar em “formação contínua”. Em
função de tais qualificações estes profissionais devem receber
gratificações compensadoras e de acordo com a performance no cargo.
Nesta perspectiva, a profissionalização implica a formação continuada e
também a avaliação permanente dos profissionais da educação, práticas
que a um só tempo informam, formam e conformam os educadores. E,
mesmo, deformam... (SHIROMA; EVANGELISTA, 2004, p. 534-

535).

Prosseguem a análise afirmando que, diante do cenário econômico e político
atual, é possível notar que o papel estratégico na política educacional desempenhado
tanto pela profissionalização, quanto pela gestão são conferidos não apenas ao campo da
docência. Os aspectos intelectuais e políticos – traços indissociáveis dos docentes e dos
gestores – foram reduzidos e limitados. O grande foco dado à eficiência se dissipou por
todas as esferas da sociedade atingindo, inclusive, parte dos pesquisadores do assunto
que priorizam em seus trabalhos sobre a prática docente as abordagens mais técnicas,
em detrimento das abordagens políticas.
Considerações finais
Com as novas demandas impostas pelo gerencialismo, ocorre a inculcação de
novas preocupações, valores e sentimentos nos sujeitos. Fica difícil, principalmente para
os professores e gestores – que tem o papel de dar continuidade ao processo, seja de
maneira reprodutora ou transformadora – tendo em vista que precisam se enquadrar na
lógica atual que é baseada na meritocracia, na competição, na racionalização, na
disciplinarização, no individualismo, na eficiência, na produtividade, no controle, nas
avaliações, na desintelectualização, na inexistência de autonomia, na despolitização e na
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falsa cooperação. As características citadas são as exigidas e que acontecem na prática,
contraditoriamente ao que é decretado na teoria por meio dos documentos oficiais, que
pregam inclusive a gestão democrática que não foi efetivada. E assim, a
performatividade e o gerencialismo seguem deixando suas marcas, de absurdo
empobrecimento do núcleo central didático (MARIN, 2005) considerando que é sobre a
atuação do professor em sala de aula que a principal atenção se volta na
responsabilização do processo.
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PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR: ENTRE A
INSTRUMENTALIZAÇÃO E A FORMAÇÃO PARA O PENSAR
Juarez Bernardino de Oliveira
Supervisor de Ensino na SEE-SP

Resumo
O objetivo do trabalho é analisar as concepções que fundamentam as práticas de
formação de gestores da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) por
meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São
Paulo "Paulo Renato Costa Souza" (EFAP) e do Grupo de Referência (GR) de uma
Diretoria de Ensino da Região Metropolitana de São Paulo no período 2011-2014. Com
o grande aumento na oferta de cursos de formação continuada, sob a responsabilidade
da Secretaria de Educação, faz-se necessário examinar os fundamentos que sustentam as
práticas de formação de educadores na rede pública paulista. Partiu-se da hipótese de
que havia um hiato entre as concepções de formação da EFAP, que reduziu o conceito
de formação a aquisição de técnicas (ao aprender a fazer), e do GR, concebido como
grupo formador local com a função de pesquisar, refletir sobre as práticas escolares e
realizar intervenções. Tomando como referência o conceito de racionalidade
tecnológica de Herbert Marcuse e as noções sobre educação e determinação social do
materialismo histórico dialético, foi realizada a comparação entre as duas vertentes de
formação continuada de gestores na rede pública estadual paulista. Elegeu-se como
corpus documental os relatórios de pesquisa do GR elaborados nos anos de 2012, 2013,
2014 e os boletins eletrônicos de divulgação de cursos da EFAP. Na análise das práticas
de formação do Grupo Referência, foram identificados elementos que indicam a busca
da ruptura com a racionalidade tecnológica que tem marcado e orientado as concepções
de formação da Escola de Formação - EFAP.
Palavras-chave: formação continuada – práticas de formação – formação de
educadores

A teoria materialista de que os homens são produto das
circunstâncias e da educação e de que, portanto, homens modificados
são produto de circunstâncias diferentes e de educação modificada
esquece que as circunstâncias são modificadas precisamente pelos
homens e que o próprio educador precisa ser educado (Teses sobre
Feuerbach, Karl Marx, 1845).

Introdução
A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria de
Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP), por meio do Comunicado CENP de 11 de
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julho de 2011, apresentou o Plano de Formação Continuada de Professores e Gestores
(PFCPG) e criou o Grupo de Referência (GR)i.
Neste trabalho, analisa-se a concepção de formação profissional de educadores
predominante na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores "Paulo
Renato Costa Souza" (EFAP da SEE-SP) e, em contraponto, são apresentadas algumas
ações promovidas pelo Grupo de Referência (Núcleo 8, Polo 4 da Região Metropolitana
de São Paulo) com o intuito de demonstrar como a formação realizada em parceria com
as Diretoria de Ensino pode abrir possibilidades para escapar da instrumentalização que
marca a concepção predominante de formação na SEE-SP.
Parte-se da premissa de que formação não pode ser sinônimo de conformação e
adaptação ao padrão estabelecido. Formar educadores, em uma época de desalento, deve
ser fundamentalmente, uma experiência cujo objetivo é romper com o disciplinamento
do olhar e da sensibilidade, pois é tarefa dos formadores comprometidos com um
projeto de sociedade capaz de romper com o perverso ciclo de distribuição desigual do
conhecimento socialmente valorizado, e, igualmente comprometido com um modelo
societário capaz de distribuir de modo equitativo a riqueza socialmente criada, colaborar
para o desenvolvimento das potencialidades humanas, e não seu disciplinamento
ajustado a uma racionalidade tecnológica.
Calcado nestas convicções, apresenta-se alguns cursos de formação de
educadores promovidos pela EFAP, com o intuito de demonstrar que há uma
racionalidade específica que norteia o trabalho dessa equipe. Em seguida, apresenta-se
algumas ações de formação desenvolvidas na extrema periferia da Região Metropolitana
de São Paulo, nos Municípios de Poá e Itaquaquecetuba, no período de 2012 a 2014,
sob a coordenação do Grupo de Referência.
Na análise das práticas de formação do GR, diferente do que ocorre na proposta
de formação continuada da EFAP, identifica-se a busca da ruptura com a racionalidade
instrumentalista que marca e orienta as práticas da EFAP.
A EFAP e o cardápio formativo: a instrumentalização da prática
Em tempos de fast-food, a SEE-SP criou em 2009 a Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores "Paulo Renato Costa Souza" (EFAP), que integra o
Programa Mais Qualidade na Escola, para oferecer aos educadores e funcionários da
rede pública estadual paulista recheado cardápio de formação continuada que vai de A a
Z.
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À moda das redes de alimentação, a EFAP especializou-se em oferecer farto
cardápio de formação rápida. Há cursos para todos os gostos e finalidades.
Em rápida visita ao sítio dessa escola, é possível localizar indícios substanciais
da concepção da instituição que tem como função auxiliar na promoção de Mais
Qualidade na Escola. Vejamos alguns dos cursos oferecidos:

Quadro 1
Cursos da EFAP*
Ordem alfabética
A
C

Alguns cursos oferecidos entre 2009-2014
A importância do Ensino das operações no Ensino Fundamental I
Aprendiz Comgás
Curso de Prevenção do Corpo de Bombeiros na Escola
Desenvolvimento de habilidades da competência da Leitura e da Escrita com

D

foco nas modalidades da linguagem oral e escrita do Ensino Fundamental
Disseminadores de Educação Fiscal

E
F

Ensino Integral: Formação ao Modelo Pedagógico e ao Modelo de Gestão
Formação Continuada e em Serviço de Professores para o Programa Um
Computador por Aluno

G

Gestão para o Sucesso Escolar

I

Internet Segura. Bom para Você

L

Live@edu - Comunicação e Colaboração na nuvem
M@tmídias - Objetos de Aprendizagem Multimídia para o Ensino de
Matemática

M

MBA Gestão Empreendedora – Educação
Melhor Gestão Melhor Ensino

O

O estudo das operações no Ensino Fundamental I
Para além das operações: geometria, grandezas e medidas
Pilares da Educação Digital
Programa de Desenvolvimento Gerencial e Atualização Profissional
Programa de Formação de Tutores

P
Programa Intel® Educar
Programa Liderança de Gestores de Escolas Públicas
PROINFO - Introdução à Educação Digital
PROINFO - Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TICs
Fonte: http://www.rededosaber.sp.gov.br. Acesso em 23/12/2014.
* Por questão de espaço, não incluímos a totalidade dos cursos oferecidos, contudo, a seleção acima
indica a tendência das formações oferecidas.

ISSN 2177-336X

8858

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

29

Em regra, são cursos rápidos, voltados para o aprender a fazer, concebidos de
modo centralizado e repassado por tutores que se limitam a acompanhar a realização de
tarefas pré-estabelecidas e, quando muito, apontar a inadequação das respostas
apresentadas por destoarem do gabarito pré-determinado.
A divulgação dos cursos da EFAP, em regra, segue o seguinte roteiro:
a) Boletim eletrônico informando o nome do curso, público-alvo, período de
inscrição;
b) Boletim eletrônico de divulgação das regras para inscrição, certificação e
carga horária;
Na divulgação dos cursos, não há nenhuma preocupação em apresentar sua
estrutura, referenciais teóricos que os fundamentam e profissionais responsáveis pela
formação.
Tal omissão é tremendamente reveladora, pois indica a pouca ou nenhuma
relevância depositada em aspectos fundamentais para a qualidade de qualquer curso de
formação, a saber: seus fundamentos e profissionais responsáveis pela elaboração e
acompanhamento. A questão fundamental para a EFAP é certificador em escala
industrial, esvaziando, desse modo, o significado da formação continuada e
desqualificando, no mercado de bens simbólicos, seus próprios certificados.
Os cursos oferecidos no cardápio da EFAP, no melhor estilo aprenda a fazer
toda e qualquer coisa em 10 passos, em sua grande maioria, sustentam e naturalizam
uma engenhosa lógica organizadora das relações sociais, sob o manto da maior
eficiência tecnológica, na qual a técnica passou a ser central, isso em detrimento do
conteúdo. Tal escolha, expressa a força da racionalidade tecnológica como ideologia da
sociedade industrial, como alertava Herbert Marcuse (1973, 1999). De acordo com essa
racionalidade, o indivíduo eficiente é

(...) aquele cujo desempenho consiste numa ação somente enquanto
seja reação adequada às demandas objetivas do aparato, e a liberdade
do indivíduo está confinada à seleção dos meios mais adequados para
alcançar uma meta que ele não determinou. Enquanto o avanço
individual independente de reconhecimento e se consuma no próprio
trabalho, a eficiência é um desempenho recompensado e consumado
apenas em seu valor para o aparato (MARCUSE, 1999, p.78).
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A consequência dessa formação instrumentalizada é a disseminação de um
padrão de individualidade cada vez mais ajustado à marcha da dominação tecnológica
(MARCUSE, 1999, p. 74). Para além do aprender a fazer, os cursos oferecidos pela
EFAP sustentam sofisticado mecanismo de conversão à ordem tecnológica e reforçam
as relações de controle do trabalho que outrora eram predominantemente sustentados
pela hierarquia e ordenamento burocrático do Estado.
Assim, educadores aprendem técnicas de gestão de pessoas, de navegação
segura na internet, de liderança, de observação de sala de aula... Tudo isso, sem jamais
refletir sobre os fundamentos que legitimam e sustentam a ordem das coisas. E, mesmo
quando, seguindo todas as etapas prescritas nos manuais, o resultado da aplicação das
técnicas no cotidiano das escolas públicas da periferia destoa do esperado, o único
questionamento possível é qual etapa não foi observada? Os questionamentos
permanecem nos limites da racionalidade técnica, logo, são incapazes de explicar o
descompasso entre a formação continuada oferecida e os desafios da prática educativa
cotidiana.
Contudo, as crenças advindas da racionalidade tecnológica deparam-se, por
vezes, com a consciência práticaii – que resulta da necessidade de dar respostas aos
problemas concretos do cotidiano; e, nessas circunstâncias, a experiência é capaz de
buscar soluções que rompam, ainda que pontualmente, com a lógica da dominação.
Já no campo da formação de educadores, a possibilidade de promover ações que
destoem da estrutura mental estabelecida, dependerá de algumas variáveis, tais como:
baixo controle central sobre o programa de formação, autonomia relativa dos
profissionais responsáveis pela formação, posição relativa da equipe responsável em seu
campo profissional, relações de força entre os formadores e os formandos na área
educacional etc.iii
Novas possibilidades de formação continuada surgiram com a criação dos
Grupos de Referência e a elaboração, pela CENP, do Plano de Formação Continuada de
Professores e Gestores – PFCPG, em 2011. Estava colocada a possibilidade de
estruturar outras concepções de formação continuada com potencial para ir além da
lógica racionalizadora.

O Plano de Formação Continuada de Professores e Gestores
A extinta CENP apresentou em 2011 o Plano de Formação Continuada de
Professores e Gestores (PFCPG) que tinha, dentre suas premissas, a convicção de que a

ISSN 2177-336X

8860

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

31

transformação das práticas escolares envolvia a reflexão sobre as concepções, princípios
e métodos de gestão, currículo prescrito e currículo em ação, além do respeito à cultura
organizacional das instituições do sistema de ensino, comunidade escolar e seus
profissionais (CENP, 2011).
Distante da lógica instrumentalista, o Plano estabeleceu como objetivo:

Desenvolver um trabalho sistemático com todos os envolvidos no
processo de formação, com a finalidade de discutir a gestão em seus
aspectos teóricos, fundamentos legais e práticas de gestão. A reflexão
a ser desenvolvida terá como centralidade as atividades realizadas
pelos gestores nas Diretorias de Ensino e Escolas, enfocando a
organização do trabalho e o seu envolvimento com a atividade
cotidiana dos professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
(CENP, 2011)

Há, no objetivo acima descrito, claro distanciamento com a lógica do ensinar a
fazer. O foco privilegiado, nesse caso, é refletir e teorizar a prática. Estabelecer
distanciamento analítico das ações produzidas no cotidiano de trabalho de modo à
desnaturalizá-lo.
Tal empreitada ficaria sob a responsabilidade, nas 91 diretorias regionais de
ensinoiv, de alguns supervisores de ensino, diretores de escola e professores
coordenadores do ensino fundamental e médio, ou seja, dos membros do grupo de
referênciav.
Assim, a EFAP continuou a ter função relevante na formação continuada,
contudo, coube ao GR promover estudos e formação local por meio de cursos,
orientação técnica, seminários, entre outros, transformando-se, desse modo, em
importante instrumento regional para estudos das realidades e formação dos educadores.
Em consonância com o PFCPG, o GR Itaquaquecetuba desenvolveu ações que
buscavam garantir as premissas estabelecidas no Plano, bem como tentou romper com a
lógica instrumentalista que sustentava a concepção de formação oferecida pela EFAP.

Ações de formação regional: refletindo e teorizando a prática
Consciente de que todas as pessoas possuem uma concepção sobre o seu mundo
e suas relações, ou como afirmava Gramsci, que
(...) todos os homens são “filósofos”, definindo os limites e
características desta “filosofia espontânea” peculiar a “todo o mundo”,
isto é, da filosofia que está contida: 1) na própria linguagem; (...) 2) no
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senso comum ou no bom-senso; 3) na religião popular (...)
(GRAMSCI, 1987, p.11)

O desafio enfrentado pelo GR foi compreender a filosofia contida nas práticas
escolares para discuti-las com os educadores. Nesse debate, o GR tomou para si a
inquietação gramsciana:
(...) é preferível “pensar” sem disto ter consciência crítica, de uma
maneira desagregada e ocasional, isto é, “participar” de uma
concepção do mundo “imposta” mecanicamente pelo ambiente
exterior, ou seja, por um dos vários grupos sociais nos quais todos
estão automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo
consciente (...) ou é preferível elaborar a própria concepção do mundo
de uma maneira crítica e consciente e, portanto, em ligação com este
trabalho próprio do cérebro, escolher a própria esfera ativamente na
produção da história do mundo, ser o guia de si mesmo e não aceitar
do exterior, passiva e servilmente, a marca da própria personalidade?
(GRAMSCI, 1987, p.11)

Perceber a quais concepções pertencem nossas práticas desagregadas é o
primeiro passo para compreender, como afirmava Marx, “que as circunstâncias são
modificadas precisamente pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado”
(MARX, s/d).
Nesse processo de educar-se coletivamente, o GR privilegiou no período 20122014 trazer para centro da análise as práticas de gestão escolar por meio das seguintes
ações:
a) Seminários
Foram promovidos três seminários entre 2012 e 2014 que se mostraram como
momentos privilegiados para a sistematização, reflexão e discussão das práticas
escolares.
Nos três encontros discutiu-se, respectivamente, práticas de gestão escolar,
comunicação e gestão escolar e práticas para a construção de uma escola pública de
qualidade.
Cada edição contou com a média de 120 especialistas em educação (entre
diretores de escola, professores coordenadores e supervisores de ensino).
A seleção das comunicações elaboradas pelas escolas era de responsabilidade do
GR que se incumbia de acompanhar, debater e orientar os gestores, docentes e
convidados. Sistematizados os materiais, cada unidade escolar expunha suas
concepções, práticas e reflexões.
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Emergiram das explanações, diferentes concepções de organização do trabalho
escolar e dos caminhos para a construção de uma escola pública de qualidade que foi
debatido pelos participantes, contudo o principal mérito dessa concepção de formação
continuada foi sua proposta de subverter a ordem do processo de construção e
organização das práticas educativas ao deixar de ser elaborada somente com base em
roteiros prescritos emanadas de órgãos centrais ou regionais; ao contrário, os encontros
debateram as possíveis soluções encontradas pelos educadores para enfrentar o desafio
de organização de instituições escolares em regiões periféricas de uma grande
metrópole. Além disso, criou-se uma rede de discussão entre as escolas.
b) A pesquisa
No período 2013/2014 o GR desenvolveu pesquisa de acompanhamento e
orientação das equipes de gestores em três escolas com o objetivo de verificar se havia
relação direta entre duas variáveis: bom desempenho escolar e articulação/organização
da equipe gestora. Tinha-se como hipótese que a variável capacidade de
organização/articulação

da equipe

gestora

era

fator preponderante para os

resultados/desempenho das instituições de ensino nas avaliações externas.
Com base no desempenho no SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo), foram selecionadas três escolas da Diretoria de Ensino
(escolas A, B e C) na seguinte conformidade: escola com bom desempenho A
(entendida como instituição que atingia as metas estabelecidas pela SEE-SP), escola
emergente (unidade escolar com baixo rendimento, mas seus indicadores demonstravam
melhora progressiva) B e escola remanescente (instituição que mantinha baixo
rendimento) C vi.
Em visita às escolas selecionadas, o GR entrevistou os gestores, acompanhou
reuniões de trabalho, leu as atas e registros das reuniões e traçou o perfil de cada equipe.
Dentre os dados mais relevantes, pode-se destacar a categoria experiência profissional,
no caso dos diretores:
Quadro 2
Tempo de permanência no cargo de diretor de escola
Desempenho no SARESP
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Escola A

Bom desempenho

11 anos

Escola B

Emergente

4 anos
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Escola C

Remanescente

2 meses

Elaboração do autor. Fonte: Relatório de pesquisa-ação do GR da Diretoria de Ensino da Região de
Itaquaquecetuba-SP.

Enquanto as escolas A e B mantinham equipes gestoras relativamente estáveis,
a equipe da escola C passou por diferentes composições ao longo dos últimos anos.
Este primeiro dado indicava a confirmação da hipótese inicial do GR, pois a
formação de equipes relativamente estáveis parecia favorecer a articulação dos gestores
e, em consequência, melhorar o trabalho e o desempenho da instituição de ensino. Mas,
havia outros dados que deviam ser observados antes de qualquer conclusão.
Outro aspecto verificado foi a periodicidade das reuniões de trabalho das
equipes gestoras.
Quadro 3
Frequência das reuniões de trabalho da equipe gestora
Desempenho no SARESP

Periodicidade das reuniões

Escola A

Bom desempenho

Não ocorriam regularmente

Escola B

Emergente

Semanal

Escola C

Remanescente

Não ocorriam regularmente

Elaboração do autor. Fonte: Relatório de pesquisa-ação do GR da Diretoria de Ensino da Região de
Itaquaquecetuba-SP.

A reunião da equipe gestora que, em tese, deveria ser o principal momento de
discussão e organização das ações coletivas nas instituições de ensino, não ocorriam
com regularidade nas escolas A e C. Esperava-se que esta prática estivesse enraizada na
escola de melhor desempenho, mas o que se verificou foi que apenas a escola emergente
mantinha eficiente canal de discussão e reflexão coletiva das práticas escolares.
Tomando como critério o reconhecimento pela equipe escolar do poder de
liderança do diretor, o GR verificou a percepção predominante na escola sobre a figura
do diretor e constatou:
Quadro 4
Reconhecimento da capacidade de liderança do diretor da escola
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Percepção de liderança

Escola A

Bom desempenho

Vulnerável

Escola B

Emergente

Reconhecida
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Escola C

Remanescente

Em construção

Elaboração do autor. Fonte: Relatório de pesquisa-ação do GR da Diretoria de Ensino da Região de
Itaquaquecetuba-SP.

Os dados coletados pelo GR sugerem baixa relação entre articulação
administrativa da equipe gestora e desempenho escolar nas escolas estudadas,
contrariando, ao menos inicialmente, a hipótese levantada. Contudo, novos estudos
devem ser elaborados com o intuito de aprofundar os indícios encontrados na presente
pesquisa. Mas, os resultados encontrados serviram de alerta para o GR ampliar suas
hipóteses sobre variáveis que envolvem desempenho escolar.
As informações coletadas serviram de base para estudos posteriores do GR e
foram apresentados em seminário para todas as escolas da Diretoria de Ensino.
Entretanto, a principal contribuição da pesquisa, realizada diretamente pelos
educadores, foi modificar a percepção dos pesquisadores, que, tiveram a oportunidade
de testar hipóteses e ideias tidas como verdades consolidadas e questionar suas
concepções sobre a formação e prática profissional.
Considerações finais
A possibilidade de realizar pesquisas, relatórios, análises e testar as próprias
hipóteses, mostrou-se como oportunidade singular na formação dos profissionais
envolvidos no GR. Formular hipótese, elaborar problemas, construir instrumentos para
coleta de informações, ir a campo observar as práticas escolares e realizar registros,
exigiu horas de estudo, definição de referenciais teóricos e preparo de toda a equipe,
colocando profissionais habituados com os ritos administrativos e as formações em
trabalho pré-fabricadas em condições de realizar escolhas refletidas.
Não é possível negar que a força avassaladora do ininterrupto processo de
inculcação da concepção de formação instrumentalista, predominante na SEE-SP, não
continue presente nas práticas do GR, contudo, o projeto mostrou potencial para iniciar
a ruptura com a lógica instrumentalista e alienante que tem predominado na concepção
de formação profissional oferecida pela SEE-SP por quase duas décadas.
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Notas:

i

O Grupo de Referência passou por diferentes composições internas no período 2011-2014, mas sempre
foi basicamente composto por representantes da Supervisão de Ensino, Direção Escolar, Coordenação
Pedagógica e Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, todos profissionais lotados em órgãos regionais
ou nas escolas da rede.
ii
Para um debate sobre consciência teórica e prática ver Antônio Gramsci. Concepção dialética da
história (1987).
iii
Para discutir a noção de campo e relações de força ver Pierre Bourdieu. Razões práticas: sobre a teoria
da ação (2011) e O poder simbólico (2007).
iv
Órgão intermediário entre a Secretaria de Estado da Educação e as escolas. As diretorias de ensino
estão distribuídas em 91 regiões do estado de São Paulo.
v
Dividido em núcleos e polos, na seguinte conformidade:
* Na grande São Paulo:
POLO 01: Núcleo 01: Centro Oeste; Norte 1/Núcleo 02: Centro; Norte 2;
POLO 02: Núcleo 03: Leste 1; Leste 4; Leste 5; Núcleo 04: Leste 2; Leste 3;
POLO 03: Núcleo 05: Centro Sul; Sul 1; Núcleo 06: Sul 2; Sul 3
POLO 04: Núcleo 07: Guarulhos Norte; Guarulhos Sul; Núcleo 08: Itaquaquecetuba; Mogi das Cruzes;
Suzano;
POLO 05: Núcleo 09: Diadema; São Bernardo; Núcleo 10: Mauá; Santo André
POLO 06: Núcleo 11: Caieiras; Carapicuíba; Itapevi; Núcleo 12: Itapecerica da Serra; Osasco; Taboão da
Serra;
* Na Coordenadoria de Ensino do Interior (CEI):
POLO 01: Núcleo 01: Andradina; Araçatuba; Birigui; Fernandópolis; Jales; Penápolis; Votuporanga
POLO 02: Núcleo 02: Araraquara; Jaboticabal; Pirassununga; Ribeirão Preto; Núcleo 03: Franca; São
Carlos; Sertãozinho; São Joaquim da Barra;
POLO 03: Núcleo 04: Adamantina; Assis; Mirante do Paranapanema; Ourinhos; Presidente Prudente;
Santo Anastácio; Tupã;
POLO 04: Núcleo 05: Apiaí; Itararé; Itapeva; Itapetininga; Núcleo 06: Itu; São Roque; Sorocaba;
Votorantim;
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POLO 05: Núcleo 07: Americana; Campinas Leste; Capivari; Limeira; Núcleo 08: Bragança Paulista;
Campinas Oeste; Jundiaí; Núcleo 09: Mogi Mirim; Piracicaba; Sumaré; São João da Boa Vista
POLO 06: Núcleo 10: Miracatu; Registro; Santos; São Vicente;
POLO 07: Núcleo 11: Guaratinguetá; Pindamonhangaba; Taubaté; Núcleo 12: Caraguatatuba; Jacareí;
São José dos Campos;
POLO 08: Núcleo 13: Barretos; Catanduva; José Bonifácio; São José do Rio Preto; Taquaritinga
POLO 09: Núcleo 14: Bauru; Botucatu; Jaú; Núcleo 15: Avaré; Lins; Marília; Piraju
(Comunicado CENP de 11/07/2011)
vi
A SEE-SP, com base nos resultados do SARESP, passou a identificar as escolas com elevado número de
alunos com baixo desempenho em Língua Portuguesa e/ou Matemática como escola prioritária. As
instituições classificadas como prioritárias foram ainda divididas em três categorias: nova (instituição
que ingressou no ano da avaliação na condição de prioritária), emergente (instituição que reduziu o
percentual de alunos com baixo desempenho) ou remanescente (instituição que manteve o percentual
de alunos com baixo desempenho dentro da média de corte).
A escola é classificada como prioritária quando o percentual de alunos considerados com aprendizagem
insuficiente atinge uma das seguintes notas de corte:
Port. Mat.
Ensino Fundamental – anos iniciais 40% 50%
Ensino Fundamental – anos finais
37% 46%
Ensino Médio
54% 74%
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REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR
Este painel discute a formação continuada de professores direcionada aos docentes do
ensino superior e àqueles que exercem a docência na educação básica, mais
especificamente, no tempo integral escolar. O primeiro artigo aborda o desenvolvimento
profissional na docência do ensino superior. Sistematiza resultados de uma pesquisa
exploratória realizada pelo projeto de Iniciação Científica denominado
Desenvolvimento Profissional na Educação Superior: o caso dos professores efetivos do
Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí, de Floriano (PI), que se
desenrolou entre 2014 e 2015. Realizamos uma seleção da produção bibliográfica
recente sobre o tema e elencamos alguns aspectos essenciais na docência universitária, a
exemplo da formação continuada dos professores universitários e da
corresponsabilidade a ser assumida pelas instituições universitárias no processo
formativo de seu quadro docente. Direcionando-nos para a formação continuada voltada
para professores da educação básica, seguem o segundo e o terceiro estudo deste painel,
respectivamente. O segundo artigo se propôs a apresentar a organização e o
desenvolvimento do Curso de Aperfeiçoamento Proposta Curricular e Metodologias na
Educação Integral (semipresencial) a partir das experiências e reflexões da equipe
coordenadora. Tal curso foi ofertado pelo Departamento de Educação da Universidade
Federal de Viçosa, entre 2013 e 2014, a professores de escolas públicas que,
preferencialmente, estivessem trabalhando em escolas que oferecem o tempo integral
escolar. Quanto ao terceiro artigo, sintetiza resultados de uma pesquisa realizada com
professores de escolas públicas inscritos no Curso de Aperfeiçoamento “Proposta
Curricular e Metodologias na Educação Integral”, objeto de análise do segundo estudo
apresentado neste painel. Objetivou investigar como professores que atuam no
desenvolvimento do Projeto Educação em Tempo Integral, da Secretaria de Educação
do Estado de Minas Gerais e discentes do referido curso de aperfeiçoamento, percebem
o tempo integral e a formação continuada direcionada para a atuação docente em
propostas de ampliação da jornada escolar.
Palavras-chave: Formação continuada; Desenvolvimento profissional docente;
Educação básica em tempo integral.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR:
ACHADOS DE UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
Valdeney Lima da Costa
Doutorando em Educação ∕ UNIRIO-RJ
Professor na Universidade Estadual do Piauí
Resumo: O presente texto sistematiza resultados de uma pesquisa exploratória realizada
pelo projeto de Iniciação Científica (IC) - edital PIBIC 2014 ∕ 2015, denominado Desenvolvimento Profissional na Educação Superior: o caso dos professores efetivos do
Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), de Floriano, sul do
estado. Esta investigação se desenrolou durante o segundo semestre de 2014 e primeiro
semestre de 2015. Nesse sentido, nossos questionamentos foram: O que nos dizem as
produções bibliográficas sobre os desafios no desenvolvimento profissional docente?
Qual proposta formativa recebem os professores iniciantes da UESPI? Para responder
essas questões, assim como para alcançar os objetivos traçados, realizamos como
percurso metodológico a pesquisa bibliográfica, baseada em livros e artigos que
versassem sobre a temática. O corpus bibliográfico deste estudo baseou-se nas
contribuições de Pimenta e Anastasiou (2002), Imbernón (2010), Masetto (2012,
2012a), D`ávilla (2013), Veiga (2010), Cunha (2009, 2014). Também tomamos como
fonte bibliográfica o folder da programação do I Seminário de Docência Superior,
evento este destinado aos professores ingressantes no quadro permanente da
universidade pública em estudo. Os resultados revelam a relevância e a pertinência do
tema nos estudos sobre a pedagogia universitária. Um dos pontos que se destacam na
discussão diz respeito à defesa pela formação pedagógica do professor universitário.
Outra questão também discutida é corresponsabilidade das instituições de educação
superior na formação continuada de seus professores. Apontamos baseado em autores,
que cabe à instituição universitária a proposição de ações que favoreceram a
profissionalização de seu corpo docente. A formação deve ser a base no
desenvolvimento profissional do professor (universitário). Esta formação, conforme
discutido, deve ser pautada em diferentes saberes e aprendizagem de modo a
fundamentar reflexões e práticas dos docentes que atuaram no contexto da universidade
pública.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional; formação docente; educação superior.

Introdução
O presente texto sistematiza resultados de uma pesquisa exploratória
realizada pelo projeto de Iniciação Científica (IC) denominado - Desenvolvimento
Profissional na Educação Superior: o caso dos professores efetivos do Curso de
Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), de Floriano, sul do estado. Esta
investigação se desenrolou durante o segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de
2015, prazo este estipulado no edital de bolsas PIBIC/UESPI 2014/2015. O recorte
dessa investigação além de atender a perspectiva de viabilidade e do aprofundamento
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teórico-metodológico, buscava corresponder a experiência vivida pelo pesquisador, que,
no momento da escrita do projeto, exercia simultaneamente funções de docência e
coordenação de curso regular nesta instituição de ensino.
Como docente recém-ingresso nesta universidade, despertou-me o interesse
na discussão sobre o desenvolvimento profissional dos professores da educação
superior, particularmente os que atuavam efetivamente no Curso de Pedagogia.
Importante ressaltar neste ensejo, que nosso olhar estava voltado para a
realidade de uma universidade pública estadual situada fora de uma capital. Embora a
atenção específica, sabíamos que traços da realidade em que estávamos inseridos eram
comuns aos demais campi universitários situados no interior piauiense. No contexto da
pesquisa questões como carência de professores efetivos, acúmulo de disciplinas pelos
docentes, precariedade das instalações físicas das unidades, inexistência de espaços
formativos para os docentes eram aspectos desafiadores em nosso ambiente de trabalho.
Como sabemos, a questão da formação (inicial e continuada) dos
professores tem sido objeto de atenção de estudiosos brasileiros e estrangeiros.
Diversos estudos tem se ocupado da discussão acerca do desenvolvimento profissional
docente, em particular, daqueles que atuam e/ou irão atuar na educação básica.
Em se tratando de educação superior, D'Ávila (2013), afirma que a docência
universitária, empregada também como pedagogia universitária ou docência no ensino
superior, tem se configurado nos últimos anos, um campo fértil para novos estudos e
investigações, especialmente no campo da Didática.
Dos problemas de concepção epistemológica à problemas
metodológicos na sala de aula, a questão central é que os professores
universitários, em geral, no Brasil como alhures, não tiveram o devido
preparo pedagógico para a assunção de uma sala de aula. Em maioria,
provêm de outras áreas de conhecimento ou áreas profissionais, e via
de regra, assumem a sala de aula sem que tenham tido qualquer
imersão anterior no campo pedagógico. (ibidem, p.19).

Já Cunha (2014) destaca a urgência em se refletir sobre a formação de
docentes e sobre as dinâmicas que os professores universitários, especialmente os
iniciantes, experimentam para desenvolver seus saberes. Pensando na questão do
desenvolvimento profissional, a autora reconhece neste distintas possibilidades.
Entretanto, defende que um conceito de formação precisa estar no bojo das propostas.
Feita essa apresentação, esclarecemos que este texto expõe inicialmente a
problematização do estudo, questionamentos e seus objetivos. Prossegue com os
achados do estudo exploratório e, finaliza com considerações acerca do tema discutido.

ISSN 2177-336X

8870

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

1 Contextualizando o estudo
Como se sabe, a formação dos professores universitários inicia-se nos
programas de mestrado e doutorado, que por sua vez, oferecem a titulação exigida para
o exercício da profissão, conforme preconiza o Art.66 da Lei 9.394∕ 96. Acontece que a
forma como são organizados, os programas de pós-graduação no Brasil geralmente não
oferece condições para formar pedagogicamente o profissional que vai exercer a
docência no magistério superior. Em vários programas de pós-graduação stricto sensu
quase sempre é a formação para a pesquisa que obtém primazia na formação stricto
sensu, relativizando a preparação para a docência universitária.
Concluído o Curso de Mestrado, por exemplo, alguns mestres, quando não
estão exercendo a profissão docente, mesmo com vínculo temporário, buscam inserção
profissional em concursos para o magistério superior em instituições públicas e
privadas. Os que conseguem entrar na academia, por vezes se deparam com muitos
obstáculos que afrontam sua profissionalização, a saber: carga horária intensiva,
condições precárias de trabalho, isolamento relacional, inexistência de espaços de
formação e discussão no ambiente de trabalho, falta de apoio da instituição de ensino
para a valorização da formação docente, entre outros.
Tais empecilhos na atividade profissional do professor universitário põe em
risco não apenas a qualidade do seu trabalho pedagógico, como também afeta seu
desenvolvimento profissional. A intensa carga horária de atividades de ensino, por
exemplo, suga o tempo do professor, que ocupado com quatro e mesmo cinco
disciplinas, em alguns casos, em diferentes cursos de graduação, dispõe de poucos
momentos para o estudo, planejamento e a avaliação de seu próprio trabalho.
Em alguns casos, é na assunção de cargos técnicos (coordenação, direção,
chefias de departamentos) que certos docentes universitários de campi situados fora da
capital vislumbram a oportunidade para promoverem seu desenvolvimento profissional.
O problema é que na medida em que ocupam tais cargos, dadas as demandas de tarefas
administrativas e o tempo de dedicação que estas exigem, esses professores reduzem
ainda mais suas chances de investirem em sua formação.
A despeito da questão, Imbernón (2010, p.21) afirma que “(...) o professor e
as condições de trabalho em que exerce sua profissão são o núcleo fundamental na
inovação nas instituições educativas; mas talvez o problema não esteja apenas nos
sujeitos docentes, e sim nos processos políticos, sociais e políticos" (grifos do autor).
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Outro aspecto desafiador na docência universitária consiste na insuficiência
de espaços de formação e/ou discussão para o desenvolvimento profissional dos
docentes. Quase sempre são nas reuniões de colegiado de curso, conselho ou em
semanas universitárias (quando essas existem) que se visualizam oportunidades para a
troca de experiências formativas. No entanto, a maioria desses encontros toca mais nas
questões administrativas do que em assuntos relativos à formação e ao desenvolvimento
profissional dos professores da instituição universitária.
Nesse sentido, faz-se oportuna a formulação de uma política interna de
formação e não de informação profissional dos docentes universitários. A participação
em simpósios, congressos, cursos e palestras possibilita não só a atualização como
também cria condições e estimula a produção científica do próprio professor, que
deveria estar naturalmente interessado em sua educação permanente. Abrir espaço para
o desenvolvimento dessas tarefas, portanto, deve ser empreitada da qual a universidade,
seja ela pública ou privada, não pode se omitir sob pena de transformar-se em uma
instituição esvaziada de seus objetivos mais pertinentes. (VASCONCELOS, 2009, p.3).
Diante do cenário exposto, era intenção nossa, no projeto de IC, buscar
respostas aos seguintes questionamentos: De que maneira os professores efetivos do
Curso de Pedagogia buscam o desenvolvimento profissional? Quais espaços, momentos
de formação existem para o aprimoramento profissional destes professores? Que ações
são encaminhadas pela Universidade para o fortalecimento/desenvolvimento da
profissionalização de seu quadro docente?
Nosso objetivo cerne era, portanto, investigar o desenvolvimento
profissional do ensino superior, estabelecendo como recorte de estudo os professores
efetivos do Curso de Pedagogia do Campus Drª. Josefina Demes, em Floriano,
entretanto, dificuldades relacionadas ao acúmulo de atividades de ensino e
administrativas do proponente do projeto, constituíram aspectos motivadores para o
redirecionamento do estudo, sem desconsiderar o prazo recomendado para a realização
da pesquisa: 1 (um) ano. Chegamos a conclusão de que o tempo e o recursos humanos
que disponhamos, não seria suficientes para o atendimento da proposta da pesquisa.
Em suma, com as alterações feitas no projeto, nos propormos a realizar um
levantamento da produção bibliográfica acerca do tema em questão. Nesse sentido,
nosso questionamento passou a ser: O que nos dizem as recentes produções
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bibliográficas sobre os desafios no desenvolvimento profissional do docente
universitário? Qual proposta formativa recebem os professores iniciantes da UESPI?

2 Procedimentos Metodológicos
Como sabemos, a fundamentação de uma pesquisa ancora-se em
conhecimento já produzido, com vistas a renová-lo ou, até mesmo, modifica-lo. No
entanto, essa tarefa exige concentração de esforços do pesquisador em localizar,
garimpar e selecionar fontes relevantes que o auxiliem nas formulações teóricas sobre
suas questões de estudo. Nesse sentido, a escolha do material de pesquisa, combinada
com o referencial teórico adotado, são estratégias importantes para a construção de uma
proposta investigativa consistente e coerente, em termos teórico-metodológicos.
Para responder à problemática desse estudo e suas questões de fundo, assim
como para alcançar os objetivos traçados, realizamos como percurso metodológico a
pesquisa bibliográfica, baseada em livros que versassem sobre a temática.
O corpus bibliográfico deste estudo baseou-se nas contribuições de Pimenta
e Anastasiou(2002), Imbernón(2010), Vasconcelos(2009) , D`ávilla (2013), Veiga
(2010), Cunha (2009, 2014). Também tomamos como fonte bibliográfica o folder da
programação do I Seminário de Docência Superior, evento este realizado nos anos de
2013 e 2014 destinados aos professores ingressantes no quadro permanente da UESPI.
Realizamos, portanto, uma seleção da produção bibliográfica recente sobre
o tema – desenvolvimento profissional docente – com a finalidade de conhecer sobre
problemáticas apontadas pelos autores sobre o tema e subtemas em questão. Nesse
sentido, recorremos às produções consideradas clássicas e aquelas divulgadas em
período recente. Compreendemos desta forma que “a pesquisa bibliográfica pode ter
vários níveis de aprofundamento, mas deve abranger, minimamente, os estudos
clássicos sobre o objeto em questão (ou sobre os termos de sua explicitação) e os
estudos mais atualizados sobre o assunto” (MINAYO, 2013, p.183-184).
Nessa perspectiva, o exercício de localizar as fontes bibliográficas foi
relevante porque permitiu o conhecimento do movimento das reflexões sobre o tema
durante certo espaço-temporal, o que nos possibilitou, também, identificarmos questões
recorrentes no debate sobre os temas. Conforme exporemos adiante, nos estudos sobre o
tema do desenvolvimento profissional docente na educação superior, sobressaem
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aspectos ligados à docência universitária, formação (pedagógica) do professor,
iniciativas de formação pelas instituições de ensino.
Expostas a estratégia utilizada no desenvolvimento do estudo, em seção
seguinte apresentamos os resultados do estudo teórico-bibliográfico realizado.

3 Resultados e Discussão
Conforme já exposto, dadas as circunstâncias temporais e o acúmulo de
atividades pelo professor orientador desta pesquisa, foi necessário rever os objetivos e
procedimentos teórico-metodológicos do projeto de pesquisa apresentado no Programa
de Iniciação Científica (IC), edital 2014/2015. Nesse sentido, optamos por restringir a
pesquisa a uma revisão bibliográfica sobre o tema. Assim, cabe reiterar ao leitor que os
achados da pesquisa em tela são oriundos de uma incursão teórica sobre algumas
produções recentes acerca do tema pesquisado.
Um primeiro ponto que se pode revelar é a atualidade e pertinência do tema
– desenvolvimento profissional - bem como do subtema – formação pedagógica do
professor- conforme apontam estudos de Pimenta & Anastasiou (2002), D'Ávila(2013) e
Veiga (2010), Imbernón (2010), Cunha (2009, 2014), Masetto (2012, 2012a).
Sobre a questão do desenvolvimento profissional do professor, Imbernón
(2010, p.47) nos esclarece que este
(...) pode ser concebido como qualquer intenção sistemática de
melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos profissionais,
com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de
gestão. (...) o desenvolvimento profissional de todo o pessoal docente
de uma instituição educativa integra todos os processos que melhoram
a situação de trabalho, o conhecimento profissional, as habilidades e
atitudes dos trabalhadores, etc.

A formação, portanto, é apenas uma das dimensões integradoras do
desenvolvimento profissional docente. Isso porque a profissão professor aperfeiçoa-se
por diferentes aspectos: a remuneração, as demandas no mundo do trabalho, o clima e as
relações de trabalho nos espaços escolares em que a atividade profissional é exercida, a
promoção funcional, as estruturas hierárquicas, a carreira docente etc., somado à
formação contínua que o indivíduo participa ao longo de sua vida profissional
(IMBERNÓN, 2010).
Embora sendo um dos aspectos do desenvolvimento profissional, a questão
da formação do professor universitário chama atenção de vários estudiosos.
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Pimenta e Anastasiou (2002) advertem que em grande parte das instituições
de ensino superior, não desconsiderando a própria universidade, embora reconhecida a
experiência profissional de seus professores, verifica-se ainda um despreparo e falta de
clareza sobre os processos de ensino aprendizagem nesse nível da educação escolar
brasileira. Ainda segundo as autoras, estes docentes ingressam nos departamentos
acadêmicos, onde recebem as ementas prontas, planejam suas aulas isoladamente,
exercem

suas

atividades

sem

receberem

orientações

acerca

dos

processos

metodológicos do planejamento e avaliação institucionais. E dessa forma, vão
exercendo sua atividade docente desprovidas de uma prática coletiva e reflexiva.
Por força de uma precária formação na área-muitos são doutos em sua
área específica de atuação, mas leigos na área pedagógica- os
profissionais professores (especialistas que se transformam em
professores por obra do destino, ou por acaso), muitos deles,
presumimos por experiência própria, passam a amar a área e a se
dedicar a ela, mas de modo intuitivo. (D'ÁVILLA, 2013, p.22).

O efeito deste despreparo resulta numa lacuna na formação pedagógica de
professores universitários, em particular, daqueles com formação em bacharelado.
Como já se sabe, durante muito tempo compreendeu-se que para ensinar na
Universidade bastava possuir um conhecimento ou saber específico que rendesse
notoriedade pela sociedade. Entretanto, somente em tempo recente é estes professores
perceberam que as atividades de docência, pesquisa, bem como em qualquer outra
profissão, exige habilitação própria, específica e competência pedagógica. (Masetto,
2012, 2012a). O domínio na área pedagógica é, segundo este autor, o ponto mais
deficitário na formação de muitos professores universitários. Estes deveriam alcançar
domínio de pelo menos quatro eixos do processo de ensino-aprendizagem: a)
significado de processo de ensino-aprendizagem; b) o professor como construtor e
gestor do currículo; c) o entendimento da relação docente-discente e discente-discente;
d) a teoria e prática fundamentais da tecnologia educacional.
Para além de saberes específicos e pedagógicos, sabe-se que "a docência, é,
portanto, uma atividade profissional complexa, pois requer saberes diversificados. Isso
significa reconhecer que os saberes que dão sustentação à docência exigem uma
formação profissional numa perspectiva teórica e prática” (VEIGA, 2012, p.20).
Como sabemos, há processos formativos que não consideram os problemas
da prática, da realidade em que este professor está inserido. Ou seja, a formação não
atua nas condições materiais do exercício profissional do sujeito, deslocando a
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prioridade para questões de natureza instrumental, racional e técnica. Tal processo
configura-se não em formação, mas, no que chamamos informação profissional.
Em defesa de outra proposta formação, Imbernón (2010) afirma que esta
"deve apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de modo a lhes
permitir examinar suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas
atitudes etc., realizando um processo constante de autovaliação que oriente seu trabalho.
(p.57-58)". Ainda para este autor, em outro estudo,"a formação distante da prática
docente deveria ser reduzida (...) assim, poderá ser potencializada uma formação mais
ligada a prática e que fomente a autonomia dos professores na gestão de sua própria
formação” (IMBERNÓN, 2010a, p.47).
Ainda sobre a questão da formação, para além da titulação adquirida em
programas de pós-graduação stricto sensu, cabe ao professor investir em sua
qualificação profissional, mediante ações próprias e as que são oferecidas pelas IES.
Cunha (2014) admite algumas ações já realizadas por diversas instituições
direcionadas para a formação de docentes da educação superior. Entretanto, reconhece o
caráter amador das propostas, que, segundo ela, carecem de fundamentação teórica
sobre o sentido da formação, em alguns casos, adotando modelos formativos
tradicionais referenciados na racionalidade técnica.
Em se tratando de Universidade pública, estadual e localizada em unidades
situadas fora da capital, quase não observamos ações concretas e institucionalizadas de
formação docente. As iniciativas quase sempre são pontuais e des(continuadas).
Como se sabe, em geral, quando novos professores adentram na
universidade, aprovados por meio de concurso público, a instituição de ensino busca
oferecer um curso de formação, quase sempre em formato de seminário. Desta feita, a
finalidade é fornecer informações acerca do funcionamento dos setores da unidade, ou
seja, orientar os novos docentes sobre o regime da instituição universitária. Raros são
casos de cursos que vão além do repasse de informações específicas sobre a Instituição
de Educação Superior (IES).
No caso da instituição da UESPI, não diferente das demais, a qualificação
dos professores iniciantes acontece (u) costumeiramente nos chamados Seminários de
Docência Superior. Exemplo disso foi o seminário oferecido pela UESPI em 2012, aos
professores ingressantes no quadro permanente da instituição, com finalidade de
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repassar informações sobre a organização e dinâmica da universidade. Importante
ressaltar que o encontro tinha recomendação exposta no edital do concurso, em 2011.
Denominado - I Seminário Docência no Ensino Superior- a formação
encaminhada tinha por objetivo
Oportunizar aos novos docentes efetivos, atualização e discussão
acerca da organização didático-pedagógica do ensinar e aprender, da
organização administrativa e a acadêmica da UESPI, visando o
aprimoramento do fazer pedagógico e da gestão do ensino superior.
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, 2012).

Organizada para acontecer em dois dias seguidos em cinco campi da
instituição (as unidades sede deste evento localizaram-se nas cidades de Teresina,
Oeiras, Floriano, Bom Jesus e Parnaíba), o referido seminário focalizou os professores
efetivos aprovados no concurso público para magistério superior realizado pela
instituição no ano de 2011. Interessante saber que uma quantidade significativa desses
professores já trabalhavam na própria UESPI, em regime de contratação provisória. Por
outro lado, há que se reconhecer o egresso de profissionais do magistério superior
vindos de outros estados brasileiros, iniciando, portanto, a carreira nesta IES.
De acordo com a programação expressa em folder, o primeiro dia do
seminário foi dedicado a explanações do reitor/ou vice-reitor e dos representantes das
Pró-Reitorias de Ensino e Graduação (PREG), de Pesquisa e Pós-Graduação (PROP), de
Administração (PRAD) e de Planejamento e Finanças (PROPLAN).

Também estava

prevista na abertura a palestra intitulada "A formação Docente e os desafios atuais para
o Ensino Superior", proferida por uma professora " da casa".
O tema da palestra de abertura, a nosso ver, não poderia fugir do atual
contexto vivido pela Universidade Estadual do Piauí, que para continuar existindo
legalmente enquanto tal carência de professores efetivos. Ademais, docentes estes,
comprometidos fidedignamente à instituição, daí a contratação significativa de
profissionais com regime de dedicação exclusiva em várias áreas de conhecimento.
Já o segundo dia, considerado de caráter "mais pedagógico", envolveu os
participantes em três oficinas temáticas, com temas, a saber: 1) Organização do
Trabalho pedagógico na Educação Superior; 2) Avaliação Institucional e dos cursos da
graduação; 3)Uso das TIC'S nos Cursos de Graduação na modalidade regular. A
primeira oficina abordaria os subtemas: a) Identidade do professor da Educação
Superior (saberes da docência); b) O planejamento didático na Educação Superior;
c)Elaboração do Plano de Curso; d)A sala de aula como espaço de formação. À
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segunda tinha como subtema: a) Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior; b)
Experiência de avaliação da UESPI; c)Sistema de avaliação dos cursos de graduação ENADE. A última focalizava as estratégias didáticas e metodológicas na educação
(ensino) à distância.
Conforme se observou na organização do seminário supracitado, parece que
a intenção dos formadores institucionais era possibilitar aos novos professores se
apropriarem de saberes disciplinares e curriculares (TARDIF, 2012), estes por vez,
institucionalizados.
Passada a realização deste seminário, não tivemos outras iniciativas
direcionadas pela universidade, em especial, do Departamento de Assuntos Pedagógicos
(DAP), órgão este que acreditamos ser responsável por empreitadas de natureza
formativo-reflexiva dos professores da própria instituição.
Conforme visto, o seminário sobre docência superior oferecida, em geral,
aos professores iniciantes, muita das vezes, representa uma atividade isolada acabada,
que não possui continuidade em outros momentos. Em verdade, o papel agora é
repassado ao professor, que com esforços próprios, busca sua formação continuada, seja
em congressos, atividades de pesquisa e extensão, dentre outras iniciativas.
Outro aspecto evidenciado nos estudos bibliográficos foi a identificação de
diferentes perfis docentes atuantes na universidade: professores do ensino e professores
pesquisadores. Olhando para nossa realidade, refletimos a presença dessas duas
categorias em nosso meio universitário. Embora não tenhamos feito uma pesquisa
empírica, conversas informais feitas com discentes e coordenadores de curso do
Campus da UESPI de Floriano relatam sobre a coexistência de docentes preocupados
apenas em repassar o conteúdo, as metodologias, as atividades avaliativas e aqueles que
buscam a articulação do ensino com a pesquisa e vice-versa.
Os chamados professores "auleiros" possuem como característica a
limitação de seu espaço de atuação, geralmente circunscrito ao ambiente da sala de aula,
onde o ensino é a única prática realizada. Muitos destes profissionais não se identificam
como docentes universitários, mas, como professores da educação superior. Ou seja,
não reconhecem a pesquisa e a extensão como atividades integrantes de seu fazer
pedagógico na academia. A nosso ver, este aspecto é prejudicial porque como sabemos,
a atividade investigativa associada ao ensino e a extensão formam o tripé da
universidade.
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A pesquisa enquanto atividade formativa precisa ser compreendida e
praticada por mais professores da IES em estudo, sob pena de descaracterizar a própria
instituição. Sabemos que para o cumprimento deste fim é necessário condições e
incentivos por parte da administração acadêmica, bem como dos órgãos de fomento a
pesquisa em nível local e nacional.

Conclusões
Diante de várias problemáticas que assola a educação superior, optamos por
pensar coletivamente a questão da formação e do desenvolvimento profissional docente
como aspecto fundamental para a qualidade da educação universitária.
Nesse texto, apontamos baseado em autores, alguns aspectos essenciais na
docência universitária, a exemplo da formação (continuada) dos professores
universitários e da corresponsabilidade a ser assumida pelas instituições universitárias
no processo formativo de seu quadro docente.
No que tange a questão da formação, compreendemos que mais do que
conhecimento específicos da disciplina/área de formação que se pretende ensinar, a
docência na educação superior exige também a aquisição de saberes pedagógicos para o
exercício da profissão. Saberes esses que "provém da formação docente e do exercício
da docência e dizem respeito às habilidades, conhecimentos e atitudes mobilizados
como respostas às situações do cotidiano escolar” (D´ÁVILA, 2013, p.25).
A formação, assim como outras dimensões do desenvolvimento profissional
docente, precisa além de aperfeiçoar a profissão professor, possibilitando a este o
fortalecimento/assunção de sua identidade, proporcionar reflexos na qualidade do
trabalho educativo por ele praticado.
Também evidenciamos, por meio dos estudos, a defesa de alguns autores de
que cabem as instituições de educação superior a proposição de ações que favoreceram
a profissionalização de seu corpo docente. Nesse sentido, “a existência de uma política
institucional de desenvolvimento profissional dos docentes que atuam na universidade
tem como pressuposto básico a compreensão de que a docência é também ela, objeto de
pesquisa" (VEIGA, 2010, p.21).
Como expusemos, as iniciativas de formação desenvolvidas pelas
instituições universitárias, inclusa a realidade da UESPI, quase sempre se resumem aos
seminários introdutórios direcionados aos docentes ingressantes no magistério superior.
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Faz-se necessário, pois, que a administração da UESPI, em especial seu
departamento de assuntos pedagógicos, projete a médio ou longo prazo uma política de
formação profissional de seu professorado, com vistas a promover a qualidade da
educação oferecida pela própria instituição de ensino, bem como a "formação de seus
membros como cidadãos (seres humanos e sociais) e profissionais competentes”
(MASETTO, 2012, p.14).
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: A EXPERIÊNCIA DE UM
CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL
Rita de Cássia de Souza
Doutora em Educação
Professora na Universidade Federal de Viçosa
Resumo: Este artigo apresenta a organização e o desenvolvimento do curso de
aperfeiçoamento “Proposta curricular e metodologias na educação integral” a partir das
experiências e reflexões da equipe coordenadora. O curso, promovido pela Universidade
Federal de Viçosa entre 2013 e 2014, foi oferecido na modalidade semipresencial e
atendeu ao público alvo: professores de escolas públicas que, preferencialmente,
trabalhassem no tempo integral. O curso envolveu atividades de pesquisa, extensão e
ensino acerca da escola em tempo integral em cidades da região da Zona da Mata Norte
em Minas Gerais, tendo como foco os anos iniciais do ensino fundamental. Em face
dessa proposta de tempo integral, que tem se ampliado mediante experiências
desenvolvidas em diversos estados e municípios do país, é importante considerar que tal
ação implica numa outra forma de organização escolar e, portanto, em novas
metodologias e práticas educativas. Com isso, faz-se necessário ofertar aos professores
da rede pública de ensino, que atuam diretamente na implementação dessa política,
elementos que os permitam reorganizar sua prática educativa, visto que o tempo
ampliado não deve se compor simplesmente por atividades desenvolvidas no âmbito do
currículo básico do ensino regular e sim por atividades que o complementem.
Palavras-chave: Formação continuada; docência na educação básica; tempo integral.
Introdução
Este artigo apresenta algumas reflexões sobre o oferecimento do curso de
aperfeiçoamento “Proposta curricular e metodologias na educação integral” ocorrido na
Universidade Federal de Viçosa entre 2013 e 2014, com recursos da Ação 20RJ da Rede
Nacional de Formação Continuada de Professores (RENAFOR) no âmbito da
SECADI/MEC (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão).
A efetivação de propostas de educação em tempo integral tem sido crescente
nas redes públicas de ensino no Brasil. O Governo Federal possui uma ação que induz e
apoia essa experiência educacional no país, o Programa Mais Educação instituído pela
Portaria Interministerial n. 17/2007. Este Programa integra as ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) e se caracteriza como uma estratégia indutora de
ampliação da jornada escolar (BRASIL, 2009), tendo por objetivo “fomentar a educação
integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades
socioeducativas no contra turno escolar” (MEC, Portaria nº 17, 2007).
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Em Minas Gerais, a proposta governamental de ampliação do tempo escolar
diário foi instituída, no ano de 2005, sob o formato do subprojeto intitulado “Aluno de
Tempo Integral”. Em 2007, esta ação passou por uma ampliação e reformulação em
suas diretrizes, originando o Projeto “Escola de Tempo Integral” e, ao final de 2011, a
proposta foi novamente reformulada passando a ser denominada Projeto “Educação em
Tempo Integral” (PAIVA, 2013). Assim, tendo em vista essa trajetória de nove anos da
oferta do tempo escolar ampliado em algumas escolas estaduais da rede pública de
ensino, vale enfatizar que o Estado de Minas conta com os recursos provenientes do
Programa Mais Educação, desde o ano de 2009 (PAIVA, 2013).
Sendo

assim,

uma

escola

pode

ofertar

educação

integral

sem

necessariamente funcionar em regime de tempo integral. Entretanto, como sustenta
Coelho (2009, p. 93) “com o tempo escolar ampliado, é possível pensar em uma
educação que englobe formação e informação e que compreenda outras atividades – não
somente as conhecidas como atividades escolares – para a construção da cidadania
partícipe e responsável”.
Em face dessa proposta de tempo integral, que tem se ampliado mediante
experiências desenvolvidas em diversos estados e municípios do país, é importante
considerar que tal ação implica numa outra forma de organização escolar e, portanto,
em novas metodologias e práticas educativas. Com isso, faz-se necessário ofertar aos
professores da rede pública de ensino, que atuam diretamente na implementação dessa
política, elementos que os permitam reorganizar sua prática educativa, visto que o
tempo ampliado não deve se compor simplesmente por atividades desenvolvidas no
âmbito do currículo básico do ensino regular e sim por atividades que o complementem.
Nessa perspectiva, a formação continuada dos professores da educação
básica encontra-se entre as prioridades do Ministério da Educação explicitadas no Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE) para garantir educação de qualidade, centrada
no aprendizado do educando. A criação da Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica é uma das respostas a esse
compromisso.
Instituída pelo Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009, a Política Nacional
de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica tem por finalidade
apoiar, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, a formação inicial e continuada dos professores das redes públicas da

ISSN 2177-336X

8882

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

educação básica. Dentre os princípios da política nacional está a formação docente
construída em bases científicas e técnicas sólidas, como compromisso público de
Estado. Pretende o Ministério aumentar o número de professores formados por
instituições públicas de educação superior e garantir um referencial de qualidade para os
cursos de formação inicial e continuada, sintonizando-os às necessidades formativas da
educação básica e aos problemas da sala de aula.
Como estratégia de planejamento do apoio técnico e financeiro aos Estados,
Municípios e Distrito Federal para o alcance dos compromissos postos no PDE, o MEC
instituiu o Plano de Ações Articuladas (PAR), por meio do qual cada uma dessas
instâncias consolida suas demandas, entre elas as ações de formação. Também como
instrumento de planejamento, o MEC definiu o Catálogo de Cursos de Formação
Continuada e criou, em 2012, o PDE Interativo, que possibilitou levantar o interesse dos
professores, por meio da internet, nos cursos de formação oferecidos com base na
demanda identificada no PAR. A partir deste levantamento, foi disponibilizada na
matriz orçamentária da referida Instituição recursos que viabilizaram este curso.
Para a realização das análises, foi utilizado o Projeto do curso elaborado
pela equipe organizadora na UFV, além das reuniões de organização e avaliação do
curso.

Caracterização e experiências do curso oferecido
O curso de aperfeiçoamento foi oferecido na modalidade semipresencial
com 180 horas de duração (destas 32 horas presenciais), na Universidade Federal de
Viçosa entre setembro de 2013 e março de 20141. As inscrições, feitas via internet2,
tiveram cerca de 800 interessados de várias partes do país. Deste grupo, foram
selecionados 200 professores de escolas públicas que comprovassem esta atividade.
Além disso, os inscritos deveriam ter: formação em ensino médio ou superior; estar
atuando, preferencialmente, em escolas de tempo integral da Zona da Mata Norte –
Minas Gerais; ter acesso à internet para realizar as atividades a distância e
disponibilidade para participar dos encontros presenciais na Universidade Federal de
Viçosa. Inscreveram-se no curso 200 professores de 33 cidades, sendo 31 cidades do
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Estado de Minas Gerais, 1 do interior do Espírito Santo e 3 do interior do Rio de
Janeiro.
O curso envolveu atividades de pesquisa, extensão e ensino acerca da escola
em tempo integral em cidades da região da Zona da Mata Norte em Minas Gerais, tendo
como foco os anos iniciais do ensino fundamental. As atividades de pesquisa realizadas
no curso tiveram por objetivo conhecer a realidade das escolas de tempo integral dos
municípios envolvidos no curso, as demandas de seus agentes, especialmente no que
tange ao seu processo formativo; as de extensão visaram articular as atividades
desenvolvidas no ensino superior com as realidades das escolas públicas e o ensino
envolvia o próprio curso de formação continuada de professores.
O propósito deste curso foi trabalhar com e para os professores
desenvolvendo seus potenciais pessoais e profissionais, novas perspectivas de ensinoaprendizagem, envolvendo metodologias e conteúdos nos campos: social, cultural, da
saúde, cidadania, meio ambiente, trabalho, tecnologias, entre outros. A própria estrutura
do curso intentou levar os sujeitos, na medida do possível, a vivenciar novas formas de
aprendizagem, com um currículo interdisciplinar e metodologias que envolvessem a
ludicidade, a criatividade e a participação ativa dos estudantes no seu processo de
aprendizagem. Para isso, usou-se como referência o Programa Mais Educação e a atual
proposta de ampliação da jornada escolar da Secretaria Estadual de Educação de Minas
Gerais, denominada Projeto “Educação em Tempo Integral”. Considerando esses dois
documentos, o presente curso de aperfeiçoamento desenvolveu alguns desses
macrocampos em quatro encontros presenciais e cinco módulos a distância, divididos
em duas fases cada módulo. Os módulos trabalhados foram:
I – Acompanhamento Pedagógico3: na primeira fase, houve maior ênfase em
alfabetização e letramento e, na segunda fase, em atividades matemáticas.
II – Esporte e Lazer4
III – Meio ambiente5
IV- Educação econômica6
V- Educomunicação e cultura digital7
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Nas atividades a distância, cada módulo teve duração de quatro semanas,
dividido em duas quinzenas ou fases de 2 semanas cada. Como se tratava de um curso
de curta duração, optou-se por um segundo momento em que se revisse e ampliasse os
conteúdos e atividades trabalhados para fortalecer este trabalho, com objetivos e
atividades mais elaboradas na segunda fase. Esta estratégia garantiu que os cursistas
dedicassem 1 mês a cada um dos módulos, não de forma continuada, mas retomando
uma fase anterior, o que teve por objetivo aumentar a motivação e o aprofundamento
acerca de cada módulo. Num primeiro momento, foi realizada a primeira fase de cada
módulo e, num segundo momento, a segunda fase dos módulos. Embora as ementas
fossem iguais para a 1º e 2º fase dos módulos, as leituras e as atividades de avaliação
eram distintas.
Embora todo o material fosse disponibilizado via internet, os cursistas
receberam uma apostila para cada módulo do curso, além de um Manual do Cursista
elaborado com o objetivo de explicar o curso, as atividades, formas de avaliação e
outras informações importantes.
Foram realizadas 10 avaliações a distância de 08 pontos cada, totalizando 80
pontos e uma avaliação presencial no último encontro valendo 20 pontos. Esta última
foi um pôster apresentando uma atividade desenvolvida no curso. As avaliações tiveram
por objetivo analisar a compreensão dos cursistas sobre o conteúdo estudado em cada
fase do módulo e sua aplicação. Como todos eram professores, cada avaliação envolveu
atividades práticas que deveriam ser realizadas num período máximo de 2 semanas (que
era a duração de cada fase do módulo) e a descrição e a avaliação destas pelo cursista.
Em cada módulo, o cursista recebia sugestões de atividades a serem
desenvolvidas na escola com seus estudantes e podia ainda criar outra atividade – desde
que fizesse sentido dentro do módulo específico. Como avaliação do módulo, o cursista
deveria enviar um relatório apresentando a atividade realizada, o objetivo desta, como
foi sua organização, qual a participação dos estudantes, os objetivos alcançados, os
problemas enfrentados8, a articulação desta atividade com os textos de referência do
módulo, com a inclusão de fotos ilustrativas. As atividades podiam ser feitas em grupo,
no entanto, todo o relatório tinha que ser individual. Ou seja, os cursistas tinha que ter
objetivos distintos dentro da mesma atividade e avaliar esta aplicação individualmente.
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As avaliações eram corrigidas pelas tutoras, todas elas formadas em
Pedagogia e trabalhando na docência ou gestão de escolas públicas de ensino
fundamental9. Eram, portanto, pessoas que conheciam a realidade dos cursistas, podiam
avaliar as dificuldades e desafios, bem como a originalidade e qualidade dos trabalhos
apresentados.
Consideramos que este foi o ponto alto do curso, já que os cursistas tinham
manifestado, desde o início, que não gostariam de realizar um curso apenas teórico.
Como o curso tinha a intenção de trabalhar metodologias na educação integral,
consideramos importante que, de fato, houvesse mudanças nas atividades de ensino
desenvolvidas por aqueles que realizavam o curso. Embora o período de 15 dias para
planejar, desenvolver e relatar a atividade fosse curto, buscamos encontrar atividades
que pudessem ser feitas neste intervalo de tempo e também sugerir atividades maiores
que os professores pudessem utilizar em outras oportunidades. Os resultados obtidos
com este tipo de avaliação foram bem interessantes e algumas atividades se destacaram
pela sua originalidade e criatividade.
Além das atividades a distância10, foram realizados 4 encontros presenciais
na UFV. O primeiro encontro, intitulado Abertura e seminário sobre a Educação em
Tempo Integral e o Programa Mais Educação11. Neste encontro, foi distribuído um
questionário semiaberto sem nenhum tipo de identificação pessoal aos 196 participantes
e foram devolvidos 145 questionários. Com a análise destes questionários, buscamos
elaborar um curso mais próximo dos anseios dos professores, analisando seus objetivos
e perspectivas ao se inscrever no curso. As informações obtidas serviram para conhecer
o público do curso e orientar ações e atividades a partir das demandas dos cursistas. A
partir da análise dos dados, foram oferecidas oficinas, atividades mais lúdicas e rodas de
conversa envolvendo a participação de todos.
No 2º encontro presencial, Troca de experiências sobre metodologias e
práticas da educação em tempo integral, realizado em 23 de novembro de 2013 houve
uma mesa redonda apresentando algumas pesquisas e experiências de escolas de tempo
integral12 e dez rodas de conversa em que os cursistas foram divididos em grupos com o
objetivo de realizar trocas de experiências, avaliar o início do curso e analisar como foi
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o desenvolvimento dos módulos. Foram também oferecidas as seguintes oficinas e os
cursistas podiam realizar uma, à sua escolha: Jogo dramático em educação em Tempo
Integral: um recurso para (re)pensar a prática docente; O uso do origami no ensino da
geometria: algumas possibilidades; Explorando Comandos e Atividades de Geometria
nos anos Iniciais por meio do Geogebra; Jogos e brincadeiras no Ambiente Escolar;
Educação Ambiental: metodologias e práticas de ensino; Contação de Histórias e a
promoção da pessoa e Como enfrentar a indisciplina na escola.
Temas em educação: conflitos, indisciplina e motivação na escola foi o
tema do 3º encontro presencial, realizado em 01 de fevereiro de 2014. Neste dia, houve
uma palestra da criadora do Programa Golden513 que visa melhorar as relações
interpessoais na escola e um teatro interativo intitulado “Casos de Escola” apresentado
pela professora responsável pelo módulo Educomunicação e cultura digital14, em que
dois especialistas15 discutiram alguns casos fictícios de conflitos com alunos, famílias,
professores e gestores escolares e casos reais que os cursistas apresentavam a partir de
suas vivências e demandas. Na parte da tarde, foram realizadas rodas de conversa
discutindo o tempo integral nas escolas a partir das concepções e experiências dos
cursistas e as seguintes oficinas: Família e escola: uma parceria necessária; Educação
Urbana e Patrimonial: princípios e práticas e Educação Ambiental e Agroecologia.
No último encontro presencial, realizado em 15 de março de 2014,
aconteceu o Fórum: Escola em Tempo Integral: experiências da Zona da Mata Norte de
Minas Gerais com a participação dos cursistas e outros interessados. Neste evento, foi
ministradas as seguintes conferências: Experiências em Escolas de Tempo Integral16
abordando os desafios e sucessos de tais experiências e Experiências e vivências na
formação de professores do Mais Educação17. Houve também a apresentação dos
resultados da pesquisa sobre o perfil e a realidade dos cursistas a partir de um
questionário aplicado no primeiro encontro presencial. Neste evento tanto os cursistas
apresentaram pôsteres (como trabalho final do curso) como aqueles que eram apenas
participantes do Fórum. Os cursistas foram convidados a preencher um questionário
semiaberto sobre sua avaliação a respeito do curso e assistiram a palestra Como obter e
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gerenciar recursos do tempo integral para as escolas18. Finalmente, foram avaliados os
pôsteres apresentados como trabalho final.

Considerações Finais
O oferecimento deste curso foi um desafio para a equipe por vários motivos:
por ser o primeiro a ser oferecido, pela diversidade do grupo, por buscar sempre um
contato com os cursistas, apesar das distâncias. Como se trata de um projeto de
formação continuada de professores construído coletivamente, a participação da equipe
do início até o final das atividades foi fundamental, já que todos estiveram envolvidos
em todas as etapas do processo.
O curso atendeu ao seu público alvo: professores de escolas públicas que,
preferencialmente, trabalhassem no tempo integral, pois estes foram a maioria dos
inscritos. Dos 200 inscritos, 145 o concluíram com êxito, tendo portanto 72,5% de
aprovação. Foi possível perceber a demanda dos professores por este tipo de curso que
lidam frequentemente com novas exigências no trabalho - como a ampliação da jornada
escolar – pois a educação é uma área em transformação e que demanda formação
contínua dos educadores. Além disso, ressaltamos a riqueza de se trabalhar nesta
vertente teórico prática já que as atividades do curso nas escolas eram sempre analisadas
e discutidas coletivamente com outros cursistas e com a equipe nos encontros
presenciais, especialmente nas rodas de conversas.

Referências:
BRASIL, MEC. Portaria Normativa Interministerial n° 17, de 24 de abril de 2007.
Institui o Programa Mais Educação que visa fomentar a educação integral de crianças,
adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades sócio-educativas no contraturno
escolar. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 26 abr. 2007.
BRASIL. Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES no fomento a
programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências.
BRASIL, MEC. Programa Mais Educação: Manual Passo a Passo. Brasília, D.F, 2009.
COELHO, Lígia Martha Coimbra da Costa. História(s) da educação integral. Brasília:
Em Aberto, v.22, n.80, p. 83-96, abr.2009.
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LECLERC, Gesuína de Fátima Elias; MOLL, Jaqueline. Programa Mais Educação:
avanços e desafios para uma estratégia indutora da educação integral e em tempo
integral. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 45, p. 91-110, jul./set. 2012.
MINAS GERAIS. Projeto Estratégico Educação em Tempo Integral. Belo Horizonte,
2013. Disponível em: crv.educacao.mg.gov.br. Acesso em nov. 2013.
PAIVA, F.R. S. Educação em tempo integral: cursos e percursos dos projetos e ações
do governo de Minas Gerais na rede pública do ensino fundamental, no período de 2005
a 2012. Viçosa – MG. Dissertação (Mestrado em Educação). Viçosa: Universidade
Federal de Viçosa, 2013.
PDE. BRASIL. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação
do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime
de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das
famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e
financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.
PROJETO de trabalho pedagógico do curso de aperfeiçoamento: Proposta Curricular e
Metodologias na Educação Integral. Oferta 2013 -2014. Universidade Federal de
Viçosa, 2013. Mimeo.

Notas:
1. As condições para aprovação eram ter frequência em pelo menos 2 dos 4 encontros presenciais e nota
mínima de 60% nos módulos. Participação nos 4 encontros presenciais: 196,176, 160 e 176 cursistas.
Foram reprovados por infrequência 38 inscritos. Aqueles que, no final do curso, tinham frequência
mínima e nota acima de 40 pontos, mas abaixo de 60 tiveram oportunidade de fazer uma prova final. 6
cursistas estavam nesta condição. Destes, 1 não fez a prova final, 2 a fizeram mas não obtiveram pontos
para aprovação e 3 foram aprovados.
2. Para a inscrição e para as atividades a distância foi utilizada a plataforma midiática da UFV “Pvanet”.
A primeira semana do curso foi justamente de ambientação a esta plataforma.
3. Prof. Responsável: Sérgio Domingues.
4. Prof. Responsável: Carlos Roberto Ferreira da Silva.
5. Prof.ª Responsável: Flávia Russo Silva Paiva.
6. Professoras Responsáveis: Luciane Isabel Ramos Martins e Maria Aparecida Duarte Lopes.
7. Prof.ª Responsável: Kátia de Lourdes Fraga.
8. Como se tratava de um curso envolvendo atividades práticas nas escolas, foi previsto um recesso para
as férias (fim de dezembro e no mês de janeiro), pois não seria possível o desenvolvimento de atividades
nas escolas no período de férias escolares.
9. Foram tutoras do curso: Flávia Cristina Pires Vieira, Natália Cristina Lopes, Roberta da Silva, Soraia
Lourenço de Aquino e Vaneza Lopes Freitas.
10. Todas as atividades presenciais e a distância foram possíveis também pelo trabalho de uma equipe
formada por estudantes de curso de Pedagogia e Economia Doméstica da UFV que auxiliaram na
secretaria do curso e no registro e organização dos eventos: Elimara de Oliveira Costa, Grazielli Lopes
Delazari, Jamille Mylena de Freitas Gomes, Juliana Teixeira do Vale Ramos, Leydiane Ribeiro da
Conceição, Monique de Cássia Berto, Núbia Estevam de Assis, Raphaela Maria da Costa e Silva, Raquel
Maria de Oliveira, Regiane Rosa Pereira, Tarcísia Carolina Roberto Silva Andrade e Taynara Aparecida
da Rocha.
11. Neste evento, foi realizada uma conferência com o Gerente do Tempo Integral na Secretaria da
Educação do Estado de Minas Gerais, Gustavo Nominato Marques.
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12. A Profa. Ms. Flávia Russo Silva Paiva ministrou a conferência Educação integral e(m) tempo integral:
perspectivas e desafios no cenário educacional brasileiro e a Mestranda na UFSJ (Universidade Federal
de São João del Rey), Saraa César Mol ministrou a conferência Educação Integral: e o tempo com isso?
13. Maria José Lera Rodriguez é professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Sevilha na
Espanha e uma das criadoras do Programa Golden5, desenvolvido em vários países com o objetivo de
melhorar as relações interpessoais na escola. Ela esteve em Viçosa visitando várias escolas e ministrando
palestras sobre como evitar a violência e o bullying a partir de uma perspectiva positiva do aluno, suas
potencialidades e perspectivas.
14. Kátia de Lourdes Fraga (Mestre e Professora do Departamento de Comunicação na UFV).
15. Sérgio Domingues (Psicólogo, Mestre em Educação e Professor do curso de Psicologia na Univiçosa)
e Luciano Campos da Silva (Pedagogo, Doutor em Educação e Professor do Departamento de Educação
na Universidade Federal de Ouro Preto).
16. Gesuína de Fátima Elias Leclerc é Analista Técnica de Políticas Sociais, da Carreira de
desenvolvimento de políticas sociais do Ministério do Planejamento, com lotação no Ministério da
Educação.
17. Ministrada pelo Dr. Paulo Henrique de Queiroz Nogueira é professor da Faculdade de Educação na
UFMG.
18. Feita pelo Gerente do Tempo Integral na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, Gustavo
Nominato Marques.
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PERCEPÇÕES DO TEMPO INTEGRAL E DA FORMAÇÃO CONTINUADA
DE PROFESSORES ATUANTES NA JORNADA AMPLIADA
Flávia Russo Silva Paiva
Doutoranda em Educação/
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Resumo: O presente artigo sintetiza resultados de uma pesquisa realizada com
professores de escolas públicas inscritos no Curso de Aperfeiçoamento “Proposta
Curricular e Metodologias na Educação Integral”, o qual foi oferecido pelo
Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, no período de setembro
de 2013 a março de 2014. O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar como
professores que atuam no desenvolvimento do Projeto “Educação em Tempo Integral”,
da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE/MG), discentes do referido
curso, percebem o tempo integral e a formação continuada direcionada para a atuação
docente em propostas de ampliação da jornada escolar. Metodologicamente, a pesquisa
orientou-se pela abordagem qualitativa e valemo-nos da entrevista com roteiro
semiestruturado como instrumento para coleta de informações. As entrevistas foram
formalizadas com um total de 07 professoras, as quais se encontravam, no momento,
atuando como docentes da educação em tempo integral. Para analisar as informações
obtidas, recorremos à metodologia de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO,
2007). Os resultados deste estudo nos possibilita destacar duas percepções do tempo
integral no entendimento das docentes: como possibilidade de evitar a permanência de
crianças na rua e como possibilidade de ofertar acompanhamento pedagógico aos
educandos. Quanto aos cursos de formação continuada sobre o tempo integral,
verificamos que estes possuem uma boa aceitação por parte das professoras, que estas
percebem tais cursos como oportunidade de compreenderem a proposta educacional da
ampliação do tempo escolar e anseiam que estes privilegiem práticas pedagógicas.
Chamou-nos a atenção alguns aspectos destacados pelas professoras quanto aos desafios
do tempo integral nas escolas públicas, a saber, a carência de espaços no interior das
escolas para realizarem atividades com os educandos e a complexidade da questão de
ter que utilizar de espaços extraescolares para desenvolver atividades com os alunos.
Palavras-chave: Formação continuada; docência na educação básica; ampliação da
jornada escolar.
Introdução
A educação integral e o tempo integral são temáticas recorrentes na história
da educação brasileira e no cenário atual ganharam relevância nas discussões
educacionais, principalmente devido ao aumento, nas últimas décadas, de experiências
de ampliação da jornada escolar de iniciativas tanto dos âmbitos estadual e municipal,
quanto federal. Geralmente, os discursos sobre o tempo integral utilizam da expressão
educação integral considerando que tais terminologias são sinônimas. No entanto,
sabemos que, embora semelhantes, tais expressões possuem significados distintos, pois,
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“o fato de ofertar uma educação em tempo integral não implica necessariamente o
oferecimento de uma educação integral” (PAIVA, 2013, p. 1).
Por educação integral podemos compreender, de modo geral, que a
terminologia indica uma formação ampla para o indivíduo, considerando-o em sua
condição multidimensional (COELHO, 2009). Nessa perspectiva, essa educação mais
ampla, mais completa, é aquela que contempla os diferentes aspectos em que os sujeitos
podem se desenvolver, a saber, o âmbito cognitivo, físico, estético, ético, afetivo e
cultural, dentre outros. Contudo, existem diferentes concepções em relação a essa
educação mais completa, vinculadas a visões sociais de mundo diferentes, fazendo com
que essa temática, no contexto acadêmico, desenvolva-se em um campo de disputa.
Quanto ao tempo integral, consiste em uma terminologia já definida pela
legislação educacional, mais especificamente pelo Decreto n. 6.253/2007, em seu artigo
4°, como a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, em que o
educando permanece na escola ou em atividades escolares. E, diante dessa definição
legal, compreendemos que a expressão jornada ampliada refere-se a um período
superior a quatro horas diárias. De modo que, em termos quantitativos, inferimos que a
definição de jornada ampliada abarca a de tempo integral (PAIVA, 2013).
Retomando a discussão sobre a polissemia existente em relação à expressão
educação integral, podemos considerar que situação semelhante ocorre com o conceito
de formação continuada, que compreende diversas concepções, as quais divergem
quanto às suas ações e finalidades (COELHO, 2002). Coelho (2002) caracteriza a
formação continuada em duas concepções: como reciclagem e como processo. A
primeira é marcada “por uma visão social de mundo ideológica, reprodutora” (p. 135) e
consiste nas práticas de formação que se realizam nas dinâmicas de capacitações, cursos
de reciclagens e treinamentos, estes podendo se realizarem no serviço ou fora dele. Na
maioria das vezes, esse tipo de formação ocorre no formato de cursos de carácter
superficial, em locais e horários não tão favoráveis aos docentes. Quanto à segunda
concepção, é fundamentada por “uma visão social de mundo ampliada” (COELHO,
2002, p. 135) e volta-se mais para uma reflexão ativa sobre o cotidiano escolar. Assim
sendo, observamos que esta concepção vai ao encontro das considerações de Libâneo
(2000), quando este autor afirma que “a formação continuada consiste de ações de
formação dentro da jornada de trabalho e fora dela” e que se realiza “por meio do
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estudo, da reflexão, da discussão e da confrontação das experiências dos professores”
(p. 123).
A partir dessas considerações iniciais acerca da educação integral, do tempo
integral e da formação continuada de professores, faz-se pertinente enfatizar que a
ampliação da jornada escolar na perspectiva de ofertar uma educação mais completa, no
sentido da formação humana – concepção esta por nós defendida –, assim como outras
que se materializam no contexto educacional contemporâneo a partir de diferentes
finalidades, necessitam de uma organização curricular condizente com seus objetivos
educacionais e professores que compreendam essa nova dinâmica da educação escolar.
Nesse sentido, diante da proposta da ampliação da jornada escolar, cada vez mais
presente no cenário educacional brasileiro, questionamos: Como os docentes atuantes na
proposta de ampliação da jornada escolar percebem a educação em tempo integral e a
formação continuada?
Diante das exposições e dos questionamentos apresentados, acreditamos ser
de grande relevância abordar a formação continuada dos sujeitos que concretizam a
proposta de educação em tempo integral e, por isso, o objetivo deste estudo consistiu
em investigar como professores que atuam no desenvolvimento do Projeto Educação em
Tempo Integral, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE/MG),
discentes do Curso de Aperfeiçoamento Proposta Curricular e Metodologias na
Educação Integral, percebem o tempo integral e a formação continuada direcionada para
a atuação em propostas de ampliação da jornada escolar.
Em termos metodológicos, a presente pesquisa orientou-se pela abordagem
qualitativa e valemo-nos da entrevista com roteiro semiestruturado como instrumento
para coleta de informações. As entrevistas foram formalizadas com um total de 07
professoras, as quais encontravam-se, no momento, atuando como docentes da
educação em tempo integral. Para analisar as informações obtidas, recorremos à
metodologia de Análise de Conteúdo, na perspectiva de Bardin (1977) e, também, nos
orientando por reflexões de Franco (2007).
I Considerações sobre a educação integral e(m) tempo integral e a formação
continuada de professores
No título deste item, utilizamos a expressão „educação integral e(m) tempo
integral‟ por dois motivos. Primeiramente, porque objetivamos demonstrar a existência
de uma diferenciação em relação a essas expressões, as quais, conforme já apresentamos
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E,

simultaneamente, desejamos enfatizar que a „educação integral‟ pode, ou não, ser
desenvolvida em „tempo integral‟.
O conceito de educação integral, ao expressar uma educação mais completa
para o indivíduo, deve ser analisado à luz das diferentes matrizes político-ideológicas
que o constituíram ao longo da história, sejam elas socialistas, conservadoras ou liberais
(COELHO, 2009). O presente estudo, portanto, não tem a pretensão de abordar todas as
concepções de educação integral, sob a ótica desses diferentes movimentos políticos,
mas consideramos necessário indicar que a educação integral foi pensada e
implementada de modos diferenciados, resultando em diferentes concepções.
Quanto ao tempo integral, conforme evidenciamos na introdução deste
artigo, este é definido pela legislação educacional, mais especificamente pelo Decreto n.
6.253/2007, em seu artigo 4°. No entanto, essa definição se dá em termos quantitativos,
ou seja, refere-se à quantidade de horas de atividades escolares – a partir do total de 07
(sete) horas – que o tempo escolar pode ser caracterizado como integral e não define o
modo como esse tempo será preenchido. Assim sendo, o tempo integral, materializado
no país a partir das diferentes experiências em desenvolvimento, de iniciativas
municipais, estaduais e, inclusive, federal, pode ser realizado a partir de diferentes
perspectivas e com diversas finalidades: seja para ofertar um currículo com atividades
que contemplem o desenvolvimento dos educandos para além do âmbito somente
cognitivo, a fim de proporcionar uma formação mais completa; seja para promover a
proteção integrali às crianças e adolescentes ou, ainda, para reforçar conteúdos
abordados no tempo regular, quer dizer, conteúdos referentes ao Currículo Básico
Comum.
No Brasil, algumas experiências de educação em tempo integral foram
significativas e constituem-se em referênciaii para outras que se materializaram
posteriormente. Dentre estas, destacamos os Centros Integrados de Educação Pública
(CIEPs) pelo fato desta experiência ter contemplado a formação dos professores
atuantes na proposta. Os CIEPs foram criados nos anos de 1980 e 1990 no Rio de
Janeiro, à época das gestões estaduais de Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro
(1983 – 1986 e 1991 a 1994). Brizola e Darcy Ribeiro desenvolveram políticas
educacionais voltadas para as camadas populares. Para isto criaram o I Programa
Especial de Educação (PEE), em 1985, e posteriormente o II Programa Especial de
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Educação, ambos visando implantar uma nova rede de escolas públicas com horário
integral e construir 500 Centros Integrados de Educação Pública (GERMANI, 2006).
Vale observar que os CIEPs localizavam-se em áreas habitadas por famílias
de baixa renda devido ao objetivo do projeto em atender alunos provenientes deste
segmento da população e acolhiam as crianças das oito horas da manhã até às cinco
horas da tarde. Ofereciam aos alunos aulas relativas ao conteúdo básico nacional,
complementadas com atividades de estudo dirigido, esportivas, bem como participações
em eventos culturais (GERMANI, 2006).
Freitas e Galter (2007) afirmam que os CIEPs constituem a maior
experiência brasileira, numericamente falando, de escolas com jornada ampliada.
Cavaliere (2002) assegura que os governos estaduais, sucessores ao de Brizola e Darcy
Ribeiro, interromperam programas em curso e a maior parte das escolas passaram por
modificações que as descaracterizaram da proposta original.
Em relação à formação continuada dos professores que atuavam nos CIEPs,
Monteiro (2009) expõe que estes participavam de encontros pedagógicos desenvolvidos
em meio ao II Programa Especial de Educação. Tais encontros objetivavam orientar os
professores principalmente no que se refere a princípios, objetivos e metodologias a
serem desenvolvidas na educação em tempo integral. Darcy Ribeiro define esses cursos
como: “Um salto de qualidade: professores que atuam nos CIEPs participam de
encontros pedagógicos que garantem o desenvolvimento de um processo de
aperfeiçoamento profissional e de reflexão sobre sua prática enquanto educadores”
(Ribeiro, 1986 apud MONTEIRO, 2009, p. 43). Diante desta afirmação podemos
considerar que Darcy Ribeiro acreditava que o sucesso da proposta do Programa
Especial de Educação, bem como dos CIEPs, dependiam em grande parte do professor
e, por isso, este merecia formação, apoio e incentivo.
Nesse sentido, concordamos com Coelho (2002), quando esta autora
considera ser de suma importância que a formação continuada do professor seja pautada
na prática reflexiva de seu cotidiano, ou seja, que o educador tenha tempo para refletir
ativamente sobre sua prática educativa. E esse tempo pode ser reservado dentro do
próprio ambiente escolar para que o professor consiga planejar, avaliar, refletir sua
prática e se capacitar, perspectiva esta de formação continuada vai ao encontro das
concepções de formação de professores a partir da prática reflexiva defendidas por
pesquisadores como Schön (1995), Nóvoa (1995), Zeichner (1993), dentre outros.
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consubstanciada, por exemplo, na concepção de educação integral enquanto uma
formação mais ampla, não implica a oferta ou reforço de conteúdos do Currículo Básico
Comum. Acreditamos que conscientes disso, os docentes buscarão elaborar atividades
que contemplem outros aspectos do desenvolvimento humano, seja nos âmbitos físico,
estético, ético, afetivo, cultural e, inclusive, adicionando-se o aspecto cognitivo. Logo, a
formação continuada, enquanto uma proposta que visa “à qualificação, à capacitação
docente para uma melhoria de sua prática, por meio do domínio de conhecimentos e
métodos do campo de trabalho em que atua” (MARIN, 2005, p. 06) se faz necessária, a
fim de contribuir para a referida conscientização.
II Caracterizando os sujeitos da pesquisa
Os sujeitos da pesquisa consistiram em professoras inscritas no Curso de
Aperfeiçoamento Proposta Curricular e Metodologias na Educação Integral, na
modalidade semipresencial, o qual foi oferecido pelo Departamento de Educação da
Universidade Federal de Viçosa (UFV) a 200 professores da região da Zona da Mata de
Minas Gerais (Quadro 01) que, preferencialmente, estivessem atuando na educação em
tempo integral. Este se realizou durante o período de setembro de 2013 a março de
2014, totalizando 180 horas de duração, das quais 32 horas foram destinadas às
atividades presenciais. Vale mencionar que o referido curso consiste em uma proposta
do Programa Mais Educaçãoiii, do Governo Federal, e visa oferecer capacitação e
aperfeiçoamento aos docentes vinculados ao trabalho com o tempo integral na escola.
Contou com recursos da Ação 20RJ da Rede Nacional de Formação Continuada de
Professores (RENAFOR), no âmbito da SECADI/MEC (Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação).
Quadro 01: Cidades e número de professores matriculados no Curso de Aperfeiçoamento
“Proposta Curricular e Metodologias na Educação Integral”

CIDADES
Acaiaca
Alegre - ES
Alvinópolis
Antônio Prado de Minas
Araponga
Cajuri
Canaã
Divino
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Nº DE
PROFESSORES
3
1
4
2
1
2
3
1

CIDADES
Piranga
Ponte Nova
Porciúncula - RJ
Porto Firme
Raul Soares
Rio Casca
Santa Cruz do Escalvado
São Geraldo

Nº DE
PROFESSORES
1
18
3
2
8
45
4
3
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Dom Silvério
3
São José do Goiabal
Ervália
2
São Miguel do Anta
Eugenópolis
2
São Pedro dos Ferros
Guaraciaba
4
Timóteo
Inconfidentes
1
Urucânia
Juiz de Fora
2
Vermelho Novo
Muriaé
4
Viçosa
Oratórios
1
Visconde do Rio Branco
Piedade de Ponte Nova
1
33 CIDADES
Fonte: Dados da ficha de matrícula dos professores cursistas.

2
7
15
5
21
2
21
3
200

As sete (07) professoras selecionadas para participarem da pesquisa
contemplaram os critérios estabelecidos para escolha dos sujeitos, a saber: a) estarem
cursando o Curso de Aperfeiçoamento Proposta Curricular e Metodologias na Educação
Integral; b) Atuarem em escola pública (estadual) da cidade de Viçosa (MG), em turmas
de jornada ampliada e em escolas que desenvolvessem o Projeto Educação em Tempo
Integral, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Optamos por selecionar
professores a partir desses critérios devido ao fato da pesquisadora atuar no curso de
aperfeiçoamento ofertado pela UFV e por conhecer o projeto estadual de ampliação da
jornada escolar de Minas Gerias, pois este consistiu em objeto de pesquisa de sua
dissertação. Assim, dos 21 professores inscritos no curso que atuavam em escolas
públicas da cidade de Viçosa, conforme discriminado no quadro 01, sete (07)
contemplaram os critérios estabelecidos e participaram da investigação. Vale destacar
que os sujeitos da pesquisa se caracterizaram por serem do sexo feminino, em sua
maioria com formação acadêmica em pedagogia, sendo apenas uma destas em curso
Normal Superior, conforme apresentado no quadro 02. Ressaltamos que essas
professoras foram identificadas por um algarismo numérico, a fim de garantirmos o
anonimato de suas identidades.
Quadro 02: Caracterização dos sujeitos da pesquisa
Professora

Idade

Formação

01

54

02

45

03

49

04
05

26
31

Magistério, Pedagogia e
Especialização em Inspeção
e Supervisão.
Pedagogia e Especialização
em Inspeção e Supervisão
Normal Superior e
Especialização em Inspeção
e Supervisão
Pedagogia
Pedagogia
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Tempo de atuação na
educação básica
29 anos

Tempo de atuação
no tempo integral
1 ano

24 anos

6 anos

10 anos

4 anos

1 ano
6 anos

1 ano
6 meses
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06

47

Pedagogia e Especialização
em Inspeção e Supervisão
07
30
Pedagogia
Fonte: Dados da pesquisa.

13 anos - Edu. Infantil e 1
ano - Ensino Fundamental
4 anos

1 ano
1 ano

III Percepções das professoras sobre o tempo integral e a formação continuada
A análise das entrevistas realizadas com as professoras permitiu-nos agrupar
as diferentes percepções sobre o tempo integral em três grupos. O primeiro contempla
depoimentos de três (03) professoras (Professoras 02, 03 e 05), as quais compreendem
que o tempo integral escolar é importante para evitar a permanência de crianças e
adolescentes na rua, considerando esta como um local em que, provavelmente, tais
sujeitos se encontram em situações de vulnerabilidade, ou seja, suscetíveis a serem
vítimas de abusos, violência, trabalho infantil, dentre outras. No entanto, a professora
03, embora tenha afirmado que o tempo integral constitua-se em uma proposta
educacional importante e, inclusive, que possibilita evitar que as crianças e adolescentes
permaneçam na rua, ressaltou que “não é função do tempo integral tirar as crianças da
rua, mas é uma consequência do projeto” (Professora 03). O segundo grupo
compreende as percepções das professoras 01 e 04, as quais consideram,
respectivamente, que a ampliação do tempo escolar diário é importante porque
possibilita ofertar acompanhamento pedagógico aos “alunos que foram para o tempo
integral” (Professora 01), os quais são aqueles que mais necessitam do referido
acompanhamento e; incentiva os educandos a estudar, pois “não vou dizer que o tempo
integral é um reforço, mas é mais um novo conhecimento” (Professora 04). E, por fim,
o terceiro grupo representa as percepções do tempo integral por parte das professoras 06
e 07, que o consideram como uma proposta valiosa em termos educacionais, mas ainda
frágil, devido às inúmeras dificuldades que observam na prática, das quais destacaram a
carência de espaços no interior das escolas para realizarem atividades com os educandos
e a complexidade da questão de ter que utilizar de espaços extraescolares para
desenvolver atividades com os alunos.
A percepção de ampliação da jornada escolar evidenciada pelas professoras
02, 03 e 05, consiste em uma das diferentes concepções de escola de tempo integral no
contexto da educação pública no Brasil, a qual é intitulada como autoritária, na
perspectiva de Cavaliere (2007). Esta autora também apresenta outras três
possibilidades de entendimento do tempo integral, que podem ser caracterizadas pelas
expressões assistencialista, multissetorial e democrática. A assistencialista é destinada
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aos desprivilegiados e compreende a escola como o local que possui a função de suprir
as deficiências gerais de formação dos educandos, de modo que o conhecimento deixa
de ser o mais relevante e a ênfase recaí na socialização primária. A concepção
autoritária associa a escola que promove o tempo integral a uma instituição que tem
como função resguardar as crianças e adolescentes do crime. Logo, diante desse
entendimento, o fato dos educandos estarem na escola é melhor do que estarem em
situações de vulnerabilidade que a rua, não raras vezes, oferece. Quanto à visão de
escola de tempo integral democrática, esta considera a instituição escolar capaz de
realizar um trabalho emancipatório, de modo que a ampliação da jornada escolar possa
“proporcionar uma educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com o
aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas”
(CAVALIERE, 2007, p. 1029). No âmbito desta concepção, acredita-se que os
educandos teriam melhor desempenho em relação aos saberes escolares e, por isso, a
escola estaria funcionando como uma ferramenta para a emancipação.
Diante do entendimento das professoras 01 e 04, de que o tempo integral é
importante para ofertar acompanhamento pedagógico, vale ressaltarmos que não é ideal
que tal acompanhamento se realize na perspectiva do reforço dos conteúdos abordados
no ensino regular, conforme apresentou ter consciência disso a professora 04. Ademais,
outro aspecto que merece análise refere-se ao fato do tempo integral, em muitas escolas
que desenvolvem essa proposta, ainda se efetivar na perspectiva focal, ou seja,
selecionando somente alguns estudantes para permanecerem na instituição escolar em
tempo ampliado e usufruir do trabalho pedagógico realizado nesse tempo a mais.
Quanto aos depoimentos das professoras 06 e 07, estes nos chamaram a
atenção, pois as referidas docentes, ao relatarem como percebem o tempo integral,
destacaram as fragilidades da proposta, enfatizando a carência de espaços no interior na
escola e considerando como “limitada” a questão da realização de atividades do tempo
ampliado em outros espaços, externos ao espaço físico da instituição. Em relação a esse
aspecto, vale observarmos que consiste, segundo Cavaliere (2007), em outro
entendimento a respeito da educação em tempo integral, o qual surgiu mais
recentemente e pode ser caracterizado pela crença de que a educação pode e deve se
realizar também fora da escola, não sendo necessária a estruturação de uma escola de
tempo integral. Denominada como concepção multissetorial de educação integral, essa
perspectiva defende que o Estado e suas estruturas, trabalhando de modo isolado, são
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“incapazes de garantir uma educação para o mundo contemporâneo e a ação
diversificada, de preferências de setores não-governamentais, é que poderia dar conta de
uma educação de qualidade” (p. 1029). Além disso, esta é uma orientação característica
da proposta defendida pelo movimento das Cidades Educadorasiv, que considera o
entorno da instituição escolar como um espaço educativo rico, defendendo, portanto, a
realização de atividades escolares para além do ambiente físico da escola, mediante a
consolidação de parcerias com entidades não governamentais e com a sociedade civil
(BRASIL, 2011). No entanto, concordamos com Cavaliere (2014) que “a proposta das
cidades educadoras é uma estratégia político-educacional de alta complexidade e não
uma solução meramente técnica ou emergencial” (p. 1217). Além disso, em se tratando
do contexto brasileiro, é possível considerarmos que a maioria das comunidades não
possui bons equipamentos públicos e espaços para disponibilizar para as escolas
utilizarem, o que indica que no país tal proposta das Cidades Educadoras encontra sérias
dificuldades para se materializar.
No que tange a percepção das docentes quanto à formação continuada de
professores atuantes na proposta de educação em tempo integral, estas podem ser
organizadas em dois grupos. O primeiro reúne aquelas docentes que consideram que os
cursos de formação continuada necessitam ofertar esclarecimentos sobre a ampliação da
jornada escolar, pois é esse aspecto que possibilitará aos docentes compreenderem a
proposta educacional com a qual estão trabalhando e o realizarem de modo condizente
com o projeto (Professoras 01, 04, 05 e 07). O segundo grupo de professoras
compreende que tais cursos de formação continuada precisam ser “mais práticos”
(Professora 02), conforme enfatizado pela professora 02: “eu sempre esperei que eles
[os cursos de formação continuada] oferecessem coisas mais práticas; atividades e
propostas metodológicas práticas para o dia a dia da escola”. Logo, sintetizando essas
percepções, podemos inferir ser importante que um curso de formação continuada de
professores contemple tanto a teoria quanto a prática, de modo que os docentes possam
refletir sobre diversas questões relacionando-as com o cotidiano escolar no qual atuam,
bem como com as práticas pedagógicas desenvolvidas, ou seja, ao aliar o estudo da
teoria à prática e ao possibilitar ao professor refletir sobre sua prática, os cursos de
formação continuada estarão sendo ofertados na perspectiva da formação do docente
prático-reflexivo, conforme propõe Zeichner (1993). Este autor considera que a
formação mediante ao ensino reflexivo, do prático-reflexivo, consiste em uma reação à
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visão preconceituosa atribuída aos professores como técnicos limitados a somente
seguirem e cumprirem orientações advindas de outros profissionais e contextos.
Considerações (nunca) finais
As considerações que apresentamos não podem ser consideradas como
finais, mas indicam algumas reflexões que avaliamos necessárias na ocasião da
apresentação dos resultados da pesquisa realizada e apresentada neste ensaio.
Primeiramente, pensar na expansão do tempo do aluno na escola pressupõe
a ampliação de seus objetivos e, para isto faz-se necessário assumir a formação e a
capacitação dos professores como base de todo o projeto, uma vez que são eles os
principais agentes do trabalho proposto. Perante a isto, o horário integral não pode ser
somente para o aluno, mas também para o professor. Este precisa ter no ambiente
escolar tempo para reuniões de planejamento de suas atividades, de discussões com os
demais docentes sobre a sua prática pedagógica e de estudos que os forneçam
compreensão do trabalho que desenvolvem e que sejam subsídios para a sua atuação
frente aos desafios que o cotidiano escolar apresenta (MONTEIRO, 2009).
Além disso, faz-se relevante observarmos que atualmente a ampliação do
tempo escolar consiste em uma realidade em muitas escolas da rede pública de ensino e
a maioria dos professores não usufruem, nem de formação inicial adequada, nem
continuada para exercerem tal trabalho, o qual ainda se configura em uma novidade no
campo de atuação do professor da educação básica.
Destarte, acreditamos que assim como o tempo integral escolar, na
perspectiva de ofertar uma educação que contemple diferentes aspectos de
desenvolvimento dos educandos, a garantia de formação continuada para professores
que atuam no desenvolvimento dessa proposta educacional consiste em uma
necessidade no contexto brasileiro. E esta, por sua vez, carece ser ofertada a partir de
cursos que sejam desenvolvidos com uma continuidade (CANDAU, 1997), e não
somente na perspectiva acumulativa, ou seja, mediante a oferta de simples palestras,
seminários, minucursos, dentre outros, os quais se caracterizam por serem esporádicos.
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i

A proteção integral inscrita no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 reconhece a criança e o adolescente como sujeitos em desenvolvimento e por isso merecedores
de proteção, de modo que esta é assegurada pelos direitos individuais, coletivos e de formação.
ii
Destacamos o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) criado em Salvador-BA, na década de
1950; os CIEP‟s criados no Rio de Janeiro-RJ, na década de 1980; os Centros de Educação Integral
(CEI‟s), criados em Curitiba-PR, também na década de 1980; os Centros Integrados de Atendimento à
Criança (CIAC‟s)/Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC‟s), implantados a nível nacional, na
década de 1990; dentre outras.
iii
O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007, integrando as ações
do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), e consiste em estratégia indutora de políticas de
ampliação da jornada escolar, seja nos âmbitos estaduais e municipais do país (BRASIL, 2009).
iv
Movimento iniciado na década de 1990, em Barcelona (Espanha), que concebe a cidade como um rico
espaço educativo, justificando, assim, a realização de atividades escolares para além do ambiente físico da
escola, mediante a consolidação de parcerias com entidades não governamentais e com a sociedade civil
(BRASIL, 2011).
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REFORMAS CURRICULARES E FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
ALGUMAS POSSIBILIDADES

Este painel tem por objetivo apresentar três estudos do campo curricular articulados a
processos didáticos. O primeiro estudo, de caráter documental, deriva da análise de
documentos curriculares de Língua Portuguesa para o Ensino Médio da segunda metade
dos anos noventa e da primeira metade dos anos 2000. Seu objetivo foi o de
compreender as concepções que estavam presentes nos documentos em questão e quais
elementos atuaram nas permanências ou mudanças conceituais. Verificou-se um
processo de continuidade nas relações entre a prática de ensino e a ciência de referência.
Basil Bernstein foi o autor selecionado por trazer o conceito de Recontextualização.
Para o autor os textos curriculares (discursos) são representativos das disputas para a
constituição dos “sujeitos pedagógicos”. O segundo estudo apresenta a concepção
curricular expressa nas elaborações conceituais em torno da Alfabetização e do
Letramento propostas pelo PNAIC na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Para a
coleta de dados foram prioritariamente considerados os documentos curriculares do
PNAIC e as observações das aulas. Detectou-se falta de clareza dos conceitos de
Alfabetização e Letramento. A principal interlocução teórica foi com os autores que
tratam sobre Alfabetização e Letramento, especialmente Magda Soares e Anne Marie
Chartier. O terceiro estudo se concentra na atual reforma curricular no Município de São
Paulo, para a qual a participação dos professores em sido um dos principais elementos
de sua constituição. Os textos curriculares resultam de diálogos entre os assessores
especialistas e as formações dadas pelos próprios professores aos seus pares. Os textos
curriculares não se concentram em apresentar listagens de conteúdos ligadas à quaisquer
matrizes curriculares. As obras de Gimeno Sacristán foram selecionadas, pois para o
autor a didática e o pensamento curricular deve tomar as práticas escolares como
parâmetros, ultrapassando a perspectiva técnica e instrumental de seleção dos conteúdos
de ensino.
Palavras-chave: Currículo. Alfabetização. Reforma Curricular.
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A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS DOCUMENTOS
CURRICULARES DE ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL
Maria Helena Bertolini Bezerra- Universidade de São Paulo

Resumo:
O objetivo principal deste estudo realizado durante o estágio de pós doutorado, foi o de
compreender as concepções de ensino de Língua Portuguesa para o ensino médio
presentes na elaboração curricular do período que compreende a segunda metade dos
anos de 1990 e primeira década dos anos 2000. Para tanto foram selecionados
documentos da disciplina de 12 estados brasileiros Acre, Piauí, Roraima, Ceará,
Sergipe, Pará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo,
Amazonas e São Paulo e do Distrito Federal. No cotejamento dos documentos, detectou
que as composições curriculares para Língua Portuguesa decorreram de um movimento
de reforma curricular proposto para o ensino brasileiro após o final da Ditadura Militar
(meados da década de 1980), em que intelectuais de várias universidades e professores
da escola básica, às teorias da enunciação de Mikhail Bakhtin, propuseram alterar o
ensino da disciplina com vistas à formação de estudantes autônomos e críticos. O
estudo de base documental mostrou mais permanências que mudanças em relação ao
que era proposto no início das referidas reformas curriculares da década de 1990.
Algumas das mudanças detectadas estão associadas a novas propostas em relação às
práticas de ensino de Língua Portuguesa. Entretanto, tais revisões ocorridas ao longo
dos anos e presentes na elaboração curricular dos anos 2000, não superaram antigos
problemas como os apontados por estudos promovidos pelo Centro de Alfabetização
Leitura e Escrita (CEALE), com documentos curriculares da década de 1990, como, por
exemplo, a quase inexistência de discussões sobre as condições de produção dos textos
ou a explicitação das discussões sobre as variedades linguísticas. A abordagem teórica
deste estudo privilegiou autores do campo do currículo, especialmente Basil Bernstein,
pois abordam os textos - compreendidos de forma ampla- como discursos
recontextualizados, implicados com as relações de poder.

Palavras chave: currículo, ensino médio, áreas do conhecimento, eixos temáticos,
Língua Portuguesa.
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Introdução

O estudo das línguas deve ser paralelo ao das coisas,
sobretudo para os jovens, para que aprendam a mesma
quantidade de coisas e de palavras, e para que entendam
ou expressem o que foi aprendido, pois estamos formando
homens, e não papagaios, como vimos no sexto Princípio
do cap. XIX. (Comenius, J. A. Ditacta Magna, 1627)
Muitos estudos apontam para a grande influência que as orientações dos órgãos
centrais exercem sobre a construção de entendimentos por parte dos professores acerca
do que e como ensinar. BEZERRA (2009) destaca a centralidade das políticas
curriculares voltadas para formação do leitor no fazer diário dos professores.
Mesmo que resultem em práticas que muitas das vezes diferem em grande
medida do que se propôs nos documentos oficiais, nota-se interferência das indicações
curriculares na prática de sala de aula, traduzindo-se em ações ou discursos proferidos
pelos professores ou outros agentes educacionais que, invariavelmente, se misturam a
antigas práticas, compondo parte da complexa vida escolar.
O estudo que deu origem ao presente artigo é continuidade de um estudo
realizado durante o ano de 2010, parte de um projeto proposto pelo Ministério da
Educação intitulado “Currículo em Movimento”. Naquele momento coube a uma equipe
de seis pesquisadores (Coordenação: Maria das Mercês Ferreira Sampaio.
Pesquisadores: Áurea Regina Damasceno, Cláudia Valentina Assumpção Galian, Luiz
Carlos Novaes, Maria Helena Bertolini Bezerra, Marieta Gouvêa de Oliveira Penna,
Valéria Milena R. Ferreira).
a análise dos documentos curriculares dos estados e municípios brasileiros,
compreendendo o período do final da década de 1990 e a primeira metade dos anos
2000. O objetivo do referido estudo era o de identificar nos documentos curriculares as
tendências pedagógicas, concepções, ênfases, omissões, contradições entre outros
aspectos, possibilitando a apresentação de um panorama curricular brasileiro do
período.
Em grande parte dos documentos curriculares estudados, há declarações de que
se buscou dialogar com os professores com a finalidade de elaborá-los, evidenciando o
entendimento de que esta construção não poderia negligenciar os interesses dos
professores e gestores das escolas, o que conferiu certa legitimidade aos mesmos.

ISSN 2177-336X

8905

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4
Além da grande adesão às prescrições contidas nos documentos oficiais,
detectou-se o discurso sobre a fragmentação do ensino em disciplinas, o que era
considerado um grande problema para as aprendizagens dos estudantes.
A ênfase no desenvolvimento das competências e habilidades, oriundas dos
PCN e os PCNEM, conferiu ao currículo nacional a característica fundamental de se
voltar para as aprendizagens e não para os conhecimentos e conceitos.
O estudo de 2010 com dos documentos curriculares evidenciou que certas
disciplinas escolares possuíam maior sintonia, – Língua Portuguesa e Matemática tanto em relação às orientações previstas na legislação ou orientações oficiais, como nas
discussões internas no campo da prática do ensino de Língua Portuguesa ou na ciência
de referência.
Diante desta constatação e com o objetivo de explicitar as concepções sobre o
ensino de Língua Portuguesa para o Ensino Médio presentes nos documentos
curriculares brasileiros dos anos 2000, foram selecionados, do conjunto de documentos
recolhidos pelo MEC por ocasião do estudo do Programa Currículo em Movimento,
documentos de 12 estados brasileiros e do Distrito Federal (Acre, Piauí, Roraima,
Ceará, Sergipe, Pará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo,
Amazonas e São Paulo), com o cuidado de contemplar todas as regiões brasileiras.
Foram pensadas em classificações para o estudo dos documentos curriculares de
maneira a permitir a visualização dos seus conteúdos e prescrições, facilitando a
extração de possíveis tendências na construção curricular. Assim, os documentos foram
estudados a partir das seguintes classificações: Por que ensinar Língua Portuguesa;
Concepção de Língua e Linguagem; O Ensino de Texto e Produção de Texto; O Ensino
de Leitura e Literatura; Conhecimentos Linguísticos.
Embora para este estudo se tenha selecionado a disciplina de Língua Portuguesa,
considera-se de grande importância informar que este estudo se filia ao campo teórico
dos estudos sobre o currículo escolar e não às especificidades dos estudos centrados em
língua e linguagem. Contudo, não se deixou de lado a preocupação de cotejar obras de
autores do campo da Língua Portuguesa, especialmente aqueles que tratam das práticas
de ensino.
O presente estudo tomou por base um estudo semelhante em relação ao ensino
de Língua Portuguesa, coordenado pela Professora Marildes Marinho, da Universidade
Federal de Minas Gerais, com as propostas curriculares do início dos anos de 1990.
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Naquele momento, foram analisadas as propostas curriculares de 19 estados brasileiros,
considerando as duas etapas do ensino fundamental: de 1ª a 4ª e de 5ª a 8ª séries.
No referido estudo chamou-se a atenção de que os documentos curriculares
traziam diferentes linguagens: uma do próprio campo de estudo e outra dos fatores
externos resultantes do contexto social, histórico e político e que articulavam o contexto
de produção textual. Assim, naquele momento, optou-se por enfatizar aspectos
extralinguísticos, com o objetivo de compreender qual o “(...) perfil do ensino de língua
neles indicado” (MARINHO, p.45, 2000)
Um importante apontamento da referida pesquisa é o de que não são apenas as
condições objetivas encontradas nas escolas em relação ao ensino de Língua Portuguesa
que orientavam a organização das propostas, mas a constituição da identidade de um
novo professor leitor dos textos curriculares oriundos daquele período.
Apreendeu-se, com os estudos sobre os documentos da década de 1990, haver a
ideia do apelo ao novo, ou seja, os professores foram conclamados para a aceitação de
um novo paradigma em Língua Portuguesa – semelhante movimento aconteceu nas
diversas disciplinas escolares -, o que se concretizaria, segundo consta dos documentos,
a partir de estudos da Linguística.
Nesse contexto, para a realização deste estudo, cujos resultados agora se
apresentam por meio deste artigo, considerou-se como chave explicativa a existência de
uma classificação de significados produzidos pelos discursos segundo relações de poder
(Bernstein,1988). Na efetivação dessa classificação, alguns significados têm maior
importância, conferindo poder e status ao falante, impondo a identificação das “vozes”
que estavam se fazendo ouvir e das que foram ocultadas na elaboração curricular. Ainda
segundo o autor, existem normas para transmissão pedagógica que constituem
princípios reguladores. A regulação do discurso pedagógico explica e se relaciona com
as relações de poder existentes na sociedade.
Considera-se, ainda, que a grande ênfase dada ao como se aprende e à formação
de valores e atitudes detectados nos documentos curriculares analisados, evidencia um
desenho curricular que se vincula às demandas de alguns grupos sociais, mostrando o
interesse na constituição de certo tipo de cidadão, sintonizado com as forças
hegemônicas do momento em que se produz o discurso (Popkewitz, 2000).
Subjacente a todas as declarações em favor da formação do cidadão flexível,
dinâmico, autônomo etc. está a constituição pessoas dentro do contexto do mundo
globalizado e tecnologicamente avançado. Não sem intenção, os termos competências e
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habilidades foram incorporados a partir de meados da década de 1990 aos documentos
curriculares brasileiros.
Mais recentemente, Young (2011), em contraposição às prescrições curriculares
fundamentadas nas competências e habilidades, afirma que o desenvolvimento
intelectual dos seres humanos acontece quando se adquire conceitos e conteúdos e não
competências e habilidades. O autor vem nos últimos anos, defendendo um currículo
baseado nas disciplinas escolares, por considerar que cada uma delas tem suas
especificidades por serem oriundas de linguagens especializadas.
1. Os textos e seus contextos
Os documentos curriculares, objeto deste estudo, foram analisados a partir do
conceito desenvolvido por Bernstein (1988), considerando que texto é todo discurso que
circula socialmente. Para o autor, é na comunicação pedagógica que as relações de
poder são transmitidas de uma geração para outra. Isso não ocorre, contudo, sem que
haja a escolha de certos textos considerados privilegiados. Destarte, os textos da classe
dominante são sempre os escolhidos, produzindo contextos materiais.
É importante dizer, então, que a escola atua na constituição de um sujeito
pedagógico, gerando um contexto material marcado por regras rígidas que posicionam
os estudantes, excluindo-os ou incluindo-os.
Para Bernstein (1988) o discurso pedagógico tem o poder de regular a produção,
a distribuição e a inter-relação entre os textos, produzindo mudanças nos textos
considerados originais. O processamento dos textos realizado no interior do discurso
pedagógico traz consequências concretas, já que estão envolvidos em relações sociais de
transmissão, aquisição e organização dos contextos, coincidindo com produção de
novas finalidades para a educação escolar, impondo a necessidade que se identificar
nesse processo de recontextualização quais são os interesses dos grupos que se
encontram no poder.
2. As propostas curriculares de Língua Portuguesa para o Ensino Médio da
segunda metade dos anos de 1990 e primeira metade dos anos 2000.
Para o caso das propostas curriculares de Língua Portuguesa, a partir das
possibilidades de análise fornecidas por Bernstein (1988), presume-se muito fortemente
que os princípios reguladores estão associados ao novo contexto social e político que o
país passou a viver após os anos da Ditadura Militar. Os princípios reguladores, para o
autor, estão ligados à questão moral, no caso brasileiro, com a abertura política pós-
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Ditadura Militar, a escola tinha o dever moral de possibilitar aos estudantes falar e
serem ouvidos.
Notou-se claramente, com os estudos realizados nesta pesquisa, o vínculo entre o
que se pensava em termos do ensino de Língua Portuguesa e o que se estava produzindo
na ciência de referência – neste caso a preferência pela Linguística é marcante textos
curriculares produzidos por órgãos oficiais -, de preferência que se coadunasse com
novos princípios reguladores. O discurso pedagógico para o ensino da Língua
Portuguesa buscou seus referenciais na Teoria da Enunciação e se fortaleceu em uma
complexidade de elementos da vida social.
Então, se consideramos que as relações de poder são transmitidas e que a escola
tem grande importância nessa transmissão, há uma questão chave apresentada por
Bernstein: é preciso saber quais os princípios de poder e controle são traduzidos em
princípios de comunicação.
O processo de comunicação, ao posicionar os sujeitos em relação às classes
sociais, produz categorias de classificação dos diferentes discursos: algumas
comunicações são fortes, outras, no entanto, fracas. É nessa categorização presentes nos
diversos discursos que se estabelecem as relações de poder. Um discurso forte tem
muito mais possibilidade de prevalecer sobre os discursos dos grupos desprivilegiados.
Entende-se ser bastante oportuno pensar nos documentos curriculares como
textos com forte classificação, - mesmo que apareçam inúmeras contradições na sua
elaboração - por tratar-se de um texto com discurso bastante especializado, o que por si
o legitima e confere poder a quem dele faça uso.
3. As concepções presentes nos documentos curriculares para a disciplina de
Língua Portuguesa: alguns resultados
a) Por que ensinar Língua Portuguesa
Na maioria dos documentos curriculares analisados o ensino de Língua
Portuguesa tem por objetivo principal possibilitar ao estudante a comunicação na vida
cotidiana por meio da linguagem. O ensino é entendido como meio para que os
estudantes consigam adquirir condições para a comunicação, compartilhando
significados socialmente.
Nota-se claramente nas declarações dos porquês do ensino da disciplina, o
vínculo e o predomínio das teorias que circulam sobre ensino de Língua Portuguesa a
partir dos anos de 1980, especialmente as sócio-interacionistas ou da linguística textual.
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Esse dado é apreendido pelo uso das expressões comuns do campo de estudos como
interação, integração, enunciados, produção de sentidos entre outras. As diferenças
conceituais entre língua e linguagem são basicamente explicadas a partir da ideia de que
a primeira se dá nas interações sociais (PE, RS, CE, ES, MG e PI).
A maioria dos documentos curriculares (PE, RO, RS, CE, MG, PI e ES) que
apresentou argumentações em torno do interacionismo, trouxe elementos justificando a
necessidade do trabalho pedagógico que considere a produção de sentidos e
significados. Assim como os mesmos estados argumentaram em favor da tese de que a
linguagem deva ser entendida como prática social.
Segundo Geraldi (2013) “(...) os discursos aproximam os sujeitos pelo
significado e este significado remete a um sistema de referência. (...)” (GERALDI,
2013, p. 27), entretanto, mesmo que esse sistema de referência possibilite que os
recursos expressivos sejam significativos, e na interlocução praticada na vida social é
que as revelam as visões de mundo, isso não se dá fora das relações de poder.
As muitas visões de mundo construídas são conflitantes e se fazem representar
por meio da linguagem, em última análise, na constituição de discursos. Os discursos,
vistos como ações linguísticas, interferem nas ações da vida cotidiana. O que acontece,
enfim, é um jogo que não exclui o poder de um sujeito sobre o outro.
b) O ensino do texto e produção do texto
Foi a partir dos anos de 1990 que se passou a considerar na Língua Portuguesa, o
texto como elemento central nos processos de ensino e aprendizagem.

Os

autores

Bakhtin e Vigotsky e suas perspectivas teóricas, constituíram as bases sobre as quais foi
construído o novo discurso pedagógico para o ensino da disciplina escolar, além de
Dolz, Schneuwly, Bronckart e Pasquier (denominado grupo de Genebra) – que juntos
trouxeram elementos da Teoria Enunciativa e Discursiva da Linguagem.
Outras iniciativas no campo teórico pedagógico indicam modos de trabalho para
os professores na tentativa de equacionar as dificuldades com o trato da teoria que
envolve os gêneros textuais, como é o caso dos estudos de Schnennly & Dolz (2004).
Em seus estudos são propostas sequências didáticas para o ensino do oral e do escrito,
enfim, para o trabalho com textos.
Por analogia e utilizando a perspectiva da recontextualização defendida por
Bernstein (1988), se no dia a dia os gêneros textuais são usados de maneiras variadas,
então é nas situações didáticas que se objetiva ensinar o uso de gêneros textuais
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refletidamente, linguisticamente, de tal sorte que, espera-se, sejam adquiridas certas
competências discursivas.
c) A análise Linguística
Competência linguística, competência comunicativa, habilidade leitora e
escritora, habilidade de produzir e compreender textos entre outros termos aparecem nas
propostas curriculares para o ensino médio mostrando claro cruzamento de discursos:
aquele que se referência na teoria da enunciação e outro atualizado pelas demandas das
políticas educacionais dos anos de 1990, alicerçadas nos pilares da educação, definidos
em encontros internacionais promovidos pela (Organização das Nações Unidas) ONU e
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) UNESCO.
Nos documentos curriculares dos anos 2000 é reiterativo o discurso que valoriza
o trabalho didático atrelado aos acontecimentos cotidianos. Dos documentos estudados,
oito (DF, PE, RR, ES, MG, RS, SP e CE) propõem que o trabalho pedagógico com
produção e compreensão de textos estejam relacionados aos acontecimentos sociais.
d) Ensino de leitura e literatura
Na organização dos dados, no item O Ensino Leitura e Literatura, salta aos olhos
o número de estados que não traz detalhamento sobre concepção de leitura. (PA, SE,
SP, MG, PI, RO, AM e PE). Assim, apenas cinco dos documentos estudados se ocupam
em apresentar suas concepções sobre o tema.
Também nos anos de 1990 o ensino de leitura e literatura são raramente
referidos. Um exemplo bastante claro é a inclusão, igualmente para outros itens, dos
termos habilidades e competências no que se refere ao ensino de leitura e literatura.
Embora sejam apenas três estados (RS, MG e ES) a utilizarem esses termos, percebe-se
a influência das novas tendências educacionais nesse novo discurso pedagógico.
Outra ausência se verifica quanto às referências sobre as condições de produção
dos textos. Esta discussão é muito pouco referida nos documentos curriculares tanto nos
documentos de 1990 como na década seguinte. Assim, não são indicadas reflexões
sobre as épocas em que os textos foram feitos, como seus autores os elaboraram, para
que o fizeram entre outros itens importantes, o que certamente possibilitaria à escola
tomar para si a necessidade de trazer à tona os temas da neutralidade e, por conseguinte,
dos posicionamentos políticos contextualmente localizados. Apenas o Rio Grande do
Sul e Ceará entraram nesse debate.
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Um tanto contraditório é o pequeno número de estados que traz discussões sobre
o trabalho com diferentes gêneros textuais (RS e CE) quando o assunto é leitura e
literatura. Note-se que quando se trata do ensino e produção de texto, seis estados
entraram no debate, mostrando precariedade na elaboração conceitual.
O mesmo acontece quanto ao entendimento de que o ensino de Literatura se
relaciona diretamente com a formação moral dos estudantes, contribuindo para a
constituição da cidadania, do senso crítico, estética e da ética, de uma maior capacidade
de reflexão e compreensão das transformações sociais. Quatro estados compartilham
destas ideias (AC, ES, DF e CE).
Constata-se, desse modo, que além de se notar um debate insipiente sobre a
formação em Leitura e Literatura, em boa parte dos documentos curriculares para o
ensino médio, falta maior sincronia na definição de como e para que a escola de agir
para formar o jovem leitor.

d) Análise linguística
Nos currículos dos estados se notam esforços para ressignificar a
gramática,porém os entendimentos variavam de um estado para outro. Marinho (2000)
detecta pelo menos três movimentos nos documentos curriculares de 1990: aquele que
busca na gramática o suporte para o desenvolvimento das habilidades de leitura e
escrita; como meio de confrontar a norma padrão e popular; e simplesmente a
manutenção do que vinha se fazendo até então, estudar gramática como um conteúdo
autônomo.
Os documentos curriculares dos anos 2000 indicam aos professores que
trabalhem didaticamente a gramática a partir dos gêneros textuais (RS, SP, MG, CE). O
Rio Grande do Sul declara neste item o texto como o centro do ensino, mostrando haver
um número pequeno de estados com esta elaboração, pois se o que se pretende é a
valorização do aprendizado da leitura e da escrita, as propostas curriculares precisariam
encontrar meios para discutir com os professores que a gramática ou, na sua atualização,
conhecimentos linguísticos, fosse ensinada com vistas a possibilitar a construção de
sentidos nos trabalhos realizados com os textos.
Vale ressaltar que nos textos curriculares não se constata contraposição radical
entre gramática ou não gramática. Dois estados (RS e PE) categorizam a discussão
como falso dilema.
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Considera-se significativo o número de propostas que não trazem uma sessão
especial para a discussão do assunto (PA, SE, PI, RO, AM), indicando a possibilidade
de ser esse de fato um “falso dilema”, como ressaltado nos dois documentos há pouco
referidos, comprovando não valer a pena ocupar espaço para este debate, muito embora
também se observe nos mesmos documentos, listagens de conteúdos gramaticais
isolados dos textos, muito comum nos currículos denominados tradicionais.
Nos documentos para o ensino médio, a pouca ênfase na discussão sobre ensinar
ou não gramática e a predominância de documentos que consideram que a prática
pedagógica da disciplina de Língua Portuguesa deve levar em consideração as práticas
sociais e a interação entre os sujeitos, pode indicar o amadurecimento da discussão
sobre as teorias enunciativas no interior da disciplina. São vários os documentos
curriculares para as quais o ensino de gramática está diretamente ligado à teoria da
enunciação (RS, SP, MG, CE, PE, DF).

Considerações finais
A mudança verificada nos currículos de Língua Portuguesa da década de 1990
representou um reordenamento da função da disciplina naquele contexto; o novo
discurso, necessário para a continuidade da transmissão das relações de poder, estava
profundamente intrincado com aspectos morais vividos pelos brasileiros naquele
momento. Os documentos curriculares, desse modo, segundo a perspectiva de Bernstein
(1988), promoveram a recontextualização dos discursos da linguística, pois condizia
com o anseio da constituição de um cidadão que rompesse com as estruturas autoritárias
do estado ditatorial.
Vale relembrar que para Bernstein (1988), é necessário compreender qual é a
lógica interna da transmissão pedagógica, de tal sorte que se desnudem os princípios
reguladores da transmissão das relações de poder. Considera-se, desse modo, que o
objetivo principal dessa transmissão é a produção de certo sujeito pedagógico. Para o
autor, quando ocorrem mudanças sociais, simultaneamente mudam os princípios de
comunicação pedagógica.
Considera-se que, fundamentalmente, os princípios de comunicação encontrados
nos documentos dos anos 2000 para o ensino médio prosseguem na busca pela
constituição do cidadão sabedor de suas obrigações, acrescido de capacidades para a
resolução de problemas que se colocam em um mundo cada vez mais complexo e
exigente do ponto de vista dos avanços tecnológicos.
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Lembra-se Goodson (1997) para quem as forças sociais definem o que ensinar e
como. A máxima do pensar global e agir localmente – expressão muito utilizada nas
ciências ambientais - se justifica no ensino pela necessidade de que os sujeitos do
presente tenham instrumentais necessários para a ação. A disciplina de Língua
Portuguesa para o ensino médio pós regime de exceção, não poderia se eximir da tarefa
de formar os estudantes leitores e escritores para que pudessem compreender e agir no
mundo atual.
Valendo-se da perspectiva teórica de Bernstein (1988), considera-se que, mesmo
que os currículos contenham vários aspectos que os especialistas da área veem como
incompreensões em relação à ciência de origem, e por isso mesmo omitam importantes
aspectos para o ensino, - as condições de produção do texto é um exemplo entre outros
que persistem - por serem textos fortes, oriundos de campos extremamente
especializados,

ganham

centralidade

na

definição

das

ações

escolares

e,

consequentemente, na vida social.
A vivência dos estudantes das escolas públicas, seus modos de falar, de se
expressar entre muitos outros aspectos são, em última análise, pouco considerados em
grande parte dos documentos curriculares porque são textos considerados fracos
segundo a perspectiva teórica de Bernstein (1988)
Se é no movimento de explicitação dos discursos que acontece o processo de
transmissão das relações de poder, a escola é, por sua natureza, uma das instituições
mais eficazes nessa transmissão, porque foi constituída sobre as bases dos grupos
sociais dominantes, dificultando que os textos fracos ganhassem espaço no cenário
social.
Nos documentos curriculares de Língua Portuguesa para o ensino médio se
encontra grande positividade nas concepções e expressam o que é considerado função
do ensino. Dentre as inúmeras funções detectadas estão a capacidade de comunicação
para a vida cotidiana por meio da linguagem, competências para atuar no presente,
compartilhamento dos significados sociais, aquisição de competências e habilidades
para a comunicação entre tantas outras possibilidades, embora também se detecte a
indicação da substituição da linguagem cotidiana pela norma padrão, sem que a devida
discussão fosse feita.
Quando os textos curriculares apresentam novos modos de ser aos estudantes, o
que se configura em capacidades consideradas ainda inexistentes como saber conversar,
analisar para se exercer a cidadania entre outros aspectos, se está em busca da
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transformação da vida social, porque os novos códigos são distribuídos e assimilados
por meio do discurso pedagógico.
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O MOVIMENTO DE REORIENTAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAULISTANA

Marcia Cordeiro Moreira
Secretaria Municipal de Educação
RESUMO
O objetivo desse estudo em andamento é o de, por meio da observação participativa,
sistematizar e entender um movimento de reorientação curricular que está em curso, e
de investigar como os sujeitos envolvidos estão compreendendo um processo como o de
São Paulo, em uma proposição cuja participação dos profissionais da educação é
condição essencial. A rede municipal de educação da cidade de São Paulo vive um
momento de intensas reflexões e busca de novos percursos em relação ao currículo. A
implementação do “Programa Mais Educação São Paulo” (2013), trouxe muitas
inquietações e destas, muitas buscas por transformações nas ações pedagógicas
desenvolvidas nas unidades educacionais. A organização do ensino fundamental em três
ciclos de aprendizagem exigiu a formulação de políticas públicas municipais,
especialmente a reorientação, tanto dos documentos curriculares como das ações de
formação continuada, na perspectiva de currículo em ação, em um movimento dialético
de escrita e formação. Lembrando que a constituição curricular é sempre um campo de
disputa, um dos objetivos é compreender: quais são os sujeitos em disputa? A quem
interessa um processo com maior chance de participação de professoras e professores, e
de estudantes? Como referência teórica para esse estudo a referência principal foi o
pensamento de Sacristán, que reúne outros teóricos da educação para problematizar a
contemporaneidade e os desafios do currículo escolar. Os resultados são parciais, uma
vez que o processo está em andamento. Percebe-se até esse momento um grande
envolvimento, debates e indicações de possibilidades de transformações das práticas
pedagógicas nas unidades de ensino fundamental da rede pública municipal de
educação.
Palavras chave: currículo em ação; autoria docente; participação democrática.
Caracterização da Rede Municipal de Ensino de São Paulo
A rede municipal de ensino da cidade de São Paulo (RME) nasce em meados da
década de 1950 e atualmente atende a quase um milhão de crianças, jovens e adultos a
partir do trabalho de quase 64.000 funcionários. São números que apontam a
complexidade desta rede e suas demandas formativas frente aos desafios de nosso
tempo1.
A organização do atendimento às crianças, adolescentes e jovens no ensino
fundamental obedece a seguinte conformidade: a partir dos 6 anos de idade nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF – 546 unidades), Jovens e adultos através
das unidades de EMEF que oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período
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noturno e ensino médio através das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio
(EMEFM – 08 unidades). Há ainda os Centros Integrados de Educação de Jovens e
Adultos (CIEJA – 13 unidades), que possuem outras formas de atendimentos aos jovens
e adultos de nossa cidade; e as Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos
(EMEBS – 06 unidades) que atendem crianças, jovens e adultos com deficiência
auditiva.
A atual organização do ensino fundamental está configurada com três ciclos de
aprendizagem, a saber: ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano), Ciclo Interdisciplinar (4º
ao 6º ano) e Ciclo Autoral (7º ao 9º ano). Sinteticamente apresentando os pressupostos
de cada ciclo de aprendizagem do ensino fundamental, podemos partir das seguintes
concepções desta organização: o ciclo de alfabetização tem como propósito primeiro de
que todos os estudantes estejam alfabetizados até o término do 3º ano do ensino
fundamental; o ciclo Interdisciplinar objetiva a articulação entre as áreas do saber,
frente a um mundo complexo e que exige uma prática formativa que reflita as
diversidades dos problemas da vida contemporânea, abrindo a possibilidade da
articulação de projetos com horários garantidos nos 4ºs e 6ºs anos do ensino
fundamental, e um espaço de docência compartilhada entre professor especialista e
professor pedagogo em 4 aulas por semana com os grupos de 6º ano; o ciclo autoral
objetiva que a dinâmica do ensino esteja voltada para práticas de produção de
conhecimentos de forma autoral, com pesquisas e organização do que é conhecido
através de trabalhos colaborativos de autoria (TCA).
Desde o ano de 2013, organizando ações de formação e em decorrência das
reflexões realizadas em conjunto pelas Divisões de Educação Infantil e de Ensino
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo, temos
nos inquietado com a constatação de que bebês, crianças e jovens, produtores de
culturas e sujeitos de aprendizagem da educação básica paulistana, são percebidos e
tratados das mais diversas maneiras pelos educadores, evidenciando a convivência nas
práticas pedagógicas, de múltiplas e muitas vezes contraditórias concepções, permeadas
ainda em grande parte por uma visão adultocêntrica quanto às relações entre educadores
e educandos, e uma visão hierarquizante entre conhecimento, culturas e saberes quanto
ao que constitui currículo em instituições de educação infantil e de ensino fundamental.
Esta inquietação inicial, ao ser apresentada e compartilhada por outros
integrantes das equipes pedagógicas das Diretorias Regionais de Educação, que estão
presentes em treze diferentes regiões do município, foi se constituindo em um grupo de
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trabalho que teve por objetivo a construção de documentos destinados à educação
infantil e ao ensino fundamental, de modo a subsidiar os momentos de formação
docente como espaços para pensar, conhecer melhor e atender com qualidade social aos
direitos das crianças que compõem as múltiplas infâncias paulistanas, assim como dos
adolescentes e as culturas juvenis.

As ações em curso para a ressignificação do currículo no ensino fundamental
O ano de 2013 foi marcado pela organização das propostas que constituem hoje
o Programa Mais Educação São Paulo, tendo como uma de suas marcas a reorganização
do ensino fundamental de nove anos em três ciclos de aprendizagem. Para o trabalho
pedagógico com o ciclo de alfabetização, que se refere ao período do primeiro ao
terceiro ano de escolarização no ensino fundamental, houve a adesão do município de
São Paulo ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Assim, iniciouse um processo de formação docente a partir das publicações organizadas especialmente
para esse Programa, chamados Cadernos do Pacto, com foco em reflexões sobre
alfabetização e letramento, com recursos pedagógicos, como jogos e livros de literatura
infantil, produzidos especialmente para implementação do PNAIC nas escolas de ensino
fundamental.
Os encontros de formação dos docentes, que se inscreveram para esse Programa,
conta com uma ajuda de custo e ocorre fora de seu horário de trabalho. Ao mesmo
tempo em que os orientadores de estudos que coordenam grupos de formação são
também profissionais de educação da própria Rede Municipal de Ensino, e encontramse periodicamente para planejamento, com a assessoria de universidades públicas e
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.
O documento que se constituiu como referência pra a formação docente no ciclo
de alfabetização, “Elementos conceituais e metodológicos para a construção dos direitos
de aprendizagem do ciclo de alfabetização” foi produzido pelo governo federal com a
participação de representantes de secretarias municipais e estaduais e de universidades
públicas.
Este foi o primeiro desafio que levou a pensar o processo de ensino
aprendizagem como garantia de direitos de educandas e educandos e não mais na
perspectiva de expectativas de aprendizagem conforme a organização vigente no
município até o ano de 2012. Tal mudança implicava em novas demandas de ações de
formação continuada não apenas para o ciclo de alfabetização.
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O outro grande desafio, que caracteriza especificamente a Rede Pública
Municipal de São Paulo, passou a ser a organização dos ciclos, não mais em dois, como
se constituía até 2012, mas em três ciclos: de alfabetização, interdisciplinar e autoral. Se
por um lado, a preocupação com a efetiva garantia de letramento, interdisciplinaridade e
autoria, deve perpassar os três ciclos, por outro, há que se considerar a ênfase que cada
um dos aspectos ganha em cada um dos três ciclos. No ciclo interdisciplinar há ainda a
característica de situações de trabalho conjunto entre professor especialista em um
componente curricular e professor pedagogo, comumente chamado de polivalente.
Tal contexto impulsionou, a partir do ano de 2014, à organização do movimento
de reorientação curricular com foco nos ciclos interdisciplinar e autoral. O segundo
semestre daquele ano e o primeiro do ano de 2015 foram marcados por encontros entre
representantes docentes e gestores de diferentes unidades educacionais, especialmente
realizados em horário de serviço nas treze diretorias regionais de educação, com
intensos debates que levaram à construção coletiva do documento “Diálogos
Interdisciplinares a Caminho da Autoria: elementos conceituais para a construção dos
direitos de aprendizagem do ciclo interdisciplinar”.
No primeiro semestre de 2015, iniciou-se o debate sobre os diferentes
componentes curriculares, com o desafio de dar continuidade ao processo de construção
curricular que considere a identidade de cada área do conhecimento que, ao mesmo
tempo, estejam a serviço de um coletivo no Projeto Político Pedagógico que, por sua
vez, considere as diferentes culturas presentes no contexto escolar, que tenha como
marca principal as propostas interdisciplinares e a promoção e fortalecimento de autoria
dos sujeitos envolvidos nos processos educativos.
O ano de 2015 foi também marcado pelo estabelecimento de ações de formação
docente nas treze regiões da cidade, com grupos de professores por componente
curricular, coordenados por profissionais de educação da própria rede (professores,
coordenadores pedagógicos, diretores de escola e supervisor escolar), os quais são
denominados “formadores parceiros”. A opção foi por um movimento semelhante ao do
ciclo de alfabetização, com a “Rede formando a própria Rede”. Foram realizados, em
geral, quatro encontros de quatro horas em um semestre, durante o horário de trabalho
dos docentes, que encontravam seus pares de outras unidades educacionais, com saídas
escalonadas de modo a não causar prejuízos pedagógicos às educandas e educandos nas
unidades educacionais de ensino fundamental.
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Os encontros, que se mantém no ano de 2016, se dão em polos regionais, e ao
mesmo tempo, são realizados encontros de formação e planejamento com os formadores
parceiros das diferentes Diretorias Regionais de Educação, coordenados por assessores
dos diferentes componentes curriculares contratados pela Secretaria Municipal de
Educação para a escrita dos documentos curriculares de cada um dos componentes.
A intenção das ações de formação entre formadores parceiros e assessores não se
dão em termos de homogeneização de pautas ou de discursos. Ao contrário, o
movimento tem sido de escuta por parte dos assessores, das reflexões que ocorrem nas
regiões, as quais se tornam subsídios para a escrita do documento curricular pelos
assessores. Os formadores parceiros têm sido os leitores críticos da produção do texto
escrito pelos assessores, estabelecendo-se um debate com poder de intervenção sobre o
texto. Desse modo, não há um texto de autoria individual, mas coletiva.
Ao final do ano de 2015 foi organizado um seminário municipal com todos os
formadores parceiros que ouviram as proposições em construção, de todos os
componentes curriculares. Após o seminário, novas alterações ocorreram e o texto foi
novamente apresentado no mês de fevereiro de 2016 em cada uma das treze regiões.
Nos meses de março e abril novos encontros de formação são organizados nas regiões,
cuja pauta é a apreciação dos textos dos oito componentes curriculares e proposições
para aperfeiçoamento dos textos. No mês de maio há a previsão de sistematização das
proposições regionais e conclusão do documento.
Tal opção por um movimento de construção coletiva se dá pela escolha de um
caminho para construção de um currículo com a Rede, em vez de para ela. Um
currículo crítico e emancipatório que se pretende vivo e se coloca em ação desde sua
elaboração, implicando os profissionais de educação nas escolhas com as quais têm um
compromisso, enquanto intelectuais e agentes do poder público, na garantia dos direitos
dos educandos, em sua integralidade, à educação pública de qualidade. Há também a
compreensão de que não há hierarquização entre o saber acadêmico, enquanto olhar
estrangeiro do assessor, e o saber docente construído na práxis. Ambos se
complementam e se enriquecem mutuamente.
O processo de construção de documento curricular passa por um momento de
envolvimento dos formadores parceiros e do conjunto dos professores que têm mantido
encontros de reflexões muito intensas. Nesse sentido, tem-se caminhado para afinar
concepções que se pretendeu ver refletidas nesse documento, tais como: a escola como
espaço de construção de conhecimentos escolares, em convivência com conhecimentos
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populares, originados dos movimentos populares e culturais diversos, os quais precisam
ser reconhecidos pela comunidade escolar, e os saberes do cotidiano, chamados de
senso comum, a serem problematizados e transformados pela via da investigação
coletiva.
Assim, o documento anuncia a garantia de dois tipos de direitos fundamentais: o
de reconhecimento e aprofundamento dos saberes advindos das diversas culturas que
compõem a escola pública municipal e o povo brasileiro, e o acesso ao conhecimento
historicamente produzido pela humanidade.
Este é o momento de pensar em uma escola inclusiva e integradora das áreas de
conhecimento e de todas as etapas e modalidades da educação básica. É o momento de
valorização da autoria discente e docente, da postura ética e comprometida dos
profissionais da educação com a qualidade social da educação pública municipal, e de
potencializar os espaços de formação coletiva como locus privilegiado para a
organização curricular e pedagógica do processo de ensino-aprendizagem que considere
a riqueza presente em cada uma e no conjunto das unidades educacionais da Rede
Pública Municipal:
A (re)construção do currículo da escola, na perspectiva aqui entendida, só é
possível por meio do exercício do diálogo e de estudo contínuo, que desloca
uma consciência espontânea para uma consciência crítica. Tal exercício se
legitima quando garante a participação significativa do coletivo escolar. É
fundamental, portanto, que esse diálogo conte com a articulação de todos os
funcionários da escola, comunidade e profissionais de diversas áreas. A
participação coletiva no desenho e construção do currículo é um processo
contínuo e como tal deve ser criada e planejada, por meio de metodologias de
fazer e refazer o currículo. Tal processo é feito de avaliações, debates,
reescritas, documentações e publicações do processo. (Diálogos
Interdisciplinares a caminho da autoria: elementos conceituais para a
construção dos direitos de aprendizagem do ciclo interdisciplinar, 2015)

Os desafios e as ações que se estendem no horizonte próximo

Para o conjunto dos profissionais envolvidos nas proposições da reorientação
curricular da Rede Municipal de São Paulo os desafios são muitos e uma questão que se
apresenta é: como manter uma atitude crítica nas análises e de otimismo nas ações? Não
se trata do otimismo ingênuo, mas o que mobiliza para as transformações e construções
necessárias. Percebe-se a necessidade de criar e intensificar o clima de pertencimento
dos educadores e dos educandos ao Projeto Político Pedagógico de cada unidade
educacional, através da participação ativa, do reconhecimento do protagonismo de todos
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os envolvidos, da construção de caminhos alternativos que repensem a educação nas
unidades educacionais e nos espaços educativos identificados nos territórios da cidade.
Esses desafios passaram a compor os horários coletivos de formação continuada
no âmbito das unidades, assim como em outras ações de formação realizadas pelas
Diretorias Regionais de Educação (DRE): os cursos, seminários e congressos oferecidos
por diversas esferas da Secretaria Municipal de Educação, boa parte em parceria com
universidades. Tais ações de formação partem de pressupostos como:
O desenvolvimento profissional é um processo vivencial não puramente
individual, mas um processo em contexto. O desenvolvimento profissional
conota uma realidade que se preocupa com os processos (levantamento de
necessidades, participação dos professores na definição da ação), os
conteúdos concretos aprendidos (novos conhecimentos, novas competências),
os contextos da aprendizagem (formação centrada na escola), a aprendizagem
de processos (metacognição), a relevância para as práticas (formação
centrada nas práticas) e o impacto nas aprendizagens dos alunos (OliveiraFormosinho, 2002, p.04)

Dentre todos os desafios, está o da produção de documentos curriculares para a
Rede Municipal de Ensino, que se constituam como subsídios para as reflexões nos
diversos tempos e espaços de formação continuada, pois em uma proposta dialógica,
ampliar os espaços de construção coletiva é uma necessidade concreta, permitindo a
articulação de projetos, a constituição de ações que integrem as diferentes áreas de
conhecimento, as múltiplas linguagens e possibilidades de investigação presentes nos
espaços educativos. A escola não pode se configurar com ações solitárias. Será o
conhecimento e a articulação em rede que permitirá novos lugares para a educação
pública paulistana. Nesse aspecto, destaca-se a preocupação com as concepções que
balizam as escolhas curriculares, o que tornam necessárias algumas reflexões sobre
como tem sido compreendida a função social da escola:
Os sistemas de educação, suas políticas e seus currículos são pensados de
modo que possam suprir outras carências, as quais se acredita serem as
produtoras das carências materiais: as carências de conhecimento e de
competências e as carências de valores, hábitos e moralidade. São essas
carências, que os currículos, os docentes e as teorias pedagógicas reconhecem
seu terreno. A partir dessas carências, a pobreza, as sociedades e as
comunidades pobres são analisadas e interpretadas como carentes intelectuais
e morais. É a partir delas que se justifica a articulação da educação e do
currículo para as sociedades e comunidades e coletivos empobrecidos.(
Arroyo, M. G., 2013, p.109)

A discussão sobre currículo tem como objetivo principal pensar a educação do
ponto de vista dos princípios para a garantia de direitos humanos, e mais
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especificamente os de aprendizagem, para uma população que deposita na escola
pública a expectativas educacionais diversas, com a presença de diferentes culturas e
identidades territoriais. A construção de um currículo, nesse contexto, deve se dar na
perspectiva da gestão democrática, que considere os diferentes sujeitos presentes nas
escolas públicas municipais. Compreendendo que a função social da escola supera a
ideia de formar para um mercado de trabalho, hoje considerado em crise. Sobre esse
ponto, Arroyo nos alerta:
Esse quadro não é conjuntural, ele é histórico, configura o padrão de trabalho
das sociedades colonizadas. É um padrão que condena ao não trabalho e aos
trabalhos mais precários de miséria e de sobrevivência os grupos sócioétnico-raciais, de gênero, dos campos e das periferias urbanas. Esse padrão
racial de trabalho continua produzindo os destinatários históricos da pobreza
extrema. É um desafio o fato de que as teorias pedagógicas e curriculares,
bem como as políticas educativas e a própria identidade escolar e docente,
continuem ignorando ou não levando a sério esse padrão de trabalho e não
tenham uma postura crítica mediante as virtualidades da preparação
competente para um trabalho segregador e que se mantém em uma crise
permanente. (Arroyo, M. G., 2013, p.112)

Reconhecer que educandas e educandos são sujeitos e cidadãos no tempo
presente e não apenas alguém a ser preparado para o futuro, implica em considerálas(os) como partícipes protagonistas no processo educativo. Nesse sentido, o propósito
é de educar com crianças, jovens e adultos. Este reconhecimento de “educar com”
exige novas maneiras de pensar o currículo e o cotidiano escolar, de forma menos
prescritiva e mais autoral, a partir de diretrizes que enunciem os princípios éticos,
políticos e estéticos para a prática pedagógica, que se materializem por meio de uma
escuta sensível, de um olhar observador, de reflexões coletivas com o envolvimento de
todos os atores, com a maturidade deste coletivo expressa em um processo permanente
de avaliação institucional participativa. Todos esses elementos devem constituir o
Projeto Político Pedagógico, sendo este pensado enquanto uma carta de intenções que
explicita os princípios e garante a expressão de toda a potência dos que fazem parte do
processo educativo, toda a vivacidade presente nas unidades educacionais e na
comunidade. Dialogando novamente com Arroyo, estabelece-se na educação pública
municipal um grande desafio, à medida que:
Assim como na cartografia espacial das cidades, nos campos temos espaços
terras degradadas, improdutivas e terras nobres, produtivas, no sistema
escolar e nos currículos também temos níveis nobres, de conhecimentos
superiores, para os capazes e racionais, com mérito, e níveis inferiores,
elementares, para os subcidadãos. Essa cartografia curricular reproduz a
cartografia social e a cidadã. Repensar e reformular essa cartografia seria
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uma forma de converter os currículos em espaços de cidadania justa e
igualitária. ( Arroyo, M. G., 2013, p.123)

Por esses motivos, há também a necessidade de algumas desconstruções e
mudanças de paradigma, no diálogo com a experiência da rede municipal de ensino que
antecede a atual proposta curricular. Em decorrência desse processo, em um olhar
criterioso para os processos pedagógicos com base nas concepções que cristalizaram
alguns aspectos que precisam ser transformados, tais como a cisão entre diferentes
componentes curriculares no ensino fundamental, entre ensino e aprendizagem, entre
cuidar e educar, entre brincar e aprender, entre fazer e pensar, entre corpo, mente e
emoção. Sacristán, ao tratar da sociedade do conhecimento, nos convida a refletir:
...deparamo-nos com o fato de que estamos diante de um novo contexto e um
novo texto para a educação, o qual incidirá nas propriedades que orientam a
prática educativa, nos métodos de desenvolvê-la, assim como nos modelos de
organização do ensino nos níveis macro, médio e micro. A frente que a
educação se impõe a partir dessas considerações é mais complexa e
imprecisa. Lança-se o desafio de favorecer um clima e certas atitudes de
abertura ao diferente que nos é mostrado no mundo da comunicação
globalizada, enquanto somos solidários com as causas de quem temos por
perto, assim como o desafio de desenvolver estratégias para ganhar causas
que nos ligam a quem está mais distante. Somente as instituições de educação
que dispõem da independência necessária das forças que dominam o mercado
da oferta privada e da pública, que são salvas do peso das burocracias e do
controle político podem introduzir a formação que fornece aos cidadãos em
potencial uma alavanca na dinâmica pouco democrática já visível na
sociedade da informação, como até hoje ocorre. (Sacristán, 2013, p.157)

Nesse cenário, o professor enquanto intelectual, tem papel de autoria e
extremamente relevante no processo que vivencia com os educandos, assumindo as
possibilidades de avanço ou de recuo na prática cotidiana com os estudantes. Este
pressuposto exige uma grande articulação com todos os profissionais de cada unidade
de ensino construindo uma unidade no projeto articulado por tantas vozes no interior da
escola. Cada unidade de ensino passa a ter autonomia para gerenciar seus projetos,
tempos e espaços.

A formação inicial e o diálogo com a formação continuada.
A formação inicial oferecida aos docentes, além da diversidade em torno da
qualidade dos cursos e dos currículos das instituições de ensino superior, também
implica em formação geral que não necessariamente contribui para a compreensão da
pluralidade cultural dos grupos com quem os docentes interagem em sua ação
profissional nas mais diversas faixas etárias. É preciso investir na potencialidade dos
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educadores, e esse processo se dá especialmente através da formação continuada, seja
no âmbito da unidade educacional, seja através de oferta de outros tempos e espaços de
formação para além dos muros da escola, que precisam estar presentes nas políticas
educacionais de formação docente.
A promoção de experiências de participação política e de reflexões sobre ética e
compromisso com ações pedagógicas emancipatórias, construídas coletivamente nas
instituições educativas, as quais promovam as aprendizagens de todos os sujeitos
envolvidos no processo educativo, bem como ampliação das possibilidades de
experiências estéticas nos momentos destinados às formações podem criar
oportunidades para transformações importantes na atuação docente e nas interações
entre adultos, crianças e adolescentes, entre educadores e educandos e entre escola e
família.
Outro aspecto a ser considerado é a importância de compreender o docente em
processo de reflexão permanente sobre sua ação pedagógica e autor no processo de
organização dos tempos e espaços, dos materiais que disponibiliza, dos registros e da
documentação pedagógica que organiza para o acompanhamento pedagógico das
aprendizagens e para comunicação de seu trabalho no coletivo, mediador das interações
entre os educandos, e destes com todas as fontes de investigações possíveis, dentro e
fora da sala de aula, em espaços externos à unidade e na concepção de uma cidade
educadora.
O professor autor percebe-se como sujeito implicado no processo educativo,
com o compromisso de apresentar, debater e acolher propostas no coletivo das unidades
educacionais, com o compromisso de buscar conhecer o contexto, promover a garantia
de direitos fundamentais dos educandos e representá-los como atores sociais. Esse
profissional aprende a perceber as nuances das características presentes através da
leitura de mundo e do envolver-se, comprometer-se com a educação de qualidade social
em uma escola inclusiva e com os direitos de todos os cidadãos. Busca sua formação
também em outros espaços diversos, a partir dos desafios que encontra no percurso de
sua atuação pedagógica, assim como problematiza ações no e do coletivo das
instituições educativas e problematiza as interações dos e com os estudantes.
Lembrando que o espaço das instituições educativas conta com um conjunto de
educadores para além dos docentes, faz-se necessário destacar o papel do Coordenador
Pedagógico como articulador do coletivo, o qual promove desafios, propõe momentos
para que os docentes e outros profissionais compartilhem suas práticas, envolve os
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profissionais do quadro de apoio nas discussões pedagógicas e defende o investimento,
tanto financeiro, como de organização de espaços, tempos e materiais a serviço do
atendimento dos direitos dos educandos e dos educadores em toda a sua potencialidade.
Além da necessária articulação com as famílias evidenciando as características de uma
educação com qualidade social para seus filhos.
A importância do papel da Direção da escola, por sua vez, está em promover
uma gestão democrática, com participação de todos, não apenas nas instâncias formais
como Conselho de Escola, Reuniões de Pais e Mestres e Associação de Pais e Mestres,
mas por meio da criação de canais para as diversas formas de expressão que evidenciem
o direito à voz de todos os educandos, de todas as idades, garantindo o acolhimento dos
atores envolvidos no Projeto Político Pedagógico das unidades.
São estes profissionais em diálogo que constituirão os espaços dos projetos de
cada unidade educacional, de forma articulada com as outras unidades e em
consonância com as diretrizes educacionais da Rede Municipal de Ensino.
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O CURRÍCULO PARA ALFABETIZAÇO E LETRAMENTO PRESENTES NO
PACTO NACIONAL PELA AVALIAÇÃO NA IDADE CERTA -PNAIC

Marisa Aparecida Romeiro Noronha
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Resumo:
O presente estudo teve por objetivo central compreender os princípios curriculares
presentes no PNAIC (Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa) por se entender
que além dos objetivos do programa que são os de formação de professores, oferta de
materiais didáticos dentre outros aspectos, envidando esforços para alfabetização dos
estudantes brasileiros nos três primeiros anos do ensino fundamental, há subjacente no
programa uma proposição de currículo que se expressa nas elaborações conceituais em
torno da Alfabetização e do Letramento. A metodologia de pesquisa utilizada está
vinculada à perspectiva dos estudos iluminativos propostos por Parlett e Hamilton
(1972), dentro do paradigma antropológico e social. Para a coleta de dados foram
prioritariamente considerados os documentos curriculares do PNAIC (cadernos
destinados à formação de professores), materiais didáticos enviados para as escolas para
uso de professores e estudantes e a observação das práticas escolares em sala de aula.
As análises dos dados coletados mostraram que programas curriculares, mesmo que
considerados de inovação, principalmente pelos órgãos oficiais responsáveis pela
implementação na rede de ensino, devem considerar as práticas utilizadas pelos
professores, pois na maioria dos casos estes profissionais já possuem trajetória em
alfabetização e agem de acordo com as urgências da sala de aula. Alguns aspectos do
PNAIC foram considerados muito positivamente pelos vários sujeitos participantes do
programa, como o conteúdo curricular expressos nos cadernos de formação de
professores, a formação entre pares e especialmente os materiais didáticos
encaminhados às escolas. A base teórica utilizada neste estudo se amparou em estudos
curriculares, como os apontados nas obras de Basil Bernstein, por se entender que
qualquer prescrição curricular deve considerar, partindo da perspectiva teórica do autor,
que os textos (discursos) passam por recontextualização nas relações sociais,
independemente das diferentes esferas em que se estabeleçam.

Introdução

O presente estudo resulta de uma proposta encaminhada pela Secretaria
Municipal de São Paulo, com o objetivo de compreender os princípios curriculares
presentes no Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

ISSN 2177-336X

8927

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

26
Como desdobramento do objetivo principal, procurou-se fazer a análise
documental dos cadernos destinados à formação dos professores, dos materiais enviados
para as escolas, assim como a observação das práticas pedagógicas em sala de aula dos
professores participantes do Pacto.
O programa é uma ação articulada entre governo federal, Distrito Federal,
estados e municípios brasileiros com a finalidade de alfabetizar todas as crianças
brasileiras até os oito anos de idade, nos três primeiros anos de escolarização do ensino
fundamental.
A adesão ao Pacto significa a articulação das várias instâncias governamentais
brasileiras para os compromissos de:
“I. Alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática;
II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo Inep, junto aos
concluintes do 3º ano do ensino fundamental.
III. No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido as ações
do Pacto, para sua efetiva implementação” (BRASIL, Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, p. 11)

Um dos princípios fundamentais do PNAIC é o de considerar alfabetizada a
criança que interage socialmente utilizando textos escritos com diferentes finalidades,
pois além de dominar o sistema alfabético, consegue ler e escrever autonomamente.
Segundo consta dos documentos do Pacto disponíveis no site do Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o processo de
alfabetização não se restringe à memorização do código alfabético, mas à inserção das
crianças nas práticas sociais de leitura e produção de textos. Letramento e alfabetização
são conceitos que devem se articular e se desdobrar em práticas formativas de crianças e
professores. Assim, entende-se que a apropriação do sistema alfabético deve se dar por
meio de atividades lúdicas e reflexivas na direção da aquisição do código alfabético e da
produção de sentidos, atuando na ampliação das referências culturais das crianças.
Cabe informar, ainda, que o eixo principal do PNAIC é a formação continuada
dos professores alfabetizadores. Tal eixo se desdobra em mais quatro, a saber: Formação
Continuada de Professores Alfabetizadores; Materiais Didáticos e Pedagógicos; Três
tipos de Avaliação; Gestão, Controle Social e Mobilização.
O eixo Formação Continuada de Professores Alfabetizadores constitui-se com
base no programa Pró-letramento e conta com estudos e atividades práticas oferecidas
aos professores alfabetizadores do Distrito Federal, estados e municípios brasileiros.
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Para atender os objetivos deste estudo, procurou-se dar maior ênfase ao eixo
Materiais Didáticos e Pedagógicos que se materializam no fornecimento de materiais
didáticos destinados à alfabetização: livros didáticos distribuídos pelo PNLD; obras
pedagógicas complementares aos livros didáticos e acervos de dicionários (PNLD);
jogos pedagógicos de apoio à alfabetização; obras de referência, de literatura e de
pesquisa (PNBE); obras de apoio pedagógico aos professores; tecnologias educacionais
de apoio à alfabetização.
O eixo Avaliações, considerado como desdobramento da análise curricular do
programa é constituído por três tipologias avaliativas: i. as processuais, realizadas pelos
professores das turmas e discutidas durante o processo de formação; ii. a
disponibilização de um sistema informatizado para que os professores lancem os
resultados das avaliações aplicadas no início e ao final do 2º ano do ensino fundamental.
Esta avaliação tem por objetivo o fornecimento de dados aos professores e gestores para
efetuarem ajustes no processo de ensino e aprendizagem; iii. Avaliações aplicadas ao
final do terceiro ano do ensino fundamental pelo Inep, com a finalidade de aferir os
resultados alcançados pelos estudantes ao final do 1º ciclo. Este último tipo de avaliação
também se destina a possíveis ajustes no processo de ensino e aprendizagem.
A metodologia selecionada para o presente estudo está assentada nas
proposições metodológicas elaboradas por Parlett e Haminton (1972) destinadas a
avaliar e acompanhar programas de inovação em educação.
Para os referidos autores, as inovações no campo educacional vão desde certos
modismos, passando por inúmeras motivações, desde a ideológica, a política, a
financeira entre outras.
Para o presente estudo fez-se a opção pela pesquisa Iluminativa, assim designada
por Parlett e Hamilton (1972), cujas principais ferramentas de estudo são a descrição e a
interpretação da inovação, ao invés da mensuração e predição, pois consideram as
últimas mais adequadas a situações em que se buscam prioritariamente generalizações
estatísticas. Os autores consideram que quando o assunto é educação faz-se necessário
contar com muitas situações imprevistas e comumente encontradas na realização das
práticas educativas, exigindo por parte do avaliador um olhar atento aos processos, o
que as pesquisas de caráter quantitativo frequentemente desconsideram, pois valorizam
mais motivações aparentes.
Afirma-se, portanto, a escolha do paradigma sócio-antropológigo como
fundamento para a realização da presente avaliação e acompanhamento do PNAIC, pois
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se entende a necessidade da imersão do avaliador no cotidiano das relações escolares,
desde os mecanismos de gestão até a sala de aula, de maneira a se apreender ao máximo
os acontecimentos, suas motivações e contradições.
Os dados de pesquisa foram coletados em vários meios: nas reuniões da
Secretaria de Educação, nos Encontros para formação dos Orientadores de Estudo, nas
formações dos Professores Alfabetizadores, nas salas de aula. Os instrumentos
utilizados foram a observação, questionários e entrevistas.
De acordo com as conversas iniciais com a equipe responsável pelo PNAIC na
Secretaria de Educação de São Paulo, foram selecionadas três diretorias de educação
para o estudo: a de Campo Limpo, a de Guaianases e a da Freguesia do Ó, assim como
três unidades educacionais, uma de cada diretoria. Tais diretorias foram selecionadas,
respectivamente, segundo critérios acordados com a Secretaria de Educação segundo a
maior aproximação dos princípios do programa, mediana aproximação e maior
distanciamento em relação ao programa.
Desse modo, considera-se importante entender como e por que foi proposta a
renovação curricular, quais as vantagens e desvantagens apresentadas por seus
propositores e as condições que mais afetaram as tarefas intelectuais e acadêmicas dos
estudantes. Nesta perspectiva de estudo, todos os agentes educacionais e suas ações
ganharam centralidade, principalmente os professores e estudantes, por vivenciarem o
cotidiano escolar.
Geralmente as propostas que norteiam as inovações curriculares do campo
educacional trazem promessas de melhoria da qualidade do sistema de ensino e se
mostram evidentes nos discursos elaborados por seus propositores. Entretanto, é
comum, nas mais diversas situações de inovação, especialmente nas vivências escolares,
haver modificações, redirecionamentos, enfim, ações destoantes em grande medida do
previsto inicialmente. Para a análise das diversas situações que eventualmente possam
se apresentar durante o processo de avaliação e acompanhamento da inovação, será
utilizado também o conceito de Recontextualização elaborado por Basil Bernstein.
Para Bernstein (1988) tanto inovações pedagógicas como qualquer outra ação
escolar são consideradas textos. Os textos são discursos que circulam socialmente e
posicionam as pessoas. Com especial atenção para os textos educacionais, os textos de
inovação pedagógica passam por recontextualização nas relações sociais, ou seja, são
interpretados, reinterpretados, modificados, enfim, resultam de um processamento vivo.
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Na mesma direção de Bernstein (1988), os autores Parlett e Hamilton (1972),
alertam para o fato de que quaisquer inovações educacionais, quando da
implementação, sofrem alterações em seus ideais ao serem colocadas em prática; seus
objetivos são reordenados, redefinidos, abandonados, esquecidos entre outros aspectos.
Por fim entende-se que a perspectiva iluminativa parte de dois importantes
conceitos para a avaliação dos processos constituintes dos processos educacionais
escolares: o meio de aprendizagem e o Sistema de Ensino. Neste caso, a ênfase maior
foi dada ao sistema de ensino e às práticas pedagógicas, pois se considera que os dois
processos trazem embutidos o currículo proposto pelo programa.

1. A relação entre a implementação do PNAIC e Currículo: aspectos positivos e
negativos.

Detectaram-se muitos aspectos positivos na implementação do PNAIC na Rede
Municipal de Ensino do Município de São Paulo. Aponta-se positivamente para
entendimentos dos sujeitos em formação, ainda que parciais, sobre o que representa a
mudança do paradigma conceitual sobre Alfabetização e Letramento proposto pelo
PNAIC. Houve, de certa maneira, a compreensão por parte dos vários professores
alfabetizadores, da necessidade de um alargamento quanto às práticas de sala de aula,
ensejando a apropriação por parte dos estudantes do sistema alfabético e ortográfico da
escrita, exigindo que se lance mão de atividades envolvendo múltiplos aspectos da
linguagem como a oralidade, a produção escrita, a leitura e a análise linguística.
A composição curricular do PNAIC que busca envolver as demais áreas do
conhecimento – em outros programas como o PROFA (Programa de Formação de
Professores Alfabetizadores eram priorizadas as disciplinas de Português e Matemática também foi considerada importante pelos vários agentes participantes do programa
como um todo. O fato de incluir as ciências da natureza, as ciências humanas e demais
linguagens, além de discussões de temas acerca da inclusão, da diversidade dentre
outros assuntos e temas, foi motivo para elogios, já que estas áreas do conhecimento, na
maioria das vezes, são desconsiderados

no processo de escolarização inicial dos

estudantes do ensino fundamental.
Notou-se o entendimento por meio deste estudo que a escrita e a leitura são
consideradas práticas sociais vivenciadas cotidianamente nos mais variados contextos
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de vida dos estudantes, permitindo apreender entendimentos sobre a necessidade de
continuidade das ações formativas na mesma direção da atual.
É de extrema importância apontar ter se detectado certo mal estar inicial acerca
de percepções dos sujeitos em formação sobre um possível retorno às práticas de
alfabetização consideradas por eles como ultrapassadas, envolvendo especialmente
entendimentos sobre possíveis retrocessos nas práticas da alfabetização. Neste aspecto
não eram referidos apenas os aspectos curriculares sobre o que ensinar, mas
especialmente sobre como ensinar. Como a proposta do PNAIC envolve o
desenvolvimento da consciência fonológica, - indicações de práticas de alfabetização
em que os estudantes precisam relacionar fonemas e grafemas como meio para se
alfabetizarem com maior facilidade o que envolve práticas em torno da reflexão da
constituição das palavras - os professores alfabetizadores entenderam tratar-se um
retorno aos métodos sintéticos, analíticos ou simplesmente o da silabação.
A formação entre pares – um dos princípios do Programa Formativo – também
se destacou como ponto positivo, tanto por ter feito emergir um novo aspecto na
identidade dos professores alfabetizadores (a de serem também formadores), quanto
uma maior aceitação por parte dos sujeitos em formação, que se viram representados na
seleção dos orientadores de estudo. Destaca-se, igualmente, a legitimidade dos
orientadores de estudo justamente por estarem presentes no cotidiano escolar, o que,
para os professores em formação, é considerado fator relevante, pois julgam permitir a
compreensão dos reais problemas enfrentados cotidianamente nas escolas.
Na mesma direção, os professores alfabetizadores consideram ter boa
compreensão e formação sobre o processo da aquisição da leitura e da escrita,
principalmente, segundo eles, por terem participado, ao longo de sua carreira
profissional, de outras ações e formação com finalidade semelhante. Assim, para os
professores alfabetizadores, o PNAIC se insere em um processo formativo em
desenvolvimento, portanto não inaugural. Destaca-se a média de tempo de atuação
docente dos professores alfabetizadores - em torno de 10 a 15 anos - como importante
fator para a aquisição e consolidação de conhecimentos em torno do processo de
alfabetização, conferindo-lhes maior experiência.
Algumas práticas declaradas pelos professores alfabetizadores ou observadas nas
aulas das turmas do ciclo de alfabetização evidenciaram a aceitação de algumas
prescrições do PNAIC, o que, obviamente, não se atribui exclusivamente a esse
processo formativo, mas às vivências dos próprios professores ao longo da ação
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profissional. Notou-se, especialmente pela utilização dos jogos e material de literatura
enviado às escolas como parte do processo formativo, grande aprovação e consequente
utilização dos mesmos em sala de aula, embora algumas ações cotidianas dos
professores estejam cristalizadas, como a não exposição diária dos materiais para livre
uso dos estudantes.
Depreende-se, com os dados levantados por este estudo, que as diversas práticas
de sala de aula detectadas por meio das observações, compõem o currículo do ciclo de
alfabetização, mas que fazem parte de toda experiência profissional forjada ao longo das
práticas com suas turmas. Foram verificadas muitas ações que se relacionam à
perspectiva da Alfabetização e do Letramento e outras marcadas pela decisão tomada
pelos professores de acordo com as suas vivências: leitura feita pelos professores aos
estudantes, a escrita com intervenção dos professores, brincadeiras, recitação de textos
de domínio dos estudantes, atividades de ajuste entre fala e escrita, localização de
palavras no texto, uso de jogos tanto para alfabetização como para aquisição de
conceitos matemáticos, entre tantas outras práticas, mostram

a aquisição de

conhecimentos em Alfabetização e Letramento proporcionada em grande medida pelo
processo formativo do PNAIC.
Ficou evidente por meio deste estudo, nas interações com os professores
alfabetizadores e outros sujeitos da pesquisa, o entendimento de que o processo de
Alfabetização e Letramento exige uma multiplicidade de ações consonantes com o
interesse das crianças e vinculadas à cultura da infância.
Muitos aspectos do PNAIC foram entendidos como negativos pelos sujeitos
participantes deste estudo. Grande parte dos problemas está relacionada à infraestrutura,
envolvendo desde itens de logística a parcerias com palestrantes ou com o Instituto de
Ensino Superior.
É notória a diminuição ao longo dos três anos de implementação do PNAIC na
Rede de Educação do Município de São Paulo, a diminuição da adesão dos professores
alfabetizadores ao programa: no primeiro ano, 2013, atingindo 70% dos professores
alfabetizadores (de um universo de 5001 professores), caindo esta porcentagem para
47% no segundo ano de formação, em 2014, e, subindo discretamente para 50% em
2015. Considera-se que a diminuição do número de professores em formação pelo
PNAIC ao longo dos três anos está relacionada a inúmeros fatores, sendo necessário um
estudo mais detalhado das várias situações envolvidas no processo.
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Quanto às parceiras da ação formativa do PNAIC com os Institutos de Ensino
Superior, os desencontros foram grandes.

Destacam-se alguns deles: no início da

implementação do Programa, os temas relacionadas aos conceitos e conteúdos
curriculares sobre Alfabetização e Letramento não foram suficientemente clarificados,
ocasionando confusão àqueles que participavam da formação.
As dificuldades em relação ao diálogo entre as universidades e a Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo contribuíram para indefinição de ações no
decorrer do processo que poderiam aperfeiçoar a ação formativa e, por decorrência, ter
refletido mais incisivamente nas práticas docentes.
Os assuntos relacionados ao cadastramento de professores e recebimento das
bolsas também foram apontados negativamente, especialmente por causar transtornos
nas atividades cotidianas dos envolvidos, que desviaram as atenções de assuntos mais
relevantes como, por exemplo, as práticas docentes em torno da Alfabetização e
Letramento.
Muitos apontamentos do estudo evidenciam a falta de envolvimento no processo
formativo do PNAIC de outros sujeitos atuantes na rede municipal, como os
supervisores escolares, professores de outros anos além dos do ciclo de alfabetização e,
principalmente, dos coordenadores pedagógicos.
O atraso no recebimento dos materiais que apresentam o currículo para
Alfabetização e Letramento e para as ações formativas do PNAIC – no caso, os
cadernos de formação, essenciais para a compreensão metodológica e curricular do
programa - foi citado como grande problema para o processo formativo. Notou-se, desse
modo, falta de sintonia entre as formações dos orientadores de estudos, a formação dos
professores alfabetizadores e as proposições metodológicas e curriculares do programa.
Finalmente, aponta-se a complexidade das redes de ensino, especialmente em
uma cidade como São Paulo. Muitos são os agentes em ação e, como se pode imaginar,
os entendimentos sobre qualquer um dos aspectos da rede de ensino são múltiplos,
interferindo nas decisões tomadas. Nesse sentido, com o presente estudo, detectaram-se
muitas incompreensões ou imprecisões conceituais, refletindo diretamente nas práticas
curriculares com os estudantes.
Chama-se atenção, contudo, para o fato de que uma prescrição curricular
envolvendo ações formativas de professores, como é o caso do PNAIC, depara-se, ao
adentrar nas redes de ensino, com uma cultura escolar, e é no estudo detido desse
entrelaçamento de prescrições com o cotidiano escolar, que se poderá compreender

ISSN 2177-336X

8934

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

33
parte dos resultados de certas implementações, contribuindo para políticas curriculares
mais condizentes com a realidade das escolas e que considerem a aprendizagem efetiva
dos estudantes.

Conclusões
Durante o processo de implementação curricular do PNAIC na Rede Municipal
de Ensino do Município de São Paulo detectou-se certo grau de aceitação do programa
na rede de ensino. A aceitação dos orientadores de estudo (professores como
formadores) é uma realidade: existe a disposição desses profissionais em continuar
como parceiros da Secretaria de Educação na formação do Ciclo de Alfabetização.
Entre os professores houve a possibilidade de trazer em cena certas práticas que
por vezes já utilizavam em suas salas de aula, mas que o faziam escondido, porque as
prescrições metodológicas e curriculares de modelos formativos anteriores negavam tais
práticas. Como declarado por alguns professores, o PNAIC “libertou” os professores
para ações em sala de aula que consideravam mais adequadas, especialmente diante das
dificuldades de alguns dos estudantes em entender o sistema alfabético. Ao mesmo
tempo, prescrições curriculares e práticas de sala de aula relacionadas à escrita e leitura
abordadas em outras gestões da Secretaria de Educação, também foram consideradas
boas, especialmente por surtirem efeitos positivos nas ações didáticas da alfabetização.
Considera-se de extrema importância que os proponentes de políticas
curriculares e a consequente formação de professores alfabetizadores considerem não só
os conhecimentos que os professores já possuem, assim como não indiquem que é
preciso jogar tudo fora e começar do zero. Muitas pesquisas acadêmicas têm mostrado
que os professores, em muitas das vezes, são refratários às novas propostas de formação
por apontarem uma perspectiva de substituição total à pratica e saberes docentes que
têm sustentado a ação pedagógica no cotidiano escolar.
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REGISTROS E PROCESSOS FORMATIVOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
AUTORIA E DIÁLOGO

Os artigos que compõem o painel destacam a importância do registro e da
documentação como espaços de memória e narração de histórias e que, por suas
características, engendram diálogos e aprendizagens. Propondo a discussão sobre
processos formativos do professor de educação infantil, as autoras argumentam que o
exercício do registro, em suas múltiplas modalidades e possibilidades, potencializa a
reflexão e fertiliza autorias docentes; ou seja: ao documentar a experiência vivida o
professor reafirma sua condição de sujeito da formação e autor de sua prática. As
propostas de registro são diversas: pensamentos anotados em papéis ou no aplicativo do
celular, fotografias, escrita em cadernos de registro, produção de álbuns de imagens,
recorte e colagem, pinturas, desenhos, áudio-gravação, pequenas filmagens, etc. Nas
tramas do cotidiano educativo e da prática pedagógica, a intencionalidade reflexiva do
registro permite ao professor ampliar possibilidades de, revisitando o passado, projetar o
futuro. Seja revelando e problematizando meandros das relações entre os diferentes
profissionais na educação infantil – buscando e construindo sentidos da profissão,
reveladas nos dizeres sobre fazeres e saberes, específicos e do coletivo –, seja
apresentando e discutindo conceitos e práticas que contribuem para repensar propostas
de cursos de formação continuada – contemplando experiências do corpo sensível, de
educação estética –, as pesquisas que deram origem aos trabalhos apresentados afirmam
que a dinâmica de registrar o vivido possibilita o alargamento do olhar dos educadores,
contribuindo para (re)significar suas experiências. Como vem sendo apontado pela
bibliografia especializada sobre o tema, no âmbito nacional e internacional, ao compor
quadros imagéticos – descrevendo fatos, atividades e aprendizagens –, ou formular
análises do vivido – repensando e refletindo sobre o acontecido e o testemunhado –,
quando intencionalmente produzido e coletivamente partilhado o registro transforma-se
em documentação das histórias construídas no espaço educativo, reconhecendo e
validando diferentes saberes.
Palavras-chave: Formação Continuada, Saberes Docentes, Registro
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CORPO, ARTE E NATUREZA: CAMINHOS DA FORMAÇÃO MARCADOS
EM REGISTROS DE UM CURSO DE EXTENSÃO

Adrianne Ogêda Guedes - UNIRIO
Resumo:
No percurso de formação dos professores da Educação Infantil, os registros apresentamse como espaços potentes de documentação, nos quais e pelos quais são marcadas as
experiências docentes, potencializando processos de reflexão. Resultado de uma
pesquisa-formação desenvolvida em uma universidade pública localizada na cidade do
Rio de janeiro, o presente artigo discute questões suscitadas pela realização e análise da
proposta do “Curso de Extensão em Educação Infantil: Corpo, Arte e Natureza”.
Oferecido nos anos 2013 e 2014 como parte do convênio firmado entre o Ministério da
Educação (MEC) e a referida universidade, aberto aos professores de Educação Infantil
em exercício, da rede pública do estado do Rio de Janeiro, o curso teve por objetivo
pensar e propor processos formativos sob o viés da estética, dos sentidos e das
sensibilidades corporais. Algumas questões nortearam a pesquisa-formação: que
espaço/tempo é o da formação continuada? Quais os seus limites, possibilidades e o que
aprendem os professores nesses espaços? Quais os subsídios necessários para que seja
uma experiência relevante? Como dialogam espaços formativos e escola? Nesta direção,
o registro e a documentação foram propostos como instrumentos que, alinhavados às
reflexões acerca da autoria e criação do professor, reafirmavam sua condição de sujeito
da formação e autor de sua prática. As propostas de registro foram diversas, desde
pensamentos anotados em papéis ou no aplicativo do celular, até imagens e textos
postados nas redes sociais. Culminando no chamado “Álbum da Vida”, imagens, textos,
colagens, pinturas, recortes e uma série de outros recursos se fundem à experimentação,
vivência, bases teóricas e reflexão acerca de como se dá o processo de formação do
professor da Educação Infantil.
Palavras chave: Formação de professores; Educação estética; Documentação.

Introdução: um curso de extensão, muitas questões
No estágio de ser essa árvore um irmão aprendeu de sol, de céu
e de lua mais do que na escola. No estágio de ser árvore meu
irmão aprendeu para santo mais do que os padres lhe ensinaram
no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu
olho no estágio de ser árvore aprendeu melhor o azul. No
estágio de ser árvore meu irmão descobriu que as árvores são
vaidosas. (Manoel de Barros)

Manoel de Barros nos convida, poeticamente, a pensar/sentir a experiência
formativa a partir do contato mais amplo do sujeito com elementos e espaços diversos.
No caso do poema, a natureza e a experiência sensível corporificam essa formação.
Como construir uma prática de formação que possa, efetivamente, contribuir para o
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professor em exercício? Essa é a pergunta-chave que, como uma bússola, orienta as
reflexões que teço sobre o projeto de formação continuada que coloco em cena.
Neste trabalho, a partir da apresentação do “Curso de Extensão Educação
Infantil: arte, corpo e natureza”, oferecido por uma universidade pública do Rio de
Janeiro, em parceria com o Ministério de Educação (MEC), nos anos de 2013 e 2014,
colocamos em discussão conteúdos e processos formativos. O espaço do curso
possibilitou o desenvolvimento de uma pesquisa de colaboração, e é sobre essas
possibilidades, que configuram um campo de pesquisa-formação que trataremos,
focando na análise de um específico instrumento: o registro de práticas produzido ao
longo do referido curso.
A análise estará voltada para os dados do curso oferecido em 2014 que, assim
como o primeiro, teve como público-alvo professores de Educação Infantil (creches e
pré-escolas) da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Participaram 80 professores,
sendo que o critério de seleção, indicado pelo MEC, consistiu em que todos os
candidatos estivessem atuando na área. É importante destacar que esta iniciativa
constitui-se em uma das ações referentes à Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica, na qual a formação inicial e
continuada desses professores encontra-se entre as prioridades, buscando garantir
educação de qualidade, centrada no aprendizado do educando.
Funcionando aos sábados pela manhã, o curso de extensão teve como objetivo
central oportunizar aos professores participantes experiências variadas no campo da
educação estética, no campo das artes visuais, expressão corporal, dança, teatro, cinema
e literatura, e foi operacionalizado em dois módulos. O primeiro módulo focalizou a
educação estética e as infâncias, tendo como objetivo o estudo e reflexão sobre os
conceitos e fundamentos estéticos da arte, o estudo dos conceitos de cultura e infâncias,
imaginação e criação na infância e as múltiplas linguagens artístico-culturais em suas
especificidades. O segundo módulo tratou da Arte na educação infantil. Nesse módulo,
a ênfase esteve voltada para o relacionamento e interação das crianças e, principalmente
dos professores, com diversificadas manifestações estéticas e culturais – música, artes
plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura.
No aspecto metodológico, o curso foi marcado pela proposição de vivências,
articuladas com as reflexões teóricas e os espaços de troca e compartilhamento de
experiências docentes. Assim, mais do que discutir e estudar sobre a importância das
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artes na Educação Infantil e o aprendizado de um conjunto de técnicas e/ou formas de
trabalhar com as crianças, a cada sábado os professores participantes eram convidados a
colocarem seus corpos, imaginação, sensibilidade em ação. As experiências foram
focalizadas no corpo e no movimento, uma dimensão pouco presente nos espaços
formativos, tanto na formação inicial do professor (Cursos de Pedagogia) quanto nas
formações continuadas. Como bem nos coloca Vianna (1998, p.11-12), “O corpo é um
meio de expressão, não um meio de atuar automático. O trabalho corporal desenvolve a
sensibilidade, a imaginação, a criatividade e a comunicação”.
Lecionaram no curso, além de professores, artistas dos diversos campos
abordados, considerados, então, especialistas. Desta forma, os professores cursistas
tiveram contato com profissionais que não apenas trabalhavam com formação, mas que
também estavam envolvidos com a experiência criadora. Como parte da proposta do
curso, foram contempladas idas a espetáculos de dança e de teatro (dos professores
convidados para as aulas) que estavam em cartaz na época. O curso contou com um
grupo de 13 professores especialistas, assim distribuídos: 3 na área de Artes Plásticas e
Visuais; 3 em Consciência corporal; 3 referentes à Dança, 2 em Literatura e 2 em
Teatro. Duas professoras-formadoras que atuavam ao final de cada vivência com esses
especialistas, trazendo propostas que seriam experimentadas nas salas de aula de cada
cursista. Os 80 cursistas foram divididos em dois ou três grupos que variavam de acordo
com a proposta.
As premissas teórico-metodológicas que fundamentaram as estratégias
priorizadas, tais como garantir espaços de vivencias em todos os encontros, se
assentavam na compreensão de que a formação de professores precisa necessariamente
envolver o plano das vivências estéticas. Por estética tomamos o conceito utilizado por
Freire (2003), como algo que acontece na realidade, nas relações, na escola, na sala de
aula, chegando a dizer que “é impossível educar sem fazer uma experiência estética”
(FREIRE, 2003 citado por TREZZI, 2011, p. 74). A estética da qual falamos é, então,
algo visceral, que vem de dentro, ou que nos atinge por dentro, despertando e/ou
aguçando sentidos, nos atravessando e afetando. O estético reside nas vivências e no
que fazemos com elas.
Na proposta implementada, o professor cursista foi compreendido como sujeitoprofessor e, nessa perspectiva, a formação tinha como foco levar o professor a refletir “a
respeito de seus próprios processos de apropriação dos conhecimentos, de suas relações
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com os alunos, de seus dilemas, de suas conquistas e de suas histórias” (GUIMARÃES;
NUNES; LEITE, 1999, p. 161). Como sujeito da formação, torna-se importante ser ele
quem explicita, intervém e reorienta o processo (JOSSO, 2010). Ao narrar e registrar
suas vivências na formação, o sujeito-professor constrói sentidos sobre o ato de educar
crianças pequenas.

Fazer, compartilhar, refletir: registrar

Desta maneira, compreendendo a importância das narrativas dos professores, de
suas marcas do percurso formativo experienciado, foram produzidos registros de
diversas formas: fotografias, entrevistas, interação na rede social e confecção do Álbum
da Vida – livrão em que os professores-narradores registravam com diferentes recursos
as experiências, reflexões, aprendizagens vividas ao longo do curso. A produção e
documentação possibilitaram acompanhar as impressões dos professores cursistas
revelando como as experiências afetaram e contribuíram em cada prática.
A rede social, modo encontrado para socialização de experiências e criação de
um espaço de rápida comunicação entre todos os participantes, com o passar do tempo
assumiu funções antes não previstas. Ao longo do curso eram visíveis o
compartilhamento de trabalhos e atividades realizadas, e também sugestões além do que
fora proposto no grupo; questionamentos acerca das próprias práticas no cotidiano
educativo; e trocas referentes a eventos, cursos e programas culturais.
Observando a forma e o conteúdo dos registros digitais, nota-se a presença de
muitas imagens, carregadas de sentido e afetividade, para quem as postava e quem
compartilhava/visualizava. Mas também apresentavam uma narrativa carregada de
simbolismo e especificidades, pois o tempo de uma postagem na rede é diferente do oral
e da escrita.
A escrita também esteve presente, sobretudo na produção dos “Álbuns da Vida”,
reafirmando a potência das narrativas e a autoria dos professores. A respeito do ato de
narrar, próprio das pesquisas narrativas, Benjamin (1994) nos diz que as experiências
narrativas têm se tornado cada vez mais raras na contemporaneidade, em função de um
tempo que dá relevo à velocidade das informações, ao consumo em detrimento da
experiência e da convivência.
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São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente.
Quando se pede a um grupo que alguém narre alguma coisa, o
embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma
faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de
intercambiar experiências (BENJAMIN, 1994, p. 197-8).

As pesquisas narrativas buscam abrir espaço para que a experiência dos sujeitos
seja contada e interpretada, possibilitando para aqueles que tenham acesso a ela, a
reflexão sobre a sua própria trajetória no contato e na interlocução com a trajetória do
outro. Além disso, contribuem para pensar/ponderar sobre as questões e problemas
educacionais, ao trazer via bio-história aspectos da trajetória profissional e de seus
contextos à tona. Ao desenvolver de modo sistemático a prática de escrita e análise
sobre os relatos, com os professores, este tipo de estudo configura um tipo de pesquisa
de colaboração, à medida que os professores envolvidos nesse processo se tornam
simultaneamente objetos e sujeitos da pesquisa. Desta forma, o estudo aqui apresentado
comunga de tais princípios, configurando-se uma pesquisa-formação.
Os itens a seguir apresentam e analisam as formas de registro propostas pelo
curso e como foram produzidos esses registros e documentação por parte dos
colaboradores, os professores participantes.

Registros fotográficos: olhares dos professores

Analisando o vasto material produzido, uma forma de registro bastante utilizada
pelos cursistas foi a fotografia. Nos compartilhamentos da rede social, muitos eram
feitos através das fotos, seja dos momentos entre o grupo nas aulas, imagens de
propostas realizadas com as crianças nas diferentes instituições em que atuavam
(algumas inspiradas no que viviam no curso) ou os registros das amizades firmadas a
partir daquele encontro semanal.
A fotografia, segundo Lopes (1998), pode ser vista como uma possibilidade de
concretização da imagem visual por um observador atento e sensível à realidade.
Considerar a educação em uma perspectiva estética, ou seja, como algo que nos
atravessa, marca e motiva, implica refletir sobre as emoções no percurso de formação,
nas companhias que escolhemos e na maneira como nos expressamos. No material
analisado, a fotografia foi instrumento para a comunicação dos sentidos expressos
artisticamente em imagens pelo observador-professor. Na escolha do que compartilhar,
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nas atividades com as crianças, é possível ver o encontro e as relações estabelecidas.
Nas imagens, identificamos também, entre conhecimento, arte e prática docente, o
estranhamento, o prazer do encontro e a emoção nas vivências.

Imagem 1: Registro fotográfico e relato na rede social da ação com crianças pela professora cursista.

Fonte: da autora

Imagem 2: Registro fotográfico de vivência com o grupo feito por cursista

Fonte: da autora

Registros nas redes: multiplicam-se as trocas
O grupo virtual foi criado na rede social por iniciativa dos coordenadores do
curso, para facilitar a interação e a comunicação entre cursistas, especialistas e
formadores; também foi veículo de divulgação de informações do curso e outros
eventos relacionados à arte para os cursistas. Interessante destacar que apenas uma
cursista não fazia uso da tecnologia e, para não ficar de fora das trocas, essa professora
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levava sua contribuição na aula seguinte e compartilhava com a turma. Com os
compartilhamentos de atividades e a interação entre o grupo, o espaço tornou-se de
todos. Ao longo dos meses, os cursistas já faziam convites para participação de eventos
e atividades, já identificavam e informavam o que poderia enriquecer o repertório
cultural do grupo. Pelo material postado, revela-se claramente a ressonância das
experiências vividas em cada um dos integrantes da turma.
Ao longo do curso as formadoras propunham experiências a serem realizadas
nos espaços escolares em que atuavam as professoras cursistas. Essas “tarefas”
semanais consistiam em ações simples de pesquisa ou propostas a serem vividas com as
crianças. Essas atividades podiam ser propostas também pelos especialistas, como em
uma das aulas, onde a professora especialista pediu que os cursistas escolhessem uma
obra de arte que dialogasse com eles e postassem no grupo da rede social. A atividade
visava ampliar o repertório de imagens dos cursistas. E a participação foi intensa.
Muitos olhares, relatos e Marc Chagall. O grupo revelou a descoberta algo de
inspirador no pintor, pois compartilharam vários de seus quadros. A interação e os
comentários a partir dessa proposta foram significativos, aconteceram fora das aulas,
mas não da formação, um espaço permanente de reflexão e construção.

Imagem 3: Fotografia de uma das obras de Chagall selecionada por uma das professoras cursistas,
seguida do comentário: “Esse quadro de Chagall me tocou, pois como vivenciamos muitas memórias na
aula passada, tenho a sensação de que a mulher do quadro também está recorrendo às suas memórias...”

Fonte: http://en.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/node/55
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Podemos afirmar que a rede social se tornou um espaço de reflexão sobre si e
sobre o outro – esse outro era às vezes um colega de escola, a criança presente nas
instituições em que trabalhava ou o colega cursista, que por meio das imagens e
comentários postados se abria para receber críticas, sugestões e até provocações, no
sentido de fazê-lo repensar a própria prática e buscar conhecimento teórico que as
fundamentassem. Percebe-se que nesse processo os cursistas não apenas narravam e
(re)construíam seus percursos, mas também rememoravam as práticas que os
constituíram, ou seja, a memória atuava como experiência formadora (GUEDES;
FRANGELLA, 2013). Esse destaque para a memória e narrativa dos professores é dado
também por Guimarães, Nunes e Leite (2012) ao afirmarem que “torna-se um desafio
resgatar a memória, a palavra e as narrativas dos professores, a fim de que possamos
compreender, nas suas histórias de vida, os sentidos que constroem sobre o mundo” (p.
164). O que muda aqui, ou melhor, acrescenta, é a utilização da internet como receptora
expositora e mediadora das narrativas docentes.

Álbum da vida: escritos e marcas
O vivido só se torna recordação na lei da narração (...). E aí, se
torna outra vez vivo, aberto, produtivo. A memória que lê e que
conta é a memória em que o “era uma vez” converte-se em um
“começa”! (Jorge Larrosa).

O registro e a documentação – na formação, na prática docente e na vida –, são
importantes, uma vez que somos sujeitos de narrativas: como seres sociais, faz-se
essencial a constituição de nossa memória e história. O curso em análise propunha que
os cursistas registrassem todo o percurso do curso. A proposta não se limitava às aulas
ou aos momentos em que estavam realizando alguma das atividades, mas que
buscassem registrar toda a trajetória de reflexão, emoção e ação desde o início, até o
final do curso. Para tanto, todos mantinham um livro de registro, o qual recebia marcas
a cada encontro. As atividades vivenciadas nos diferentes módulos do curso – arte,
dança, consciência corporal, literatura, teatro –, tornavam-se registros escritos a partir
das narrativas dos cursistas.
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Dialogando com as produções, vê-se que aos relatos do vivido juntavam-se
objetos ou gravuras: diferentes materialidades eram anexadas ao álbum para expressar e
comunicar as relações estabelecidas. Por meio do álbum, nota-se a abertura para
visualizar as conexões vividas em cada módulo, em cada encontro, em cada aula,
ampliando os modos de pensar. Como nos instiga o filósofo,
(...) considerando-se o saber como problema, pensar é ver e é falar,
mas pensar se faz no entremeio, no interstício ou na disjunção do ver e
do falar. É, a cada vez, inventar o entrelaçamento, lançar uma flecha
de um contra o alvo do outro, fazer brilhar um clarão de luz nas
palavras, fazer ouvir um grito nas coisas visíveis. Pensar é fazer com
que o ver atinja seu limite próprio, e o falar atinja o seu, de tal forma
que os dois estejam no limite comum que os relaciona um ao outro
separando-os (DELEUZE, 1991, p. 124).

O que essas aulas, os módulos de corpo, arte, dança faziam pensar? Quais as
produções, os sentidos produzidos em cada um? Nota-se que o Álbum da vida foi uma
ferramenta a serviço dos pensamentos vividos nas aulas e pós-aulas. Um registro que
narrava as histórias e experiências dos professores a partir do curso, mas que não
findava ali; ao contrário, assegurava, marcava e firmava a autoria e expressão desse
cursista como sujeito-autor de sua história, formação e do conhecimento.
Imagem 4: Registro de cursista – álbum da vida (instrumento de documentação das narrativas e
experiências do curso de extensão)

Fonte: da autora

A experiência de utilizar outros tipos de registros, diferentes dos formais, mais
usuais nos espaços de formação, convidou os participantes a experimentarem novas
linguagens expressivas, ampliando a possibilidade de dizer de si e da experiência, pois
como traduzir o vivido? Quais sentidos o vivido produz no grupo e em cada um? O
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Álbum da Vida torna-se mais que um instrumento de “aferição” do conhecimento, mas
um convite para que cada um pudesse abrir em seu cotidiano um espaço-tempo para
tecer suas lembranças, ideias, sentimentos, vontades, enfim, o que se passa em cada um.
Imagem 5: Fotografia com relato de experiência e apontamentos para a narrativa sobre a visita à uma
casa de cultura com o grupo do curso.

Fonte: da autora

Destaque-se uma condição para que tais propostas e experiência se realizassem:
o tempo. A experiência é algo que necessita da percepção, de um tempo para a
apreciação e reflexão.
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque,
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar
para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza,
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a
lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito,
ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2014, p.25).

O fator tempo é um aspecto que pode ser questionado nos cursos de formação,
inicial e continuada: como os professores podem viver e se apropriar de suas
experiências, podem refletir e tecer novas compreensões sobre a prática, se o tempo
corre, se não há tempo para a reflexão, para o fazer, para o dizer, para o compartilhar?
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Esses álbuns, construídos ao longo do curso e apresentados no dia do encerramento, em
uma grande mostra, onde todos puderam ver, manusear, interagir e se encantar com as
produções dos colegas, testemunham que outros percursos podem ser propostos e
trilhados pelos cursos de formação.

Considerações finais
Uma educação do sensível só pode ser levada a efeito por
educadores cujas as sensibilidades tenham sido desenvolvidas e
cuidadas. (João Duarte Jr. )

Da análise empreendida, compreendemos que a experiência formadora implica
uma articulação conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e
ideação. Nesta direção, o “Curso de Extensão em Educação Infantil: Arte, corpo e
natureza”, integrou experiências vivenciadas pelo professor-cursista à possibilidade de
produzir sentido sobre as mesmas, mobilizando afetos e ideias, tocando as sensibilidades.

Na concepção, na organização, nos conteúdos e formas, os registros da
experiência realizados pelos cursistas reiteram que se faz mais do que necessário
articular razão e sensibilidades, considerando a realidade dos espaços escolares,
principalmente de Educação Infantil, onde ainda nos deparamos com corpos
precarizados, instituídos e diariamente violentados, tanto dos educadores quanto dos
educandos (ARROYO, 2012).
No modelo de formação apresentado e analisado, o professor não foi mero
expectador, que colhia receitas prontas, mas um vivente, “experimentante” de práticas
que primavam pelo sensível, pelo afetamento do encontro com seu „eu‟ e dele com o(s)
outro(s). Uma formação estética começa pelo educador, de maneira que seus sentidos
sejam alargados da mesma forma que o mar, quando olhamos para o horizonte. Seu
corpo deve estar aberto como as asas de um pássaro ao sobrevoar as rochas. E a mente,
aberta como um guarda-chuva em dia de temporal, mesmo que nos molhemos um
pouco, afinal, como é bom tomar um banho de chuva! O estético reside nas vivências e
no que fazemos com elas.
Uma formação estética requer olhares, escutas, falas, disponibilidade para o
outro; vontade de se expressar verdadeiramente e acolhimento para receber o que se
expressa, sem julgamentos, valores, pudores; sempre afetando de alguma forma,
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deixando marcas que muitas vezes são sentidas no mais profundo silêncio e que se
expressam num gesto, num toque, num olhar. E essa sensação ficará para sempre, pois a
vida acontece enquanto há movimento, processos emergindo.
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A PRÁTICA DO REGISTRO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DIÁLOGOS ENTRE
ORIENTADORA PEDAGÓGICA E PROFESSORAS
Maria de Lourdes Gomes da Silva – UNICAMP

Resumo:
O artigo, cujo conteúdo advém de uma pesquisa de mestrado, propõe a discussão sobre
situações e temas do cotidiano da Educação Infantil, a partir de relações estabelecidas
entre professoras e coordenadora pedagógica. No percurso, tanto da pesquisa (que
buscou discutir sentidos da orientação pedagógica em circulação na educação infantil)
quanto da ação educativa evidenciada, a produção e a retomada de registros escritos
revelam aspectos insuspeitados de tais relações, permitindo aprofundar a análise dos
complexos elementos envolvidos nas relações profissionais dentro da escola. Na busca
dos sentidos da profissão e atuação, foram tomados como objeto de análise os registros
escritos de situações de trabalho vividas pela autora em três escolas municipais de educação
infantil de Campinas, no período de 2012 a 2014. Para o texto aqui apresentado, destacase a importância do registro na Educação Infantil, a qual vem sendo amplamente
pautada entre os educadores brasileiros e, no diálogo com experiências internacionais,
sobretudo do norte da Itália, tem crescido a apropriação de práticas e princípios que
contemplam diferentes tipos de registros, articulados ao conceito de documentação
pedagógica. Nesta abordagem, a concepção de documentação insere-se em uma
proposta pedagógica que considera a importância da escuta e da observação – das
crianças e das práticas dos seus professores. A potencialidade do registro é afirmada,
pois, como um recurso utilizado para documentar as histórias vividas e compartilhadas
entre professores e crianças, com o intuito de não perder as riquezas do cotidiano e
potencializar o processo de construção do trabalho pedagógico. Na pesquisa e no texto
apresentado, tal importância é referendada, descortinando, por sua vez, processos
formativos possibilitados pela prática do registro e pela análise crítica dos mesmos.
Palavras-chave: educação infantil; orientação pedagógica; registro.

Introdução

O presente texto, produzido a partir de uma pesquisa de mestrado, propõe a
discussão sobre situações e temas do cotidiano da Educação Infantil, a partir de relações
estabelecidas entre professoras e orientadora pedagógica. No percurso, tanto da pesquisa
quanto da ação educativa evidenciada, a produção e a retomada de registros escritos
revelam aspectos insuspeitados de tais relações, permitindo aprofundar a análise dos
complexos elementos envolvidos nas relações profissionais dentro da escola.
Incialmente apresento o contexto da pesquisa, situando referencial teórico e
abordagem teórico-metodológica. Em seguida trago um episódio a partir do qual faço
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um exercício de análise, tecendo algumas considerações a respeito da produção de
registros na educação infantil e do diálogo entre professoras e Orientadora pedagógica
na busca por atribuir sentidos a essa prática no contexto da escola.

A pesquisa: contexto e percurso

A referida pesquisa teve por objetivo apreender os sentidos da atividade de
orientação pedagógica que circulam nas relações cotidianas da educação infantil, a
partir de questões suscitadas pela experiência da autora como orientadora pedagógica
(OP) na Rede Municipal de Ensino de Campinas. Tais questões estavam relacionadas ao
sentido dessa atividade (afinal de contas, o que caracteriza a orientação pedagógica?) e
se assentavam na sensação de perda do sentido e da eficácia do trabalho realizado.
Procurei aproximar-me desses sentidos, a partir das interlocuções produzidas no
cotidiano das instituições de Educação Infantil, onde atuo desde o ano de 2009. Elegi
como objeto de análise, registros escritos de situações de trabalho vividas em três escolas
municipais de educação infantil de Campinas, no período de 2012 a 2014, que
posteriormente foram analisados à luz dos pressupostos de Vigotski (1984; 2000), Paulo

Freire (1983) e Mikhail Bakhtin (1995; 2011) no que se refere à constituição históricocultural da pessoalidade e da profissionalidade dos sujeitos e à centralidade da
linguagem nesse processo. Também utilizei, nesse processo de investigação, alguns
conceitos da psicologia do trabalho de Yves Clot (2007) e o conceito de experiência do
historiador Edward Thompson.
As situações documentadas em meus registros cotidianos deram visibilidade às
interações produzidas entre mim e os demais sujeitos, sobretudo as professoras, na
imediaticidade do cotidiano das escolas. Nelas, a orientação pedagógica não era
propriamente o objeto das interlocuções. As referências a essa atividade emergiam no
âmbito de outros assuntos, em especial de temas da Educação Infantil. Os sentidos da
orientação pedagógica apareciam na forma de comentários, de perguntas, de pedidos de
intervenção, de sugestões, de negociações e indiciavam expectativas, incômodos,
concordâncias e discordâncias em relação à atuação da orientadora pedagógica.
Da perspectiva assumida, as situações registradas foram tomadas, então, como
fonte de indicadores dos sentidos da atividade de orientação pedagógica em circulação e
em elaboração nas interações sociais, produzidas tanto nas condições imediatas, quanto

ISSN 2177-336X

8951

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

16

nos contextos mais amplos. Para apreender tais compreensões, não bastava analisar o
conteúdo comum, de significação estável, sobre o qual os participantes das ocorrências
interativas documentadas produziam seus enunciados, era necessário também,
considerar os modos como eles enunciavam esse conteúdo, a quem, com que
entonações, com quais apreciações valorativas e em que condições (Bakhtin, 1995;
2011).
Em função do indicado acima, para conduzir tal análise, foi necessária a imersão
nos registros a partir de alguns passos: caracterizar os contextos das situações, seus
participantes e o assunto principal da interlocução onde se indiciavam sentidos da
orientação pedagógica; explicitar o motivo que me levou a registrar a situação;
explicitar os sentidos da orientação pedagógica apreendidos no registro e os elos
existentes entre eles e aqueles presentes na literatura científica da área pedagógica e na
literatura relativa às normas e regimentos que normatizam essa atividade, entendidos
como sua tradição, como seus sentidos cristalizados no âmbito das relações culturais;
explicitar os usos dados aos sentidos da orientação pedagógica no âmbito da situação
imediata registrada e o que se apreendeu em termos de estilos pessoais.
Diante do volume de registros escritos produzidos por mim, no processo de
elaboração da dissertação a necessidade de uma análise mais detalhada me conduziu à
seleção de seis episódios, nos quais se destacavam três temas da Educação Infantil: o
acolhimento, a incorporação de múltiplas linguagens ao processo educativo e o registro.
Nos limites do presente artigo destaco, para apresentação e análise, um episódio que
traz um fragmento do meu cotidiano como orientadora pedagógica, escrito na época em
que ocorreu. Esse episódio tematiza, justamente, a prática do registro na Educação
Infantil, permitindo múltiplas considerações e análises; sobretudo, a situação descrita
revela ações, interações, mediações cotidianas que implicam, em última análise,
processos formativos.
Do “Como você quer que eu faça?” à autoria: aprendizagem em processo

A situação que trago à discussão analítica é uma conversa entre eu e uma
professora ingressante em uma das escolas em que atuo como OP. A conversa
aconteceu no início do ano letivo e foi motivada pelo ingresso da professora em uma
nova unidade escolar e o seu interesse em conhecer os tipos de registros praticados

ISSN 2177-336X

8952

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

17

naquela unidade escolar. Em meu caderno de registros, descrevi o episódio da seguinte
forma:

Numa das escolas em que atuo temos, nesse ano, uma professora que
veio removida de outra escola. Já é uma professora experiente, com
mais de 20 anos como docente, trabalhava há nove anos numa outra
escola e resolveu se remover. A professora me procurou com uma
pequena lista de dúvidas. Havia anotado para não esquecer. Queria
saber sobre algumas questões de funcionamento do cotidiano da
escola. Eram questões que tinham um caráter de “Como vocês
costumam fazer nesta escola”. E uma das questões era sobre registro.
Embora não tenha se expressado com essas palavras, senti que a
pergunta que ela gostaria de fazer era: “que registros você, como OP,
me cobrará?” Conversei com ela sobre as várias possibilidades de
registro que poderiam ser feitas: registro do trabalho desenvolvido
pela turma, registro do desenvolvimento e aprendizagem das crianças,
registro de suas reflexões como professora a partir do vivido no
cotidiano. Falei que ao final do primeiro e do segundo semestre eu
costumo solicitar que as professoras elaborem um relatório do
trabalho desenvolvido pela turma, que faz parte da avaliação do
Projeto Pedagógico e que pode ser enviado aos pais. Além disso,
havia professoras que faziam “Livro da vida” para registrar o trabalho
com a turma, mas que os registros não eram feitos como resposta a
uma demanda apontada pela OP, ou seja, o registro não era pra mim,
mas uma necessidade do próprio trabalho. Mostrei para ela alguns
registros feitos pelas professoras das escolas para que ela pudesse dar
concretude à minha fala e ela também me apresentou alguns de seus
registros do ano anterior. Fiquei pensando: se o registro escrito fosse
inerente à sua prática profissional, concebido como uma necessidade,
ela provavelmente daria continuidade ao que sempre havia feito e se,
posteriormente, houvesse necessidade, sua forma de registrar poderia
ser adaptada às formas de registro desta escola. Por que ainda temos
na escola, tanta dificuldade em se utilizar da escrita como instrumento
de registro da prática? Será que na prática desta professora o registro
escrito só existia por que havia uma cobrança da OP para que
houvesse? (Registros pessoais, 14 de fevereiro de 2013).

A compreensão da orientadora pedagógica (utilizo-me da forma feminina, tanto
ao referir à OP, quanto às professoras, porque faço referência ao grupo com o qual atuo,
onde somos todas mulheres) como aquela que determina a forma como o trabalho
pedagógico deve ser conduzido e converte o professor em mero executor de tarefas traz
um sentido da orientação pedagógica que circula nas relações do cotidiano da escola e
emerge em diversas situações e de diversas formas, entre as quais as mais recorrentes
são as perguntas “o que você quer que eu faça?”, “como você quer que eu faça?”,
dirigidas à orientadora.
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Essas perguntas me incomodam por trazerem ecos e lembranças da herança
tecnicista de minha atividade e de outros enunciados já constituídos sobre as relações de
poder dentro da escola, que legitimam uma posição de mando e de superioridade da
equipe gestora sobre o trabalho docente. No episódio transcrito acima, são esses os
sentidos que eu ouço nessas perguntas e é a eles que eu respondo. O incômodo
suscitado pela fala da professora e seus efeitos sobre o meu modo de escuta e de réplica
conduziram minha participação na conversa analisada. Seus indicadores ficaram
marcados em meus registros.
Como já haviam se passado duas semanas do início do ano letivo, nós duas já
vínhamos nos conhecendo. Nesse período tivéramos reuniões de planejamento e
reuniões de Trabalho Docente Coletivo (TDC) coordenadas por mim. E eu observara a
professora em seu processo de integrar-se ao seu novo grupo profissional.
Sentadas à mesa onde costumamos fazer as reuniões de equipe, iniciamos a
conversa solicitada por ela. A professora trouxe uma pauta escrita. Esse detalhe chamou
a minha atenção porque tenho o cuidado de trazer sempre digitada a pauta das nossas
reuniões semanais. Esse cuidado me aproximou dela. Interpretei a pauta como um
indicador da seriedade de que se revestia a nossa conversa para ela.
Na sua lista de perguntas, ela trazia dúvidas práticas acerca do funcionamento da
escola, e em especial uma das dúvidas mereceu a minha atenção. Era sobre os registros
e eu a ouvi nos seguintes termos: “que registros você, como OP, me cobrará?”.
Embora eu tenha documentado que a professora não me perguntou literalmente
“que registros você, como OP, me cobrará?”, minha compreensão foi essa, não só pelo
incômodo que me acompanha diante de perguntas com esse caráter, que coloca a OP na
função de determinar a prática docente, mas também porque, em alguns momentos da
conversa, ela havia feito referências à orientadora pedagógica da escola anterior e à
forma como ela cobrava alguns registros. Além de tematizar o papel atribuído à OP, a
professora fez uma pergunta sobre um tema que tem ocupado um espaço importante nas
minhas reflexões como orientadora pedagógica: a questão da escrita como forma de
registro do trabalho pedagógico.
A importância do registro na Educação Infantil vem sendo amplamente pautada
entre os educadores brasileiros, inicialmente com as contribuições de Madalena Freire
(1983) e, posteriormente, com a difusão da abordagem Reggio Emilia para a educação
infantil, que traz como um dos seus princípios fundamentais a documentação
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pedagógica. Nesta abordagem, a concepção de documentação insere-se em uma
proposta pedagógica que considera a importância da escuta e da observação e vê as
crianças como portadores de “cem linguagens” (Malaguzzi, 1999). O que se denomina
documentação pedagógica envolve os registros escritos, mas não se restringem a eles,
ampliando as formas de documentar as práticas.
A expressão documentação pedagógica tem sido utilizada para
registrar e problematizar essa forma de acompanhar e potencializar o
desenvolvimento de um trabalho pedagógico e as aprendizagens das
crianças pequenas. Ao documentar pedagogicamente o dia-a-dia na
escola, vão sendo criados elementos de memória, recuperação de
episódios e de acontecimentos. Nesse processo, os adultos
(educadores, pais e administradores) e as crianças vão construindo a
historicidade, vivenciando processos coletivos e, ao mesmo tempo,
preservando a singularidade e os percursos individuais (BARBOSA,
2008, p.94).

Em tempos em que a tecnologia faz parte do cotidiano, as máquinas digitais e os
celulares que fotografam e filmam costumam estar sempre à mão de todos na escola. A
fotografia, antes utilizada para registrar ocasiões especiais, festas e eventos passou a
fazer parte do dia a dia. Fotografa-se tudo e todos na escola, centenas de imagens são
produzidas, mas poucas vezes são utilizadas para uma reflexão sobre o trabalho
pedagógico. Na experiência com o grupo de professores com o qual trabalho, vejo que
vários deles têm utilizado as imagens para compor o relatório da turma ou até mesmo
como recurso da memória para resgatar os acontecimentos de um determinado período.
Acredito na potencialidade do registro como um recurso utilizado para documentar as
histórias vividas, com o intuito de não perder as riquezas do cotidiano com as crianças e
potencializar o processo de construção do trabalho pedagógico.
Compartilho com Shiohara (2009) a ideia de um registro amplo, que inclua
apontamentos, esboços que ajudam o professor a ir além daquilo que é percebido de
imediato e que contribua para o planejamento, o acompanhamento, a retomada e
redefinições de rumos do trabalho pedagógico a ser desenvolvido com as crianças. O
registro, como destaca Ostetto (2012), pode se transformar num instrumento valioso no
trabalho do professor da Educação Infantil e para sua contínua formação, na medida em
que se converte em espaço-tempo de reflexão:
Por meio do registro, travamos um diálogo com nossa prática,
entremeando perguntas, percebendo idas e vindas, buscando respostas
que vão sendo elaboradas no encadeamento da escrita, na medida em
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que o vivido vai se tornando explícito, traduzido e, portanto, passível
de reflexão (OSTETTO, 2012, p.14).

Assumindo esses pressupostos acerca do registro, várias questões sobre sua
prática nas escolas e sobre meu papel no seu fortalecimento entre os professores têm me
ocupado. Quais práticas de registro compõem a atividade docente na Educação Infantil?
O que mobiliza estas formas de registro? De que formas esses registros mediam a
relação das professoras com sua própria prática profissional e com outros sujeitos
(outros professores, famílias, orientadora pedagógica, gestores da escola, Secretaria
Municipal de Educação?). Qual o papel da orientadora pedagógica no fortalecimento da
escrita como registro pedagógico? Como transformar o registro escrito como prática
cotidiana na escola de Educação Infantil?

Através do registro: professoras e orientadora pedagógica tecendo sentidos

Tenho buscado, como orientadora pedagógica, fortalecer junto ao grupo algumas
ações que tem, entre outros, o objetivo de contribuir para o fortalecimento da prática do
registro entre as professoras. Entre elas destaco: o estudo de textos que abordam a
temática, o fortalecimento da prática da escrita através de relatórios individuais das
crianças e de relatórios de turma através de discussões coletivas sobre as diversas
possibilidades de construção deste gênero textual, a socialização dos relatórios depois
de prontos, assim como a possibilidade de cada professor relatar seu percurso de escrita,
explicitar dúvidas e dificuldades, possibilitando a circulação de saberes construídos na
prática. Além disso, coloco-me como interlocutora durante o processo da produção
escrita, trazendo subsídios e contribuindo na própria escrita.
Com práticas dessa natureza, envolvendo a leitura e o exercício da escrita, tenho
reunido indicadores de que aprendizagens diversas estão sendo construídas e que os
sentidos nelas elaborados nem sempre correspondem a compreensões por mim
esperadas.
Mesmo que muitas professoras não questionem mais a necessidade da escrita
dos relatórios de turma, ainda assim, ao final do semestre, quando todos já espreitam as
férias com um olhar cheio de vontade de desacelerar e os pensamentos já se conectam
com os planos das viagens a serem realizadas e o corpo já pede descanso, acaba sendo
difícil reavivar a lembrança de que avaliar o trabalho realizado com a turma é
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fundamental. Cabe à orientadora pedagógica essa empreitada de retomar e relembrar
essa necessidade. É muito comum ouvir, nessas condições, falas como as que se
seguem: “Mas eu preciso mesmo fazer esse relatório?”; “Eu passei o final de semana
com você. Meu marido perguntava por que eu não saía do computador e eu dizia – a
culpa é da minha OP. Tenho que terminar esse relatório”. (Registros pessoais)
Por outro lado, após o desafio vencido, não é raro encontrar na fala de várias
professoras o reconhecimento do valor da escrita e da apresentação do trabalho para o
grupo: “a gente reclama, mas é muito bom retomar o que fizemos no semestre. A gente
fez tanta coisa...”; “Nessa foto a Manu está chorando para não ir para casa. Ela queria
ficar na escola. Isso é tão significativo para uma turma que teve tanto choro na
adaptação.”. As falas revelam uma aparente contradição entre a relutância em fazer os
registros e o reconhecimento da potência, das possibilidades que eles guardam em si.
Ao longo da produção deste texto sobre a pesquisa que realizei, eu mesma
rememorei a minha relação contraditória com o registro escrito do meu trabalho. A
utilização da escrita no contexto de trabalho da orientadora pedagógica é uma constante.
Escrever é uma ação diária. Escrevem-se as atas das diversas reuniões, relatórios e
outros documentos que fazem parte do nosso cotidiano. Com isso, poderia se supor que
a escrita não representasse nenhuma dificuldade, mas não é assim que acontece.
“Escrever é duro como quebrar rochas”, sugere Clarice Lispector (1999). Em função das
dificuldades da escrita, o registro livre da obrigatoriedade acaba sendo esparso, eu
mesma vivenciei essa experiência no processo da pesquisa, tendo dificuldade em manter
o ritmo do registro, necessário para a produção dos dados empíricos.
Na atuação como orientadora pedagógica, é fundamental o incentivo e a reflexão
com as professoras sobre a importância do registro e as variadas formas de fazê-lo.
Conforme documentado em relato do dia 14/02/2014, compartilhado anteriormente, na
conversa com a professora, inicialmente eu elenquei “várias possibilidades de registro
que poderiam ser feitas”. Ao fazê-lo, não só não respondi diretamente à pergunta feita,
como também sinalizei que a escolha seria dela. Em seguida, respondendo à questão
mais específica que ela me colocava, disse-lhe que, “ao final do primeiro e do segundo
semestre eu costumo solicitar que as professoras elaborem um relatório do trabalho
desenvolvido pela turma, que faz parte da avaliação do Projeto Pedagógico e que pode
ser enviado aos pais.” Minha cobrança foi explicitada no contexto da avaliação do
Projeto Pedagógico e da comunicação com a família. Ao situar a cobrança no contexto
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desses dois aspectos, eu sinalizava que a solicitação feita não nascia em mim. Eu
intermediava a cobrança de uma tarefa que atendia a interesses da escola.
Na sequência da descrição da conversa, anoto que retomei o leque de
possibilidades de registro com a professora e reiterei que essa atividade não era feita
para responder a uma demanda da orientadora pedagógica.
Nos segmentos analisados, foi se caracterizando um modo de me enunciar como
orientadora pedagógica que antecipava para a professora o que esperar de mim nas
relações profissionais que nos articulam na escola. A orientadora pedagógica que
prefigurei para minha interlocutora caracteriza-se por não definir tarefas, nem modos de
fazer a serem cumpridos pelas professoras. Conforme o meu registro, coerentemente
com essa imagem, mostrei à professora alguns registros feitos pelas professoras da
escola.
Durante o processo de análise, flagro contradições na imagem de orientadora
pedagógica por mim enunciada. Ao mesmo tempo em que insisto em apontar que as
possibilidades de registro são diversas, indico que uma dessas formas, por fazer parte de
uma prática consolidada na escola, seria solicitada. E mais, ao tomar distância do vivido
na escola em relação à prática do relatório semestral de turma, fui-me dando conta de
que sua incorporação foi impulsionada por mim e que minha participação poderia ter
sido mais significativa do que aquela que eu vinha sugerindo à professora.
Do ponto de vista de minhas intenções como educadora, meu objetivo ao propor
a incorporação dos registros de trabalho era trazer a concretude das aprendizagens
docentes e discentes para o texto do relatório de avaliação do semestre, era dar
visibilidade a outras vozes neste documento, aproximando-o da diversidade e
complexidade dos modos de fazer e pensar a prática concreta no cotidiano escolar.
Outro objetivo contido nessa proposta era o de transformar a avaliação semestral em
uma possibilidade efetiva de diálogo das professoras comigo, com as famílias e entre
elas mesmas. O que fiz foi uma proposição e não a imposição de uma prática, pois não
queria que esta se transformasse em uma obrigatoriedade, em mais uma tarefa a ser
realizada pelas professoras.
No entanto, o lugar social por mim ocupado mediou a adesão das professoras a
essa proposta. Porque a atividade de orientação pedagógica se produz entre sujeitos que
ocupam lugares sociais hierarquicamente distintos - o lugar de orientador/a e o lugar de
professoras – e, por mais "democráticos" que sejamos em nossas intenções, a posição
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hierárquica ocupada pela orientadora configura suas intervenções e sugestões como
"uma fala de autoridade" e antecipa a possibilidade de que suas propostas sejam levadas
em conta pelos professores. Nesse sentido, a tradição instaurada na escola passou por
minhas ações e intenções, mesmo que eu avaliasse que sua incorporação à rotina do
grupo fora mediada pelas experiências de professoras, que contribuíram para o
reconhecimento de sua importância.
Essas considerações me trouxeram de volta à interlocução registrada. Embora eu
não me enunciasse como autoridade dentro da escola, essa era uma dimensão
constitutiva de minha atividade que eu vinha tentando desconstruir em minha
interlocução com a professora que chegava à escola. No meu registro evidencia-se o
interessante movimento da nova professora, de incorporação ao grupo, de desejo de
conhecer “como se faz aqui nesta escola”. Ao agendar a conversa e se preparar para ela,
organizando por escrito as perguntas que queria fazer e trazendo os registros que fizera
no ano anterior, a professora indicia seu interesse em conhecer a „memória social do
trabalho‟ do grupo ao qual se integrava.
Embora essa “memória do trabalho”, como sinaliza Clot (2007), esteja
disponível para os sujeitos na ação, os iniciantes precisam de tempo para apreender o
que é reconhecido, esperado, valorizado ou interditado em um meio profissional dado.
Tempo, durante o qual, o conhecimento das regras que compõem essa memória social
faz falta, uma vez que ela funciona como um conjunto de recursos graças ao qual a ação
individual se organiza, se realiza e tem sentido para o próprio sujeito e para seus
interlocutores.
Ao perguntar sobre a memória de trabalho do grupo, a professora pede à
orientadora que a “ensine a olhar”, tal como dissera o menino a seu pai, no conto de
Eduardo Galeano (2002), que a ajude a compreender os signos relevantes para o grupo
em que se inseriu. O sentido da orientação pedagógica que ela privilegia ao solicitar a
conversa é o de formação, o de intervenção no processo de vir a ser em que ela se inicia.
Esse movimento, todavia, é minimizado em meu relato. A ele sobrepus minha
dúvida acerca de suas práticas e de suas intenções: Fiquei pensando: Se o registro
escrito fosse inerente à sua prática profissional, concebido como uma necessidade, ela
provavelmente daria continuidade ao que sempre havia feito e se, posteriormente
houvesse necessidade, sua forma de registrar poderia ser adaptada às formas de registro
desta escola. Por que ainda temos na escola, tanta dificuldade em utilizar da escrita
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como instrumento de registro da prática? Será que na prática desta professora o registro
escrito só existia por que havia uma cobrança da OP para que fosse feito?
Embora eu não tenha feito apontamentos sobre o que suscitou em mim tais
dúvidas, nem consiga reconstruir os indícios que me levaram a elas, no momento da
análise reconheço indícios de uma desatenção aos processos de constituição profissional
da professora. Meus apontamentos se referem à imagem que fiz da professora e não ao
que ela me mostrou. Registrei minha réplica a uma imagem idealizada do que “deveria
ser” a prática docente, com o registro incorporado à sua rotina. Do mesmo modo,
idealizo a relação professora/orientadora. Com isso, deixei de lado os processos do “vir
a ser” indiciados no episódio.

Registro: da memória a outras histórias

Para finalizar, importa ressaltar que toda a discussão e análise empreendidas, ao
longo da pesquisa e escrita da dissertação, assim como no âmbito do artigo aqui
apresentado, foram possibilitadas pela prática da documentação, da memória marcada
na escrita, feito história. História que, como discuti, permite a apreensão de múltiplos
sentidos, visualizando e dando visibilidade às vozes em interlocução, a enunciados e
réplicas, que no contexto da escola são potentes oportunidades formativas.
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PERCURSOS DE APRENDIZAGENS DOCENTES: PRÁTICAS DE REGISTRO
E FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Luciana Esmeralda Ostetto - UFF
Resumo:
O presente artigo, resultado de pesquisa realizada com um grupo de educadoras
(professoras e outros profissionais) de uma instituição pública de educação infantil de
Niterói-RJ, discute a prática do registro diário e da documentação pedagógica enquanto
caminho potente e profícuo de reflexão, de produção de autoria docente, caracterizandose como um espaço contínuo de formação. Compreende-se que o professor, à medida
que escreve e reflete sobre o conteúdo registrado, pode tomar sua prática nas mãos,
redimensionando conquistas e desafios, articulando velhos e novos conhecimentos.
Desta forma, realimenta e fortalece a essencial relação entre teoria e prática. A dinâmica
de registrar possibilita o alargamento do olhar, contribuindo para significar e melhor
compreender as tramas do cotidiano e da prática pedagógica que protagoniza. Neste
movimento, articulando passado e presente na intencionalidade reflexiva do registro, o
professor amplia possibilidades de projetar o futuro, ou seja, de formular (por vezes
reformular) o planejamento. O registro apresenta-se, pois, como um dispositivo que
fertiliza o processo de formação continuada. A partir do traçado teórico que apresenta
concepções de registro e documentação, especialmente no âmbito da prática pedagógica
na Educação Infantil, o artigo dá visibilidade a percursos de aprendizagens das
professoras e da instituição (campo da pesquisa) como um todo, privilegiando o diálogo
com as experiências construídas pelo coletivo de educadoras, narrando e discutindo o
observado.
Seja compondo quadros imagéticos e/ou descrevendo fatos, atividades,
aprendizagens e comportamentos do professor e das crianças, seja analisando o vivido,
pensando e refletindo sobre o acontecido e o testemunhado, quando intencionalmente
produzido e coletivamente partilhado, o registro transforma-se em documentação das
histórias construídas no espaço educativo, reconhecido e validado entre profissionais,
crianças e famílias. Para tanto, professores precisam ser apoiados em suas práticas,
valorizados em suas tentativas e criações para que cresça os sentidos e os significados
da prática.
Palavras-chave: registro; documentação pedagógica; formação continuada.

Ponto de partida: tramas da formação

Que um professor se faz sob a influência de diferentes fatores que perpassam as
dimensões pessoal e profissional, assim como história de vida, formação e prática
docente tramam e tecem percursos docentes, são premissas amplamente discutidas e
confirmadas no âmbito da pesquisa sobre formação de professores, didática e docência
(NÓVOA, 1992; PIMENTA, 1999; FARIAS et. al., 2011, entre outros). Também é
consenso afirmar que na trama da profissionalidade docente, considerando-se fios e
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matizes diferenciados que constituem cada pessoa-professor como tal, há uma linha que
dá o tom, que firma a tessitura da identidade: o trabalho docente. Como dizem Farias et
al (2011, p.70), “É no trabalho e pelo trabalho que o professor se define como um
profissional”. Envolvendo-se no contexto da escola o professor vai formando e sendo
formado na cultura docente e, pelo “patrimônio simbólico” compartilhado pelos pares,
em conjunto, vai constituindo sua identidade como um coletivo (FARIAS et. al., 2011).
De outra forma, o fazer do professor não é linha reta, rígida, imutável.
Pressupõe um percurso de necessárias transformações e crescimento pelas
aprendizagens do ofício, como pessoa e como profissional. A ampliação de saberes e a
mudança de fazeres implicam movimentos de reflexão-ressignificação da prática
docente. Vai assim o professor, experimentando o infindável processo de formação: à
medida que ousa afrontar a segurança do já conhecido (e, por vezes, rotineiramente
feito), questionando as verdades estabelecidas e arraigadas no processo ensinoaprendizagem cotidiano, em diálogo com o real que se lhe apresenta; à medida que
busca, interroga criticamente sua própria prática, refletindo sobre a teoria que lhe deu
sustentação até então. Pois formar-se é continuamente rever percursos, ampliando
aprendizagens, afirmando autoria.
Comungando de tais pressupostos e possibilidades, a pesquisa aqui apresentada
discute a prática do registro diário e da documentação pedagógica enquanto caminho
potente e profícuo de reflexão, de produção de autoria docente, caracterizando-se como
um espaço contínuo de formação. Desenvolvida na interlocução com a Unidade
Municipal de Educação Infantil (UMEI) Rosalda Paim, da rede pública de Niterói-RJ, a
pesquisa contou com a participação de vinte e dois profissionais, sendo dezoito
professoras, uma diretora, uma diretora adjunta e duas pedagogas (em virtude da
presença de diferentes profissionais, quando me referir ao conjunto das participantes,
utilizarei “educadoras”, e não apenas “professoras”). Localizada na região central da
cidade, a instituição recebe 157 crianças com idades entre 2 e 5 anos, em turno integral,
organizadas em Grupos de Referência de Educação Infantil (GREI) por faixa etária,
sendo que em cada GREI trabalham duas professoras. Durante um ano letivo vivi a
dinâmica da UMEI, convivendo semanalmente com seus protagonistas, participando de
encontros de planejamento e de estudos, conversando em momentos não estruturados,
observando tempos, espaços e atividades cotidianamente organizados, tomando notas e
fotografando.
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No presente artigo, privilegiando o diálogo com as experiências de
documentação construídas pelo coletivo de educadoras daquela UMEI, os aspectos
conceituais apresentam-se como fios que atravessam o texto e articulam a reflexão
proposta. A narrativa aqui constituída busca dar visibilidade aos percursos de
aprendizagens das professoras e da instituição como um todo, os quais falam de
experiências, caminhos, reinvenção de práticas; histórias, enfim, de sucessivas
aprendizagens, contínua formação.

Movimentos: observar, registrar, refletir

No contexto da prática pedagógica na Educação Infantil, para que serve um
registro? Eis uma pergunta que admite respostas múltiplas: mapear questões envolvidas
no cotidiano educativo para dar visibilidade ao percurso; recolher e sistematizar
observações sobre o dia a dia, sobre o proposto e o realizado; anotar dúvidas e
descobertas; organizar ideias e reflexões sobre a prática pedagógica, alimentando o
planejamento e apoiando o prosseguimento da jornada educativa; traçar memória; tecer
autoria; documentar o trabalho e reunir subsídios para avaliação da proposta
desenvolvida.
A contribuição do registro diário – refiro-me essencialmente à escrita do
professor, àquela escrita marcada em seu caderno de registro, como um diário –, para a
qualificação do trabalho pedagógico e para a contínua formação docente já foi apontada
e discutida, no contexto brasileiro, por vários autores (entre outros, cito: FREIRE, 1983,
1996; WARSCHAUER, 1993; MAGALHÃES e MARINCEK, 1995; OSTETTO et.al.,
2001; OSTETTO, 2008). Uma ideia mobiliza tais estudos: à medida que escreve e
reflete sobre o conteúdo registrado, o professor pode tomar sua prática nas mãos,
alimentando a ligação entre teoria e prática, entre os velhos e os novos conhecimentos,
entre as conquistas e os desafios.
[...] o registro ajuda a guardar na memória fatos, acontecimentos ou
reflexões, mas também possibilita a consulta quando nos esquecemos.
Este “ter presente” o já conhecido é de especial importância na
transformação do agir, pois oferece o conhecimento de situações
arquivadas na memória, capacitando o sujeito a uma resposta mais
profunda, mais integradora e mais amadurecida, porque menos
ingênua e mais experiente, de quem já aprendeu com a experiência.
Refletir sobre o passado (e sobre o presente) é avaliar as próprias

ISSN 2177-336X

8964

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

29

ações, o que auxilia na construção do novo. E o novo é a indicação do
futuro. É o planejamento (WARSCHAUER, 1995, p. 62-63).

O registro configura-se, assim, como instrumento por meio do qual o professor
marca seu olhar sobre sua própria prática docente e sobre o grupo de crianças; portanto,
espaço privilegiado de reflexão, de (auto)formação. A dinâmica de registrar possibilita o
alargamento do seu olhar – que olha para o trabalho que realiza, para si e para o grupo –
, podendo então significar e melhor compreender as tramas do cotidiano e da prática
pedagógica que protagoniza. Neste movimento, articulando passado e presente na
intencionalidade reflexiva do registro, o professor amplia possibilidades de projetar o
futuro, ou seja, de formular (por vezes reformular) o planejamento.
Em diálogo com as experiências italianas (em especial aquelas desenvolvidas
nas regiões da Emilia-Romagna e da Toscana), a discussão sobre as funções, objetivos e
formas de registro na Educação Infantil pode ser ampliada. Em tais experiências
encontramos o conceito “documentação” (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999;
GANDINI; EDWARDS, 2002; DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003; FORTUNATI,
2009; RINALDI, 2012; entre outros). Compreendida como um dispositivo pedagógico
que vai além do registro diário escrito, a documentação incorpora outras linguagens,
como pequenos vídeos, fotografias, slides de crianças e professores em atividades,
gravações em áudio de diálogos das crianças entre si, além da reunião e organização das
produções das crianças e fotografias dessas produções (GANDINI; GOLDHABER,
2002).
Na proposição e prática do registro-documentação está a incorporação da ideia
de uma criança competente: todas as situações das quais as crianças participam são
momentos potencialmente significativos para seu desenvolvimento e aprendizagem;
sendo assim, para além daquelas atividades organizadas e dirigidas pelo adulto,
precisam ser observadas com cuidado e atenção à multiplicidade de ações, interações,
gestos, silêncios, expressões enfim, protagonizadas pelas crianças em tempos e espaços
diversificados, reconhecendo os valores e conteúdos nelas envolvidos (TOGNETTI,
2003). O que importa, portanto, não é a tipologia dos registros, mas o que é registrado,
seu foco: as crianças, seu protagonismo na cena pedagógica.
A principal razão da documentação, dizem-nos a experiência e a literatura sobre
o tema, é revelar cada vez mais as crianças e seus modos próprios de conhecer, se
relacionar com o mundo e se expressar. Os educadores-observadores, registrando
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através de formas variadas, podem construir um entendimento compartilhado sobre “as
maneiras como as crianças interagem com o ambiente, como elas se relacionam com os
adultos e com outras crianças e como constroem o próprio conhecimento” (GANDINI;
GOLDHABER, 2002, p.151).
Como um meio que contribui para ampliação da compreensão dos conceitos e
das teorias sobre as crianças, a documentação é ferramenta para que os educadores
observem, registrem e analisem os acontecimentos cotidianos que envolvem
experiências, descobertas, construções e hipóteses que meninos e meninas formulam
sobre/com o mundo; é também canal de comunicação com as famílias.

Nesta

perspectiva, a documentação cumpre três funções decisivas:
[...] oferecer às crianças uma “memória” concreta e visível do que
disseram e fizeram, a fim de servir como um ponto de partida para os
próximos passos na aprendizagem; oferecer aos educadores uma
ferramenta para pesquisas e uma chave para melhoria e renovação
contínuas; e oferecer aos pais e ao público informações detalhadas
sobre o que ocorre nas escolas, como um meio de obter suas reações e
apoio (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999, p.25).

A documentação nasce da observação, mas observar não é um ato neutro, que
simplesmente espelha ou reproduz a realidade. É um ato interpretativo, que revela
intenções, compreensões, valores, expectativas e representações do observador. Por isso
requer reflexão e discussão crítica (FORTUNATI, 2009). Sendo assim, é importante
destacar que a documentação “não representa um relatório final, uma coleção de
documentos, um portfólio que apenas ajuda com a memória, avaliações, arquivos; é um
procedimento que sustenta a ação educativa (o ensino) no diálogo com os processos de
aprendizagem das crianças” (RINALDI, 2012, p.109). Ou seja, não contempla apenas o
levantamento e recolhimento de dados, mas, sobretudo, exige a análise coletiva do
observado, pressupõe a interpretação junto com outros educadores e crianças – é
processo e conteúdo (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003).
Na base de tal concepção de observação e documentação, é necessário assinalar,
está a ideia de um educador que em seu ofício de educar respeita a identidade das
crianças, escuta e reflete sobre o que testemunha, sem simplificar ou desqualificar os
gestos, as palavras, as expressões de meninos e meninas com os quais convive
(FORTUNATI, 2003).

Interlocução de saberes, pesquisa-formação
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Com um movimento investigativo que parte da observação e identificação das
formas e conteúdos dos registros produzidos no interior da UMEI e se expande no
compartilhamento e discussão de narrativas do vivido, a pesquisa problematizou as
práticas e alimentou o diálogo que aponta para a teorização coletiva dos princípios da
documentação pedagógica. O objetivo principal foi identificar os caminhos das
professoras, sua compreensão e prática de documentação, suas escolhas – gestos,
palavras, formas, expressões, materialidades e suportes utilizados –, por meio das quais
o processo vivenciado se revela.
Buscou-se um fazer investigativo participativo, traçado junto às educadoras, no
convite à interlocução de saberes, assumindo uma dinâmica relativa aos processos de
pesquisa-formação: o exercício da narrativa fertilizada na aventura-apropriação da
experiência-palavra das participantes foi privilegiado, procurando evidenciar a
necessidade e importância de o educador ver-se como autor e narrador do seu fazersaber educativo.
Na abordagem da documentação pedagógica, tal como já apontado, a observação
carrega a qualidade da escuta (MALAGUZZI, 1995; HOYUELOS, 2006; DAHLBERG,
MOSS; PENCE, 2003; RINALDI, 2012; FORTUNATI, 2003) impulsionada pelo
compromisso, desejo e disposição de conhecer cuidadosa e atentamente os contextos e
as maneiras próprias das crianças se relacionarem e construírem conhecimentos sobre e
no mundo. Como assinalou Carla Rinaldi (2012), a curiosidade, o desejo, a dúvida, o
interesse, a emoção estão normalmente por trás do ato de escuta.
Nesta direção, esse mesmo procedimento de observação, constitutivo da
abordagem da documentação pedagógica, fundou o caminho metodológico assumido na
pesquisa: estar junto com as educadoras, escutar com todos os sentidos a multiplicidade
de formas e sinais que falam sobre o que está acontecendo no cotidiano educativo e
revelam maneiras de ser educadora. Escuta que não é tão somente acionada para a
recolha de dados, ou para a apreensão de respostas certas às questões formuladas; ao
contrário, a escuta como abertura para a constituição de um campo de significações que
poderão ser produzidas no processo.
O princípio metodológico adotado pode ser assim definido: pesquisar a
documentação por meio de observações e registros que contam histórias e, de certa
forma, as fecundam, haja vista que a documentação é um “processo: dialético, baseado
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em laços afetivos, e também poético; não apenas acompanha o processo de construção
do conhecimento como, em certo sentido, o fecunda” (RINALDI, 2012, p.134).
Compreendendo que documentar é contar histórias, testemunhar narrativamente as
práticas, as ideias e as diversas formas de pensar das crianças, no caso da pesquisa é
testemunhar as diversas formas de fazer e de dizer das professoras – como inventam
tramas, narram e poetizam os acontecimentos, dão sentido à existência, constroem
canais de ruptura com a linguagem “escolarizada”, tradicionalmente cinzenta, rígida,
enquadrada, que tantas vezes silencia adultos e crianças. Documentação é autoria, é
criação (HOYUELOS, 2006).

Modos de fazer, olhar e dizer: aprendizagens docentes
No encontro com a UMEI Rosalda Paim – o cotidiano educativo, o trabalho
pedagógico dos educadores, a organização administrativo-pedagógica –, percebe-se que
o registro está pautado no seu Projeto Político-Pedagógico. É evidente o
direcionamento/convite para que as professoras registrem: todas possuem seus cadernos
de registro, nas salas de referência dos grupos existem os blocões (blocos grandes de
folhas A3 para anotações, desenhos e outras marcas coletivas) e, especialmente, nas
reuniões pedagógicas e de planejamento estudam e discutem formas de observar e
escrever o cotidiano vivido com as crianças.
As paredes dos espaços coletivos, na entrada, nos corredores, também falam da
preocupação com o registro, com a dimensão estética dos modos de dizer e compartilhar
o vivido: as paredes comunicam os objetivos do projeto pedagógico. Nos murais
existentes, além das imagens (às vezes fotos, às vezes produções originais das crianças)
encontram-se títulos e pequenos quadros explicativos, narrando o processo que deu
origem ao que o espectador está vendo. Nota-se o cuidado com o interlocutor, os pais
potencialmente, oferecendo informações que situam os fazeres das crianças e revelam a
proposta educacional.
Diante do volume de dados produzidos na pesquisa e considerando os limites
formais do presente artigo, detenho-me às notas que captaram o percurso de criação de
uma particular forma de registro, sistematização de outros registros: uma experiência de
elaboração de um folder explicativo/informativo sobre a organização e montagem de
um aquário na sala de um determinado grupo. A história, contada a partir de anotações,
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observações e conversas com os envolvidos, pretende revelar percursos de
aprendizagens das professoras – mudanças de atitudes, na ampliação de olhares para as
crianças e suas produções.
Tudo começou na sala de atividades do GREI 3, constituído por dezessete
crianças na faixa etária dos três anos e duas professoras. A proposta, encaminhada
como desdobramento do projeto de trabalho que desenvolviam sobre a região nordeste,
em especial sobre o Ceará (estado de procedência das famílias da maioria das crianças
daquele grupo), era montar um aquário. Houve muita participação na empreitada,
crianças, professores, direção, pais, todos entraram na roda para materializar o projeto.
Depois de efetivado, surgiu a ideia de apresentar o aquário às outras turmas e aos pais.
Essa é uma prática da instituição: projetos desenvolvidos são compartilhados entre os
grupos. Como não seria um mural, recurso costumeiro, mas a obra-instalação montada
na sala de referência do GREI, impôs-se a questão: como fazer tal apresentação? A
diretora adjunta, que estava em interlocução direta com as professoras daquele grupo,
dando apoio e incentivando a experiência argumentou em forma de pergunta: o que a
gente recebe quando visita um museu, ou uma exposição? E sugeriu a produção de um
folder. Folder? Questionaram as professoras. Como fazê-lo? As professoras mostravamse abertas a novas ideias e propostas, mas o questionamento revelou um
desconhecimento sobre o “objeto”.
Depois de conversas e apropriação do significado de um folder, o ponto de
partida foi a documentação produzida até então: o texto que haviam elaborado sobre o
projeto e os desenhos das crianças que mostravam aspectos do aquário e do mar,
assinalando diferenças entre um e outro. O texto e os desenhos foram produzidos com
tranquilidade, pois esses dois instrumentos já fazem parte da proposta da instituição
(ainda que a escrita das professoras não seja tão fluida ou estruturada com clareza e
densidade analítica). Na dinâmica de interlocução com a equipe gestora-pedagógica, o
texto inicialmente produzido foi analisado e problematizado: onde estavam as vozes das
crianças? A escrita trazia marcadamente as vozes das professoras, de maneira mais
protocolar, com informações sobre todo o projeto, o Ceará, os costumes e tradições, o
mar; falavam também de aquários, tipos de peixes, etc. De outra forma, era muito
extenso para ser incorporado a um folder.
Com relação aos desenhos, ao contrário, pareciam abreviados. Notava-se uma
produção gráfica esquematizada, com linhas tênues, meio apagadas, parecendo esboços
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em grafite. Por que não cultivar aqueles desenhos, propor às crianças-autoras o
aprofundamento da linguagem, uma espécie de revelação das imagens?
Com novas indicações, a partir do processo reflexivo compartilhado, o texto foi
revisado e adequado ao material que seria divulgado naquele específico formato.
Também os desenhos foram revistos com as crianças: como poderiam ser realçados,
haja vista que agora seriam as “figuras” para o folder que apresentaria o aquário para as
outras turmas e para os pais?
Importante destacar a atitude das professoras, sua empolgação e alegria
estampadas em seus olhos, que sorriam com a possibilidade de enriquecimento do
trabalho, que se sentiam valorizadas no percurso da proposta que nascera com elas, com
o grupo de crianças, resultado de um processo, de um projeto vivo que recebera
acolhida.
As crianças também estavam eufóricas. Antes mesmo que o folder ficasse
pronto, não se furtavam de explicar a cada pessoa que por ventura fosse à sala, sobre a
construção do aquário: como fizeram, como conseguiram os peixinhos, do que precisa
para manter os peixinhos vivos e o aquário limpo.
Neste clima de participação e alegria, próprio de um processo coletivo
expressivo, o trabalho continuou. O texto para o folder foi revisto, tendo sido resumido
nas informações, dando destaque para as falas das crianças; os desenhos foram
vivificados, por assim dizer, pois na nova versão notava-se a exploração das cores e dos
traços, que enriqueceu sua forma final. Enquanto o grupo trabalhava, a diagramação do
folder ia sendo esboçada no computador, com o apoio da diretora adjunta. Com a
aprovação do grupo, desenhos e texto foram transportados para o folder projetado no
computador. E pronto. Era só imprimir e compartilhar.
Como observadora, acompanhando o processo, vendo a proposta tomar forma e
se concretizar, testemunhei elementos de um percurso criador. Tão simples e tão
complexa produção! Um olhar rápido poderia taxar: elementar. Todavia, no exercício de
escuta atenta do pesquisador em diálogo, revela-se a qualidade do experimento: singelo,
comum, mas ao mesmo tempo tão forte no significado pedagógico e pessoal, sobretudo
para aquelas professoras, mas para as crianças igualmente.
A forma foi se constituindo e se mostrando, na mesma proporção em que as
professoras iam pesquisando e ampliando sua compreensão sobre os modos de dizer.
Por fim, ficou estampado claramente que a forma escolhida para divulgar o projeto, para
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comunicá-lo, amplificou tanto o conteúdo quanto o processo documentado. Mas,
quando não se conhece possibilidades, fica-se restrito ao padrão, em regra cinzento, de
textos formais, escolarizados, didatizados, onde se ouve apenas a voz do professor.
Quando se trata de documentação, na perspectiva que vimos discutindo, não
basta dizer. É preciso escolher como dizer. É preciso dizer com beleza. E o belo, como
valor estético, já afirmou Hoyuelos (2006), não é um adorno vazio, mas a condição que
nos leva a melhorar nossa sensibilidade interpretativa e criativa.
A experiência observada revelou que quando os professores são acolhidos em
suas iniciativas e compreendidos em seus limites, o trabalho se transforma e ganha
maior qualidade. Tal como afirmara o pedagogo italiano (MALAGUZZI, 1999), é
fundamental não abandonar os professores a si mesmos e seguir, ao contrário, apoiandoos em suas inciativas e processos de trabalho: neste caso, está em jogo não apenas a
produção de boas experiências pedagógicas cotidianas, mas a intensificação de
processos autorais, que pressupõem transformação de papéis, assumindo a centralidade
da reflexão critica sobre as práticas produzidas.
Nota-se, pois, a importância do acompanhamento e da interlocução com a equipe
gestora-pedagógica, confirmando a aprendizagem coletiva das professoras no processo,
participativo e dialógico, que é marca do trabalho da UMEI Rosalda Paim. Por trás do
percurso aqui documentado, no que concerne às ações das professoras em diálogo
constante com a equipe gestora-pedagógica, está a observação e a escuta, que “é
premissa de qualquer relação de aprendizado – aprendizado que é determinado pelo
sujeito aprendiz e toma forma na mente desse sujeito por meio da ação e da reflexão,
que se torna conhecimento e aptidão por intermédio da representação e da troca”
(RINALDI, 2012, p.125; grifo do original).
De outro modo, mostra que o processo de documentação pode ser potencializado
no diálogo, no apoio ao que as professoras já fazem, ampliando as possibilidades de
atuação e construção de interpretações, na medida mesma em que ampliam seu
repertório no fazer.
No âmbito da pesquisa ficou evidente esse movimento de diálogo e apoio,
percebido em atitudes que revelam intencionalidade e o compromisso de toda a equipe
na condução de práticas que buscam a qualidade no desafio de educar e cuidar meninas
e meninos no coletivo da Educação Infantil. Por exemplo, o estudo sobre registro e
documentação está na pauta da instituição, e vai ganhando densidade compreensiva e
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interpretativa pari passu com as tentativas das professoras de dizer o vivido, revelando
as crianças e suas aprendizagens, revelando a crença nas crianças, mas com um
diferencial: partindo da crença em seus próprios saberes-fazeres como docentes-autoras.
Assim, com coerência, competência e responsabilidade, a teoria vai sendo nutrida pela
prática, pelas questões advindas da prática, num intenso movimento de formação
continuada.
Há nisso um longo exercício, fertilizado no coletivo, admitindo idas e vindas,
articulando prática-teoria-prática. Por meio de tal dinâmica, ação e reflexão vão sendo
dialeticamente incorporadas, encorajando o professor a ocupar um espaço privilegiado
de pesquisador e produtor de teorias, e não simplesmente um “consumidor da certeza e
da tradição” (EDWARDS, 1999, p.164).
Seja compondo quadros imagéticos e/ou descrevendo fatos, atividades,
aprendizagens e comportamentos do professor e das crianças, seja analisando o vivido,
pensando e refletindo sobre o acontecido e o testemunhado, quando intencionalmente
produzido e coletivamente partilhado, o registro transforma-se em documentação das
histórias construídas no espaço educativo, reconhecido e validado entre profissionais,
crianças e famílias.
Para tanto, professores precisam ser apoiados e reconhecidos em suas práticas,
valorizados em suas tentativas e criações para que cresça os sentidos e os significados
da prática. É preciso ouvir os professores com todos os sentidos, para acolher os
percursos de aprendizagem, acionar outras dimensões do ser professor. É fundamental
dialogar, cultivando sensibilidade.
Referências bibliográficas
DAHLBERG, G.; MOSS, P. e PENCE, A. Qualidade na educação da primeira
infância: perspectivas pós-modernas. Porto Alegre: Artmed, 2003.
EDWARDS, C.; GANDINNI, L. e FORMAN, G. As cem linguagens da criança.
Porto Alegre:Artmed, 1999.
FARIAS, I.M.S. de et.al. Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasília:Liber
Livro, 2011.
FORTUNATI, A. Processi in relazione. In: TOGNETTI, Gloria. Creare esperienze
insieme ai bambini:la documentazione delle esperienze dei bambini nel nido.
Azzano San Paolo: Edizioni Junior, 2003.

ISSN 2177-336X

8972

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

37

FORTUNATI, A. A educação infantil como projeto da comunidade: a experiência de
San Miniato. Porto Alegre: ARTMED, 2009.
FREIRE, M. A paixão de conhecer o mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
FREIRE, M. Observação, registro, reflexão – instrumentos metodológicos I. 2ª. ed.
São Paulo: Espaço Pedagógico, 1996.
GANDINI, L. e GOLDHABER, J. Duas reflexões sobre documentação. In: GANDINI,
L. e EDWARDS, C. Bambini: a abordagem italiana à educação infantil. Porto
Alegre: Artmed, 2002. (p.150-169).
HOYUELOS, A. La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris
Malaguzzi. Barcelona: Ediciones Octaedro; Rosa Sensat, 2006.
MAGALHÃES, L. ; MARINCEK, V. Instrumentos de registro da reflexão do professor.
In: CAVALCANTI, Z. (Org.). A história de uma classe. Porto Alegre: Artes Médicas,
1995.
MALAGUZZI, L. História, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, C.; GANDINNI,
L. e FORMAN, G. As cem linguagens da criança. Porto Alegre: Artmed, 1999 (p.59104).
NÓVOA, A. (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1992.
OSTETTO, L. E. et al. Deixando marcas... A prática do registro no cotidiano da
educação infantil. Florianópolis: Cidade Futura, 2001.
OSTETTO, L. E. Observação, registro, documentação: nomear e significar as
experiências In: OSTETTO, L. E. (Org.) Educação infantil: saberes e fazeres da
formação de professores. Campinas, SP: Papirus, 2008 (p.13-32).
PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo:Cortez,
1999.
RINALDI, C. Diálogos com Reggio Emilia: escutar, investigar e aprender. São
Paulo: Paz e Terra, 2012.
TOGNETTI, G. Creare esperienze insieme ai bambini:la documentazione delle
esperienze dei bambini nel nido. Azzano San Paolo: Edizioni Junior, 2003.
WARSCHAUER, C. A roda e o registro: uma parceria entre professor, alunos e
conhecimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

ISSN 2177-336X

8973

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

38

ISSN 2177-336X

8974

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

SABERES DOCENTES E PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Este painel abriga pesquisas que vêm sendo realizadas por pesquisadores de uma
instituição que compõe a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT).
Surgido no interior do Núcleo Multicampi de Estudos e Pesquisas em Linguagem do
Instituto Federal de Goiás (NuMPEL - IFG), ele congrega trabalhos desenvolvidos no
âmbito das seguintes linhas de pesquisa: (a) Linguística Aplicada e o Ensino de Língua
Materna (LM) e de Línguas Estrangeiras (LE) na Educação Profissional e (b)
Linguagem, Literatura, Cultura e Identidade. As investigações inscritas na primeira
linha subsidiam o ensino/aprendizagem de LM e de LE nos diferentes níveis e
modalidades de ensino na Educação Profissional e Tecnológica. Configurando-se como
pesquisas em Linguística Aplicada, elas voltam o olhar para múltiplos aspectos do
ensino/aprendizagem de linguagens, tais como: práticas de leitura, escrita, identidade.
Por sua vez, os trabalhos inscritos na linha de pesquisa Linguagem, Literatura, Cultura e
Identidade dedicam-se à compreensão da produção discursiva de sentidos nas
sociedades contemporâneas, entre os quais estão incluídos os sentidos sobre currículo e
o tema da constituição das identidades pela linguagem. Como objetos de estudo
constituídos neste painel, incluem-se questões referentes ao ensino de LM e LE, à
produção discursiva de saberes sobre currículo, à análise do processo de construção
identitária do trabalhador, do docente e do aluno da EPT, bem como a análise do
discurso literário como prática sócio-histórico-cultural que materializa representações
da sociedade na contemporaneidade.
Palavras-chave: Linguagem. Ensino-Aprendizagem. Discurso.
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A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA
Mara Rúbia de Souza Rodrigues MORAIS
Instituto Federal de Goiás/IFG
Estudos dedicados a mapear as teorias do currículo (SILVA, 2000; MOREIRA, 1989;
GIROUX, 1999) apontam que, ao longo da tradição escolar, o currículo vem sendo
reduzido a uma lista de conteúdos a serem trabalhados com eficiência em prol da
aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos. Todavia, essa circunscrição do objeto
curricular a conceitos técnicos e a categorias psicológicas se vê abalada pelo
reconhecimento do caráter contingente dos sujeitos e das verdades escolares. Tanto o
olhar marxista, que reconhece a determinação ideológica dos componentes curriculares,
quanto as abordagens pós-estruturalistas, desembaraçadas do foco exclusivo nas
relações de classe, reiteram que o currículo não é o conhecimento válido, mas sim
aquilo que, numa dada conjuntura, é considerado verdadeiro. Inscrevendo-se numa
perspectiva pós-crítica dos estudos curriculares, este trabalho analisa a(s)
concepção(ões) de currículo subjacente(s) a alguns projetos de cursos da Educação
Profissional Técnica de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica. Como resultados, ainda que ainda se verifique o preocupante
apagamento de algumas dimensões da constituição identitária na formação do currículo,
este trabalho constatou o potencial emancipatório dos objetos curriculares analisados.
Em que pesem algumas limitações identificadas, conclui-se que a discursividade
constituída na materialidade descrita inscreve a pluralidade e o respeito à diversidade
como princípios subjacentes aos projetos de curso analisados.
Palavras-chave: Currículo. Educação Profissional; Identidades.

Introdução
Inscrevendo-se numa perspectiva pós-crítica dos estudos curriculares (Cf.
SILVA, 2005), este trabalho analisou as concepções de currículo subjacentes a alguns
projetos de cursos da Educação Profissional Técnica e Tecnológica de um câmpus do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. As análises feitas se
embasaram nos pressupostos de que:
a) “os currículos contribuem para a construção do que somos e do que não
somos” (MOREIRA & MACEDO, 2002, p. 8). Assim sendo, cabe às instituições de
i

ensino definir que identidades gostariam de ver serem produzidas e a partir de saberes
seria possível engendrá-las.
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b) a interação contínua entre conhecimento científico e conhecimento cotidiano
(Cf. CERTEAU, 2005) se constitui como forma de democratização da ciência e de
superação de problemas sociais. Desse modo, o aprendizado da ciência (incluindo os
saberes específicos da formação profissional) deve estar a serviço da capacidade de
compreender “por que as coisas são como são e como vieram a se tornar assim”
(MOREIRA & SILVA, 2009, p. 99).
c) as práticas educacionais pressupõem uma determinada concepção acerca do
conhecimento ordinário e do científico. Para além da construção social afinada com a
reprodução das relações de poder e ideológicas, é necessário que o saber escolar não
produza: “uma alienação com relação ao cotidiano, abstraindo continuamente o(a)
aluno(a) das fontes informativas e documentais que formam seu conhecimento popular
e sobrepondo a isso o conhecimento científico” (ARNAY, 2002, p. 45). Configurandose como um legítimo “campo de práticas” (Cf. FOUCAULT, 2006), o currículo escolar
precisa superar a subordinação do cotidiano à ciência e, sob a égide da integração desses
dois domínios de saber, inscrever-se no propósito de: “dar sentido ao mundo e entender
o sentido do conhecimento científico e sua evolução do conhecimento cotidiano para o
científico e não apenas conseguir que seja um mantra redentor da reprovação” (POZO
& CRESPO, 2002009, p. 118). Em suma, à construção das “verdades” valorizadas no
processo formativo, é imprescindível a assunção do conhecimento escolar que integre a
cultura popular e a diferença social como:

terreno em que em que devemos nos reunir com nossos alunos
para uma experiência pedagógica capaz de ativar, e não
desativar, a imaginação e as capacidades humanas em benefício
da alegria individual, da prosperidade coletiva e da justiça social.
(MOREIRA & SILVA, 2009, p. 113)

A partir da interface dessas teorias educacionais com o dispositivo metodológico
da Análise do Discurso francesa (PÊCHEUX, 1995; 1997) e com a análise documental,
este trabalho estabeleceu como objetivo compreender o processo discursivo em que as
relações de poder (nos termos foucaultianos) se materializam na linguagem e produzem
determinadas acepções de currículo e determinadas identidades, em detrimento de
outras.
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À luz do empreendimento descritivo-interpretativista postulado pela Análise do
Discurso pecheuxtiana, que balizou a análise de alguns documentos institucionais, esta
pesquisa buscou encontrar respostas para as seguintes questões:
a) Nos documentos analisados, predomina a percepção do currículo como
realidade transparente, neutra e plenamente integrada à atividade científica ou o
reconhecimento da ação estratégica e política dos sujeitos constituídos no contexto
escolar?
b) Na materialidade discursiva analisada, o papel do professor é reiterado como
sendo o de guardião do cânone técnico-científico, imprescindível à atuação profissional
do aluno em formação?
c) Ao lado da supremacia e da independência da técnica, os discursos que se
concretizam nas enunciações apagam a integração cotidiano/científico; ou as práticas
culturais são consideradas de modo a ultrapassar o plano da simples tematização,
constituindo-se como conteúdos propriamente curriculares?
d) Constituem-se, na materialidade discursiva, efeitos semânticos de separação
entre trabalho intelectual e trabalho manual, de modo a se reiterar a prevalência social
do primeiro sobre o segundo?
e) Quais são os sentidos dominantes sobre trabalho, produzidos pelo jogo do
interdiscurso com o eixo intradiscursivo da materialidade curricular analisada: a
perspectiva que concebe o trabalho como tarefa, ou a acepção de trabalho como relação
social de produção e consumo?
f) O corpus de análise ratifica o mosaico de pertencimentos empreendidos pelos
indivíduos nos diferentes planos da vida social (gênero, etnia e sexualidade) ou se
circunscreve às relações dicotômicas de classe?
Já numa primeira etapa do processo de pesquisa, identificaram-se alguns efeitos
de sentido, obtidos por meio da análise de discursos que se materializam em
documentos institucionais de duas áreas atendidas pelo Câmpus Jataí.
Enfim, no decorrer desta pesquisa, depreenderam sentidos diversos e por vezes
antagônicos sobre currículo, cultura e identidade em diferentes áreas da Educação
Profissional, nos níveis da formação técnica e tecnológica. Mais precisamente,
coletaram-se e analisaram-se dados obtidos junto aos cursos das áreas de Construção
Civil e Informática (disciplinas específicas, de formação técnica e disciplinas de
formação geral) de 4 (quatro) cursos de EP e Tecnológica do Câmpus em questão.
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São esses sentidos e o processo da sua produção que apresentaremos, de forma
condensada, nas páginas a seguir.

Procedimentos Metodológicos
Para responder às questões estabelecidas, esta pesquisa adotou procedimentos
metodológicos subjacentes à Análise do Discurso francesa. Nesse processo, reabilitou o
currículo e as construções identitárias como objetos de análise, visto que eles foram
tratados como construtos discursivos, tal como postulado pelas teorias pós-críticas
referidas na Introdução deste trabalho.
Mais precisamente, utilizaram-se as ferramentas de coleta e análise de dados
fornecidas pelo projeto arqueológico de Michel Foucault (constantes no livro
Arqueologia do Saber). Esse instrumental, no entanto, foi mobilizado em articulação
com o dispositivo teórico-metodológico da Análise do Discurso pecheutiana
(apresentados na obra Semântica e Discurso), que, em alguns aspectos, dialoga com o
projeto foucaultiano de análise discursiva.
Quanto aos elementos metodológicos provindos das contribuições de Michel
Foucault, a análise discursiva que foi empreendida nesta pesquisa pautou-se,
predominantemente, pelo uso da categoria analítica de função enunciativa
(FOUCAULT, 2005, p. 99). Ou seja, para a análise dos discursos que se materializam
nos documentos curriculares dos cursos, foram descritas e interpretadas determinadas
sequências discursivas, à luz da categoria teórico-metodológica de função enunciativa.
Nesse sentido, realizou-se a abordagem enunciativa dos objetos que, como
assevera Foucault, deve ter em mira o exercício de uma função específica: a) que
demanda um referencial como princípio de diferenciação; b) que supõe a ocupação de
posições sujeito por indivíduos indiferentes; c) que implica a existência do enunciado
em um campo associado e d) que se realiza em uma materialidade repetível.
Em busca das regularidades, tematizaram-se as relações estabelecidas no plano
do correlato (FOUCAULT, 2005) em que se forma o referencial enunciativo, bem
como se consideraram as articulações instituídas no campo adjacente dos enunciados
(cujos

componentes,

ideologicamente

assinalados,

compõem

o

interdiscurso

constitutivo do sentido e do sujeito).
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Mas, uma vez que o enunciado está sempre suscetível ao limiar desestabilizador
da equivalência (cf. FOUCAULT, 2005) e que os modos de relação dos sujeitos com a
formação discursiva podem acarretar a inscrição da alteridade no interior desta FD, a
depreensão da regularidade coexistiu com a necessidade incessante de se considerar a
ruptura. Ou seja, o interesse pelos determinantes de um processo discursivo, que
instauram uns e não quaisquer sentidos sobre as "verdades“ curriculares e sobre as
identidades sociais, precisou considerar a heterogeneidade fundante do discurso. Sem
confundir-se com a busca pelos traços verbais de uma positividade (ou de uma
multiplicidade de formações discursivas), que seriam deixados no discurso, a análise de
um processo discursivo, dedicada a desmistificar a evidência dos sentidos, prestigiou a
relação constitutiva do processo discursivo com a dimensão da exterioridade. Afinal, a
inscrição dessa exterioridade (de natureza discursiva) no cerne do discurso instaura a
possibilidade constante de ruptura com um regime de enunciabilidade, haja vista que,
conforme Teixeira (2000, p. 54), o que está atrás das palavras é uma outra palavra –
marcada pelo não fechamento do simbólico – e não “o sentido”.
Mediado pelo jogo entre repetição e ruptura, que particulariza o objeto
discursivo analisado e engendra sentidos sobre o currículo e sobre as identidades da
EPT entremeadas a ele, este trabalho dedicou-se à análise de alguns fios da teia de
formulações enunciativas (Cf. FOUCAULT, 2005) e, desse modo, prestigiou o que
ii

Pêcheux define como um “processo nocional-ideológico” .
Em síntese, esta pesquisa recorreu a um diálogo estabelecido entre dois
programas distintos da Análise do Discurso francesa, a saber, os projetos de Michel
Foucault e Michel Pêcheux. Para a sua efetivação, ele mobilizou categorias teóricometodológicas (formação discursiva; função enunciativa; processo discursivo)
produtivas para a depreensão de enunciados, cuja análise permitiu compreender a
produção de sentidos sobre currículo e identidades na Educação Profissional e
Tecnológica.
Discussão e Resultados
(
Como resultados do processo desta pesquisa, destacam-se alguns efeitos de
sentido obtidos por meio da análise de discursos que se materializaram nos documentos
institucionais analisados.
Já na fase inicial de coleta/análise de dados, este trabalho se deteve sobre a
configuração do currículo e das identidades sociais nos projetos de três cursos técnicos
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integrados ao Ensino Médio, sendo um desses cursos ofertado na modalidade Proeja.
Além desses cursos, a constituição curricular e identitária foi pesquisada, ainda, com
base na análise do projeto de um curso de Tecnologia desenvolvido pelo IFG.
A partir da análise do processo discursivo que se materializou nos corpora desse
estudo, chegou-se às seguintes constatações:

Predominantemente, os discursos que se concretizam nos projetos dos 4 cursos
analisados não apagam a integração cotidiano/científico, de modo a se
depreender o foco exclusivo nos saberes técnicos cristalizados pela tradição.
Assim sendo, as relações estabelecidas pelas formulações enunciativas (nos
domínios de atualidade, memória e antecipação dos enunciados, cf. Foucault,
2005) produzem efeitos de sentido de valorização do saber científico canônico,
mas articulam esse saber a uma acepção de currículo em que a ciência e a
técnica se integram ao cotidiano de modo a “capacitar-nos para conhecer coisas
e para fazer coisas” (RUSSEL, 1953, apud ARNAY, 1998, p. 39). A esse
respeito,

destacaram-se

efeitos

semânticos

produzidos

em

sequências

discursivas, como as que se apresentam a seguir e que foram extraídas de um
dos projetos de curso analisados:
Os desafios impostos por estes avanços requisitam das instituições
formadoras uma mudança considerável em seus Projetos Educativos, tendo
em vista formar pessoas que compreendam e participem mais intensamente
dos vários espaços de trabalho existentes na sociedade. Com efeito, a escola
precisa estar atenta, atualizando-se para contribuir com a formação de
profissionais competentes, críticos e criativos. (Projeto do Curso Técnico de
Informática Integrado ao Ensino Médio, p. 7)
Preparar profissionais para atender à demanda do mercado de trabalho na
área de Informática, mediante aquisição de competências relacionadas ao
desempenho de atividades práticas, preparando-os para o exercício crítico e
competente no mercado de trabalho, pautado nos valores e princípios
políticos e éticos, estimulando-os ao auto-aperfeiçoamento de modo a
contribuir para a melhoria das condições do desenvolvimento da tecnologia.
(Enunciação do Objetivo Geral do Curso. IDEM)

Nas sequências citadas, o estabelecimento da coesão textual, por meio do
conectivo “Com efeito“, marca a relação recorrente entre o intradiscurso e o domínio de
antecipação do enunciado. O emprego desse elemento linguístico funciona, a exemplo
de outros tantos que foram identificados nos corpora (26
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ocorrências), como instrumento de antecipação e simultânea incorporação da
fala de outrem no fio enunciativo.
Em: “Com efeito, a escola precisa estar atenta, atualizando-se para contribuir
com a formação de profissionais competentes, críticos e criativos“, materializase o funcionamento discursivo em que se prevê a crítica do interlocutor à defesa
(alienante) da “aquisição de competências relacionadas ao desempenho de
atividades práticas.“ No uso do concetor "Com efeito“ e na justaposição
progressiva dos termos adjetivos "competentes, críticos e criativos“, o dizer “do
outro” é reconhecido e rebatido, uma vez que, à formação prioritariamente
pragmaticista e acrítica do aluno, opõe-se a formação integral do indivíduo
crítico e participante, capaz de compreender e de se posicionar sobre as relações
estabelecidas no processo de produção econômica. Assim, a conjunção da língua
com a ideologia converge para a convalidação do currículo como lugar de
integração do científico com o cotidiano, de modo que: “o conhecimento
acadêmico constitua um instrumento de análise, reflexão e ação a serviço
daqueles que passam quase um quarto de século da sua vida aprendendo
institucionalmente (ARNAY, 1998, p. 38).
Na materialidade discursiva em questão, não predomina a percepção do
currículo como realidade transparente, imune à ação tática e política dos sujeitos
sociais constituídos, por meio da linguagem, no contexto escolar. Embora
algumas produções discursivas reativem saberes de retorno “aos formatos
iii

tradicionais da educação científica, ao currículo dentes-de-sabre “ (POZO &
CRESPO, 2009, p. 19), o que predomina nessa materialidade discursiva é a
ratificação dos protagonistas da cena educativa como sujeitos históricos, capazes
de intervir na produção do conhecimento e na transformação da sociedade. Tal
conclusão se baseia na análise da seguinte sequência enunciativa, que guarda
regularidades com diversas outras ocorrências identificadas no corpus:

Desenvolvimento de um programa que tenha a globalização como eixo
gravitacional, sem perder de vista todo um conjunto de desdobramentos
locais, regionais e nacionais, de forma que o educando tenha acesso a
momentos significativos de reflexão sobre a realidade em que vivemos e
assuma posicionamento crítico frente a ela. (Ementa da disciplina Geografia,
constante no Projeto do Curso Técnico de Edificações Integrado ao Ensino
Médio/Proeja, p. 11)
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No período acima, a inserção das orações: "sem perder de vista todo um
conjunto de desdobramentos locais, regionais e nacionais“; "de forma que o
educando tenha acesso a momentos significativos de reflexão sobre a realidade
em que vivemos“ e "e assuma posicionamento crítico frente a ela“ (adversativa,
explicativa e aditiva, respectivamente) manifesta uma regularidade na prática
discursiva investigada. Os efeitos de sentido obtidos por meio do procedimento
sintático de coordenação das orações realiza, sob o crivo da ideologia e das
relações de poder (tal como definidos por Pêcheux e Foucault, respectivamente),
a convalidação do currículo como "território em que ocorrem disputas culturais,
em que se travam lutas entre diferentes significados do indivíduo, do mundo e
da sociedade“ (MOREIRA & MACEDO, 2002, p. 12). Tais sentidos, como se
vê, estão bastante distanciados de uma acepção do currículo como objeto neutro,
imune à ação tática e política dos sujeitos.

Integrada aos resultados expressos nos dois itens anteriores, a concepção do
papel do professor, depreendida dos objetos analisados, distancia-se da
afirmação

do

docente

como

guardião

do

cânone

técnico-científico,

imprescindível à atuação profissional do aluno em formação. Muito embora os
conteúdos

programáticos

dos

cursos

analisados

se

apresentem

predominantemente de forma esquemática, como listas de conteúdos de teor
aparentemente tecnicista, as passagens discursivas dos projetos, que explicitam
as suas bases curriculares, apagam essa impressão. Nos tópicos que descrevem a
estrutura curricular e metodológica dos cursos, encontram-se enunciações
progessistas, como a seguinte:
Em relação à prática pedagógica, Pena (1999 p.80) considera que ´o mais
importante é que o professor, consciente de seus objetivos e dos fundamentos
de sua prática (...) assuma os riscos – a dificuldade e a insegurança - de
construir o seu objeto. Faz-se necessário aos professores reconhecer a
pluralidade, a diversidade de abordagens, abrindo possibilidades de interação
com os diversos contextos culturais´. (Projeto do Curso Técnico de
Edificações Integrado ao Ensino Médio/Proeja, p. 8)

Aqui, assim como em mais de uma dezena de ocorrências identificadas, o
recurso da citação (forma de heterogenidade enunciativa, segundo AuthierRevuz, 1983) inscreve a alteridade no fio do dizer. Como consequência desse
jogo entre a atualidade da enunciação e o domínio de memória do enunciado, a
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atuação do professor é reafirmada como instrumento de emancipação social e de
legitimação das diferenças.

Os sentidos dominantes sobre trabalho, produzidos pelo jogo do interdiscurso
com o eixo intradiscursivo da materialidade curricular analisada, convergem
para a acepção crítica de trabalho como relação social de produção e consumo.
À Semelhança do que se descreveu no item anterior, constatam-se, no corpus,
traços de uma formação discursiva reacionária, que restringe o trabalho à ideia
de tarefa a ser cumprida, em prol da adequação passiva dos indivíduos à ordem
social vigente. Todavia, os mecanismos de funcionamento linguístico,
perpassados por inscrições ideológicas de caráter libertário, impedem a
circunscrição do trabalho à égide capitalista. É o que vê, entre outras
ocorrências, na sequência discursiva:
Estabelecimento de relações entre trabalho e produção, tecnologia e ciência,
numa abordagem histórica da articulação desses elementos no interior de
cada formação social e de cada contexto histórico analisado.
Desenvolvimento e aprofundamento da capacidade crítica do aluno através
da percepção dos processos de transformações econômicas, sociais e
culturais por que passaram as sociedades. (Ementa da disciplina História,
constante no Projeto do Curso Técnico de Edificações Integrado ao Ensino
Médio/Proeja, p. 11)

Em direção análoga, constituem-se, na materialidade discursiva, efeitos
semânticos que amenizam a separação entre trabalho intelectual e trabalho
manual, de modo a desmistificar a prevalência social do primeiro sobre o
segundo. Essa conclusão foi construída a partir da análise de sequências como
a seguinte, cujo funcionamento foi bastante recorrente na conjunto das
sequências analisadas:
O atendimento a essas mudanças tem mostrado cada dia mais às instituições
formadoras a necessidade de formar técnicos capazes de consertar
computadores, redes de computadores, desenvolver e oferecer manutenção a
sistemas informatizados, ou seja, formar o profissional que resolva os
problemas no mercado de trabalho seja na área de manutenção de hardware
ou software aplicativo. (Projeto do Curso Técnico de Informática Integrado
ao Ensino Médio, p. 7)

Se analisada na relação com outros enunciados que compõem o seu campo
adjacente (Cf. FOCAULT, 2005), a sequência discursiva acima participa de
uma rede de significações em que a identidade do egresso da EPT se constitui
no liame do trabalho manual com o trabalho intelectual. Relacionando-se esta
enunciação à sequência discursiva 1 (que aparece na p. 7 deste Relatório),
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interpreta-se que, ao aluno do Curso Técnico de Informática, o currículo
escolar deve fornecer subsídios para a atuação técnica, operacional, mas
também elementos para a atuação como "profissionais competentes, críticos e
criativos“, intelectualmente desenvolvidos.

Por fim, entre os resultados deste estudo, destacou-se a constatação de que o
corpus de análise não ratifica, de forma expressiva, o mosaico de
pertencimentos empreendidos pelos indivíduos nos diferentes planos da vida
social (gênero, etnia e sexualidade), circunscrevendo-se, predominantemente,
às relações dicotômicas de classe.
Em todos os documentos analisados, é bastante expressiva a restrição dos
sentidos emancipatórios à esfera da classe, em detrimento de outras dimensões
da construção identitária. Nesse sentido, destoa, de certo modo, a configuração
curricular da disciplina de Sociologia, que, apesar de contemplar as
identificações étnicas e culturais, reitera a instância da classe como lugar
prioritário de irrupção das subjetividades. Como efeito, as práticas culturais
continuam a ser consideradas de modo a não ultrapassar o plano da simples
tematização, em vez de se configurarem como conteúdos propriamente
curriculares.
O objeto da sociologia, conceitos da sociologia, a dialética Marxista,
processos sociais, instituições sociais, cultura, violência e a prática da
cidadania. Pessoa e Sociedade (interações sociais); Cultura e Relações
Étnicas (diversidade social e cultural); Teoria do Desenvolvimento e
Indicadores de Desenvolvimento (Evolução econômica e produção); A
Divisão e a Globalização (Divisão produtiva). (Projeto do Curso Técnico de
Informática Integrado ao Ensino Médio, p. 14)

Esses foram alguns dos resultados obtidos na análise da produção discursiva do
currículo e das identidades, feita a partir da descrição dos modos de exercício da função
enunciativa (Cf. FOUCAULT, 2005), depreendidos dos projetos de curso pesquisados.
O processo analítico permitiu ver, nesse contexto, a multiplicidade de sentidos e
posições ideológicas que, para além de uma concepção homogênea de currículo e de
uma identidade unificada, ajuda a produzir sentidos distintos, por vezes díspares, sobre
o que ensinar e para quem ensinar. Haja vista que o currículo, assim como o sujeito, é
sempre produto das práticas de linguagem, depreende-se, deste estudo, a produção
discursiva de sentidos curriculares e das identidades do aluno da Educação Profissional,
constituídas, fragmentariamente, entre estratégias e táticas.
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Considerações Finais
Os resultados obtidos com esta pesquisa, que se inscreve numa perspectiva póscrítica dos estudos sobre currículo, embora restritos ao universo de duas áreas da
Educação Profissional e Tecnológica de um Câmpus do IFG, podem ser considerados
significativos, uma vez que possibilitam conclusões sobre a problemática estudada.
A partir desses resultados, constata-se importante avanço dessa instituição de
ensino rumo à integração do conhecimento cotidiano com o conhecimento científico na
formação do conhecimento escolar. Desta feita, ainda que ainda se verifique o
preocupante apagamento de algumas dimensões da constituição identitária na formação
do currículo, há de considerar o potencial emancipatório dos objetos curriculares
analisados.
A título de questionamento, pontua-se, apenas, que, ao subsumir as esferas de
gênero, etnia e sexualidade da estrutura curricular, é possível que o projeto formativo
assumido nesses documentos adie a constituição de espaços propícios à formação de
outras identidades, que não aquelas socialmente legitimadas pela tradição. Se
considerarmos que dificilmente o movimento cultural se deixa deter pelos impositivos
da tradição, é possível que o descompasso existente, nesse aspecto, entre a instituição
escolar e a sociedade pode desencadear um distanciamento prejudicial, visto que pode
impedir o diálogo legítimo entre a escola e os sujeitos sociais que a integram.
Não obstante essas considerações, ao refletir o empreendimento de esforços para
a integração da formação técnica com a formação sócio-política dos educandos, os
projetos analisados se mostram promissores quanto ao cumprimento do papel social da
Educação Profissional e Tecnológica. Em que pesem as limitações identificadas,
conclui-se que a discursividade constituída na materialidade descrita inscreve a
pluralidade e o respeito à diversidade como princípios subjacentes aos projetos de curso
analisados.
Quanto à efetiva implementação desses componentes e princípios curriculares,
talvez caiba, como um desdobramento desta pesquisa, o prosseguimento do trabalho de
compreensão das relações entre currículo, cultura e identidade na EPT.
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MODELO DE ESTRUTURA RETÓRICA PARA LEITURA E ESCRITA DE
RESUMO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO TÉCNICO

Introdução
A importância do estudo do resumo escolar no âmbito de um curso técnico
pauta-se em pelo menos três demandas em que esse gênero pode funcionar como uma
ferramenta. A primeira é a própria particularidade do curso técnico: formação técnica
integrada ao Ensino Médio (EM) de modo integral. A segunda refere-se à prática de
pesquisa científica no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica no Ensino
Médio (PIBIC-EM) nos IF. A terceira, que é uma consequência das duas primeiras,
constitui na inclusão da disciplina Metodologia Científica na grade curricular. O
atendimento a essas demandas evidencia a preocupação dos IF com a formação técnicocientífica dos discentes com vistas à formação de jovens pesquisadores para o país em
consonância com políticas públicas de incentivo à pesquisa, principalmente, sob a
supervisão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
No que se refere à inclusão da disciplina de Metodologia Científica no EMTII,
pode-se afirmar que também é um fator impactante no contexto escolar devido à
preocupação com o desenvolvimento da pesquisa científica e, consequentemente, com a
formação científica do discente. Acrescentamos, ainda, como um fator de relevância do
estudo do resumo escolar, de acordo com nosso público-alvo, é a possibilidade de o
aluno empregar características desse gênero para atender diferentes objetivos próprios
de sua comunidade escolar como, por exemplo, a escrita de relatórios de estágio, de
laboratório, de pesquisa e de visita técnica.
Em consideração ao objetivo deste artigo, na sequência, abordamos a concepção
sócio-retórica de gênero com a finalidade de evidenciar de quais aspectos dessa
concepção nos apropriamos para a estruturação do modelo retórico para a escrita de
resumo. Como uma maneira de esclarecer um dos fatores que nos levou à proposição do
modelo, trazemos, também, cinco aspectos observados em manuais de Metodologia
Científica que tratam da escrita de resumo. A partir dessa fundamentação, descrevemos
o modelo proposto. Em seguida, apresentamos a metodologia de análise, a análise da
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produção discente antes e depois da intervenção didática e, por fim, as reflexões finais.
1 Elementos para a análise de gênero embasados na sócio-retórica
Swales (1990) considera o gênero uma ação social em que os membros de uma
comunidade discursiva desempenham um papel importante no reconhecimento do
gênero, conforme a experiência linguístico-discursiva e retórica deles em contextos e
situações específicas. O estudioso considera, portanto, a natureza social do discurso oral e
escrito de realizar um propósito de acordo com o contexto e a situação social. Ainda,
apresenta a ideia de que a análise de texto deve considerar o texto como uma realização
linguística inserida em um contexto de produção. Os exemplares de gênero apresentam,
conforme Swales (1990), padrões semelhantes, porém, com variações em termos de
estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo. O exemplar será visto pela comunidade
discursiva como um protótipo do gênero, se as expectativas forem realizadas, em relação
ao que é mais provável para o gênero em estudo.
Em seu trabalho de 2009, o autor argumenta que devemos ver os modelos
retóricos e estruturais como metáforas potencialmente reveladoras dos arranjos que
operam como hipóteses testáveis e rejeitáveis. Esses modelos devem servir para o
planejamento comunicativo por parte de escritores, leitores, ouvintes e falantes. Assim,
confiantes nas vantagens do estudo da estrutura retórica dos gêneros, nessa metáfora e
nas necessidades dos discentes é que propusemos um modelo de organização retórica
para resumo escolar de reportagem.
Conceitos importantes para a análise de gênero são: estrutura retórica,
movimentos (moves) e passos (steps) retóricos. Eles oferecem subsídios para o
reconhecimento dos gêneros e das práticas sociais que os envolvem, numa perspectiva
sócio-retórica. Esses conceitos encontram-se na estrutura do CARS - Create a Research
Space (Criar um espaço de investigação) - modelo de análise de introdução de artigo
elaborado por Swales. Para uma discussão acerca das transformações ocorridas com o
modelo CARS sugerimos a leitura de Aranha (1996, 2004, 2007).
Neste artigo, o conceito de movimentos está sendo empregado no sentido usado
por Aranha (2007, p. 11), sendo então, o “conteúdo encontrado (ou que se deve
encontrar) em uma determinada parte do texto, organizado de uma forma específica,
sem menção à sua estrutura linguística propriamente dita”. Conforme os objetivos deste
trabalho, deter-nos-emos mais na descrição dos movimentos retóricos do resumo.
Aranha (1996) postula que, pedagogicamente, devemos estabelecer como ponto de
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partida a macroestrutura (argumentação), ou seja, partir dos elementos do gênero que
nos permitem identificá-lo como tal para, depois, verificarmos os elementos que podem
compor a microestrutura. Isso porque a macroestrutura determina o reconhecimento do
gênero e, consequentemente, as escolhas linguísticas apropriadas ao discurso
acadêmico. Para a autora, “assim, depois de conhecermos as funções comunicativas
desempenhadas pelo gênero, partiríamos para uma micro-análise em termos de registro
apropriado e posteriormente, para uma correção da forma linguística” (ARANHA,
1996, p. 11).
Acerca da microanálise, Aranha (2004) argumenta que para a teorização de um
modelo dever-se-ia incluir o léxico próprio de cada disciplina, elementos coesivos e
padrões textuais esperados pelas comunidades discursivas conforme os propósitos
comunicativos estabelecidos. Tendo em vista as considerações de Swales (1990, 2004,
2009) e de Aranha (1996, 2004), sugerimos, na subseção 2.2, uma organização retórica
para a escrita de resumo que auxilie os alunos a usarem estratégias de escrita, recursos
linguístico-discursivos e retórico-textuais mais apropriados e tente suprir as
necessidades dos discentes do EMTII. Antes, porém, procuramos evidenciar, na seção a
seguir, parte da trajetória percorrida para a elaboração do modelo.
2 Modelo de resumo escolar
2.1 Aspectos motivadores da proposição do modelo
Primeiramente, analisamos dez manuais de Metodologia Científica de autores
brasileiros que abordam o resumo. Selecionamos os seguintes autores: Alves (2007),
Andrade (2009), Marconi e Lakatos (2012), Silva e Silveira (2007), Medeiros (2012),
Ruiz (2008) e Barros e Lehfeld (2013), Severino (2007), Oliveira (2012) e Vasconcelos
(2003). Escolhemos esses manuais observando se (a) foram publicados em primeira
edição ou reeditados nas duas últimas décadas; se (b) podem ser encontrados em
livrarias e bibliotecas; (c) se abordavam a escrita de resumo; e se (d) tinham como
público-alvo alunos do EM também.
Salientamos, contudo, que o último critério não foi contemplado em nenhum dos
livros analisados. Essa informação nos remete à necessidade de produção de material
sobre essa temática, especificamente, para o EM. Sabemos que o público-alvo desses
materiais não é o público da Educação Básica. Entretanto, eles são a base da formação
de muitos docentes que atuam nesse nível de ensino. Sendo assim, eles transpõem
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conceitos desses manuais aos seus discentes. Objetivamos, neste artigo, experimentar
uma base teórica de gênero que se aprofunda no aspecto retórico de gênero, como
discutido em Swales (1990, 2004) e Aranha (1996, 2004, 2007).
Dados obtidos por meio de uma análise dos manuais de Metodologia Científica
contribuíram, principalmente, para a seleção e proposição de instruções para a
apresentação do resumo escolar, para a apresentação do autor do texto-fonte e do
resumidor. Mas, também, para pensar um possível modelo retórico de escrita de resumo
que pudesse considerar estes cinco aspectos: (1) a falta de material didático de escrita
acadêmica para o ensino médio técnico; (2) a reverenciação à objetividade; (3) a
construção textual do resumo; (4) a prescrição de se evitar o uso de expressões que
remetam ao texto e ao autor; (5) a falta de explicação sobre que informações devem
compor cada parte do resumo.
Neste artigo, estamos priorizando o trabalho com um resumo escolar em que o
discente, a partir do texto-fonte, busque elaborar um novo texto que apresente uma
síntese coerente e articulada das ideias, referencie o texto-fonte e o autor. Como essa
apresentação de resumo, pretendemos, em suma, que os alunos compreendam que o
gênero resumo escolar apresenta características formais que, ao mesmo tempo, o
diferem de outros gêneros e o tornam útil para a elaboração de outros gêneros. A partir
da consideração desses aspectos e a busca por respostas para eles, com foco na
Educação Básica, buscamos fundamentação na sócio-retórica para nos guiar, nos
oferecer possibilidades de trabalho com esse gênero em sala de aula do EMTII.
2.2 Descrição do Modelo: Movimentos e Passos
O modelo de organização retórica de resumo escolar de reportagem, que
sugerimos, compõe-se de três argumentos, ou seja, três movimentos retóricos realizados
por meio de passos que podem ocorrer concomitantemente ou não. Esses movimentos
representam o contorno prototípico, conforme a concepção de prototipicalidade de
Swales (1990). Seguimos descrevendo cada um desses três movimentos.
O Movimento 1 (M1)- Contextualizando a reportagem - apresenta a função
retórica de contextualizar o leitor do resumo sobre a reportagem, ou seja, corresponde à
apresentação geral do conteúdo. A função retórica de M1 se realiza por meio dos
seguintes passos: passo 1- o que ocorreu; passo 2 - quando ocorreu(ram) o(s) fato(s);
passo 3 - onde ocorreu(ram) o(s) fato(s); passo 4 - onde é veiculada; passo 5 - qual é o
título da reportagem; passo 6 - quando foi publicada; passo 7 - quem é o autor do texto-
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fonte. Esses passos podem ocorrer de modo concomitante ou não. O ideal seria que o
discente apresentasse informações do texto-fonte que preenchessem cada um desses
passos.
As informações sintetizadas pelos discentes podem auxiliar o leitor/público-alvo
do resumo (docente) a identificar indícios de leitura global do discente, bem como a
capacidade de organizar, por escrito, informações de diferentes partes do texto-fonte.
Ressaltamos que não basta o resumidor/discente depreender essas informações do textofonte, ele precisará considerar que se trata de uma atividade de leitura e escrita inserida
em um contexto de produção e recepção. Assim, mesmo que já tenha escrito resumo
antes, ele deve ater-se às exigências do momento de produção em que se encontra,
considerando, portanto, aspectos históricos e culturais, com explica Swales(1990).
O Movimento 2 (M2)- Sintetizando as principais informações da reportagem visa a apresentar, de modo resumido, os elementos que configuram a essência da
reportagem, como: o(s) problema(s); motivação(ões) para a configuração do(s)
problema(s); e, solução(ões) para o(s) problema(s). Cada um dos elementos que compõe
o M2 constitui um passo, sendo respectivamente: passo 1 (Apresentação do(s)
problema(s)), passo 2 (Apresentação do(s) fator(es) que provoca(ra)m o(s)
problema(s)) e passo 3 (Apresentação da(s) solução(ões) para o(s) problema(s)). Os
passos 2 e 3 são de realização opcional, enquanto o passo 1 é obrigatório.
Esclarecemos que esses elementos são flexíveis e dependem da estrutura da
reportagem a ser resumida. Desse modo, no movimento 2, os itens descritos devem ser
observados e adaptados em consonância como a reportagem, por exemplo, no passo1, o
sentido da palavra problema refere-se a uma questão que requer uma solução, ou a um
assunto que foi escolhido para ser abordado. Contudo, nem toda reportagem retrata,
necessariamente, problemas.
A realização desse movimento pelo resumidor/discente pode contribuir para o
desenvolvimento de leitura seletiva e crítica e, assim desenvolver habilidades de escrita.
Para o leitor (professor) pode ser possível verificar se o aluno conseguiu depreender
informações relevantes do texto-fonte e as articulou em um novo texto. Nesse
movimento, como em M1, o resumidor/discente precisa observar as circunstâncias e os
propósitos comunicativos, segundo Swales (1990), que envolvem a atividade para
melhor elaboração do discurso.
O Movimento 3 (M3) - Apresentando a conclusão do autor do texto-fonte - tem
a função retórica de apresentar ao leitor o posicionamento do(s) autor(es) acerca do(s)
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problema(s) retratado(s) e/ou sugestões para que o(s) problema(s) apresentado(s)
seja(m) solucionado(s). A função retórica de M3 pode se realizar por meio do passo 1–
Apresentação do posicionamento do autor do texto-fonte (e/ou) passo 2- Apresentação
de sugestões para a solução do(s) problema(s) apresentado(s). Esses passos consistem
no encerramento do resumo em que o resumidor apresenta o desfecho da reportagem de
acordo com o autor do texto-fonte.
A realização do M3, para o discente, pode significar que ele teve uma
compreensão global do texto e sabe identificar a posição do autor do texto em relação à
questão abordada. Para o docente, pode ser o momento em que ele pode verificar se o
aprendiz está empregando de modo apropriado recursos linguístico-discursivos para
expressar a ideia do outro na realização da retextualização. Essa prática linguageira,
comum a outros gêneros como resenha e artigo científico, configura-se importante no
resumo escolar como uma maneira de auxiliar o discente na construção do discurso
usando o sistema, ou seja, os recursos linguístico-discursivos conforme o conteúdo do
texto, com a situação e os participantes do evento comunicativo. Apresentamos, a
seguir, sugestões de uso desses recursos.
2.3 Recursos lexicogramaticais e composicionais: sugestões para a escrita de
resumo escolar
Os alunos, no entender de Hyland (2004), precisam aprender que para se
comunicar efetivamente por escrito eles precisam fazer escolhas de gramática e
vocabulário que retratem seus contextos e propósitos particulares. Autores como Swales
(1990, 2004), Swales e Feak (1994), Aranha (1996, 2004) e Hyland (2004) têm
argumentado que os componentes linguístico-discursivos se apresentam relacionados
aos gêneros de modo situado. Portanto, a descrição de recursos linguístico-discursivos
que se procede aqui não é exaustiva e, menos ainda, definitiva.
A descrição dos componentes linguístico-discursivos, para a escrita de resumo
escolar, apresentada neste artigo, configura-se mais em possibilidades que os
resumidores podem recorrer no momento da escrita. Sugerimos esses componentes a
partir da nossa experiência docente de análise e escrita de texto em sala de aula como
sugerem os trabalhos de Swales (1990) e Hyland (2004), também da busca em
gramáticas e em livros de produção de texto. Entretanto, Biasi-Rodrigues (1998)
pondera que as informações se distribuem nos resumos em células ou blocos temáticos,
que nem sempre se ligam uns aos outros por meio de elos coesivos explícitos e, sim, por
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relações de associação lexical apoiadas no conhecimento de mundo da comunidade
discursiva acadêmica, questão atinente ao resumo de dissertação, mas que pode se
aplicar também ao resumo escolar.
Considerando as ponderações dos autores supracitados, sugerimos que os
discentes , no M1, usem expressões resumitivas para introduzir esse movimento. Assim,
para o resumo escolar de reportagem, seriam possíveis os seguintes inícios: A
reportagem trata de/ aborda sobre... / O texto trata de/ versa sobre... / O texto aborda
... /Conforme.../Segundo.../De acordo com...
Ainda sobre o M1, ressaltamos que para a realização da função retórica desse
movimento, o aprendiz pode recorrer aos mais diversos recursos linguísticos para
preencher, por exemplo, esta estrutura: Na reportagem... publicada... é resultado de...
autoria de... E, mesmo modificar a própria estrutura. Já o M2 pode ser iniciado com o
uso de expressões que façam referência o autor e também por orações (sujeito + verbo
dicendi + que): Segundo o autor.../Conforme o autor.../ Os autores discutem que.../Os
autores declaram que.../ relatam que...
Ressaltamos que o M2 pode ser iniciado sem expressões específicas como: A
reportagem traz que... ou O texto apresenta... Alguns verbos avaliativos devem ser
usados com moderação em resumos, como explica Swales e Feak (1994), tais como:
aconselhar, acrescentar, afirmar, analisar, questionar, concluir, criticar, esclarecer
entre outros, porque se corre o risco de atribuir uma ação ao autor do texto-fonte que ele
realizou. Há também o uso de verbos como informar, sintetizar, resumir, sustentar,
explicar, discutir, descrever. Eles são usados não só na materialização de M2, mas
também de M1 e M3. Ainda, o M2 pode ser elaborado a partir do uso de expressões
como: também, mais, além disso, ainda mais, além disso, entre outras. Expressões para
enumerar, como: Em primeiro lugar... Em segundo lugar.../A princípio...
Posteriormente... Em seguida...
No M3, podem ser empregados sinalizadores como: Então, Enfim, Logo,
Portanto, Afinal, Com o fim de, Acerca de, A fim de, Com o propósito de, Para
finalizar, Diante e De acordo com. Também, por expressões de síntese, por exemplo:
Em síntese, Em resumo, Em suma. Para se remeter ao autor do texto-fonte e retomá-lo
ao longo do resumo, pode-se usar: O autor, segundo o autor, conforme o autor..., como
usado em M1 e M2.
Além da estrutura retórica e dos elementos linguísticos, consideramos, no
trabalho de sala de aula, elementos composicionais relacionados à escrita de resumo,
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mapeados de manuais de Metodologia Científica, por considerarmos que eles são
importantes para a configuração do resumo. Inclusive, para que os discentes percebam a
flexibilidade do gênero e as exigências da(s) comunidade(s) discursiva(s) das quais
participam(rão). Os elementos são: (a) título; (b) referência (no início ou no final); (c)
paragrafação ao invés de tópicos (parágrafo único ou não); (d) frases coesas, concisas e
na ordem direta; (e) citações entre aspas e preservação da autoria do texto; (f) extensão
do resumo (delimitar por número de palavras ou não); (g) contextualização do gênero
materializado pelo texto-fonte.
O quadro 1, a seguir, apresenta o modelo de organização retórica de resumo
escolar que propusemos em decorrência das discussões teóricas:
Quadro 1 - Modelo de Organização Retórica de Resumo Escolar de Reportagem
MOVIMENTOS E PASSOS
Movimento 1 Contextualizando a reportagem: Apresentação geral do conteúdo
Passo1- o que ocorreu
Passo 2- quando ocorreu(ram) o(s) fato(s)
Passo 3- onde ocorreu(ram) o(s) fato(s)
Passo 4- onde é veiculada
Passo 5- qual é o título da reportagem
Passo 6- quando foi publicada
Passo 7- quem é o autor.
(e)
Movimento 2 Sintetizando as principais informações
Passo 1 – Apresentação do(s)
problema(s) (e/ou)
Passo 2 – Apresentação do(s) fator(es) que provoca(ra)m o(s)
problema(s) (e/ou)
Passo 3 – Apresentação da(s) solução(ões) para o(s) problema(s)
(e)
Movimento 3 Evidenciando a conclusão do autor do texto-fonte
Passo 1– Apresentação do posicionamento do autor do textofonte (e/ou)
Passo 2- Apresentação de sugestões para a solução do(s) problema(s) apresentado(s)

Segundo Hyland (2004), a abordagem de gênero para instrução de escrita não
representa um simples conjunto de técnicas de ensino que pode simplesmente ser
seguido como um modismo em sala de aula. É conveniente, ainda, a conscientização
dos “alunos sobre as expectativas da comunidade discursiva e da necessidade de se
moldarem aos critérios por ela estabelecidos”, já defendia Aranha (1996, p. 100). Desse
modo, ressaltamos que o modelo retórico é adaptável às situações e às instruções que
devem ser esclarecidas e negociadas, à medida do possível, entre os membros da
comunidade discursiva.
3 Metodologia de análise
O modelo proposto foi aplicado durante uma experiência de escrita com alunos
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da segunda série do Ensino Médio Técnico em Eletrotécnica no primeiro bimestre de
2014 na disciplina de Metodologia Científica. Apresentamos, neste artigo, a análise de
dois textos produzidos por um aluno no contexto dessa experiência de escrita. Desses
textos, um se refere à escrita inicial, ou seja, antes da intervenção pedagógica por meio
da aplicação do modelo retórico e o outro se refere à produção final, em que o aluno
passou por um processo de ensino e aprendizagem embasado na teoria de gênero sócioretórica. Os textos foram transcritos para este artigo com correções atinentes à
ortografia.
Como metodologia de análise, buscaremos evidenciar linguisticamente os
recursos utilizados pelo discentenas produções textuais, tanto na produção inicial como
na produção final, como meio de se verificar a utilidade pedagógica do modelo
proposto. Para isso, observamos os seguintes critérios: (I) Propósitos Comunicativos –
que se refere à apresentação do conteúdo do texto-fonte de maneira clara, com citação
direta ou não; (II) Estrutura Retórica – que se refere à estruturação do resumo,
apresentando uma contextualização da reportagem, uma síntese das principais
informações e a conclusão do autor do texto-fonte; (III) Recursos linguístico-discursivos
– que se refere ao emprego da língua para a elaboração do discurso atento às
características do público-alvo, do gênero e do contexto de produção e circulação.
4 Análise
Iniciamos a análise apresentando os textos.
Textos – Discente 1
Produção Inicial 1A
Nos últimos tempos, um assunto que tem
estado em evidência na mídia e nos meios por onde
circula a informação, e que o apagão ocorrido no
início de fevereiro
é o risco crescente de
racionamento de energia no Brasil. A ocorrência de
falhas de transmissão que deixaram milhões de
pessoas no escuro, agravam este quadro.
Justificativas do governo para esse cenário,
tendem a responsabilizar o clima pela crise. Porém, é
fato que o sistema precisa ter condições para lidar
com situações atípicas, uma vez que, são frequentes
no cenário brasileiro.
Acredita-se que o problema geral tenha
surgido por dois motivos, num processo gradativo. O
primeiro deles, centra-se na decisão de não construir
mais usinas hidrelétricas de grande porte e com
grandes reservatórios, devido a inúmeros fatores, dos
quais se destacam questões ambientais, populações
atingidas e até mesmo grupos indígenas. Desde
então, as usinas construídas são as do tipo fio d‟água

ISSN 2177-336X

Produção Final 1B
CORONATO, Marcos; MANSUR, Alexandre.
Um apagão no país ensolarado. Revista Época,
10 de fevereiro de 2014, p. 44-47.
Discente
Luzes piscando no Brasil
(M1)A reportagem publicada na Revista
Época, de autoria de Marcos Coronato e
Alexandre Mansur, trata do risco de
racionamento de energia que o Brasil está
enfrentado no ano de 2014. (M2)A efeméride já
esteve presente em outros anos, e agora caiu no
início de fevereiro, quando segundo dados que o
setor convencionou atingiu um índice de 6%.
Neste período, a ocorrência de falhas de
transmissão que deixaram milhões de pessoas no
escuro, tornou-se um agravante para este quadro.
(M2)Segundo os autores, as reações do
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que são mais vulneráveis a seca, e com o
agravamento destas nesses período, a situação é
alarmante.
A descoberta recente de que os reservatórios
estão secando em ritmo acelerado e a falta de
manutenção e o assoreamento em decorrência do
desmatamento tornam a situação ainda mais crítica.
O segundo motivo está relacionado à
utilização crescente de usinas termelétricas como
fonte de energia, alternativa para completar a hídrica.
Essas, são de mais rápida e barata construção e
fornecem energia a baixo custo, porém provêm da
queima de combustíveis fósseis extremamente
poluidores. Inicialmente, elas tinham o objetivo de
tornar apenas o sistema mais seguro, só que nos
últimos tempos têm exercido um papel fundamental.
Isso significa um fator de vulnerabilidade a seca e
poluição.
O governo ainda tem o desafio de encontrar
uma forma do capital privado para contribuir com o
sistema sem que a energia se torne mais cara.
O fato é que a necessidade de mudança no
sistema e investimentos em redes mais inteligentes é
um consenso entre investidores e ambientalistas são
imediatas.

governo tendem a responsabilizar “o clima pela
crise”. Porém, é fato que o sistema precisa ter
condições para lidar com situações atípicas,
frequentes no cenário brasileiro. Sendo assim, o
problema verdadeiro teria surgido por dois
motivos num processo gradativo.
(M2)O primeiro deles centra-se na
decisão de não construir mais usinas hidrelétricas
com grandes reservatórios devido a inúmeros
fatores, dos quais se destacam questões
ambientais, populações atingidas, e até mesmo
grupos indígenas.
(M2)O segundo motivo está relacionado
à utilização crescente de usinas termelétricas
como fonte de energia alternativa para completar
a hídrica. Essas são de mais rápida e barata
construção e fornecem energia a baixo custo,
porém, provém da queima de combustíveis
fósseis extremamente poluidores.
(M3)Por fim, conforme, relatam os
autores, “ainda falta ao governo federal encontrar
uma fórmula que estimule o capital privado a
entrar em jogo sem que a energia se torne cara
demais”. Dessa forma, é imediata a necessidade
de mudança nesse setor e investimentos em redes
mais inteligentes caso contrário, continuaremos
sob o risco de racionamento de energia.

A leitura do texto 1A evidencia que ele apresenta características de texto
argumentativo-dissertativo, elaborado a partir de ideias do texto-fonte. O texto traz uma
organização em parágrafos, entretanto, não faz referência ao texto-fonte, não traz
referência e não apresenta título. É possível identificar a seguinte organização textual:
introdução, desenvolvimento e conclusão. Traz algumas informações sobre o texto-fonte
e as discute, apresentando uma conclusão pessoal sobre a temática. A linguagem é
formal, faz uso correto de conectores (porém) e expressões de enumeração (segundo
motivo, inicialmente), como podemos observar neste fragmento:
O segundo motivo está relacionado à utilização crescente de usinas termelétricas como fonte
de energia, alternativa para completar a hídrica. Essas, são de mais rápida e barata construção e
fornecem energia a baixo custo, porém provêm da queima de combustíveis fósseis
extremamente poluidores. Inicialmente, elas tinham o objetivo de tornar apenas o sistema mais
seguro, só que nos últimos tempos têm exercido um papel fundamental. Isso significa um fator
de vulnerabilidade a seca e poluição.

O uso desses recursos linguístico-discursivos atende à perspectiva escolar.
Refere-se a um conhecimento valorizado nesse contexto porque para a organização do
discurso o discente necessita desenvolver a capacidade de empregá-los de modo
apropriado com as diferentes situações de interação, oral ou escrita. O texto 1B, por sua
vez, revela mais características de resumo, conforme a proposta do modelo de estrutura

ISSN 2177-336X

8997

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

retórica. Em relação aos propósitos comunicativos, 1B apresentou um excelente
domínio de síntese, apresentando o conteúdo de modo muito claro, com uso de citações
diretas e indiretas em várias partes do texto, observa o contexto de produção e
circulação, ou seja, o escolar. No concernente à estrutura retórica, 1B apresentou
também um excelente domínio, pois identificamos com clareza os M1, M2 e M3. No
que se relaciona ao uso de recursos linguístico-discursivos, 1B revelou também um
excelente domínio, pois os empregou para indicar o gênero e a autoria do texto-fonte,
com o uso de recursos coesivos e de coerência apropriados e diversificados, como
podemos verificar nos excertos a seguir:
Segundo os autores, (referência aos autores do texto-fonte) as reações do governo tendem a
responsabilizar “o clima pela crise”. Porém, é fato que o sistema precisa ter condições para lidar
com situações atípicas, frequentes no cenário brasileiro. Sendo assim, o problema verdadeiro
teria surgido por dois motivos num processo gradativo (recursos coesivos).
O primeiro deles centra-se na decisão de não construir mais usinas hidrelétricas [...]
(expresão para enumerar)
O segundo motivo está relacionado à utilização crescente de usinas termelétricas [...]
(expressão para enumerar)
Por fim, [...] (expressão para finalizar)

5. Reflexões finais
Um modelo de escrita de resumo, fundamentado em uma concepção de gênero
de base sócio-retórica, pode ser trabalhado com alunos do EMTII, de modo a contribuir
com eles para uma conscientização e instrumentalização acerca das possibilidades de
elaboração do discurso. A análise dos dados evidenciou a produtividade do modelo.
Ressaltamos que, por se tratar de um modelo retórico elaborado para um fim específico,
deve ser revisto e adaptado a cada nova experiência de escrita visando a atender às
demandas do novo contexto e da nova situação. Entretanto, por meio de um modelo,
com essa base teórica, docentes e discentes assumem papéis ativos na co-construção de
conhecimentos a respeito das múltiplas possibilidades de usos da língua(gem).
Um dos aspectos mais importante que esse modelo nos possibilitou verificar foi
que os discentes, na Educação Básica, vão aprendendo e usando a multiplicidade de
modos de construção do discurso (escolar) de maneira apropriada, sabendo atuar como
autores, ou seja, selecionando e empregando recursos linguístico-discursivos
apropriados ao contexto de produção e aceitos pela comunidade discursiva.
Compreendemos que sejam necessárias mais pesquisas e que os modelos, esse e outros,
sejam sempre questionados e revistos.
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PRÁTICAS DE ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA PÚBLICA COM O USO DE
TICs
Liberato Silva dos Santos
Instituto Federal de Goiás
santos.liberato@gmail.com
Introdução
As atividades descritas neste artigo desenvolveram-se em dois campi um
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Os sujeitos participantes eram
alunos matriculados na rede pública federal de ensino em cursos técnicos
profissionalizantes integrados ao Ensino Médio. Esses cursos são ofertados na
modalidade regular, direcionada a estudantes adolescentes, e na modalidade PROEJA,
direcionada para a educação de trabalhadores jovens e adultos. O suporte teórico para as
atividades relatadas advém dos estudos sobre a aprendizagem de línguas mediada por
tecnologias (CALL). Também subsidiaram as atividades os estudos sobre letramento
digital e sobre as concepções de ensino-aprendizagem centradas no aprendiz.
A justificativa e a motivação para o desenvolvimento das atividades relatadas
neste estudo estão em minha busca, como professor pesquisador, por soluções para
problemas concretos que encontro em minha prática diária na sala de aula de inglês
como língua estrangeira no contexto descrito no parágrafo anterior.
Assim, este estudo teve por objetivo geral iniciar um processo de mudança nas
estratégias de ensino adotadas por mim, por meio da incorporação das tecnologias de
informação e comunicação (TICs) às práticas de ensino-aprendizagem que utilizo na sala de
aula de inglês como língua estrangeira em uma escola pública regular. A partir desse
objetivo geral, decorreram os seguintes objetivos específicos: 1) averiguar possíveis
contribuições das TICs utilizadas, de modo a diminuir a lacuna de aprendizagem que um
grande número de meus alunos do Ensino Médio tem com relação aos conteúdos de língua
inglesa que deveriam ter sido aprendidos no Ensino Fundamental (5º ao 9º ano), de acordo
com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para esta etapa da
educação básica (Brasil, 1998, pp. 71-75); 2) averiguar possíveis contribuições das TICs
utilizadas, no sentido de diminuir o desnível entre os alunos de uma mesma turma de
Ensino Médio com relação às quatro habilidades linguísticas (ouvir, falar, ler, escrever) em
língua estrangeira. Neste contexto está incluída a impossibilidade de agrupar esses
aprendizes por nível de habilidade linguística, já que a matrícula por disciplina é vedada aos
alunos do Ensino Médio nas escolas públicas brasileiras; 3) propor o uso das TICs para
ampliar o tempo de contato do aprendiz com a língua inglesa dentro e fora do tempo regular
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das aulas presenciais, proporcionando atividades orais e escritas que levem os aprendizes

a se envolverem em diversas situações comunicativas voltadas para a aprendizagem de
línguas; 4) contribuir com o letramento digital dos alunos envolvidos no estudo.

Questões pedagógicas e de letramento digital
A ideia de que os alunos deste início do século XXI lidam com tranquilidade
com as TICs por serem nativos digitais (Prensky, 2001) mostrou ser uma meia-verdade,
pelo menos com relação aos sujeitos pesquisados e ao uso educacional que fazem das
tecnologias. Vários dos alunos participantes da atividade aqui relatada apresentaram
dificuldades em utilizar esses recursos de maneira ordenada, encadeada e disciplinada
para atingir os objetivos de aprendizagem propostos.
Ao realizar as atividades propostas neste estudo, muitos desses alunos passaram
por um processo de reeducação digital, acostumados que estavam a pensar no acesso às
TICs e à Internet como uma sucessão infindável de cliques em hiperlinks que dão
acesso a novas páginas eletrônicas. Em sua concepção, vários dos alunos participantes
acreditavam que bastaria passar uns poucos segundos diante de cada item de informação
para aprender os conteúdos apresentados, ignorando a necessidade de reservar um
tempo, que varia de um aprendiz para outro, para a retenção e a reutilização desses
conteúdos.
Além da aprendizagem linguística, buscamos, com essa atividade, familiarizar
os alunos com o uso de um laboratório de informática e de seus recursos para a
aprendizagem de línguas, ainda que se tratasse de uma adaptação sujeita a várias
limitações, a começar pelo fato de ser um laboratório projetado para aulas de
informática e não para atividades de ensino-aprendizagem de línguas.

O convívio entre as tecnologias
Uma observação feita por Warschauer (1996) e que consideramos chave para
qualquer trabalho realizado com tecnologias como suporte para o ensino-aprendizagem,
tanto de línguas quanto de outras disciplinas, é que a evolução tecnológica e os novos
produtos e aplicações dela resultantes não implicam, necessariamente, na rejeição e nem
no descarte dos produtos e aplicações desenvolvidos nas fases tecnológicas anteriores.
As tecnologias, os usos que delas fazemos e as experiências e aprendizagens advindas
desses usos podem conviver, sem a necessidade de que uma nova fase e uma nova
tecnologia anulem suas antecessoras.

ISSN 2177-336X

9001

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Assim é que os atuais tablets e smartphones não decretaram a morte dos
notebooks e dos PCs, da mesma forma que a televisão não decretou a morte do cinema e
do rádio. O que houve, em todos esses casos, foi uma adaptação das tecnologias mais
antigas, que foram aos poucos encontrando seus novos espaços e usos. Após o boom que
caracteriza seu momento de absorção e disseminação, as atuais novas tecnologias
também deverão encontrar novos espaços e usos quando as próximas tecnologias
chegarem.

CALL, ou aprendizagem de línguas mediada pelo computador
A aprendizagem de línguas mediada pelo computador, mais conhecida pela sigla
CALL (Computer Assisted Language Learning), foi definida de maneira sucinta por
Levy (1997, p. 1) como “a busca e o estudo das aplicações do computador no ensino e
na aprendizagem de línguas”.
Numa tentativa de atualizar esta definição, diríamos que a CALL é o campo que
engloba os estudos teóricos, bem como as práticas advindas das aplicações do
computador e das TICs nos processos de aquisição e de ensino-aprendizagem de
línguas. Ao mencionarmos as línguas referimo-nos tanto à língua materna quanto às
línguas estrangeiras.
De meados da década de 1980 até o presente momento, vários autores tentaram
situar a CALL quanto às suas tipologias, fases e abordagens (Davies et. al., 2003). Os
tipologistas tentaram descrever todos os tipos de programas disponíveis e suas
aplicações educativas, mas o rápido avanço tecnológico e a velocidade com que novos
produtos são desenvolvidos e disponibilizados atualmente para o público são,
ironicamente, um impeditivo para produzir qualquer tipologia que se pretenda
duradoura.
Entre os historicistas da CALL, os trabalhos mais reconhecidos foram
produzidos por Warschauer (1996) e Warschauer e Healey (1998), que se propuseram a
situar a CALL em suas fases históricas, estabelecendo uma correlação entre os períodos
históricos, os avanços tecnológicos do período e as concepções de ensino vigentes.
Desse esforço teórico surgiu a proposta de que teria existido uma primeira fase
ou período chamado de CALL Behaviorista (depois rebatizado pelos próprios autores de
CALL Estruturalista), seguido de uma segunda fase chamada de CALL Comunicativa e,
por fim, a terceira e atual fase, chamada de CALL Integrativa. Nesta última fase, os
avanços tecnológicos do século XXI poderiam propiciar a passagem de um ensino de
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línguas compartimentalizado para um ensino no qual as habilidades, as estruturas e os
conteúdos

passariam

a

ser

trabalhados

de

maneira

integrada,

amparados

pedagogicamente pelas propostas de ensino por projetos e de ensino baseado em
tarefas (Santos, 2010).
Essa visão histórico-pedagógica da CALL tornou-se referência e é citada em
vários estudos, no Brasil e em outros países, ainda nos dias atuais. No entanto, ela foi
vigorosamente contestada por Bax (2003), que criticou as inconsistências cronológicas e
terminológicas, além da tentativa um tanto forçada de estabelecer correspondências
históricas entre as fases da CALL e as abordagens de ensino-aprendizagem de línguas.
Para aceitarmos a proposta de Warschauer e Healey teríamos, como aponta Bax,
que concordar que o ensino comunicativo de línguas não existe mais (já que ele está
ligado à segunda fase, chamada CALL Comunicativa, já superada, de acordo com seus
proponentes), ou negar a obviedade de que as concepções estruturalista e comunicativa
de ensino coexistem nos dias atuais, dentro do que é chamado de método eclético ou
abordagem eclética para o ensino-aprendizagem de línguas (Brown, 2001).
Feitas as críticas, Bax (2003) propôs que, em vez de fases, a CALL fosse
compreendida a partir do que ele chamou de abordagens. Assim, segundo o autor,
existiriam as abordagens da CALL Restrita, da CALL Aberta e da CALL Integrada (e
não “Integrativa”, como na proposta teórica anterior). As especificidades que demarcam
as diferenças entre cada abordagem exigem um detalhamento que extrapola os objetivos
deste artigo.
Resumidamente, na CALL Integrada a língua é vista como um sistema no qual o
emprego das habilidades linguísticas se dá de maneira integrada, materializando-se em
tarefas mediadas pelas tecnologias e que envolvem a interação frequente com outros
aprendizes. O feedback deve estimular o raciocínio por meio da interpretação, da
avaliação e do comentário. A CALL Integrada é, segundo Bax, um objetivo a ser
perseguido, porque inexiste de forma plena nos dias atuais (Bax, 2003, p. 23).

A atividade prática 1: videoaulas do curso Projovem English
Na primeira atividade desenvolvida neste estudo, trabalhei com as videoaulas do
programa Projovem English, acompanhadas de uma apostila em PDF intitulada Guia de
Estudo. Esse material, composto de 10 lições, está disponível gratuitamente na Internet
e faz parte do conjunto de materiais didáticos disponibilizados pelo Programa Nacional
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de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano, criado pelo Governo Federal (Brasil, 2009a,
2009b, 2012).
Num primeiro momento, os alunos reagiram positivamente às videoaulas. Eles
gostaram da canção apresentada na abertura do curso em vídeo e quiseram aprender a
cantá-la. Trata-se de um rap cantado em inglês por brasileiros, com uma letra que
incentiva o aluno a aprender inglês e a desfrutar das vantagens desse aprendizado. Os
aprendizes também aprovaram o colorido das imagens e os efeitos especiais, bem como
os jogos de câmera, que deram um ar contemporâneo ao material didático.
Também causou reação positiva entre os alunos o fato de as lições, formatadas
em capítulos de curta duração (10 minutos, em média), terem como personagens um
grupo de estudantes brasileiros que se comunicam em inglês à medida que vivenciam
situações ligadas ao seu dia-a-dia acadêmico e pessoal numa cidade brasileira.
No entanto, apesar das reações inicialmente positivas, os alunos demonstraram,
da segunda para a terceira semana de uso continuado do material, estar enfadados com a
lentidão com que o conteúdo era apresentado nas videoaulas. O que mais provocou
enfado nos alunos foi a grande quantidade de explicações dadas em português.
Os alunos também fizeram críticas ao guia de estudo o qual, na opinião deles,
não foi produzido com o mesmo nível de qualidade dos vídeos. Outro problema que
percebemos foi um descompasso entre os conteúdos apresentados nas videoaulas e no
guia de estudo, como pode ser observado no Quadro 1, a seguir:
Lição
1

2

3

Videoaula: título da lição e
conteúdos
What’s up?
Apresentações;
cumprimentos;
pronomes pessoais e possessivos;
contrações verbais.
Knowing your friend
Cumprimentos; perguntas e respostas
sobre cidade de origem e número de
telefone; números de 0 a 12;
pronomes possessivos; verbo be nas
formasafirmativa,
negativa
e
interrogativa.
Knowing your neighborhood
Revisão do verbo be nas formas
afirmativa, negativa e interrogativa;
respostas curtas (afirmativas
e
negativas) com o verbo be; tour com
os amigos para mostrar o bairro onde

ISSN 2177-336X

Guia de Estudo: título da lição e
conteúdos
What’s up?
Apresentações;
cumprimentos;
pronomes pessoais e possessivos;
contrações verbais.
Knowing your friend
Cumprimentos; perguntas e respostas
sobre cidade de origem e número de
telefone; números de 1 a 10; verbo be
nas formas afirmativa e interrogativa.

Knowing your friend (mesmo título da
lição 2)
Verbo be nas formas afirmativa,
negativa e interrogativa; respostas
curtas (afirmativas e negativas) com o
verbo be; pronomes possessivos.
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4

5

se mora; pronomes demonstrativos
(this, that); perguntas com o pronome
interrogativo who; números de 13 a
29; pergunta sobre a idade nas 1ª e 3ª
pessoas.
What time is it?
Revisão da aula anterior; números de
30 a 59; as horas; perguntas sobre as
horas e sobre atividades realizadas a
cada hora e a cada turno (manhã,
tarde, noite); verbo have; verbo can;
perguntas
com
o
pronome
interrogativo “where”; palavras que
indicam tempo (yesterday, today,
tomorrow); dias da semana.

Knowing your neighborhood (mesmo
título da videoaula 3)
Tour com os amigos para mostrar o
bairro onde se mora; pronomes
demonstrativos (this, that); perguntas
com o pronome interrogativo who;
pergunta sobre a idade nas 1ª, 2ª e 3ª
pessoas do singular e do plural;
pronomes possessivos; números de 18
a 29; pronomes interrogativos (Who?
What? How? Where?); lugares em um
bairro (school, snack bar, drugstore,
etc.).
Having lunch: esta aula não foi Mid Review
trabalhada,
mas
tinha
como Revisão de vocabulário das lições 1 a
conteúdos: revisão da aula anterior; 4; elaboração de perguntas a partir de
expressão verbal there to be nas
respostas dadas; verbo be nas formas
formas afirmativa, negativa
e afirmativa, negativa e interrogativa;
interrogativa; verbo eat; vocabulário
pronomes possessivos; lugares em um
de comida e bebidas; pedidos e
bairro; números de 1 a 26.
agradecimentos;
expressões
de
quantidade (how many, how much);
pergunta sobre o preço (how much is
it?).

Quadro 1: Comparação entre os conteúdos apresentados nas videoaulas e no guia de estudo, referentes às
5 primeiras lições do Módulo 1 do curso de inglês ProJovem English (Brasil 2009a; 2009b)

Esses conteúdos foram trabalhados no guia de estudo por meio de exercícios que
incluíam, entre outros: a leitura dos diálogos; a transcrição (cópia) de trechos dos
diálogos; o preenchimento de lacunas; a tradução de palavras do inglês para o português
e vice-versa; a associação de colunas; a conjugação de verbos; a transformação de
sentenças da forma afirmativa para as formas negativa e interrogativa e vice-versa; a
resposta a perguntas dadas; a formulação de perguntas a partir de respostas dadas
(Brasil, 2009a).
Essa etapa do trabalho foi encerrada após os alunos concluírem as videoaulas
correspondentes às lições 1 a 4 do módulo 1 e após concluírem, no guia de estudo, os
exercícios correspondentes às lições 1 a 4, assim como a lição 5, que era de revisão do
conteúdo das quatro primeiras lições.
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A atividade prática 2: aulas online de inglês nas comunidades Livemocha e Busuu
Considerei que os pontos negativos apontados pelos alunos geraram
desmotivação e esgotaram, pelo menos momentaneamente, as possibilidades de
continuar o trabalho com as videoaulas e o guia de estudo do curso ProJovem English.
Com base nessa consideração, orientei os alunos a iniciarem a segunda atividade
prática, na qual eles acessaram comunidades online de aprendizagem de línguas,
também chamadas de redes sociais de aprendizagem de línguas.
Devido a restrições de tempo, concentrei o trabalho em apenas duas
comunidades, Livemocha e Busuu, e disponibilizei o link da rede Babbel para que os
alunos interessados pudessem acessá-la em seu tempo livre. Para as comunidades
escolhidas, os alunos tinham como tarefas iniciais: 1) preencher um breve formulário de
inscrição online, fornecendo nome e sobrenome, indicando um e-mail e uma senha de
acesso e informando a língua da qual são falantes nativos (“português do Brasil”, como
indicado nas próprias redes) e a língua que desejavam aprender (“inglês”); e 2) realizar
100% das atividades disponibilizadas nas quatro primeiras aulas de inglês no nível
iniciante em ambas as redes.
No quadro 2, a seguir, apresentamos uma comparação entre os conteúdos das
quatro primeiras lições do nível básico das comunidades Livemocha e Busuu.
Lição

1

2

Livemocha, versão antiga,
com acesso pelo endereço
www.livemocha.com
Introduction
Saudações e apresentações básicas
(ex: Hello, Good morning, Good
evening, How are you?, What is your
name?, Nice to meet you, Where are
you from?, How old are you?, Could
you repeat that, please?;
exercícios de revisão da lição por
meio de leitura e prática auditiva
(listening practice).

First Nouns
Primeiras palavras (ex: man, woman,
boy, girl); pronomes nas 1ª, 2ª e 3ª
pessoas + verbo be em sentenças
como I am a boy/girl/man/woman,
She/he is tall/short/old/young, I am
not old, I am young;
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Busuu, com acesso pelo endereço
www.busuu.com
Nice to meet you!
Cumprimentos básicos (ex: Hello, how
are you?, Good morning!); perguntas e
respostas básicas (ex: What is your
name?, Where are you from?, How old
are you?); um diálogo com os
cumprimentos, perguntas e respostas
básicas;
exercícios de revisão da lição por meio
de leitura e prática auditiva (listening
practice); bate-papo em tempo real
com outros usuários da rede.
How are you?
Pergunta how are you? com respostas
variadas (ex: tired, nervous, so-so); um
diálogo com algumas das perguntas e
respostas apresentadas;
exercícios de revisão da lição por meio
de leitura e prática auditiva (listening
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3

4

exercícios de revisão da lição por
meio de leitura e prática auditiva
(listening practice).
Adjectives
Adjetivos em sentenças simples,
como The car is yellow, the wallet is
brown; pronome it em sentenças
simples com adjetivos,
incluindo
cores; exercícios de revisão da lição
por meio de leitura e prática auditiva
(listening practice).

practice).

To be or not to be
Frases básicas com o verbo be nas
formas afirmativa e negativa (ex: I am
a boy, I am not a boy, I am
single/married,
I
am
not
single/married); um diálogo com
algumas das frases
apresentadas;
exercícios de revisão da lição por meio
de leitura e prática auditiva (listening
practice).
st
nd
rd
Plurals
Personal pronouns: 1 , 2 , 3
Sujeitos compostos
ligados pela singular
conjunção and em sintagmas como a Conteúdo somente disponível para
woman and a man; pronomes
alunos na conta Premium (que é paga).
demonstrativos this e these em
sentenças como this is a coin; these
are coins; verbo be no singular e no
plural, em sentenças simples como I
am a woman; we are women;
exercícios de revisão da lição por
meio de leitura e prática auditiva
(listening practice).

Quadro 2: Comparação entre os conteúdos apresentados nas quatro primeiras lições do nível básico nas
comunidades online Livemocha (www.livemocha.com) e Busuu (www.busuu.com).

No ambiente destinado à aprendizagem de inglês nas duas redes, os alunos
deveriam explorar todas as ferramentas de aprendizagem disponíveis e resolver os
exercícios propostos, que incluíam: a) aprendizagem de vocabulário e de pronúncia por
meio da memorização de flashcards com áudio; b) leitura de diálogos apresentados por
escrito, acompanhados de áudio e/ou vídeo, com a opção de mostrar ou ocultar sua
tradução; c) compreensão textual por meio de exercícios em três formatos: múltipla
escolha, preenchimento de lacunas e escrita de sentenças por meio do reordenamento de
palavras (word order); d) produção textual com o apoio de flashcards e quadro-resumo
de sentenças ensinadas na lição; e) interação em tempo real com outros usuários da
comunidade, com a opção de usar a ferramenta bate-papo (chat) com texto escrito, ou
com voz e vídeo; f) download de materiais didáticos impressos, incluindo o resumo do
conteúdo trabalhado em cada lição.

Resultados
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Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos, examinando-os
com relação ao objetivo geral e aos objetivos específicos propostos para este estudo.
O objetivo geral, de iniciar um processo de mudança nas estratégias de ensino
por meio da incorporação das TICs às minhas práticas em sala de aula, foi alcançado.
Retomando a discussão proposta por Bax (2003), ao experimentar as tecnologias
descritas neste artigo, fui levado a refletir sobre meu papel como professor diante das
tecnologias utilizadas. Também refleti sobre o espaço destinado às tecnologias no
programa curricular, nas lições e nas aulas.
Reconheci, em meus alunos, uma demanda reprimida, ou uma „fome‟ não
saciada, de uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. E reconheci, em mim, a
necessidade de “ver para crer” uma situação de uso intensivo e prolongado das
tecnologias em uma aula de inglês como língua estrangeira em uma escola pública.
O primeiro objetivo específico, de averiguar possíveis contribuições das TICs
utilizadas para diminuir a lacuna de aprendizagem dos conteúdos do Ensino
Fundamental, foi alcançado apenas parcialmente. Isso se deveu, em parte, às
fragilidades tecnológicas e de organização didática do material do curso ProJovem
English. Tais fragilidades fizeram com que esse material didático perdesse rapidamente
seu apelo junto aos alunos participantes, o que levou o pesquisador a optar por
interromper o seu uso após o término da quarta lição.
As comunidades online de aprendizagem de línguas Livemocha e Busuu
reativaram o interesse dos aprendizes, provavelmente devido à maior diversidade e
riqueza de recursos oferecidos. Os alunos começaram a aprender de forma mais
personalizada e intensiva, mas o tempo de uso das duas plataformas no laboratório de
informática da escola foi insuficiente para concluirmos se as lacunas de aprendizagem
poderiam ser totalmente solucionadas com o uso desses dois recursos.
O segundo objetivo específico, de averiguar possíveis contribuições das TICs
utilizadas para diminuir o desnível de habilidades linguísticas entre os alunos, não foi
alcançado. Por possuírem um repertório linguístico mais amplo e já estarem com suas
estratégias de aprendizagem melhor organizadas, os alunos com habilidades linguísticas
mais desenvolvidas fizeram melhor uso dos recursos tecnológicos e distanciaram-se
ainda mais dos seus colegas iniciantes. Entendemos, no entanto, que podemos
organizar, futuramente, experiências de aprendizagem cooperativa e colaborativa nas
quais os aprendizes menos experientes desenvolvam suas habilidades sendo ajudados,
também, por seus colegas mais experientes.
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O terceiro objetivo específico, de propor o uso das TICs para ampliar o tempo de
contato do aprendiz com a língua inglesa dentro e fora do tempo regular das aulas
presenciais, foi alcançado. Ao oferecermos um computador por aluno, permitimos que
cada aprendiz explorasse o conteúdo e as atividades propostas em seu próprio ritmo.
Essa estrutura também dificultou o comportamento dos alunos que se valiam de colegas
mais experientes ou mais disciplinados para fazerem suas tarefas.
O quarto objetivo específico, de contribuir com o letramento digital dos alunos
envolvidos neste estudo, foi alcançado. Os alunos tiveram no laboratório de informática
com acesso à Internet um ambiente específico e adequado para atividades de exploração
de recursos digitais voltados para a aprendizagem de línguas. Eles manipularam
conteúdos em diferentes formatos (vídeo, áudio, texto) e plataformas (offline e online).
Lidaram com os gêneros textuais videoaula e aula online e resolveram exercícios
propostos em vários formatos, que também configuram gêneros textuais específicos.
Assim, os alunos participantes deste estudo vivenciaram o letramento digital da
forma entendida por Soares (2002) como “certo estado ou condição que adquirem os
que se apropriam da nova tecnologia digital”. Penso, também, que os alunos lidaram
com o computador e a Internet do modo como são pensados por Freitas (2010), ou seja,
como “instrumentos culturais de aprendizagem” que, “além de máquinas, são
instrumentos de linguagem que exigem, para seu acesso e uso, diferentes e novas
práticas de leitura-escrita”.

Considerações finais
Concluo este artigo afirmando que essas primeiras tentativas de introduzir a
CALL no cotidiano das minhas práticas de ensino-aprendizagem de línguas em uma
escola pública do Ensino Médio regular me permitiram vislumbrar algumas ações
futuras. Uma delas é o acesso a cursos online de línguas que apresentem uma
configuração e uma dinâmica diferentes das encontradas nas comunidades de
aprendizagem estudadas. Também me parece imperativo dar continuidade ao processo
de letramento digital dos aprendizes de línguas com os quais atuo, o que pode me levar,
por exemplo, a inseri-los em práticas comunicativas em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVAs). Quanto aos demais questionamentos aqui levantados, estes
ficam em aberto para discussões que possam apontar novos caminhos e que serão feitas
em outro momento.
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i

No que toca à noção de identidade, fundamental a esta pesquisa, é preciso ressaltar, além da sua
configuração como efeito de discurso (PÊCHEUX, 1995; 1997), o fato de que: “as identidades são
fluidas, elas não são essências fixas, não estão presas a diferenças que seriam permanentes e valeriam
para todas as épocas” (WOODWARD, 2000, p. 34). Isso porque, de acordo com Hall (2000, p. 16), “as
sociedades modernas não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador único e não
se desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma única causa ou lei”.
ii

Em Semântica e Discurso, Pêcheux opõe os “processos nocionais-ideológicos” ao que chama
“processos conceptuais-científicos”. Diferentemente dos últimos – que se ligam ao “impossível sujeito da
ciência” –, os primeiros correspondem à situação em que “o efeito de determinação do discursotransverso sobre o sujeito induz necessariamente neste último a relação do sujeito com o Sujeito
(universal) da ideologia” (1999, p. 166).
iii

O termo currículo dentes-de-sabre é uma metáfora que foi utilizada na sátira de Harold Benjamin,
publicada em 1939. Essa figura de linguagem é explicitada por Pozo & Crespo (2009, p. 14), onde se lê o
seguinte trecho: “(...) a essência da verdadeira educação é a atemporalidade. É algo que permanece
mesmo quando mudam as condições, como uma rocha firmemente afincada no meio de uma tumultuosa
torrente. É preciso saber que há verdades eternas e que o currículo dentes-de-sabre é uma delas!”.
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SOBRE DIREITOS, CURRÍCULOS E AVALIAÇÕES: RETRATOS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS DO RIO DE JANEIRO

Objetivando compartilhar experiências de três professoras de instituições públicas
do Estado do Rio de Janeiro que desenvolveram pesquisas no âmbito das
políticas públicas educacionais, este painel apresenta problematizações sobre as
relações das políticas públicas e currículo. O primeiro texto intitulado: “A Política
de Controle Público por meio da avaliação no ciclo de alfabetização” apresenta
indagações sobre os processos avaliativos cotidianos e os exames realizados pelo
SAEB e as influências no currículo escolar, por meio da política de controle
público. Procurou-se estabelecer a construção de percursos emancipatórios por
meio de conceitos que fomentem a reflexão e análise da proposta empírica. Para
tanto, incluiu a construção de um quadro referencial de análise estabelecendo
conceitos que orientam o trabalho e possibilitando diálogos com a escola. O texto
seguinte, intitulado “Avaliação de qualidade e avaliação da qualidade no cotidiano
de duas escolas de Duque de Caxias” a autora traz um aprofundamento teórico
sobre a temática da avaliação, tendo em vista a retórica de qualidade assumida
pelos exames externos e as possibilidades de se desenvolver uma avaliação de
qualidade, independente destes, no cotidiano escolar. Traz indícios de
contrarregulação a partir do próprio regimento escolar da rede de ensino
pesquisada e a contribuição de estudos que auxiliam na compreensão do conceito
de qualidade em uma perspectiva polissêmica. O texto intitulado “Educação e
Direito: questões para o currículo”, apresenta recorte da pesquisa concluída sobre
a produção curricular na transição Educação Infantil-Ensino Fundamental,
retomando o estudo analítico realizado sobre os textos das políticas de ampliação
do
Ensino
Fundamental
de
9
anos,
argumentando
que
os
deslizamentos/deslocamentos do conceito do “direito” nas políticas educacionais,
conferem a necessidade de discussão sobre os efeitos desses sentidos na
produção de políticas curriculares.
Palavras-Chave:
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A POLÍTICA DE CONTROLE PÚBLICO POR MEIO DA AVALIAÇÃO E O
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO
Ester de Azevedo Corrêa Assumpção
Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Grupo de Estudos e Pesquisa em Avaliação e Currículo
ester-assumpcao@uol.com.br
Resumo: Este trabalho traz resultados de pesquisa, realizada no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, durante o
curso de mestrado. Em que as práticas avaliativas cotidianas dialogam com os exames
produzidos pelo SAEB? O currículo escolar tem sido influenciado, por meio da política de
controle público? Tais questões nortearam o processo de investigação. No desenvolvimento
do trabalho foram estabelecidas possibilidades de construção de percursos emancipatórios
por meio de conceitos que fomentem a reflexão e análise da proposta empírica, inserida em
uma rede com Ciclo de Alfabetização. A metodologia incluiu a construção de um quadro
referencial de análise estabelecendo conceitos que orientam este trabalho e possibilitando
diálogos com o campo; nestes diálogos, os conceitos foram percebidos nas práticas
curriculares e nas representações que o professor constrói sobre seu trabalho assim como a
relação das práticas avaliativas cotidianas com os exames que compõem a política de
avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Percebe-se ainda, a ambiguidade
entre as práticas avaliativas dialógicas e investigativas e a subordinação do conteúdo
trabalhado aos testes cuja matriz de referência passa a ter predominância na seleção dos
conhecimentos a serem propostos no currículo.
Palavras-chave: Política Pública, Avaliação, Ciclos.

Introdução
O trabalho apresentado é parte da dissertação de mestrado concluída em 2013, cujo
interesse não pode ser datado e surge de questionamentos resultantes da experiência
enquanto orientadora educacional na rede municipal de ensino de Duque de Caxias, um dos
municípios da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. Durante mais de vinte
anos atuando em escola de Ensino Fundamental, é possível perceber diversas concepções e
práticas de avaliação convivendo no interior da escola. Algumas práticas são marcadas pela
busca de uma avaliação formativa e emancipatória; entretanto, a sistematização dessas
práticas torna-se difícil pela submissão aos padrões de qualidade produzidos em grande
escala, que acabam por conduzir a práticas classificatórias e hierarquizantes. Com a
institucionalização do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB e o que ele
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representa na produção do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, a
avaliação tem assumido centralidade nas discussões cotidianas da escola, não só na sala de
aula como também nas práticas gestoras.
Considerando o interesse investigativo, esta pesquisa propôs ouvir docentes sobre os
processos avaliativos dos alunos, tendo atenção especial as concepções de avaliação e
currículo presentes nas falas dos professores e condicionantes da rede escolhida para a
pesquisa, principalmente no que se refere à organização do tempo escolar nos primeiros
anos do Ensino Fundamental, já que em sua organização, a rede tem os três primeiros anos
compondo o Ciclo de Alfabetização e os demais seguem como anos de escolaridade, sem
interlocução com a proposta de organização escolar em ciclos.
O quadro conceitual de análise para a compreensão de aspectos relativos ao controle
público e à avaliação, também faz parte do processo, assim como a consulta aos trabalhos
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, à base de
dados da Scielo Brasil e banco de teses e dissertações da CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior, a fim de verificar a incidência de pesquisas
de mestrado com interesses convergentes a esta pesquisa. Por ocasião da existência do
Ciclo de Alfabetização, apresenta-se um breve estudo dos pressupostos da escolarização em
ciclos.
Caminho percorrido
A metodologia de abordagem qualitativa, portanto, permite considerações que
podem ser relacionadas sob dois aspectos: um tendo em vista as relações das questões
macroestruturais, que constituem a análise da política de controle por meio da avaliação em
seus desdobramentos nas práticas avaliativas de sala de aula; e outro que estabelece a
análise das práticas avaliativas no cotidiano escolar e as concepções de avaliação que as
orientam.
O quadro conceitual elaborado neste trabalho envolve aspectos referentes à avaliação
e à política de controle público da educação brasileira no contexto dos processos
internacionais de regulação. Ele envolve também a perspectiva formativa da avaliação
(FERNANDES, 2006), algumas propostas de formação docente (PÉREZ GOMÉZ, 1998) e
a relação com o currículo escolar. Diferentes conceitos de qualidade também estão

ISSN 2177-336X

9015

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

presentes neste quadro e, finalmente, o paradigma da avaliação emancipatória (SAUL,
2010).
Na perspectiva dos contextos de produção da política de controle público, vale
ressaltar a presença de instâncias de regulação supranacional (AFONSO, 2001), tais como
Mercado Comum do Sul (Mercosul), Organização Mundial do Comércio (OMC), Banco
Mundial, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o
Fundo Monetário Internacional (FMI), dentre outros, que estabelecem mecanismos de
controle e indução de políticas públicas. No conjunto de condicionantes megaestruturais
que compõem a globalização e a redefinição do papel do Estado, é oportuno considerar os
“condicionantes emergentes da atual reestruturação do capitalismo a nível global”
(AFONSO, 2003) e neste contexto considerar também o processo de instauração destas
instâncias de regulação supranacional por meio das quais são construídas as políticas de
controle público, utilizando-se de elementos estatais, não estatais, nacionais e globais.
Neste contexto, a avaliação ganha centralidade (FERNANDES, 2009), ao adquirir
função reguladora da qualidade, que é, neste sentido, entendida como apropriação dos
conhecimentos previamente estabelecidos pelos documentos oficiais que tratam de
currículo. O currículo, portanto, passa a ser determinado por uma hierarquia que privilegia
conhecimentos, muitas vezes alheios à constituição histórica, política e social dos alunos e
comunidade. Esta seleção de conhecimentos tende a reduzir a perspectiva proposta por
Freire (1987) de conhecimentos que geram ação, que desafiam alunos e professores.
Portanto, como estão sendo conjugadas tais questões no cotidiano escolar?
A avaliação deve estar associada à ordem pedagógica e ao processo de produção e
socialização de conhecimentos no que tange ao monitoramento do trabalho, não só do
aluno, mas de todos os profissionais envolvidos. Em uma perspectiva formativa, acentua-se
a importância da autonomia dos atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem e de
seu controle sobre o que aprendem e como aprendem (FERNANDES, 2009). E em uma
perspectiva emancipatória (SAUL, 2010), este acompanhamento é constante, pois o sujeito
é parte do processo, desde a concepção até a criação coletiva de alternativas
transformadoras, que ocorre em uma relação dialógica por meio da descrição e crítica da
realidade.
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No processo de regulação da qualidade da educação, muito se pode refletir a respeito
do conceito de qualidade por ser este polissêmico. O conceito de qualidade, portanto,
apresentado por Paro (2011) dialoga com a perspectiva selecionada por este trabalho para
buscar compreensão quanto aos processos pedagógicos por uma educação de qualidade que
ultrapasse a relação qualidade e resultado de exame externo.
O conceito que adoto vê a educação como formação da
personalidade humano-histórica do educando, pela
apropriação da cultura em seu sentido pleno, que inclui
conhecimentos, informações, valores, arte, tecnologia,
crenças, filosofia, direito, costumes, tudo enfim que é
produzido historicamente pelo homem e que, numa
democracia, o cidadão deve ter o direito de acesso e
apropriação. (p.696)
Em uma perspectiva que concebe a avaliação para além da aferição das
aprendizagens dos alunos, a avaliação emancipatória tem como vertentes metodológicas a
avaliação democrática, a crítica institucional e a criação coletiva (SAUL, 2010). Neste
processo, a participação é condição intrínseca à prática da avaliação, em um movimento de
conscientização. A conscientização, portanto, passa a ser fundamental na constituição do
compromisso histórico.
Após a problematização inicial, os passos subsequentes da pesquisa foram a leitura
de autores do campo e na consulta às pesquisas existentes sobre avaliação e ciclos, tendo
em vista a possibilidade de diálogo entre a avaliação na lógica dos ciclos e da seriação
presentes no cotidiano da rede pesquisada.

O bom pesquisador é o que indaga muito, lê com
profundidade para entender o pensamento dos autores, que é
crítico frente ao que lê e que elabora sua proposta de pesquisa,
informado pelas teorias, mas de forma pessoal e criativa.
(MINAYO, 2011, p.19)
De que forma práticas avaliativas ocorrem em concepções diferenciadas de
organização do tempo escolar cuja prática escolar pressupõe ação educativa específica?
Espera-se uma maior compreensão dos fundamentos da escolaridade em ciclos, e o que
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dizem as pesquisas realizadas até agora para, então, estabelecer a possibilidade de análise
do campo em que é realizado um dos exames da política de controle por meio da avaliação:
a Provinha Brasil.
As relações estabelecidas no decorrer da pesquisa demonstram que os processos de
investigação trazem reflexão em sua constituição metodológica no que se refere aos
procedimentos de uma pesquisa qualitativa que tem por premissa construir o caminho
enquanto caminha. Ao realizar entrevista na escola do 1º Distrito com uma das professoras
na sala da Equipe Técnico-Administrativa, a Orientadora Pedagógica – OP demonstrou
interesse pelo tema, relatou conhecer uma escola que agregaria possibilidades de reflexão.
Neste momento da pesquisa, as entrevistas encontravam-se em fase de conclusão, no
entanto tal dado não poderia ser desconsiderado. A inserção de mais uma escola localizada
no 4º Distrito foi um achado da pesquisa, cuja possibilidade de análise da correlação das
práticas avaliativas no interior da escola com a política de controle público por meio da
avaliação foi enriquecida pela colaboração de professores que inicialmente não estavam
arrolados nos planos de investigação.
Não obstante o uso das entrevistas semiestruturadas e conversas, a metodologia
empregada prevê também a leitura de publicações referentes a pesquisas em andamento ou
já realizadas no campo da educação, mais estreitamente no campo da avaliação
educacional, com vistas à construção dos problemas de pesquisa recorrentes no campo.
Para tanto, o processo de investigação conta com uma revisão às publicações da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, enquanto entidade
responsável pela veiculação de grande parte das pesquisas vinculadas aos diversos
programas de pós-graduação do país. Também foi realizada consulta à base de dados da
Scielo Brasil, por considerar fonte importante de veiculação de textos do campo da
educação e, por fim, consulta à base de dados da CAPES, onde se encontra o banco de teses
e dissertações.
Com base nas palavras avaliação, regulação, controle, indicadores e ciclos foram
consultados os Grupos de Trabalhos 05 - Estado e Política Educacional e 13 - Educação
Fundamental, por concentrarem trabalhos sobre as práticas e a política de avaliação
brasileira. Foram selecionados 33 trabalhos contidos na base de dados de 2006 a 2011 e

ISSN 2177-336X

9018

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

7

agrupados por objeto de estudo, considerando objetivos e conclusões das pesquisas. Após a
leitura, destacaram-se aqueles cujos objetivos apresentam maior proximidade com o foco
da pesquisa, encontrando-se as categorias: (1) avaliação de sistemas e pressupostos de
gestão e (2) avaliação da proposta de implantação da política de não retenção e organização
da escolaridade em ciclos.
Verifica-se, por meio dos trabalhos analisados, que a implantação de políticas de
ciclos no Brasil tem sido propulsora na busca de reflexão das práticas da avaliação da
aprendizagem, ao romper com o viés padronizante, classificatório e hierarquizante de
conhecimentos, alunos, escolas e redes. Segundo Mainardes (2006, p.13), os docentes, em
sua maioria, “tinham dificuldade em concretizar as mudanças relacionadas às práticas
avaliativas”.
Considerando a Scielo Brasil uma das maiores bibliotecas eletrônicas do país, pois
abriga uma quantidade expressiva de periódicos cujo objetivo está na divulgação atualizada
da produção intelectual, foram escolhidos para consulta os nove periódicos mais veiculados
no campo da educação, nos últimos cinco anos de publicação (2007/2011), totalizando 16
textos com abordagem no estudo da escolaridade em ciclos e avaliação.
Com a consulta, pode-se verificar que as publicações com a temática ciclo têm
diminuído. Por exemplo, no Caderno de Pesquisa de 2003 a 2005, foram quatro trabalhos
publicados e, nos últimos cinco anos, verifica-se a presença de dois trabalhos, só um
(FERNANDES, 2010) com referência específica a ciclos. Na Revista Brasileira de
Educação, em 2009, foram verificados seis trabalhos, todos no volume 14 do periódico.
Posterior a esta publicação, apenas um trabalho (PARO, 2011) que aborda a não seriação e
sua relação com a avaliação.
Ao considerar os movimentos de produção intelectual em fóruns como Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd e Scielo Brasil o fazemos
tendo convicção de que muitas produções significativas não estão arroladas nos anais destes
espaços de divulgação. Por ano, muitas pesquisas são concluídas, muitas teses e
dissertações são defendidas ao longo dos inúmeros programas de pós-graduação formando
um volume de conhecimentos que muitas vezes se tornam invisíveis frente às disputas nas
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arenas políticas de publicação e demandas nos espaços de veiculação da comunidade
acadêmica.
Neste sentido, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES, constitui-se um espaço importante de consulta, pois nela estão abrigadas
produções vinculadas aos diversos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) do país. A consulta a esta base de dados não tem por objetivo analisar as
inúmeras pesquisas, mas identificar o interesse de mestrandos no campo da avaliação.
Foram utilizadas as palavras-chave: Prova Brasil, exames externos, IDEB e ciclos nos
resumos das dissertações defendidas no ano de 2011.
Ao verificar a existência de 224 trabalhos com a temática Prova Brasil, podemos
inferir que esta tem sido uma questão importante para mestrandos de todo o país. O assunto
inquieta professores e mobiliza discussões. Do total de trabalhos elencados, foram
selecionados 20, por estabelecerem relação entre as palavras-chave escolhidas, embora com
perspectivas diferentes.
Com as consultas realizadas, foi possível verificar que os estudos da escolaridade em
ciclos têm sido arrefecidos nos três fóruns consultados, o que poderia ser uma consequência
ante o interesse crescente no campo da avaliação no que concerne aos aspectos da política
de controle público por meio da avaliação. No diálogo dos aspectos que envolvem os
exames externos com a organização escolar em ciclos, podemos constatar que não há
estudos específicos que sustentem as discrepâncias existentes nas duas práticas; entretanto,
com o presente estudo, percebemos que os pressupostos de escolarização em ciclos não se
coadunam com uma avaliação pontual, ainda que esta tenha um caráter diagnóstico.
A escola do 1º Distrito, no período da pesquisa, sofreu mudanças em sua Equipe
Diretiva, mas a disponibilidade em participar continuou. Por ausência de profissionais que
pudessem estar substituindo os professores, a maioria das entrevistas foi realizada em sala
de aula, enquanto os alunos realizavam uma atividade. Tal fato, entretanto, foi uma
oportunidade de estabelecer também um diálogo com os alunos, explicitando os objetivos
do encontro ocorrido em sala de aula.
No 2º Distrito, com exceção da entrevista realizada com a Professora G, as demais
também foram realizadas em sala de aula. No caso da entrevista realizada com a Professora
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H, pode-se verificar que a turma estava realizando um simulado para a Prova Caxias e uma
aluna de educação especial, inclusa em classe regular, recebia ajuda de colegas. A
professora relatara que um de seus maiores desafios na compreensão da avaliação externa é
acompanhar as aprendizagens de sua aluna e não ver tais processos presentes no exame
externo.

É um aprendizado também pra mim. As atividades que eu vejo que
ela pode desenvolver com a turma, ela desenvolve. Vai mudar é a
forma como ela vai registrar isso. Ela é da base dessa turma, ela
começou no 1º ano e está com a turma desde pequena, então é isso
aí que você está vendo. Um querendo ajudar o outro. Ela é
completamente integrada, mas as atividades dela são diferenciadas,
eu faço o planejamento junto com a professora da Sala de Recursos.
(Professora H, 2º Distrito)

Fica evidenciado o potencial da enturmação por faixa etária proposta pela
organização escolar em ciclo, que oportuniza ao aluno acompanhar a turma e criar vínculos
de solidariedade produtiva.
A Escola do 3º Distrito está ladeada por uma comunidade com muitas carências no
que se refere a recursos materiais e os professores relatam a presença de comércio de
drogas. A grande maioria dos alunos é moradora da região e, segundo os professores, os
alunos têm chegado à escola a cada ano com mais limitações de ordem econômica e
familiar.
A escola do 4º Distrito A está geograficamente distante do centro do município de
Duque de Caxias, sendo considerada uma escola de zona rural. Dependentes de transporte
escolar, muitos alunos, no período da investigação, não estiveram presentes às aulas por
problemas com este serviço.
A inclusão de mais uma escola, totalizando cinco, e 24 professores decorreu das
necessidades da pesquisa, encontradas no seu desenvolvimento, resultado da relação com as
pessoas no campo de investigação. A Escola do 4º Distrito B está localizada em uma região
também distante do centro da cidade, mas difere das demais e desafia mais uma vez o olhar
do campo. A entrevista individual e semiestruturada cedeu lugar a conversa, pois todos os
professores que estavam na sala dos professores daquele momento foram se aglutinando e
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ganhando espaço na entrevista já iniciada. Alguns movimentos de resistência e tentativa de
reconstrução de percursos emancipatórios foram evidenciados nesta conversa, pois,
segundo relatos dos professores, a escola não permitiu a realização da 1ª Edição da Prova
Brasil e, mesmo com o aparente arrefecimento da resistência, mantém um fórum
permanente de discussão via correio eletrônico. É possível perceber uma discussão densa
sobre a temática, que também encontrou espaço nas demais escolas, embora de forma mais
sutil.
Conclusão
Ao conversar com os professores, foi possível verificar, principalmente na escola do
1º Distrito, cujo quantitativo de docentes entrevistados totaliza cinco dos 24 professores,
uma aquiescência ao discurso hegemonicamente construído que conduz as práticas
docentes a uma obsessão pela eficácia (GIMENO SACRISTÁN, 1997), aferida por meio
dos exames. Tal discurso é percebido nas práticas avaliativas dos professores, que, ao
realizarem simulados e construírem seus instrumentos de avaliativos, objetivam controlar o
baixo desempenho, tendo como parâmetro a Prova Brasil e as Matrizes de Referência.
Nas entrevistas com os professores, foi possível perceber ainda uma contradição
própria de quem efetivamente realiza seu trabalho com compromisso e dedicação;
dedicação que passa a ser entendida como resultado da mensuração e do prêmio,
decorrentes do processo de regulação que externamente tende a uma política de
responsabilização e meritocracia. As escolas com os maiores índices tiveram seus nomes
expostos em outdoors, receberam homenagens e o reconhecimento da comunidade local,
que crê na proposição do índice de determinar qualidade.

Eu acho que não é só pela Prova Brasil e sim porque eu hoje
acredito que essa é a maneira mais eficiente de você ter uma
educação de qualidade. É cobrar! Eu acredito que nessa maneira
que a Prova Brasil acaba cobrando os conteúdos aos alunos.
(...)
A função da avaliação... Quando eu estou avaliando o meu aluno é
saber realmente o que ele aprendeu. Mas eu não falo só dessa
avaliação prova, não. É você avaliar o aluno constantemente em
sala de aula. Porque eu não acredito muito nessa questão de você
dar essa avaliação formativa, a prova, você tira uma nota. Eu acho
que é muito mais que isso. Às vezes o aluno naquele dia não estava
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bem, aconteceu algum problema. É mais aquilo que você vê todo
dia, da capacidade do aluno. É o resultado que obtenho dessas
avaliações, não é pra tá julgando ou quantificando quanto aquele
aluno aprendeu. (Professora A, 1º Distrito)

A mesma professora relata que ficava angustiada, pois se dedicava tanto e seus
alunos não obtinham um desempenho satisfatório, no que se refere ao exame externo.

Trabalho tanto, cobro o conteúdo, dou prova, tem que conjugar
verbos e quando chega a Prova Brasil, o desempenho deles foi tão
baixo e eu trabalhei tanto. Essa compreensão de que o que eu estava
dando não estava coerente eu tive depois que comecei a trabalhar
aqui. (Professora A, 1º Distrito)

A professora relata que passou a realizar o planejamento de acordo com as Matrizes
de Referência, para adequar ao que é aferido nos exames, entretanto, em sua fala, não crê
que a qualidade da ação educativa possa ser medida por meio de um exame e, mesmo
assim, sua fala revela que as provas lhe permitiram perceber a forma incorreta com que
trabalhava.
Os professores que relataram realizar a adequação do planejamento e dos
instrumentos avaliativos ao que supostamente será aferido nos exames dizem, ao mesmo
tempo, não crer que sua turma e escola possam ser retratadas por números. Um dos
professores relata que trabalha em uma escola no município do Rio de Janeiro, cujo índice
indica maior qualidade; entretanto, diz que na prática não há nada que determine tal
diferenciação. E, apesar de realizar atividades preparatórias para o exame, relata que não o
identifica como pedagógico e sim movido por interesses puramente políticos.

A escola que eu trabalho lá no Rio, é 5.9 e aqui, em Caxias, é 4.9.
Eu não vejo aquela escola melhor que essa. Ou melhor, eu tenho
certeza que não é melhor do que essa daqui. Lá a pressão é muito
maior do que aqui, mas qualidade lá não aumentou por causa disso.
Por isso que eu falo que é uma coisa política. Não é à toa que eles
usam tanto na campanha política. (Professor E, 1º Distrito)
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A redução da ação educativa tem sido percebida, por grande parte dos professores
entrevistados, ao relatarem sofrer maior cobrança por parte da Equipe Técnica, Direção e
Secretaria de Educação em ano de Prova Brasil, inclusive com maior oferta de cursos e
reuniões de formação continuada, incentivando os professores a realizarem um trabalho
preparatório. Um professor da escola do 3º Distrito, entrevistado no ano de 2011, em que
houve edição da Prova Brasil, relata que

Antes de você chegar eu estava trabalhando história do Brasil. Eu
não vou dizer que eles sabem dissertar sobre a história do Brasil
desde o início, mas se você começar a levantar alguns aspectos,
você vai observar que eles, que no início do ano só tinham aquela
coisa do índio, conseguem bater um papo legal sobre a história do
Brasil. Isso é um “baita ” aspecto de qualidade. Mas minha turma
este ano foi tipo uma turma de pré-vestibular. Pré Prova Brasil. A
ideia era essa mesmo. Ano que vem, não tem prova e eu consigo
incluir outras coisas. (Professor N, 3º Distrito)

A inclusão de mais elementos ao processo ensino-aprendizagem pode se alinhar com
a possibilidade de rever as concepções de avaliação. Os professores fazem menção da
avaliação que esteja a serviço da promoção de aprendizagens significativas, entretanto,
ainda há uma manutenção de aspectos classificatórios de caráter hierarquizante e
consequentemente excludente. Este trabalho, ao trazer o conceito de avaliação
emancipatória (SAUL, 2010), estabelece reflexão quanto à possibilidade de reconstrução de
percursos que, partindo da análise da realidade, apontem para uma transformação social.
Neste processo é fundamental que se estabeleçam relações dialógicas em um processo de
conscientização (FREIRE, 1987).
Quando os professores do 2º ano de escolaridade relatam que, após a aplicação da
Provinha Brasil, realizam a tabulação ou encaminham para que a equipe técnica realize a
tabulação e nada mais fazem com os resultados obtidos, pode-se considerar, ainda que
despretensiosamente, um movimento de resistência.

O que a Provinha mostra ou deixa de mostrar eu já vi há muito
tempo, se meus alunos reconhecem a letra inicial das palavras, se
identificam um tipo determinado de texto. Eu sei isso sem aplicar a
prova porque eu estou com meu aluno pelo menos 200 dias por ano.
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E acho um desperdício gastar tanto dinheiro pra descobrir o que eu
já sei. (Professor M, 3º Distrito)

Ao selecionar os procedimentos e utilizá-los para realizar a avaliação dos seus
alunos, o professor o faz tendo em vista seus alunos e suas subjetividades, nas relações
estabelecidas no cotidiano escolar com a atividade docente em ação pedagógica.
Com o estudo fica evidenciada a ideia de que a avaliação não tem uma só função,
tem diversas funções, servindo a diversos objetivos que envolvem não só o aluno avaliado,
mas também o professor, a instituição, a família e o sistema de ensino. Para cada momento
e para cada segmento é atribuída à avaliação uma função específica, sem desconsiderar
ainda a perspectiva ideológica presente na lógica hegemônica.
A prática da avaliação é fundamental na ação educativa, principalmente, pois se
verifica hoje a incorporação da cultura avaliativa no discurso e na prática de professores e
sociedade em geral; entretanto, antes de ser uma questão de técnica, tem profundo
compromisso político, pedagógico e ético. Tais questões corroboram com a premissa de
que a avaliação precisa fazer parte de um projeto de sociedade comprometida com a
democratização, inclusão e emancipação.
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Resumo:
O presente texto é parte de uma pesquisa concluída apresentada em dissertação ao
Programa de Pós-Graduação em Educação, Comunicação e Cultura em Periferias Urbanas,
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesta investigação apontamos as
repercussões da cultura do exame no cotidiano de duas escolas públicas da Rede Municipal
de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tendo como questões investigar de que forma a
cultura do exame tem contribuído na produção de indicadores de qualidade na escola, quais
os sentidos de qualidade atribuídos pela comunidade escolar ao conhecer os resultados das
avaliações externas e de que forma as avaliações em larga escala interferem nas concepções
de qualidade dos sujeitos no cotidiano escolar. A metodologia considera o cotidiano escolar
em sua complexidade e, no viés do paradigma indiciário, procura perceber o sentido e o
significado de práticas exercidas pelas escolas que, principalmente, estão sendo
desprezadas na concepção que vem se criando do que é uma escola de qualidade. Neste
ensejo, fez-se necessário um aprofundamento teórico sobre a temática da avaliação, tendo
em vista a retórica de qualidade assumida pelos exames externos e as possibilidades de se
desenvolver uma avaliação de qualidade, independente destes, no cotidiano escolar. Traz
indícios de uma contrarregulação presente no regimento escolar, confrontando com a
própria lógica que vinha sendo implementada da rede de ensino pesquisada. Conta com a
contribuição de estudos que auxiliam na compreensão da qualidade com base em uma
perspectiva polissêmica, na qual a concepção de mundo, sociedade e de educação evidencia
e define os elementos que possam ser avaliados em sua natureza, atributos e finalidades.
Palavras-chave: Avaliação. Qualidade. Cotidiano Escolar.

Este artigo traz contribuições de uma investigação, que culminou numa dissertação
de mestrado, em que discutimos as correlações entre qualidade e avaliação educacional,
bem como o papel do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) como
ferramenta de aferição da qualidade das escolas. As repercussões da cultura do exame no
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cotidiano de duas escolas públicas de ensino fundamental e o lugar que estes exames
assumidos como avaliações ocupam foi o tema central do trabalho.
Conceituando a avaliação como prática social, comprometida com a promoção da
qualidade, os estudos de Sordi (2012) chamam atenção para o uso que vem sendo feito
deste instrumento, de forma vertical, pontual, imparcial, utilizando os parâmetros de
neutralidade, centrada no produto, entendendo ser este o conhecimento a ser medido, o
sujeito da educação:

Contestamos a ideia de que a deflagração de processo de avaliação de
qualquer natureza seja suficiente para que as melhorias nas e das
aprendizagens ocorram. [...] O tipo de qualidade escolar que ajudamos a
construir nos desafia a problematizar os formatos avaliativos que nos são
apresentados e a rever a forma como podemos interferir no processo
(SORDI, 2012, p.491).

Entre estudos teóricos, análise de documentos e diálogos no cotidiano escolar
Mergulhando no campo conceitual da avaliação, podemos encontrar suas origens na
própria concepção de sociedade. A avaliação como sinônimo de apreciação, verificação e
exame tem se constituído como um instrumento ao longo dos tempos. No entanto, como
campo de estudo, a avaliação encontrou um lócus privilegiado na educação. Embora fosse
praticada historicamente, apenas há cinquenta anos aparece como disciplina, como a
percebemos hoje.
Em seus estudos, Dias Sobrinho (2003) faz um resgate histórico acerca da
construção deste conceito. A partir da leitura de seus escritos, confeccionamos um quadro
categorizando as abordagens da avaliação por diferentes períodos na educação, de acordo
com os estudos de Sttufflebeam e Shinkfield, citados por Dias Sobrinho (2003, p. 16-28):
Quadro I: Abordagens da avaliação
Períodos

Época

Características/abordagens da avaliação

Primeiro
período

Final do
século XIX
e três
primeiras

Provas de mensurações de capacidades mentais e físicas
como critério de seleção e classificação; testes de
inteligência e ortografia na escola;
Avaliação confunde-se com medição e se insere basicamente
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no campo da psicologia – psicometria; instrumentos
técnicos.
Os objetivos educacionais como o centro;
Segundo
Avaliação como instrumento para a regulação do
período
conhecimento e das formas de adquiri-lo;
Ideologia da eficiência e da racionalidade instrumental;
Responsabilidade de demonstrar eficiência e produtividade:
accountability.
Terceiro 1946-1957 Era da inocência: descrédito, tanto na avaliação, como na
educação
período
1958-1972 Realismo: não se trata mais de avaliar alunos, mas
Quarto
professores, escolas, conteúdos, metodologias, estratégias
período
etc.
Um questão de custo/benefício; avaliar as estruturas ao invés
de comparar com outras unidades externas;
Distinção entre funções e objetivos: avaliação formativa e
somativa.
1973Avaliação como objeto de estudo – meta-avaliação ou
Quinto
avaliação das avaliações;
período
Incremento e melhora da comunicação; surgem os
avaliadores;
O centro sai dos objetivos e parte para tomada de decisões –
juízo de valor;
Introdução da categoria negociação – dimensão ética e
política, para além da técnica.
Fonte: Elaborado pela autora.
décadas do
século XX.
1934-1945

Bobbitt e
Charters;
Ralph Tyler

Ralph Tyler
Cronbach;
Scriven

Nevo;
Joint
Committee
Bloom,
Hanstings e
Madaus;
Stake

Ao fazer essa categorização, observamos que a avaliação bem pode servir (e
frequentemente tem servido) a propósitos bem diversos da concepção de mundo, sociedade
e escola que queremos numa perspectiva democrática, isto é, voltada para o coletivo. Pelo
viés da abordagem escolhida, a avaliação demonstra claramente a visão de mundo, o
posicionamento político de quem a teoriza, pratica e produz dada “qualidade”. Fernandes
(2009) nos alerta para a necessidade de superarmos práticas de avaliação ancoradas num
passado, em que a escola priorizava a preparação dos alunos para um “modelo de vida” prédeterminado.
Ao fazer menção aos estudos de Guba e Lincoln, torna-se possível distinguir e
problematizar quatro gerações de avaliação que podem senão justificar, ao menos explicar
o porquê de tamanha centralidade na avaliação.
Numa primeira geração, a avaliação teria como sinônimo medida. Através da
quantificação seria possível seguir um modelo e tornar a gestão (da escola, da
aprendizagem) mais eficiente, tendo por base as palavras-chave sistematização,
padronização e eficiência.
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Já na segunda geração, a avaliação estaria baseada na descrição, pelo entendimento
de que apenas medir o resultado dos alunos era algo muito restrito. Era necessário o
estabelecimento de objetivos bem definidos e que um monitoramento do alcance destes
fosse efetivado. Surgem os avaliadores. Nesta ocasião, a medida deixa de ser sinônimo de
avaliação e torna-se uma função-meio. Fernandes (2009, p.48) assevera que “pode-se talvez
falar em uma função reguladora da avaliação, embora sem a sofisticação teórica e prática
que hoje lhe é atribuída”.
“A geração da formulação de juízos de valor” traz um novo papel para os
avaliadores: o de juízes. Neste período, o conceito de avaliação somativa se distingue do
conceito de avaliação formativa. Uma das ideias que surge neste período, assinalada por
Fernandes (2009, p.50) é a de que “a definição de critérios é essencial para que se possa
apreciar o mérito e o valor de um dado objeto de avaliação”.
A quarta geração de avaliação apontada pelo autor não mais propõe distinções e,
sim, ruptura epistemológica com as gerações que a precederam (FERNANDES, 2009). A
ênfase na avaliação formativa, processual, continuada, qualitativa como uma alternativa aos
modelos que marcaram as gerações anteriores, pode ser assim descrita:
Trata-se de uma avaliação mais interativa, mais situada nos contextos vividos por
professores e alunos, mais centrada na regulação e na melhoria das
aprendizagens, mais participativa, mais transparente e integrada nos processos de
ensino e de aprendizagem. (FERNANDES, 2009, p.56)

Como outra possibilidade de compreensão da organização teórica construída sobre o
campo da avaliação ao longo dos anos elaboramos, ainda, o seguinte quadro esquemático,
que reflete o panorama dos enfoques ou perspectivas da avaliação a partir dos estudos de
Ernest House, citado ainda nos estudos de Dias Sobrinho (2003, p.29-35):
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Quadro 2: Perspectivas e enfoques da avaliação

Estudo de casos,
negociação;
avaliação
responsiva

Decisão;

Análise de
sistemas –
psicometria

juízo de valor

Organização
teórica do
campo da
avaliação
Que prescinde
dos objetivos;
interessam os
resultados

Cumprimento
dos objetivos
educacionais
Estilo da crítica
da arte –
enfoque
qualitativo

Fonte: Elaborado pela autora.

Outra forma de categorizar poderia ser a partir das diferentes posturas, ora num
paradigma racionalista (quantitativo), ora num paradigma naturalista (qualitativo). As
categorizações mencionadas nesta investigação tiveram por objetivo demonstrar que o
pluralismo deste campo é de uma riqueza incontestável.
Pensando nas diferentes concepções que permeiam o campo da avaliação houve
surpresa durante a investigação, numa entrevista com a diretora da Escola A. Numa
conversa sobre a repercussão da avaliação externa na escola, a afirmativa feita deixou clara
a percepção dela e de tantos professores sobre as diferentes formas de conceber a avaliação
no cotidiano escolar:

Acho que a gente passou muitos anos, alguns anos, rejeitando a avaliação,
a avaliação como um instrumento de medida dentro da escola, Nós
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formamos um grupo que não conseguiu absorver isso, que a avaliação
realmente não era um instrumento para estar falando sobre esse aluno e de
repente embutiram essa avaliação em grande escala dentro das escolas.
Então, assim, quando nós estávamos acostumados a uma não avaliação,
ela veio para ser imposta dentro da escola. (DIRETORA ESCOLA A)

Este movimento que tratava a avaliação como sinônimo de medida, na fala desta
professora, hoje diretora, gerou nas escolas uma negação da avaliação, considerando esta
uma ferramenta que não concorria para as aprendizagens dos alunos. A avaliação em larga
escala, neste contexto, seria uma retomada ao modelo avaliativo negado pelos professores,
segundo a entrevistada.
Esta diversidade de concepções tem favorecido a multiplicidade de discursos, nem
sempre amparados num viés formativo que, apoiados pela mídia, torna inquestionável a
lógica dos exames, naturalizando-os e tornando os seus resultados como verdadeiros
espelhos de qualidade. A avaliação de sistemas, inclusive, tem se constituído como critério
de classificação (ainda que velada), para distribuição de recursos, como plataforma política,
como justificativa para reformas estruturais. (DIAS SOBRINHO, 2003).
Parece-nos que, ao trazer definições, conceptualizações de avaliação, esvaziamo-la
do que seria o cerne de sua existência: visibilizar a diferença. Esteban (2010), discutindo os
múltiplos sentidos da avaliação e a personificação destes sentidos num processo
classificatório, excludente, coloca:

A avaliação expressa com vigor os ideais de neutralidade, objetividade e
verdade que constituem o discurso científico moderno, deles se vale para
legitimar a diferenciação e a desigualdade. [...] No entanto, também tem
seu discurso tensionado, pois ao dar visibilidade à diferença, mesmo que
para normalizar os diferentes, traz para a reflexão escolar sua existência.
(ESTEBAN, 2010, p.51)

Enxergar a avaliação como um lugar de possibilidades, de enfrentamentos é um
desafio para a constituição de uma escola de qualidade. Neste sentido, podemos dizer que
uma avaliação de qualidade é aquela que é organizada em função dos sujeitos, da
comunidade educativa, dos reais interessados por seus resultados. Uma avaliação da
aprendizagem de qualidade, então, estaria centrada no sujeito da aprendizagem. Uma
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avaliação do professor estaria centrada em sua própria prática exercida. Uma avaliação de
escola partiria do próprio ideal de escola, definido por esta em seu projeto educativo. Uma
avaliação de sistema giraria em torno de sua proposta, construída e experimentada no
coletivo.
Fernandes (2010), numa construção teórica do campo da avaliação educacional,
também valoriza a leitura do contexto e a construção de significados mediados pela prática,
não como objeto de análise, mas como uma lente que nos possibilita compreender e avaliar
a qualidade do processo educativo. E isto não exclui a medida, os aspectos quantitativos.
No entanto, estes só farão sentido numa perspectiva informativa e formativa, com o
objetivo de oferecer pistas à construção do processo educativo.
Urge que a avaliação, vista nesta investigação como uma das possibilidades que
possa vir a concorrer para a promoção da qualidade, lance mão de metodologias de cunho
comunicativo e emancipatório, acreditando, sempre, que
práticas avaliativas são necessárias e imprescindíveis, nossa discussão está
na prática avaliativa que, por meio de uma padronização, nega saberes,
rotula e classifica pessoas e, ainda, cria resistências ao processo de
aprendizagem em desenvolvimento. A qualidade da educação, no ponto
de vista da pesquisa desenvolvida, não pode abrir mão do diálogo com
seus saberes e cultura e, também, da participação dos envolvidos na
elaboração e no acompanhamento do processo (FETZNER: 2010, p.9).

Quando este estudo traz, como uma de suas questões, a necessidade de perceber que
movimentos a avaliação externa provoca na produção de indicadores de qualidade na
escola, cabe-nos enxergar que contribuições a avaliação, como campo de conhecimento,
tem oferecido na construção de uma educação de qualidade visualizando, é claro, uma
educação de qualidade social, conforme o anseio de todos nós, imersos no cotidiano
escolar.
Romão (2002) nos adverte para o perigo de assumirmos posicionamentos ideológicos
em relação à avaliação que não são próprios do projeto de escola pública democrática que
delineamos em nossos projetos pedagógicos. De que, muitas vezes, trazemos no bojo de
nossas concepções, consensos históricos, favoráveis à manutenção de uma sociedade
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excludente, individualista, meritocrática, discriminatória e injusta. Ele cita alguns destes
posicionamentos:
1° - Escola boa é aquela que exige muito e “puxa pela disciplina”. 2° - O bom
professor é aquele que reprova muito. 3° - A maior parte das deficiências dos
alunos é decorrente das carências que eles trazem de casa. 4° - A democracia
exige o respeito aos códigos socioculturais e às diferenças individuais. 5° Avaliar é muito fácil e qualquer um pode fazê-lo. 6° - Avaliar é tão complicado
que se torna, praticamente, impossível de fazê-lo de forma correta. 7°- É preciso
eliminar os aspectos quantitativos da avaliação. 8° Nas escolas avalia-se apenas o
conhecimento adquirido pelo aluno, desprezando-se os aspectos de seu
amadurecimento físico e emocional. Essa situação precisa ser invertida.
(ROMÃO, 2002, p.43-51)

Tais clichês, quando utilizados em discursos educativos, por vezes nos tornam
cúmplices de tais ideias. No entanto, quando examinamos cada um deles à luz do
paradigma da avaliação emancipatória (SAUL, 2010), vemos que são comumente utilizados
num contexto de imobilismo, impotência, conformação da realidade.
Uma avaliação comprometida com a transformação, libertadora, compromissada com
as classes menos favorecidas, com os grupos calados pela subalternização não se consolida
com discursos, entendendo que
a pobreza da experiência não é expressão de uma carência, mas antes a expressão
de uma arrogância, a arrogância de não se querer ver e muito menos valorizar a
experiência que nos cerca, apenas porque está fora da razão com que a podemos
identificar e valorizar”. (SANTOS, 2004, p.785)

É na prática coletiva que a experiência acontece, move-se no cotidiano escolar, como
parte integrante deste, clara e perceptível por todos os interessados no fazer pedagógico, a
saber, aluno, professor, responsável, funcionários, equipe diretiva e, por que não dizer, pelo
sistema educativo. A fala da orientadora pedagógica de uma das escolas é enfática:

O que a gente faz aqui é correr atrás do nosso prejuízo diário. Nós temos um
programa de alunos gigante, uma demanda de problemas enormes, dos mais
variados e complexos. Tenta-se fazer o melhor possível. A gente tem a
consciência que o melhor para esses alunos a gente está dando.
(ORIENTADORA 1, ESCOLA A)
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Ao realizar a análise preliminar dos projetos pedagógicos das duas escolas, foi
possível observar que os dois apontam para o Regimento Escolar da Rede, como um
modelo a ser seguido em avaliação, não apenas pela “letra da lei”, mas “em seu espírito”. O
Regimento Escolar prevê, em seu capítulo III, artigo 74, que a avaliação esteja diretamente
vinculada aos objetivos previstos pelo Projeto da Unidade Escolar.
É possível observar, tanto no Regimento, quanto nos projetos das duas escolas (que
reproduzem o regimento), que não há menção de avaliação externa que venha a interferir na
prática educativa exercida pela unidade:
A avaliação, em seu caráter democrático, é um aspecto fundamental e integrante
da prática educativa no processo de ensino e aprendizagem, tanto no que se refere
aos professores quanto aos alunos e seus responsáveis, estando diretamente
vinculado aos objetivos do Projeto Político-Pedagógico da Unidade (DUQUE DE
CAXIAS, 2005, p.40).

O Regimento, em seu artigo 75, norteia a prática pedagógica das escolas e apresenta
a avaliação em uma concepção formativa, centrada no aluno e, não no conhecimento:
A avaliação do Processo Ensino e Aprendizagem terá por objetivos:
I- avaliar a Instituição;
II- diagnosticar a situação de aprendizagem do educando para estabelecer ações
norteadoras do Planejamento Escolar;
III- verificar os avanços e dificuldades do educador e do educando no processo de
construção do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido;
IV- fornecer aos educadores elementos para uma reflexão sobre o trabalho
realizado, tendo em vista o replanejamento;
V- possibilitar aos responsáveis, compreensão dos processos desenvolvidos pela
Unidade Escolar, oferecendo subsídios para que auxiliem a vida escolar do aluno.
(DUQUE DE CAXIAS, 2005, p.40).

Tal documento encontra eco nas palavras de Paro (2011), quando aborda os
problemas em avaliar o produto, sem avaliar o processo, no caso da educação, em que o
produto é o sujeito:
A política educacional interessada na boa qualidade da educação escolar e
portadora de uma visão de educação como apropriação da cultura com vistas à
formação de personalidades humano-históricas, procurará investir seus esforços
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na melhoria do processo de trabalho escolar, ciente de que aí, no chão da escola,
que se pode garantir a boa educação e permanentemente se informar de sua
qualidade (PARO, 2011, p.708).

Nesse Regimento, o enfoque é dado à avaliação do processo, sabendo que este
subsidia a avaliação do aluno, o sujeito, o produto da educação, a razão de ser da escola, de
uma forma global, epistêmica e ontológica. A ênfase dos instrumentos de avaliação
utilizados na Rede também contemplam as especificidades de cada escola pois, de acordo
com o regimento, é a escola que elege os quatro instrumentos que culminarão na média
bimestral dos alunos, ao final de cada bimestre, a partir do 4º ano de escolaridade:
Art. 77 – Os resultados do processo de avaliação serão expressos em notas na
escala de 1 (um) a 10 (dez), sendo permitido apenas nota inteira ou fracionada
com meio ponto.
Art. 78 – As notas bimestrais atribuídas aos diferentes Componentes Curriculares
serão discutidas no Conselho de Classe e poderão ser modificadas após a análise
do desempenho do educando pela Equipe Técnico-Administrativo-Pedagógica.
§ 1º- No Ensino Fundamental, a avaliação do processo educativo é resultado da
análise do aproveitamento global do aluno com preponderância desta análise
global sobre a visão particular dos Componentes Curriculares.
§ 2º-As notas bimestrais do 4º e 5º ano de escolaridade do Ensino Fundamental e
do Ciclo I e II do Ensino Regular Noturno, serão atribuídas por Área Curricular,
serão obtidas pela soma de 4 (quatro) instrumentos avaliativos
diversificados, usados ao longo do bimestre, atribuindo valores iguais.
§ 3º-As notas bimestrais do 6º ao 9º ano de escolaridade do Ensino Fundamental
e do Ciclo III e IV do Ensino Regular Noturno, atribuídas aos Componentes
Curriculares, serão obtidas pela soma de 4 (quatro) instrumentos avaliativos
diversificados, usados ao longo do bimestre, atribuindo valores iguais. (DUQUE
DE CAXIAS, 2005, p.41)

Outra consideração a ser feita, por meio da leitura deste documento, é que há a
indicação de que todos os elementos da comunidade escolar participem ativamente da
construção do projeto pedagógico da escola, cientes de que este será o desencadeador de
todas as ações que a unidade escolar desenvolverá em prol da aprendizagem dos alunos e
que a avaliação da aprendizagem, dos processos e da instituição se dará em função deste
projeto e não de outro indicador.
Mesmo que não aponte em seu Regimento a possibilidade de uma avaliação em
larga escala, foi elaborado e aplicado nos anos de 2011, 2012 e 2013, na Rede Municipal, o
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instrumento denominado Prova Caxiasi. Ainda que de pequeno porte, com apenas 10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática, no 4° ano e 15 questões no 8°
ano, para as mesmas áreas, este instrumento gerou um movimento nas escolas da rede e,
consequentemente, nas salas de aula, com a realização de simulados e aulas preparatórias
para os alunos.
Nas duas escolas procuramos os documentos que respaldam a criação deste exame
na rede municipal. Não há registros de portarias e resoluções nas documentações destas
duas escolas; encontramos apenas ofícios datados de agosto e setembro de 2012 e, ainda,
fevereiro e abril de 2013, fazendo menção a esta avaliação de larga escala, denominada
Prova Caxias, discorrendo sobre sua aplicação nas unidades escolares.
No ofício número 63/13 há uma solicitação para que todos os professores da rede
que atuam no 5º e 9º ano de escolaridade (nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática)
participem da formação do Projeto Con-seguir, onde seriam discutidos os pressupostos
teóricos que respaldam a Prova Brasil e a Prova Caxias, além de orientações para utilização
dos módulos e provas anteriores. Tal formação seria dentro da carga horária dos
professores, detalhe que demonstra o grau de compromisso desta secretaria com a cultura
do exame, sob a retórica da qualidade.
Entrevistando a equipe pedagógica das escolas no mês de novembro, sobre as
contribuições do Projeto Con-seguir para a realização da Prova Brasil de 2013, uma delas
afirmou que “os livros do Con-seguir chegaram agora no final de outubro. Nós
distribuímos os livros, eles estão dando atividades em sala, mas são dois volumes e eles
não conseguiram nem trabalhar um” (ORIENTADORA 1, ESCOLA A).
Outro indício que encontramos sobre a dimensão que a “avaliação da qualidade”
tem tomado nessa rede, pode ser observado numa convocação que ocorreu, em abril de
2013, solicitando às escolas que enviassem representantes para a Revisão da Proposta
Curricularii do município. Tal discussão, que foi iniciada num ambiente virtual de
aprendizagem, não esteve disponível para todos os profissionais da rede, não sendo possível
a visualização do andamento dos trabalhos.
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Chamo a atenção para este momento vivenciado pela rede, por conta da lista de
documentos, ditos “importantes” para a realização desta revisão, disponíveis na página de
entrada da sala virtualiii. Desta lista constam, além dos pressupostos teórico-filosóficos e da
proposta pedagógica em vigor na rede, os descritores de língua portuguesa da Prova Brasil,
o guia de elaboração e revisão de itens do INEP e a matriz de referência da Prova Brasil.
A alardeada presença de descritores das competências e habilidades a serem aferidas
nos exames de larga escala como documentos de “importância” na revisão da proposta
curricular do município adverte-nos sobre os desvios da avaliação passando, esta, a
referendar o processo de reestruturação curricular.

Para não concluir
Preocupa-nos enxergar que a concepção de qualidade que vem sendo utilizada pra
subsidiar as políticas públicas na educação da atualidade esteja vinculada a princípios
normativos e excludentes, que contemplam um modelo hegemônico de educação, não
pautado no cotidiano escolar. Tais políticas, que intensificam a cultura dos exames, que
buscam unificar os percursos, tempos e espaços escolares, que buscam padrões mínimos de
desempenho, pautados em critérios de excelência, não contemplam a diversidade dos
sujeitos, bem como os processos e as práticas educacionais cotidianas que privilegiam a
construção de uma cultura escolar.
Sobre o advento da cultura do exame o principal aferidor da qualidade educacional,
afirmamos a existência de movimentos contrarreguladores, questionando a eficácia desta
ferramenta da avaliação:
No que tange à qualidade, parece-nos que a avaliação tem sido utilizada
como a redentora dos males da educação, transformando-se em um fim
em si mesma. Há uma ilusão social de que avaliar os sistemas garante
qualidade. Entende-se que aumentar a proficiência dos estudantes nos
exames é o mesmo que elevar a qualidade, sendo esta medida somente
por meio de indicadores e dados. Conceito polissêmico tanto do ponto de
vista pedagógico, quanto social e político, a qualidade da educação não
pode ser compreendida de forma descolada da historicidade do termo,
favorecendo uma maneira superficial de entendimento e uso do mesmo.
(CARTA DE CAMPINASiv, in FREITAS, 2011, 3º item)

ISSN 2177-336X

9038

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

27

Compartilhamos deste pensamento e apontamos que a qualidade deve, sim, ser
objetivada; no entanto, os índices externos se constituem apenas em um dos meios pelos
quais a escola pode monitorar sua qualidade. Precisamos considerar os indicadores de
qualidade no significado do próprio termo. Os indicadores se constituem em “sinalizações,
linhas que indicam um percurso possível de realização de objetivos compartilhados”
(BONDIOLI, 2004, p.19). Lembrando, sempre, que

a qualidade não é um valor absoluto [...] mesmo porque diferenciados são
os contextos, isto é, as realidades locais que se propõem a colocar a
qualidade em prática, e efetivamente a colocam, cada um à sua maneira,
de acordo com a própria história, segundo as próprias tradições, com a
própria dotação de recursos materiais e humanos. [...] A qualidade não é
um produto, não é um dado. A qualidade constrói-se. (idem, p.16)

Nesta direção, a pesquisa avançou percebendo o quanto a cultura do exame como
estratégia de aferição de qualidade apresenta-se afastada do ideário daqueles que fazem o
cotidiano escolar. Mesmo que o sistema de metas e a presença de indicadores de qualidade
tenham sua repercussão na mídia, sendo absorvido pelos sistemas mais abrangentes de
educação (por exemplo, a SME de Duque de Caxias), nas unidades escolares permanece a
ideia da escola como um lugar de desenvolvimento, com ênfase no processo e não no
produto.
NOTAS
___________________________
1

Avaliação em larga escala elaborada e aplicada pela equipe interna da Secretaria Municipal de Educação de

Duque de Caxias com o objetivo de preparar os alunos para a aplicação do instrumento Prova Brasil, do
INEP. No ano de 2012, foram submetidos a este exame os alunos do 4° e 8° ano de escolaridade, que em 2013
estariam no 5° e 9°ano, respectivamente, com seus desempenhos observáveis em Língua Portuguesa e
Matemática.
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1

Esta Revisão da Proposta Curricular inicialmente se deu a partir da realização de um fórum numa Sala

Virtual, onde as ideias seriam debatidas antes da Plenária. Poderiam participar, apenas, um representante de
cada segmento, por unidade escolar.
1

Sala Virtual Professor Paulo Freire.

11

A Carta de Campinas foi redigida por um grupo de profissionais da educação a partir das discussões

realizadas no Seminário de Avaliação e Políticas Públicas Educacionais, ocorrido entre os dias 16 e 18 de
agosto de 2011, na Universidade Estadual de Campinas. Estes vêm a público trazer suas preocupações com o
presente momento educacional brasileiro, no tocante às políticas públicas de responsabilização, meritocracia e
privatização em curso.
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EDUCAÇÃO E DIREITO: QUESTÕES PARA O CURRÍCULO
Rosalva de Cássia Rita Drummond
Colégio de Aplicação do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo
O texto que apresento, tem como pretensão retomar o debate a respeito da ampliação do
Ensino Fundamental, incluindo nesta pauta questões pertinentes ao “direito” no discurso
educacional. Trata-se de um recorte da pesquisa desenvolvida no mestrado, onde investigo
os processos de produção curricular na transição Educação Infantil-Ensino Fundamental. A
perspectiva metodológica da abordagem do ciclo de políticas, contribuiu no entendimento
que as políticas são produzidas em diferentes contextos que não estão separados por uma
lógica linear e estanque, não tem dimensão temporal nem sequencial, e que os contextos se
articulam, estão ligados e inter-relacionados. Nesse viés, as produções no interior da escola,
são reconhecidas como espaço de produção de políticas curriculares, o que significa
considerar que esses processos constituem-se por arenas de disputa e embates, em que
alguns dos discursos são legitimados e outros silenciados, sem descontextualizá-la das
demais instâncias nas quais a escola se insere e se articula. Neste sentido, procuro a partir
da produção da pesquisa, puxar fios frouxos do trabalho realizado, inserindo novas leituras
para compreender os deslizamentos/desdobramentos do sentido do “direito à educação”, do
“direito à escolarização” e dos “direitos de aprender”. Por esta via, tomo como possiblidade
a releitura da pesquisa a partir do enfoque do estudo analítico realizado sobre os textos das
políticas de ampliação do Ensino Fundamental de 9 anos, o que possibilitou-me argumentar
que esta política, já é por si, uma estratégia de significar o tempo de escolaridade no
sistema educacional brasileiro como prerrogativa de “sucesso escolar” (indicador de
qualidade) e, por outro lado, em sua construção, traz a discussão sobre as expectativas de
aprendizagem, como enunciado/anunciado para a construção dos direitos de aprendizagem,
o que confere a necessidade de discussão sobre os efeitos desses sentidos na produção de
políticas curriculares.
Palavras-Chave: Política Pública; Direito; Currículo

EDUCAÇÃO E DIREITO: QUESTÕES PARA O CURRÍCULO
Em fevereiro deste ano, a Lei nº 11.274 de 2006, que alterou a redação dos arts. 29,
30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelecendo as diretrizes e
bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino
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fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, completou 10
anos. Durante esta década muitas questões se fizeram presente, destacando-se inclusive,
outra alteração do artigo 4º da LDB 9394/96, que definiu a obrigatoriedade de matrícula a
partir dos 4 anos de idade na Educação Infantil. O texto que apresento, tem como pretensão
retomar o debate a respeito da ampliação do Ensino Fundamental, incluindo nesta pauta
questões pertinentes ao “direito” como discurso educacional.
Durante a pesquisa do mestrado, desenvolvi estudo sobre a transição das crianças,
procurando, contudo, não limitar a discussão aos possíveis rompimentos na passagem das
crianças de uma etapa a outra, mas discutir os processos de construção de propostas
curriculares no entre-lugar (BHABHA, 2011). Nesse contexto, muitas questões foram se
fazendo presentes, além de tantas outras que me levaram ao trabalho dissertativo e, a partir
da perspectiva das produções curriculares no terceiro espaço, foram analisadas as
articulações/mediações/negociações firmadas nas arenas em que são produzidos os sentidos
que se hegemonizam na construção do currículo no entre-lugar Educação Infantil-Ensino
Fundamental.
A situação das crianças que chegam cada vez mais novas no Ensino Fundamental,
agravou-se, no âmbito estadual, pela Lei Estadual nº 5.488/09 que dá o direito de matrícula
no primeiro ano do Ensino Fundamental, crianças nascidas até 31 de dezembro do ano que
completam seis anos. Na pratica, muitas crianças chegavam/chegam ao primeiro ano do
Ensino Fundamental, ainda com cinco anos. A questão do acesso das crianças como
direito, fato que justificou a implementação da Lei no Estado do Rio de Janeiro, me fez,
considerar a perspectiva do “direito” como possibilidade de reflexão.
No desenvolvimento do trabalho, os encontros dos professores da Educação Infantil
e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, foi espaço de pesquisa, considerando ali os
processos de negociação e articulação na produção de políticas curriculares no contexto da
escola. A opção teórico-metodológica, delineada a partir da perspectiva da investigação dos
processos de produção de sentidos na construção de políticas curriculares na escola,
reconhecendo-a como instância permanente de decisões. Nesse mote, os diálogos propostos
com Bhabha, Bakhtin e Ball articulam-se na argumentação e entendimento dos processos
de produção curricular como espaço de disputas, cujos diferentes sentidos e interesses
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geram tensões provocando rearranjos, releituras, dessa forma os discursos que são
empreendidos na disputa por hegemonia nas relações em que são tecidas as produções
curriculares na escola desarticula ao mesmo tempo que abre fendas que possibilitam
ressignificações.
A perspectiva metodológica da abordagem do ciclo de políticas, contribuiu no
entendimento que as políticas são produzidas em diferentes contextos que não estão
separados por uma lógica linear e estanque, não tem dimensão temporal nem sequencial, e
que os contextos se articulam, estão ligados e inter-relacionados: “cada um deles apresenta
arenas, lugares e grupos de interesses e envolve disputa e embates” (MAINARDES,
FERREIRA, TELLO, 2011, p. 157). Nesse viés, entendo que as produções no interior da
escola, se articulam no contexto da prática, esse movimento no entanto, não limita a escola
como instância que implementação das políticas, mas reconhece também como espaço de
produção de políticas curriculares, o que significa considerar que esses processos
constituem-se por arenas de disputa e embates, em que alguns dos discursos são
legitimados e outros silenciados, sem descontextualizá-la das demais instâncias nas quais a
escola se insere e se articula.
Diante da decisão de apresentar um recorte da pesquisa, fugindo de uma construção
genérica das discussões apresentadas na dissertação, opto por trazer um enfoque em que
puxo fios frouxos do trabalho realizado, inserindo novas leituras, tendo em vista que o texto
não se conclui com o ponto final da dissertação. Por esta via, tomo como possiblidade a
releitura da pesquisa a partir do enfoque de releitura do estudo realizado sobre os textos das
políticas de ampliação do Ensino Fundamental, estudo que vem sendo aprofundado na
pesquisa de doutorado.
Retomando a leitura dos textos da política sobre a ampliação do Ensino Fundamental
O estudo dos textos das legislações e orientações curriculares sobre a ampliação do
Ensino Fundamental para nove anos, se deu no intento de compreender o processo de
construção da legislação em vigor a partir do olhar, que procurava compreender os
processos de construção das produções políticas na definição do lugar da criança com seis
anos, em âmbito nacional e com seis/cinco no âmbito estadual. Aceitando que política
curricular se constitui em processo de “produção de múltiplos contextos sempre
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produzindo novos sentidos e significados para as decisões curriculares nas instituições
escolares” (LOPES, 2011, p. 274). Dessa forma, a pesquisa se fundamentou na perspectiva
do que Bhabha chama de “ir além”, “além” do que parece estar posto, “para retornar com
um espírito de revisão e reconstrução às condições políticas do presente” (BHABHA,
1998, p. 22).
O olhar para os textos oficiais possibilitou desenvolver estudo tomando como foco
as transformações no Ensino Fundamental. Proponho aqui, retomar tal estudo,
considerando a perspectiva do “direito” e dos desdobramentos através dos “direitos de
aprendizagem” como eixo de articulação nas proposições curriculares das políticas atuais.
Nesse sentido, o discurso do “direito sob judice” no contexto educacional, me mobiliza a
buscar a compreensão os processos de produção das políticas. Para tanto, tomo como
caminho de análise, a hipótese de que as questões que atravessam esta discussão, reinserem
nas abordagens curriculares novos arranjos e compreensões outras dos processos de
significação no campo do currículo. As referências marcadas pela lógica neotecnicista de
currículo, tensionadas pela lógica das avaliações sob os argumentos dos discursos de
“qualidade” e da qualidade como “direito” razão da necessidade de resposta aos índices de
avaliação, indutora das políticas educacionais atuais.
As discussões propostas por Ball possibilita a construção de um arcabouço teórico
que me permite ampliar o entendimento dos estudos realizados com vistas à análise das
políticas educacionais nacionais no contexto atual. Em seu trabalho, o autor ajuda a pensar
no sentido de que a teoria política, não pode se limitar ao controle estatal. (Lopes e
Macedo, 2011) A política, traz em si, os processos de construção, a partir das
reconfigurações dos próprios sentidos do que venham ser educação de qualidade, justiça
social, enfim, uma gama de conceitos, cujos sentidos são disputados e que geram o que os
autores definem como
confusão, necessidades (legais e institucionais), crenças, valores
discordantes, incoerentes e contraditórios, pragmatismo, empréstimos,
criatividade e experimentações, relações de poder assimétricos (de vários
tipos), sedimentação, lacunas e espaços, dissensos e constrangimentos
materiais e contextuais. (Ball e Mainardes, 2011, p.13)
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Desta forma as políticas não são fixas, imutáveis e ainda mais, sujeitas a
interpretações, traduções, estando sempre em fluxo, porque não se limitam ao serem
escritas, a um texto inerte, dado. E, ao considerar que “políticas diferentes geram diferentes
quantidades de “espaços de manobra”, estas são sempre objeto de alguma forma de
tradução ou de “leitura ativa”, processos de re-representação, reordenamento e
refundamentação.” (MAINARDES, BALL, 2011, p.14) Como proposta, os autores
defendem que as políticas não devem ser consideradas em margem que se limitam em
fronteiras nacionais ao pontuar que “a política flui/circula através de inculcações capilares
transnacionais”. (p.13), modo pelo qual são encaminhadas as proposições reflexivas neste
texto.
Direito à escola ou direito à educação?
No fluxo das produções das políticas que visam “assegurar” e “garantir” os direitos,
uma mudança significativa foi a alteração da LDB 9394/96 pela Lei 11.274 de 06 de
fevereiro de 2006 que alterou a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87, estabelecendo as diretrizes
e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade (BRASIL, 2006).
Até a promulgação, em 2006, o lugar da criança com seis anos na educação brasileira foi
mote de muitas polêmicas, por vezes pelas questões relativas às questões orçamentárias do
Fundef, quando o fundo de financiamento atendia apenas o Ensino Fundamental, mas
também pelo que se entendia como trabalho da Educação Infantil e Ensino Fundamental e
suas especificidades e concepções de infância consideradas nesse trabalho. A questão sobre
continuidade da Educação Infantil ou ampliação do Ensino Fundamental não deve ser
considerada de forma estanque, mas configura-se em um contexto complexo de questões
que imprimem marcas aos modos como vão sendo produzidas as políticas curriculares para
estes segmentos da Educação Básica, o financiamento, a organização da escola, a proposta
pedagógica, dentre outras questões, produz efeitos na construção curricular no cotidiano da
escola, nos modos de compreensão dos processos de aprendizagem e os modos de ensino.
A problematização inicial da pesquisa de mestrado foi tensionada pelo fato de
alguns estados, sob o argumento do direito ao acesso, foi concedido o direito a matrícula
das crianças que completam seis anos até 31 de dezembro do ano no Ensino Fundamental, a
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exemplo, a situação prevista na Lei Estadual 5844 de 09 no Rio de Janeiro. Os inúmeros
casos de famílias e instituições de ensino que questionavam e buscavam o direito de
matrícula de crianças aponta à inquietação quanto à temática. Sob o argumento do direito à
educação, como direito fundamental social, considerando que não haveria impeditivo na
matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental de crianças que complete seis anos durante o
ano letivo, tal “direito” foi concedido. Entre decisões judiciais, leis e orientações do
Conselho Nacional de Educação, mais uma vez é o argumento do “direito” que subjaz a
produção das políticas, tomando como indicativo um sentido estrito de educação escolar.
Nesse emaranhado, questiono o sentido da promulgação de uma lei estadual que
visa garantir o direito de acesso ao ensino fundamental, no mesmo contexto em que era
discutido e instituído a obrigatoriedade de matrícula a partir dos quatro anos, e que ainda,
havia sido, desde a criação na LDB 9394/96, reconhecido a Educação Infantil, etapa da
Educação Básica. Cabe então perguntar: De que “direito” estamos tratando?
Nesse fluxo, tomando como pressuposto os sentidos do “direito” no contexto
educacional, e seus processos de significação, do que venha ser “direito a educação”,
pergunto ainda: Direito a que educação?
A questão do “simples lugar da criança” no acesso à escola, não é tão simples e
parece retomar vias mais complexas de se pensar o contexto educacional atual, mais uma
vez, as questões sobre o que ensinar e como ensinar que fazem que se colocam com
protagonismo das discussões recentes, expressas no que vem sendo chamado de “direitos
de aprendizagem e de desenvolvimento”.
O termo “direito” como perspectiva de um bem a ser garantido, necessita
compreensão das nuances do seu uso nos diferentes contextos. Procuro aqui discorrer,
argumentando que o direto como vem sendo requerido, implica em muito mais que o
acesso da criança na escola, diz respeito ao entendimento do que venha ser o trabalho na
Educação Infantil e Ensino Fundamental e suas relações. Por sua vez, o lugar da criança,
que parece em primeira análise, se reportar a idade certa de matrícula, a idade certa de
alfabetizar-se; a idade certa como obrigatoriedade de matrícula na EI, traduzem modos
outros que por sua vez, tensionam as produções curriculares em ambas as etapas da
Educação Básica, pautados na prerrogativa de que há uma necessidade posta ao currículo
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do Ensino Fundamental inserem e reinserem à esta proposta curricular o lugar das “coisas
sérias”, em contraponto com o espaço lúdico da Educação Infantil, ao mesmo tempo em
que seu currículo é tensionado à resposta a estas dicotomias, pela via da “preparação para”,
como momento de sistematização das normativas, que justificam a existência da escola
básica e sua obrigatoriedade de matrícula aos 4 anos de idade (como promessa de quando
maior o tempo de escolaridade, maior chances de sucesso na vida escolar).
No fluxo das construções políticas: o direito
O estudo analítico das políticas do Ensino Fundamental, possibilita argumentar que
ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, já é por si, uma estratégia de significar o
tempo de escolaridade no sistema educacional brasileiro durante um período e, por outro
lado, em sua construção, traz a discussão sobre as expectativas de aprendizagem, como
enunciado/anunciado para a construção de base nacional comum. Embora compreenda que
haja a necessidade de aprofundar estes argumentos, por hora, o faço, no sentido de puxar
novos fios nessa problematização.
O Parecer CEB nº 24 de 2004 que sinalizava a necessidade das discussões sobre a
proposta pedagógica e apresentando estudos para o estabelecimento de normas nacionais
para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração, trazia na apreciação
do relatório a consideração de que não estava explícita na Constituição Federal de 1988
nem na LDBEN a ampliação para nove anos; contudo, indicando que na Lei nº 10.172, de 9
de janeiro de 2001, que “estabelece o Plano Nacional de Educação”, a ampliação para nove
anos de duração do Ensino Fundamental como uma das metas. A justificativa
fundamentada no Plano Nacional de Educação 2001 cujo o objetivo era:
oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da escolarização
obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as
crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade
(BRASIL, 2004a, p. 3).

Atravessa-se então o discurso de qualidade impresso à necessidade construção de
uma proposta pedagógica “adequada”, em que os “diretos” de acesso e continuidade são
tomados pela problematização do que deve ser ensinado para que se efetive uma educação
de qualidade, em justificativa a perspectiva da aprendizagem [da língua] como um
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“direito”. Nesse sentido, o voto do relator acompanha a conclusão de que cada sistema é
livre para adotar, à época, uma ou mais opções com vistas à educação de melhor qualidade.
Nesse momento ainda, as relações entre financiamento e atendimento dos alunos no Ensino
Fundamental fica explicito no parecer.
A discussão de obrigatoriedade articulava-se então à concepção de que quanto mais
cedo se ingressa na escola, mais chances de permanência e sucesso. Embora compreendase que nesse momento a obrigatoriedade de matrícula se desse através do acesso ao Ensino
Fundamental, por isso a necessidade de ampliação desta etapa da Educação Básica, destacase aí, a reflexão dos sentidos disputados do que seja o trabalho pedagógico tanto da
Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental.
A ampliação do Ensino Fundamental então, vai se constituindo sobre a pretensa
articulação curricular com a Educação Infantil, situação que parece não ter sido superada.
Embora, não seja esta a discussão proposta, talvez seja importante destacar as marcas sob
as quais as construções e arranjos das políticas curriculares vão se constituindo. Não se
trata de mais uma vez retomar a discussão sobre as tensões da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, mas levantar a problematização do que está em jogo nesse contexto do que se
entende por educação e conhecimento.
O direito de matrícula no Ensino Fundamental, se faz excluindo o direito a
permanecia na Educação Infantil. Nessa reflexão, muito mais que discutir o “lugar da
criança” na Educação Básica, significa a complexa relação do que considera como direito à
educação. Assim, no processo de construção das políticas ao longo dos últimos 20 anos,
podemos observar uma série de medidas que visavam/visam, dentre outras questões,
universalizar a Educação Básica e as contradições nas decisões políticas no construto desse
arcabouço.
Ao considerar a Constituição Federal Brasileira de 1988, que adota o modelo do
Estado Social de Direito, por meio da qual o homem é elevado à condição de sujeito de
direito, através da figura do direito público subjetivo, no que tange ao direito à Educação, o
art. 6º da Constituição Federal Nacional de 1988, assegura o exercício do Direto Social à
Educação, direito esse, previsto no Art. 205:
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (BRASIL, 1988).

Na Constituição Federal nos artigos citados, são disciplinados pelo artigo 208 e pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 20 de dezembro de 1996
(LDBN 9394/96). O entendimento requerido nessa leitura, é salientado por Duarte ao
comentar que:
(..) o direito à educação não se reduz ao direito do indivíduo de cursar o ensino
fundamental para alcançar melhores oportunidades de emprego e contribuir para
o desenvolvimento econômico da nação. Deve ter como escopo o oferecimento
de condições para o desenvolvimento pleno de inúmeras capacidades individuais,
jamais se limitando às exigências do mercado de trabalho, pois o ser humano é
fonte inesgotável de crescimento e expansão no plano intelectual, físico,
espiritual, moral, criativo e social. O sistema educacional deve proporcionar
oportunidades de desenvolvimento nestas diferentes dimensões, preocupando-se
em fomentar valores como o respeito aos direitos humanos e a tolerância, além da
participação social na vida pública, sempre em condições de liberdade e
dignidade. Assim, no Estado Social, a proteção do direito individual faz parte do
bem comum. (DUARTE, 2011, p.115)

Para a autora, o Direito, é por si, a representação de certos bens, ao passo que
garantia se faz por assegurar o acesso a estes bens, dessa forma, o direito, como direito
público subjetivo precisa ser assegurado através de garantias, que no caso da Educação, se
fazem por meio de princípios como o da obrigatoriedade e gratuidade. Assim,
obrigatoriedade, gratuidade e receita, podem ser interpretados como modos de assegurar a
fruição do direito à Educação.
Minha questão, no entanto, se faz pelos sentidos que vão sendo dado ao direito.
Argumento que os aspectos vinculados ao direito, bem como o que é caracterizado como
garantia para assegurar tal direito, são também modos significá-lo. Na tentativa de
compreender os modos de significação ao longo do tempo, procuro aqui considerar alguns
aspectos que corroborem para novas significações, o direito à Educação e seus processos de
efetivação através das ações que visam a garantia deste direito, como elementos necessários
nessa leitura, propondo como sugerido por Bhabha (2011), tentar sair do determinismo da
inevitabilidade histórica alocada nos discursos liberais, “a repetição sem a diferença”
(BHABHA, 2011, p.94), propondo considerar que
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A importância de tal retroação está na sua habilidade de reinscrever o passado, de
reativá-lo, de realoca-lo, de ressignificá-lo. E, o que é ainda mais significativo,
ela submente o nosso entendimento do passado, a nossa reinterpretação do futuro,
a uma ética da “sobrevivência”, que nos permite trabalhar através do presente.
(BHABHA, 2011, p.94)

E nesse desafio, de trabalhar através do presente, a possibilidade de confrontar
“essa difícil fronteira, a experiência intersticial, entre o que tomamos como imagem do
passado e o que está realmente envolvido na passagem do tempo e na passagem do
significado.” (Op.,cit., p.94) que busco compreender possíveis articulações entre os
processos de produção do sentido da “Educação como Direito” e suas implicações na
construção de políticas curriculares, puxando fios para compreender os usos deslocados, no
contexto atual, do sentido de “direito” , expressos através dos “direitos de aprendizagem e
desenvolvimento” nas políticas de currículo.
Algumas considerações
O que tento promover neste ensaio, é a suspeita de que o uso do conceito de
“direito”, como direto subjetivo à educação, tem seu sentido deslocado, em direitos de
aprendizagem (embora não como sinônimos) na produção de políticas curriculares atuais. O
direito a aprender, toma lugar de modo que:
A formulação “direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” que se
hegemonizou no PNE e que norteia as BNC não é simples de ser
operacionalizada e essa dificuldade é visível ao longo do documento elaborado
pelo MEC. O que seriam direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Como
destaca Saviani, em entrevista à Nova Escola, trata-se de um termo de uso
estranho, talvez derivado, numa associação que ele apenas induz, da expressão
constitucional educação como direito de todos e dever do estado. Desde 1988 a
educação tem sido descrita, constitucionalmente, como direito público subjetivo,
ou seja, como uma prerrogativa garantida ao indivíduo pela norma legal objetiva.
(MACEDO, 2015, p. 895)

A produção no campo do direito nos possibilita pensar nas/das distorções no meio
educacional (bem como em outros campos) tangenciados por decisões judiciais. Parece que
o DIREITO (como preceito inquestionável na sociedade) é tomado como instância que
tensiona os processos, sejam eles quais forem, “legalizando” e “legitimando” discursos. No
que diz respeito ao acesso até então, compreendidos como “decisões” de cunho “inclusivo”,
mas também local e individualizado, permite-me pensar na produção de discursos que
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produzem efeitos de diminuir espaços de questionamento, pelo menos em primeiro olhar.
Contudo, cabe retomar a discussão e puxar fios dessa trama: É direito tratar o currículo
como direito?
Esta perspectiva corrobora na perspectiva de que as marcações temporais (expressas
como “direitos” ao acesso e “direitos” de aprendizagem) são balizadores das políticas
públicas e das propostas curriculares, que funcionam como arranjos que possibilitam criar
indicadores de qualidade. Assim, o direito de acesso, o direito de aprender e o direito de
permanência, são impetrados por marcas temporais definidas pela obrigatoriedade de
matrícula, pelo tempo determinado para alfabetizar-se, pela organização da base nacional
curricular comum em ano de escolaridade, enfim, por modos e tentativas de controle, que
se configuram em formas de metas a serem alcanças e por sua vez, possibilidades de
mensuração qualitativa em detrimento das qualitativas. Esse exposto, permite-me inferir
questionamentos a respeito dos modos como as políticas públicas vem sendo produzidas, a
partir da promessa do Direito à Educação como garantia de acesso ao pleno exercício da
cidadania. Finalizo esta provocação, colocando a necessidade de continuar esta discussão,
retomando conceitualmente alguns pressupostos que dizem respeito à construção das
políticas curriculares do que consideramos por democracia, justiça social, igualdade,
universalismo e diferença. E, questionando: É direito tratar o currículo como direito?
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TRABALHO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRÁTICAS DOCENTES
SIGNIFICATIVAS

Este painel integra três diferentes propostas sobre trabalho e formação docentes em que
o eixo articulador da argumentação está na experiência acumulada pelos professores no
decorrer de sua atividade docente que surge tanto como conteúdo para a formação
continuada, como contribuição para o fortalecimento de boas práticas. Nesta discussão,
destacam-se a preocupação com o lugar ocupado pela formação inicial e continuada na
melhoria e enriquecimento do trabalho docente e a necessidade de tornar pública a voz
dos professores quando tratam de suas experiências de trabalho e de formação. Assumese que a formação e o trabalho docentes exigem muito mais que o domínio de técnicas e
de conhecimentos disciplinares, revelando-se fundamental a reflexão crítica sobre os
processos de formação-trabalho, que envolvem partilha de experiências, de saberes e
deboas práticas. Defendem-se que os processos de formação e de trabalho dos
professores são indissociáveis e, portanto, não podem ser pensados isoladamente, sob
pena de torná-los menos significativos para os que deles participam. A partir do
exposto, apresentam-se os Ateliês de formação continuada e em serviço de professores
como experiência de formação capaz de apontar desafios e potenciais para a formação
realizada no locus de trabalho dos professores, abre-se espaço para dialogar com
práticas docentes consideradas boas pelos próprios sujeitos no desenvolvimento de sua
atividade pedagógica e que contribuem para a ressignificação do processo de ensinoaprendizagem, assim como, considera-se fundamental pensar a formação e o trabalho a
partir da experiência de formação, codocência, vivida pelos futuros professores no seu
futuro campo de trabalho, a escola.
Palavras-chave: Formação e Trabalho Docente. Prática Docente. Partilha de
Experiências.
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A CODOCÊNCIA E A VIDEOGRAVAÇÃO NA PRÁTICA DE
ENSINO DE FÍSICA PARA FORMAÇÃO DOCENTE REFLEXIVA
Marcos Corrêa -CEFET/RJ-Campus Petrópolis, marcos.silva@cefet-rj.br
Glauco S. F. da Silva -CEFET/RJ-Campus Petrópolis, glauco.silva@cefet-rj.br
Resumo
O objetivo geral deste artigo é apresentar os primeiros resultados de um projeto de
pesquisa em andamento, no qual se pretende investigar o potencial da codocência como
atividade de mobilização das ações reflexivas e como prática docente colaborativa na
formação inicial de professores de Física, no contexto do Estágio Supervisionado. A
nossa hipótese é de que codocência, como principal mecanismo de ação, promove o
caráter reflexivo dos estagiários sobre sua própria prática docente, permitindo-lhes
(re)pensar suas ações a partir de uma postura investigativa. A pesquisa foi realizada no
âmbito da disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I da Licenciatura
em Física do CEFET/RJ - Campus Petrópolis, durante o semestre letivo 2015.2. A
dinâmica da disciplina consiste em atividades de estágio em aulas de Física na Escola de
Educação Básica e atividades de planejamento e reflexão nas aulas da disciplina, no
CEFET/RJ. Os dados apresentados referem-se ao trabalho final dos estagiários, a partir
de análise reflexiva de uma aula ministrada em regime de codocência com o supervisor
do Estágio. Os estagiários escolheram um trecho da própria aula, transcreveram e
analisaram de acordo com Mortimer e Scott (2002). Na análise dos dados, pôde-se
concluir que o compartilhamento de diversos aspectos do trabalho docente, através da
codocência, possibilita que processos do desenvolvimento profissional possam se
antecipar por meio da imitação, entendida tal como nos mostra Vygostsky, um processo
de reconstrução individual capaz de fazer o estagiário avançar em seu desenvolvimento.
Palavras-chave: Codocência. Estágio supervisionado. Vídeo análise
1. Introdução
De uma forma geral, as pesquisas sobre a formação docente buscam contribuir
na constituição ou na crítica dos modelos formativos, tanto para a licenciatura, quanto
para a formação continuada. Carvalho e Gil Perez (1992) dizem que uma das
contribuições da pesquisa em Ensino de Ciências, especialmente aquelas voltadas para a
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sala de aula, consiste em enfatizar a grande diferença entre o idealizado pelos gestores
públicos e o realizado pelos professores. Segundo os mesmos autores, a pesquisa
deveria, então, promover o "questionamento das ideias de sentido comum sobre o
ensino e a aprendizagem das Ciências" (ibid, p. 248) ainda no período da formação
inicial. Villani (1988) afirmava que as discussões sobre as Licenciaturas em Física
parecem inesgotáveis "não somente porque novos problemas e novas maneiras de
enfrentá-los são continuamente levantados, mas também porque muitas vezes existem
soluções de continuidade entre as novas e antigas discussões" (p.153).
Na história formação docente, em meio a novas leis e resoluções, levanta-se a
questão relacionada à formação prática do professor, isto é, "da necessidade de preparar
o futuro professor para a parte pedagógica surgiu a ideia de uma prática de ensino
durante o período de formação, associada a um estágio durante o qual o aluno
[licenciando] entraria em contato com uma turma e poderia acompanhar um processo
real de ensino" (GOULART, 2002, p.78). Assim, após a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) de 1961, o Parecer 292 do Conselho Federal de Ensino estabelece um currículo
mínimo para parte pedagógica da Licenciatura em que a Prática de Ensino passava a ser
caracterizada como uma disciplina autônoma em relação à Didática, na forma de
Estágio Supervisionado. Consequentemente, o Estágio Supervisionado passa a ser uma
questão concreta e cada vez mais presente na formação inicial de professores, no sentido
de buscar uma relação mais coerente entre teoria e prática.
Pode-se afirmar, então, que o Estágio Supervisionado entra na agenda da
pesquisa em Educação e Ensino de Física no conjunto das investigações sobre a
formação docente. Assim, são exemplos mais gerais da pesquisa sobre o Estágio
Supervisionadonas e suas diferentes perspectivas: (i) Pimenta (1995), que aborda o
Estágio em diferentes perspectivas e discute seu papel formador e como espaço de
construção de identidade profissional do professor; (ii) Lüdke (2009), que investiga a
relação da profissão docente articulada no contexto do Estágio Supervisionado na
medida em que este tange à Universidade e à Escola enquanto esferas da formação
docente; (iii) Calderano (2014), que trata de uma questão mais atual relacionada à
prática da docência compartilhada no Estágio Supervisionado; (iv) Zabalza (2014) que
apresenta um amplo estudo sobre os diferentes e tipos e formatos de Estágio e sua
contribuição para formação profissional.
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Nesse contexto, o objetivo geral deste artigo é apresentar os primeiros resultados
de um projeto de pesquisa em andamento, no qual se investiga o potencial da
codocência como: (i) atividade de mobilização das ações reflexivas; (ii) prática docente
colaborativa na formação inicial de professores de Física, no contexto do Estágio
Supervisionado. A nossa hipótese é de que codocência, como principal mecanismo de
ação, promove o caráter reflexivo dos estagiários sobre sua própria prática docente,
permitindo-lhes (re)pensar suas ações a partir de uma postura investigativa.
Especificamente, no escopo deste trabalho, vamos analisar os trabalhos finais da
disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I, realizados no 2º semestre de
2015 no CEFET/RJ-Campus Petrópolis. Este artigo pretende, assim, responder a
seguinte questão: quais as potencialidades da codocência, tomada como principal
mecanismo para a formação de professores de Física num modelo de estágio prático
reflexivo, em promover a atitude reflexiva dos estagiários sobre a sua própria prática?
Para tanto, vamos apresentar os elementos que constituem a codocência como
prática docente colaborativa e como prática formativa, uma vez que estamos realizandoa no contexto do Estágio Supervisionada. Por outro lado, vamos defender o uso da
videogravação como forma de promover a prática reflexiva e investigativa no processo
de formação inicial.
2. Aspectos teórico-metodológicos
A pesquisa foi realizada no contexto da disciplina de Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado I prevista para o sétimo semestre do curso de Licenciatura em Física do
CEFET/RJ-Campus Petrópolis. O Estágio Supervisionado se divide em duas
modalidades: (i) as oficinas de projeto de ensino cuja ênfase é o ensino de conteúdos
específicos; (ii) as práticas de ensino que enfatiza a docência de forma mais ampla.
A disciplina em questão era composta por três licenciandos, Edgard, Emanuel e
Nicolau, o professor orientador responsável pela disciplina na IES e o professor
supervisor responsável pelo Estágio na Escola de Educação Básica. Vale ressaltar que
as atividades de Estágio foram realizadas em uma escola pública estadual da cidade de
Petrópolis, na qual o supervisor é professor efetivo. Ressalta-se também que o professor
supervisor trabalha com a equipe de Estágio há pelo menos três anos, facilitando a
prática da codocência.
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Os dados que estamos apresentando neste artigo são os trabalhos finais dos
estagiários, nos quais eles apresentaram uma análise reflexiva de uma aula ministrada
em regime de codocência com o supervisor do Estágio. Os estagiários escolheram um
trecho da própria aula, transcreveram e analisaram de acordo com Mortimer e Scott
(2002). Assim, a videogravação é uma técnica amplamente usada tanto no contexto da
disciplina quanto do projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo.
Nas seções seguintes, vamos apresentar a nossa perspectiva da codocência bem
como maior detalhamento de como utilizamos a videogravação.
2.1 - Codocência
A codocência é uma forma de ação em que dois ou mais professores atuam
juntos, colaborando nos mais diversos aspectos ligados a atividade docente, o que
significa planejar juntos, lecionar juntose avaliar juntos. Nesse processo de colaboração,
os parceiros de codocência buscam o benefício dos alunos da escola em que atuam.
Ao visar ao aprendizado dos seus alunos, os parceiros de codocência dividem a
responsabilidade sobre esse processo e aprendem um com o outro uma que vez suas
ações devem ser em conjunto, compartilhando os mesmos espaços e tempos da sala de
aula. Portanto, necessitam que, ao mesmo tempo em que estão atentos a seus alunos,
estejam atentos um com o outro, percebendo durante a ação suas potencialidades e
também suas fragilidades.
Esse nível de colaboração da codocência faz com que o professor supervisor do
estágio, professor da escola de educação básica com experiência na profissão docente,
estabeleça uma relação com o estagiário, seu parceiro de codocência, de forma a
promover uma relação de igualdade de poderes, isto é, um respeita a ação e o
pensamento do outro, permitindo que as ações na sala de aula ocorram, de tal forma que
seja possível aos parceiros aproveitarem, ao máximo, seus saberes específicos nas áreas
em que são especialistas.
Ao estagiário cabe compartilhar seus saberes sobre o ensino de física, advindos
da pesquisa na área de ensino e fruto de sua vivência universitária, ao professor
supervisor, evidencia-se seus saberes pedagógicos e da experiência, resultado de sua
prática cotidiana e de seu tempo de serviço, além de outros aspectos ligados a relações
interpessoais com os alunos e questões de ordem sociocultural sobre a vivência no
espaço escolar, bem como aspectos ligados à atividade docente, que extrapolam os

ISSN 2177-336X

9059

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6
muros da escola, mas estão diretamente ligados a ela, como questões políticas,
econômicas e trabalhistas, por exemplo, sua ligação a movimentos sindicais,
associações de professores, ou outras.
Nessa perspectiva, podemos dizer que
O modelo de codocência mergulha os licenciandos na cultura da sala
de aula e permite a eles aprender o ofício de ensinar, trabalhando em
estreita colaboração com um professor mentor experiente
(CARAMBO; STICKNEY, 2009, p. 434)

Em nosso modelo de Estágio Supervisionado, as atividades de codocência são
feitas pelos seguintes agentes, considerados aqui como parceiros de codocência: os
estagiários (alunos do Curso de Licenciatura em Física do CEFET/RJ, Campus
Petrópolis), o supervisor do estágio (professor da escola de educação básica) e o
orientador do estágio (professor da instituição formadora – CEFET/RJ, Campus
Petrópolis). Consideramos que a codocência não se manifesta apenas nas atividades em
sala de aula, ocorrendo também nas atividades de planejamento dessas aulas, de
avaliação dos estudantes da escola e, também, nos momentos de reflexão sobre as ações
vividas no estágio. Na maior parte desses momentos, o professor orientador do estágio
está presente, acompanhando e contribuindo para o desenvolvimento das atividades na
escola, dividindo com os estagiários e o professor supervisor a responsabilidade pelo
aprendizado dos alunos da escola de educação básica.
As atividades de planejamento e de reflexão sobre a prática foram feitas com
inspiração nos diálogos cogenerativos (cogens), propostos por Roth, Tobin e
Zimmermman (2002). Os cogens são discussões que envolvem todos os participantes
envolvidos nas práticas de sala de aula.
Em nossas reuniões de estágio, temos como integrantes os seguintes atores: os
estagiários, o professor supervisor da escola básica e o professor orientador do estágio.
Nesse momento, ainda não incluímos os alunos da escola básica. Em parte, isso se deve
a dificuldade prática de ajustar os horários desses estudantes aos horários dos outros
agentes da codocência. Um pressuposto que deve ser tomado para a realização dos
cogens é que todos os integrantes têm o mesmo poder de fala. A garantia de igualdade
entre os participantes permite que se capte os diversos sentidos atribuídos à prática, dos
diversos atores da mesma. Essa multiplicidade de olhares permite a emergência de
contradições sobre o vivido, o que promoverá o avanço da atividade.
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Usamos as reuniões de estágio em duas modalidades: reuniões de planejamento,
em que as ações que serão realizadas na sala de aula são pensadas em suas diferentes
dimensões: teóricas e metodológicas. Reuniões de reflexãosobre a prática, nas quais é
feito o resgate das ações do estágio, sistematicamente acompanhado da vídeo-gravação
das ações de codocência vividas pelos estagiários na sala de aula.
Assim, as reuniões de reflexão sobre a prática se aproximam mais dos cogens
descritos por Roth, Tobin e Zimmermman (2002, p. 9), em que
A intenção dessas sessões é usar o entendimento usual para descrever
o que ocorreu, identificando problemas, articulando problemas em
termos de contradições (generalizações) e estruturando opções que nos
forneçam novas e maiores chances de proporcionar o ensino e a
aprendizagem. Ou seja, essas sessões podem ser entendidas como um
novo ambiente de aprendizagem que trás o ambiente de aprendizagem
da sala de aula como um objeto de investigação.

2.2 – A vídeo-gravação como instrumento mobilizador da reflexão
Em nossa pesquisa sobre o estágio com base na codocência, usamos a
videogravação como principal ferramenta de coleta de dados e instrumento de reflexão.
As videogravações são feitas tanto das atividades vividas pelos parceiros na sala de
aula, como das reuniões de planejamento e de reflexão. As atividades de sala de aula
são acompanhadas pelo uso do heurístico da codocência, como por exemplo, nos
trabalhos de Corrêa e Silva (2014) e Neto (2014). O heurístico é mais um instrumento,
que aliado a videogravação, permite aos parceiros de codocência perceberem possíveis
contradições em suas ações, reveladas num processo reflexivo que envolve a
confrontação entre a interpretação pessoal que possuem da ação vivida (aspectos
idiossincráticos) e a observação da ação, tal como ocorrida. Acesso esse, permitido pelo
registro audiovisual.
A importância da videogravação, no processo de formação que descrevemos
aqui, está nos efeitos provocados pelas imagens e registros sonoros da atuação dos
estagiários e professores durante as atividades de codocência. Esses dados, que têm seu
contexto sociocultural e histórico específico, permitem aos parceiros de codocência
revisitar suas ações vividas e confrontá-las com suas representações sobre o ocorrido.
Essa confrontação ajuda, por exemplo, ao licenciando na construção de sua identidade
enquanto professor e permite a sofisticação da atividade docente.
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Por meio desses registros, temos a possibilidade de mapear a atividade realizada,
identificando os diversos eventos que configuram essa ação, os quais possuem
transições marcadas por mudanças no campo discursivo, tal como ritmo de fala e
entonações. Essas variações linguísticas mostram mudanças de estilos, momentos em
que o professor se torna mais dialógico ou mais autoritário (MORTIMER; SCOTT,
2002).
O reconhecimento dessas variações discursivas se torna uma atividade reflexiva
capaz de ser executada através da análise da videogravação. Cabe aos participantes da
codocência estabelecer sentidos para essas mudanças no discurso. No caminho dessa
análise, problemas no processo de ensino-aprendizagem são identificados e podem ser
discutidos pelos parceiros de codocência, que buscam juntos o aprimoramento de sua
prática docente, em benefício do aluno da escola de educação básica.
3. Discussão dos dados
Analisamos, neste artigo, a produção de três estagiários da disciplina de Prática
de Ensino e Estágio Supervisionado I, penúltima disciplina de estágio da grade
curricular do Curso de Licenciatura em Física do CEFET/RJ do Campus Petrópolis.
Os trabalhos foram produzidos como parte de uma atividade de reflexão sobre a
prática e os dados que os estagiários usaram foram obtidos das videogravações de aulas
na escola parceira. Os estagiários e o supervisor Afonso (nome fictício) planejaram
algumas aulas em conjunto para ministrá-las na perspectiva da codocência. O orientador
do estágio esteve presente em quase todas as aulas durante o estágio.
Os estagiários tinham que elaborar um texto a partir da seleção de eventos das
aulas que eles e o supervisor ministraram. Uma vez selecionado o evento, eles deveriam
transcrever as falas e analisá-las de acordo com a proposta de atividade discursiva de
Mortimer e Scott (2002), na qual é usada a caracterização do discurso a partir de três
dimensões: o foco do ensino, a abordagem e as ações.
Os temas das aulas e algumas características gerais do episódio selecionados
para análise serão mostrados no quadro a seguir:
Quadro 1: Síntese sobre as aulas ministradas pelos estagiários em conjunto com o supervisor do estágio

Estagiários Data Conteúdo da aula
Características dos eventos
Edgard
11/11 Termometria, construção de Duração de 5 min, trecho
termômetros e conversão de transcrito mostra o intercâmbio

ISSN 2177-336X

9062

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

9
escalas
18/11 Calorimetria,
atividades
experimentais sobre calor e
temperatura

de falas entre Eduardo e Afonso
Os eventos foram divididos de
acordo com as atividades da
aula, nas quais Norberto e
Afonso alternam falas.
25/11 Máquinas Térmicas, com O momento inicial da aula é
exemplos
das
antigas destacado, no qual alguns
Locomotivas que trafegavam participam com perguntas ou
em Petrópolis antigamente
comentários

Nicolau

Emanuel

Mortimer e Scott (2002) propõem quatro tipos de abordagem comunicativa entre
professor

e

alunos:

interativa/dialógica,

interativa/de

autoridade,

não

interativa/dialógica, não interativa/ de autoridade. Não vamos aqui nos aprofundar
nessas caracterizações, já que esse não é o objetivo do trabalho. Nosso esforço será
mostrar como essa perspectiva de análise foi apropriada pelos estagiários em sua
atividade de reflexão sobre a prática de codocência a partir da análise da videogravação.
Vamos sustentar nossa análise em fragmentos retirados desses trabalhos, de
acordo com as seguintes categorias de análise: codocência e reflexão sobre a prática.
Ao final, buscaremos relacionar essas duas categorias.
3.1 - Codocência
Os recortes dos estagiários na escolha dos eventos discursivos que foram
analisados apontam para a ênfase dada nas interações discursivas que evidenciam a
codocência: aparecem o estagiário, o aluno da escola de educação básica e o professor
supervisor.
Ao dar ênfase à codocência, os estagiários mostraram um deslocamento na
centralidade do processo de ação, valendo-se, muitas vezes, da 1ª pessoa do plural
(“nós”, ao contrário de “eu”) para contar algo sobre o processo relatado por eles. A
perspectiva parece contar com um observador oculto, com quem se deve compartilhar o
sucesso da atividade. Existe a presença do outro, parceiro de codocência. Os trechos
abaixo mostram isso:
“Após conversas e trocas de e-mails, decidimos contextualizar historicamente as máquinas
térmicas...” (Emanuel)
“Neste trabalho será abordado o parecer a respeito das falas da codocência realizadas entre o
Professor Luiz Antonio e o Estagiário Nicolau”. (Nicolau)
“...pois a maneira como encontramos para falar desse tema inicialmente foi apresentando a
importância da experimentação partindo das nossas opiniões”. (Nicolau)
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“O tema da aula era termometria e foi apresentada aos alunos por mim (Edgard) e pelo
professor Luiz Antonio, o que chamamos de “codocência”, onde dois professores atuam
completando um ao outro”. (Edgar)
“...podemos perceber um diálogo entre os professores e os alunos, aparentemente os
professores estão conduzindo os estudantes por meio de perguntas”. (Edgar)
“Neste instante, notamos interação entre todos, os alunos riem, os professores conversam e
comentam as falas dos outros professores,...” (Edgar)

O reconhecimento do outro no processo de codocência nos mostra o quanto é
possível aprender tendo o professor supervisor como parceiro de codocência. A
intensidade da interação entre o professor e o estagiário potencializa a relação, trazendo
benefícios mútuos para esses parceiros. Ao atuar com o professor supervisor, o
estagiário tem a oportunidade de vivenciar processos em que os diversos saberes da
docência (TARDIF, 2007) se manifestam.
3.2 – Reflexão sobre a prática
Ao final de suas análises sobre as interações discursivas na perspectiva apontada
por Mortimer e Scott (2002), os estagiários teceram considerações sobre a prática
docente, as quais destacamos como dados que demonstram sua prática reflexiva.
Considerações acerca do trabalho realizado frente ao trabalho planejado, modelos de
aula, o papel desempenhado pelos diferentes tipos de interação, de acordo com as
intenções do professor foram algumas das conclusões dos estagiários após a análise de
suas próprias aulas.
Emanuel conclui sobre sua experiência de codocência afirmando que “a intenção
desta atividade era construir um ambiente de diálogo e interação. E isso ficou bastante
explícito na classificação dos discursos”.
Nicolau conseguiu perceber que a alternância nas abordagens comunicativas
durante as aulas é algo inerente a atividade docente, visto que essa alternância depende
das circunstâncias da aula. “É visível a alternância da abordagem comunicativa durante
as aulas, sendo na codocência um processo bem presente o de mudança na ação, pois
mesmo que planejados, as pessoas veem nos momentos formas diferentes de
abordagens aos alunos”.
Já Edgard percebeu que sua ação junto com o professor supervisor teve a
predominância da abordagem interativa de autoridade, o que lhe parece não ser o ideal,
porém, é o mais comum: “Na minha opinião, esse tipo de abordagem é bastante usual
entre professores, visto que, muitas vezes as aulas são corridas e os professores
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infelizmente não têm tempo de para dialogar com os alunos e chegar juntos a um
consenso de ideias, o que MORTIMER, E. classificaria como aula dialógica interativa”.
Ele também registrou o discurso não interativo dialógico, ao qual justificou pelo fato
dos alunos terem pouco conhecimento acerca das questões tratadas, obrigando o
professor a responder as perguntas que ele próprio formula: “Esse tipo de fala é bastante
comum".
Observa-se quanto a Edgard que ele possui uma concepção própria acerca do
trabalho docente, a qual parece ter sido corroborada por suas experiências de estágio.
Essas concepções apontam para uma visão da profissão em que o professor possui
condições de trabalho pouco favoráveis para desenvolver trabalhos que possam
valorizar mais a participação dos alunos, como nos aponta o uso do advérbio
infelizmente na frase em que se refere a abordagem interativo dialógica.
4. Considerações finais
Há muito as pesquisas apontam para a importância dada pelos professores para a
sua experiência profissional (MIZUKAMI, 2002), algo que a instituição formadora não
lhes pode oferecer. Por outro lado, é forte a concepção de que o professor se
profissionaliza a partir do momento em que começa a trabalhar, não havendo a
valorização dos saberes adquiridos durante seu processo de formação inicial. O
desenvolvimento profissional do professor é, então, um processo que não se completa
na universidade, mas que tem início na escola de educação de educação básica, na qual
atuará após formado.
Durante o estágio, o futuro professor tem contato com a escola de educação
básica e com seus professores, os quais tem seu trabalho acompanhado pelos
supervisores. Mas, até que ponto esse acompanhamento é capaz de promover o
aprendizado da profissão? Podemos partir do pressuposto de que os estagiários tenham
domínio dos saberes específicos da área e dos saberes pedagógicos referentes ao seu
ensino, mas que precisem do contato com a escola e sua cultura, bem como com
professores experientes e sua cultura profissional. A codocência, então, permite a seus
agentes compartilhar os saberes que mais se pronunciam em sua história de formação.
Aos estagiários cabe a mobilização de saberes acerca da física e de seu ensino,
saberes advindos da pesquisa na área de ensino de física. Aos professores supervisores,
acentuam-se seus saberes da experiência e seus conhecimentos pedagógicos, da cultura
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escolar e do perfil de seus alunos. Logo, a codocência se mostra como um processo em
que todos aprendem.
Se focarmos nossa atenção para a escrita dos estagiários em seus trabalhos de
reflexão sobre a prática docente, a valorização do professor supervisor, seu parceiro de
codocência, mostra a influência que esse agente pode ter na formação profissional. Para
Vygostsky (OLIVEIRA, 1997), por exemplo, o aprendizado se dá como um processo de
reconstrução dos significados que são transmitidos por um grupo cultural. E nesse
processo, o mecanismo de imitação se torna importante.
Imitação, para ele, não é mera cópia de um modelo, mas
reconstrução individual daquilo que é observado nos outros. (...)
criação de algo novo a partir do que observa no outro. Vygostsky
não toma a atividade imitativa, portanto, como um processo
mecânico, mas sim como uma oportunidade de a criança realizar
ações que estão além de suas próprias capacidades, o que
contribuiria para o seu desenvolvimento. (OLIVEIRA, 1997, p. 63)

Ao compartilhar dos diversos aspectos do trabalho docente através da
codocência, principalmente, quando atua em sala de aula junto com o professor
supervisor, a vivência dessa relação de parceria na vivência da aula se torna algo intenso
o suficiente para fazer com que alguns processos de desenvolvimento profissional que
seriam despertados ao longo da carreira docente possam se antecipar por meio da
imitação, entendida tal como nos mostra Vygostsky(OLIVEIRA, 1997), um processo de
reconstrução individual capaz de fazer o estagiário avançar em seu desenvolvimento.
Podemos notar uma ênfase nas falas que mostram as ações do supervisor e do
estagiário nas atividades de aula, o que mostra a existência de uma preocupação do
estagiário consigo e com seu parceiro.
O uso das videogravações permitiu aos estagiários observar retrospectivamente o
seu trabalho e o do outro (supervisor), detonando um processo de reflexão que se apoiou
em elementos da área da pesquisa em ensino. Os vídeos não apenas serviram como
desencadeadores da reflexão como proporcionaram aos estagiários a experiência de
atuar como pesquisadores da própria prática.
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Resumo
Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de formação de professores
vivenciada no 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João XXIII da
Universidade Federal de Juiz de Fora (C.A. João XXIII/UFJF) a partir do Projeto de
Treinamento Profissional denominado: “Projeto de Treinamento Profissional no 1º ano
do João XXIII: observação e interação”. O referido projeto tem sido uma forma outra de
viabilizar o elo entre a formação e o trabalho docente, uma das responsabilidades dos
Colégios de Aplicação, tendo em vista o tripé ensino, pesquisa e extensão. Além da
formação inicial docente, o projeto tem sido fonte de aprimoramento dos professores
responsáveis por atuar junto aos bolsistas, fonte de pesquisa sobre a prática e a
formação docente, bem como via de melhoria da qualidade em relação ao processo de
ensino- aprendizagem da leitura e da escrita de nossos alunos tendo em vista o
fortalecimento de boas práticas. Este estudo fundamenta-se a partir das contribuições de
Soares (2006), Gatti e Barreto (2009), Gatti (2010), Cardozo (2003) Albuquerque
(2007), Pires (2011) e Gauthier (2014). Para analisar os resultados, a viabilidade e o
mérito do projeto ora apresentado, foram realizadas observações e registros cotidianos,
avaliações diagnósticas conjuntas (professores e bolsistas) em reuniões semanais e
entrevistas com bolsistas que atuaram efetivamente no projeto. Tal análise permite
apontar que o Projeto de Treinamento Profissional tem alcançado e até mesmo ido além
dos objetivos a ele delineados.
Palavras-chave: Formação. Trabalho docente. Ensino-aprendizagem.

1. Introdução
Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de formação de
professores vivenciada no 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João
XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora (C.A. João XXIII/UFJF). Tal proposta
teve sua origem no ano de 2006, quando da implantação das turmas que passaram a
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atender aos alunos de seis anos, tendo em vista a ampliação do Ensino Fundamental
para nove anos.
Sendo uma unidade acadêmica da UFJF, o colégio participa dos editais para a
seleção de bolsistas para Projetos intitulados de Treinamento Profissional (TP), nos
quais os graduandos das licenciaturas podem participar ativamente do cotidiano da
educação básica por meio das diversas propostas de atuação desenvolvidas pelos
professores.
No Projeto de TP aqui apresentado, os estudantes dos cursos de Pedagogia e/ou
Letras atuam diretamente com os alunos das classes de alfabetização, no 1º ano do
Ensino Fundamental, tendo a oportunidade, em seu processo de formação, de reunir
teoria e prática, de refletir sobre suas possibilidades de atuação futura, de desenvolver
habilidades pesquisadoras ao direcionar seu olhar para as situações cotidianas de sala
aula e atuar como sujeito dialógico junto ao professor regente e, dentre outros, de definir
caminhos a seguir, conforme detalharemos posteriormente.
A tessitura desse texto teve início com a apresentação do C.A. João XXIII e, na
sequência, do projeto de TP em foco, destacando-o como um elemento que possibilita
aliar formação e trabalho docente com vistas à educação básica de qualidade.
Finalizando, trouxemos à tona as considerações finais, construídas com base no
entrelaçamento do referencial teórico adotado e nos depoimentosi de bolsistas de TP,
ressaltando as contribuições do desenvolvimento deste projeto para o seu processo
formativo.

2. O Colégio de Aplicação João XXIII
O C. A. João XXIII/UFJF, conforme Censo de 2014, faz parte de um grupo de
17 (dezessete) Colégios de Aplicação mantidos e administrados pelas instituições
públicas federais brasileiras de ensino superior. Tais Colégios, instalados em Recife,
Natal, Aracaju, São Luiz, Boa Vista, Rio Branco, Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Juiz
de Fora, Viçosa, Uberlândia, Rio de Janeiro e Niterói, de acordo com o artigo 2º da
Portaria nº 959/2013/MEC, têm a finalidade institucional de desenvolver, de forma
indissociável, atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco nas inovações
pedagógicas e formação docente. Esse envolvimento com o tripé ensino, pesquisa e
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extensão legitima o trabalho destes Colégios com a formação docente, tanto a inicial
como a continuada.
Ao longo de seus cinquenta anos (completados no ano de 2015), o C.A. João
XXIII se consolidou junto à UFJF e à própria comunidade escolar como uma instituição
de ensino básico de qualidade e compromissada com a educação voltada para formação
da cidadania. Além de ser reconhecido por constituir-se em campo de estágio dos
licenciandos da Universidade e por seu envolvimento em projetos de pesquisa e
extensão.
Atualmente, além dos projetos de pesquisa e extensão, o Colégio conta com
diversos projetos em parceria com outras unidades acadêmicas da UFJF e com projetos
de Iniciação Científica Júnior e de Treinamento Profissional, sendo este último o foco
deste trabalho.
Desde 1984, o Colégio desenvolve o trabalho de alfabetização e letramento nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, procurando respeitar e ampliar os níveis de
aquisição da leitura e da escrita de seus alunos. Ao longo desses 32 anos, por meio de
estudos, pesquisas e observações sistemáticas, foi possível constatar que não basta
alfabetizar o aluno, ou seja, oferecer-lhe condições para aprender a ler e escrever, mas
que é fundamental investir na perspectiva de alfabetizar letrando. Abordagem essa,
pautada nos estudos de Soares (2004), a qual afirma que o caminho para o ensino e a
aprendizagem da língua escrita é

(...) a articulação de conhecimentos e metodologias fundamentados
em diferentes ciências e sua tradução em uma prática docente que
integre as várias facetas, articulando a aquisição do sistema de escrita,
que é favorecida por ensino direto, explícito e ordenado, aqui
compreendido como sendo o processo de alfabetização, com o
desenvolvimento de habilidades e comportamentos de uso competente
da língua escrita nas práticas sociais de leitura e de escrita, aqui
compreendido como sendo o processo de letramento. (SOARES,
2004, p.100 - grifo nosso)

Soares (2004), reforça sua afirmação ao dizer que

O emprego dos verbos integrar e articular retoma a afirmação anterior
de que os dois processos – alfabetização e letramento – são, no estado
atual do conhecimento sobre a aprendizagem inicial da língua escrita,
indissociáveis, simultâneos e interdependentes: a criança alfabetiza-se,
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constrói seu conhecimento do sistema alfabético e ortográfico da
língua escrita, em situações de letramento, isto é, no contexto de e por
meio de interação com material escrito real, e não artificialmente
construído, e de sua participação em práticas sociais de leitura e de
escrita; por outro lado, a criança desenvolve habilidades e
comportamentos de uso competente da língua escrita nas práticas
sociais que a envolvem no contexto do, por meio do e em dependência
do processo de aquisição do sistema alfabético e ortográfico da
escrita. Esse alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, pela
integração e pela articulação das várias facetas do processo de
aprendizagem inicial da língua escrita, é, sem dúvida, o caminho
para a superação dos problemas que vimos enfrentando nesta
etapa da escolarização (...). (SOARES, 2004, p. 100, grifo nosso)

Alfabetizar letrando demanda grande investimento do professor no sentido de
conhecer as práticas de leitura e escrita que o aluno vivencia em seu meio, buscar
ressignificá-las e ampliá-las no contexto escolar possibilitando à criança o contato com
outras práticas, as quais não são por ele vivenciadas em seu contexto mais próximo, a
partir do trabalho com as múltiplas facetas desse processo. Sendo assim, essa
perspectiva do alfabetizar letrando torna-se possível no contexto de e por meio de
práticas sociais de leitura e de escrita, requerendo do professor uma atuação precisa que
respeite diferenças e aprofunde potencialidades, num ambiente de contínua relação
interpessoal.
A abertura de espaço para a Educação Infantil no C.A.João XXIII no ano de
2006, agora 1° ano do Ensino Fundamental, tem como ideário três objetivos prioritários:
i) oferecer propostas inovadoras para os alunos de seis anos; ii) ampliar o número de
vagas na escola pública para crianças de seis anos; iii) estender a oferta de estágios e
pesquisas didático-pedagógicas. Acreditamos, assim, que assumir o desafio de
incorporar experiências que se afiguram como políticas afirmativas - melhoria da
qualidade da educação e oferta de condições educacionais para a equidade – merecem
ser estimuladas e acompanhadas por procedimentos avaliativos apropriados, firmandose cada vez mais o compromisso de oferecer uma educação básica pública, de qualidade
e para um número significativo de crianças em idade escolar.
Essa inclusão do 1° ano no C. A. João XXIII proporciona, também, à
comunidade acadêmica da UFJF o oferecimento de mais um campo de estágio, de
observação e aplicação de novas perspectivas metodológicas, de participação de
bolsistas de TP, visando à interlocução, ao intercâmbio com as Faculdades de Educação
e Letras.
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3. Treinamento Profissional: um projeto que alia formação e trabalho docente
A projeção das perspectivas construtivista e sociointeracionista no âmbito
educacional, principalmente seus reflexos nos estudos sobre a alfabetização, lançam a
necessidade de formar professores que compreendam e saibam trabalhar a partir de tais
perspectivas. Professores que assumam o trabalho docente de forma mais autônoma e
reflexiva, para além de apenas seguir os manuais. Além disso, devem compreender a
avaliação como um instrumento não só para o aluno por ele mesmo, mas para todo o
processo de ensino-aprendizagem a partir de uma postura investigativa da própria
prática, adotando um procedimento reflexivo. Desta feita, reconhecemos que para
formar alunos, respeitando seus conhecimentos, reflexões e mediar a ampliação de seus
conhecimentos a partir de um trabalho autônomo e investigativo é preciso formar
professores pesquisadores e reflexivos.
Compreendemos, considerando principalmente as mudanças referentes às
concepções de ensino-aprendizagem e às novas exigências do contexto historicossocial
atual, que a formação docente enfrenta grandes dilemas e desafios. Corroboramos as
ideias de Nóvoa (2006) de que

a formação dos professores continua ainda hoje muito prisioneira de
modelos tradicionais, de modelos teóricos muito formais, que dão
pouca importância à prática e à sua reflexão. Este é um enorme
desafio para a profissão, se quisermos aprender a fazer de outro modo.
(NÓVOA, 2006, s/p.)

Outro modo, neste caso, se refere a achar um caminho que tome a aprendizagem
como foco e centro das ações. Sendo necessário para isso considerar não somente os
alunos, mas todos os sujeitos envolvidos no processo educacional, assim como suas
subjetividades, seus contextos e relações sociais. Essencial considerar também os
conhecimentos que precisam ser aprendidos e, portanto, ensinados (NÓVOA, 2006).
Numa linha de continuidade às discussões quanto a formação do professor,
tomamos como respaldo a análise que Gatti e Barreto (2009) fazem sobre os cursos de
licenciatura. Nessa, constatam, a partir das ementas dos cursos, a predominância de
enfoques que buscam fundamentar os conhecimentos de diversas áreas, mas que pouco
contemplam seus desdobramentos em termos das práticas educacionais. Esse aspecto
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revela maior preocupação com o porquê ensinar, ficando em segundo plano o quê e
como ensinar.
Este fato se desdobra em um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática em
favor dos tratamentos mais teóricos, de fundamentos, política e contextualização,
ficando a escola, enquanto instituição social e de ensino, quase ausente nas ementas.
Situação que leva a crer na existência de uma formação de caráter mais abstrato e pouco
integrado ao contexto concreto de atuação docente (GATTI; BARRETO, 2009; GATTI,
2010ii).
Assim, a articulação que se estabelece entre teoria e prática nos cursos de
formação de professores é colocada em xeque. Para Nóvoa (2009), o equilíbrio se faz
necessário, na medida em que “não se trata de adotar uma qualquer deriva praticista e,
muito menos, de acolher as tendências anti-intelectuais na formação de professores”
(p.4). Saviani (2009), com o entendimento de que a instituição formadora deve
assegurar ao futuro professor tanto o domínio dos conteúdos de conhecimento como a
preparação pedagógico-didática, expressa tal missão como um dilema. Assim, destacase na formação de professores uma lacuna no que condiz à relação teoria-prática, como
um aspecto que desafia os formadores no campo da Educação.
Teoricamente, o estágio curricular supervisionado é reconhecido como o elo que
ligaria a universidade à escola, a teoria à prática e a formação ao trabalho. Entretanto,
em grande maioria, a sua organização e proposição, de acordo com pesquisas realizadas
sobre o tema (CARDOZO, 2003; ALBUQUERQUE, 2007; PIRES, 2011), ainda se
fazem parecendo ignorar a complexidade do processo pedagógico.
Frente ao exposto, observa-se que a formação inicial docente ainda não
consegue aliar a mediação da construção dos conceitos teóricos e pedagógicos com a
prática da docência, o que leva muitos recém-formados a sentirem-se à deriva quando
chegam às salas de aula para lecionar e descobrem que não aprenderam a dar aulas, não
aprenderam a ensinar, justamente o que foram procurar ao ingressar em seus cursos de
licenciatura, como a Pedagogia. Gauthier afirma em seu livro, “Ensino Explícito e
Desempenho dos Alunos”, que na universidade ensinavam-lhes muitas coisas, mas
nunca aquilo que o tinha feito decidir estar ali: aprender a ensinar (GAUTHIER, 2014,
p.19).
No caso mais específico da formação do professor alfabetizador, tendo em vista
que muitos cursos de Pedagogia não têm uma disciplina específica de alfabetização e
estágio em alfabetização e os que têm são representados por uma carga horária mínima,
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a situação torna-se ainda mais complicada. Como formar alfabetizadores em um curso
de Pedagogia que tem a difícil tarefa de formar em quatro anos um profissional
“multifuncional”, capaz de atuar em espaços escolares e não escolares, dar conta de
ensinar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento a alunos da Educação Infantil ao
quinto ano do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e
organizações não governamentais (ONG’s)?
Frente a isso, compreende-se o fato de muitos pedagogos recusarem a tarefa de
alfabetizar e relatarem a dificuldade em fazê-lo, ou mesmo não saberem como fazê-lo.
Compreende-se também a busca por cursos de formação continuada em alfabetização,
bem como relatos, durante tais formações, de professores que não aprenderam conceitos
básicos para o ensino da leitura e da escrita em sua formação inicial.
Tais reflexões e constatações em relação a formação inicial de professores,
associada à responsabilidade com a formação docente assumida enquanto professoras
do C.A. João XXIII justifica a elaboração e o comprometimento com o projeto de TP,
assim como nosso envolvimento e dedicação com o ensino e a aprendizagem da leitura
e da escrita justifica a elaboração de um TP voltado para essa temática.
De acordo com os documentos que regem o TP, no âmbito da UFJF, este tem
como características específicas e objetivo norteador,

permitir o aperfeiçoamento profissional dos alunos de ensino médio
profissionalizante e de graduação da UFJF, em áreas de específico
interesse e compatíveis com a habilitação cursada. Este
aperfeiçoamento se dá com a participação do aluno em projetos
acadêmicos de ensino, no âmbito da UFJF, em regime de 12 horas
semanais de atividades. A orientação deste treinamento profissional é
feita por um professor ou profissional da área. (PROGRAD/UFJF,
2008)

Tendo em vista essa possibilidade, que vai ao encontro dos objetivos do próprio
colégio no que se refere à formação de professores e vislumbrando um cenário
favorável à essa formação no campo da alfabetização e letramento, área de muitos
desafios na educação brasileira, foi então organizado um projeto de TP nessa área, tendo
como campo de atuação o 1º ano do Ensino Fundamental.
Esse projeto, nomeado “Projeto de Treinamento Profissional no 1º ano do João
XXIII: observação e interação” se destina a graduandos dos cursos de Pedagogia e
Letras da UFJF. Anualmente é encaminhado à Pro-Reitoria de Graduação da UFJF e
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aberto edital para seleção dos bolsistas, que acontece por meio de entrevista e avaliação
do histórico acadêmico. Finalizada a parte burocrática, os bolsistas são recebidos no
colégio pelos professores coordenadores do projeto em uma primeira reunião, na qual se
inicia o diálogo formativo com o objetivo de tratar dos pormenores do trabalho a ser
desenvolvido. Como temos quatro turmas que atendem aos alunos do 1º ano, temos
também o número de quatro bolsistas. Cada bolsista faz sua intervenção em uma turma,
visto que, com base em nossa proposta de alfabetizar letrando a partir de uma
perspectivasociointeracionista, acreditamos que os educandos em fase inicial da
construção da leitura e escrita, necessitam de uma intervenção mais individualizada para
terem garantido seu direito à aprendizagem.
Delineamos como objetivos gerais desse projeto: i) oportunizar ao futuro
profissional o contato com uma perspectivasociointeracionista do processo de ensinoaprendizagem da linguagem no ensino básico; ii) ser espaço de aperfeiçoamento na
formação inicial de professores como profissionais reflexivos, contribuindo para a
qualidade de sua formação acadêmica; iii) reiterar o objetivo do C.A. João XXIII em
manter um ensino de qualidade para nossos alunos, dando ênfase à pesquisa e à
extensão, e sua importância enquanto agente multiplicador de novas perspectivas
metodológicas. A partir desses, estabelecemos objetivos específicos, a saber: i)
oportunizar ao bolsista o contato com situações individuais de ensino-aprendizagem,
numa perspectivasociointeracionista de ensino da língua materna; ii) oportunizar ao
bolsista a compreensão e a intervenção nos processos envolvidos na construção da
escrita e da leitura; iii) possibilitar ao bolsista perceber a importância do uso da
diversidade textual a serviço do conhecimento letrado do aluno; iv) permitir ao bolsista
a participação na busca e planejamento de atividades realmente significativas e
relevantes para o desenvolvimento dos aprendizes; v) possibilitar o atendimento mais
individualizado aos alfabetizandos em direção a equidade; vi) possibilitar ao professor
regente contra palavras em relação ao seu trabalho.
De acordo com os objetivos delineados e necessidades observadas pelos
professores responsáveis, estão previstas as seguintes atividades: i) acompanhamento e
auxílio ao professor nas atividades realizadas em sala; ii) atendimento individual a
alunos que apresentam dúvidas e dificuldades durante o processo ensino-aprendizagem;
iii) encontros semanais, extraclasse, com os professores para elaboração e planejamento
de atividades, avaliação dos progressos dos alunos; iv) confecção de materiais a serem
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trabalhados com/pelos alunos; v) participação nas atividades desenvolvidas com os
alunos dentro e fora de sala de aula.
Como é possível inferir, o bolsista participa ativamente de todo o processo de
ensino- aprendizagem das crianças sob supervisão e diálogo constante com o professor,
tendo em vista o aprimoramento do processo como um todo. Nos excertos seguintes, as
bolsistas Taís e Amanda evidenciam diferentes aspectos desse processo de formação:

Foi como bolsista, acompanhando as atividades com uma professora,
que aprendi a rotina de uma sala de aula, aprendi muito trocando
ideias e tirando dúvidas com a professora. Participei de reunião com
os pais e a professora, o que me possibilitou aprender como conduzir
uma reunião de pais, aprendi como lidar com as crianças e também
sobre os conteúdos trabalhados no primeiro ano. (Taís)

Foi-me propiciado, com a bolsa de TP, a oportunidade de aplicar meus
conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional, o que
criou a possibilidade do exercício de habilidades apenas vistas, até
então, no campo teórico. [...] Além das boas experiências adquiridas
este projeto me proporcionou a oportunidade de reafirmar minha
escolha profissional e me fez perceber que estou no caminho certo
para me tornar uma profissional realizada. A satisfação que tenho ao
perceber que contribui um pouco no aprendizado de cada aluno é algo
que me faz muito bem (Amanda)

Os benefícios alcançam todos os sujeitos protagonistas envolvidos: alunos,
professores e bolsistas. Os alunos podem contar com mais um elemento mediador para
atender às suas necessidades e se tornarem sujeitos observados pelos bolsistas,
oferecendo elementos para a reflexão destes. O professor tem sua visão ampliada pelo
diálogo estabelecido com esse sujeito que observa o processo por outro prisma e, ao
apresentar suas dúvidas e considerações, possibilita a intensificação de um processo
reflexivo pelo professor em relação a prática pedagógica desenvolvida. Assim como tem
a oportunidade de contribuir para a formação do graduando e propiciar o fortalecimento
de boas práticas ao compartilhar sua experiência docente. O bolsista encontra um campo
propício para experienciar o elo entre as teorias do desenvolvimento e da linguagem
estudadas na Universidade, seus sentidos e significados bem como suas aplicações na
prática pedagógica. Acreditamos que essa seja uma contribuição fundamental para o
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graduando que trabalha como bolsista no projeto em foco. Nas palavras das bolsistas
Letícia e Paola:

Cada dia foi fundamental para ampliar e aprofundar os conhecimentos
adquiridos na Universidade. O dia a dia com as crianças, a elaboração
de atividades específicas para a realidade de cada aluno, a participação
em trabalhos que visavam acompanhar os processos de cada criança, a
possibilidade de estar presente em reuniões de pais, tudo isso foi
muito importante para minha formação profissional. [...] Tudo o que
sei sobre o processo de alfabetização atribuo às vivências que tive
durante o projeto de TP no C.A.João XXIII. (Letícia)

Agora que atuo como docente em sala de aula no Ensino Fundamental
I, tenho mais confiança para agir e muitas ideias para colocar em
prática, que foram vivenciadas nesse período em que era bolsista. [...]
É uma experiência muito válida, que todos em formação deveriam
vivenciar. Aprender sobre a prática, estando na prática é experienciar
situações reais do cotidiano, que curso de graduação nenhum ensina.
(Paola)

Somado a isso, o contato do bolsista com um público proveniente de múltiplas
realidades econômicas e sociais, que ingressa no colégio por meio de sorteio público,
proporciona, também, uma experiência ímpar em sua formação inicial.

4. Considerações finais
Como apresentado ao longo deste texto, o estágio curricular supervisionado não
tem conseguido se estabelecer como elo entre a universidade à escola, a teoria à prática
e a formação ao trabalho. Embora essa atividade também faça parte dos objetivos de
atuação dos Colégios de Aplicação e embora o C.A. João XXIII esteja investindo
diuturnamente em formas de torná-lo mais efetivo dentro da instituição, não cabe
somente a esta, pois depende de outros múltiplos fatores já apresentados e discutidos em
inúmeros trabalhos, como os mencionados aqui (NÓVOA, 2006; GATTI; BARRETO,
2009; GATTI, 2010; CARDOZO, 2003; ALBUQUERQUE, 2007; PIRES, 2011).
Desta feita, o “Projeto de Treinamento Profissional no 1º ano do João XXIII:
observação e interação” vislumbra a possibilidade de funcionar como este elo, de ser um
elemento significativo que possibilite diminuir o fosso existente na relação teoria e
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prática que tanto nos desafia. Buscamos assim, como Nóvoa (2006) menciona, fazer de
outro modo.
Foi possível perceber, a partir de observações cotidianas, avaliação dialógica e
contínua e de entrevistas realizadas com bolsistas que integraram este projeto, que
temos alcançado com êxito os objetivos delineados. Na verdade, ao analisar as
entrevistas, e os resultados alcançados com nossos alunos no que concerne ao seu
processo de aprendizagem, podemos dizer que temos ido além dos objetivos propostos.
Porém, está claro para nós que, embora o projeto apresentado tenha possibilitado
alcançar o que buscamos e até mesmo ir além do que planejamos, ele ainda não é o ideal
no que diz respeito a formação inicial docente, pois para sua concretização dependemos
da liberação de bolsas e o número destas ainda é reduzido em relação ao número de
licenciandos. Ou seja, reconhecemos que o que deveria ser um caminho possível em
direção a uma formação mais profícua para todos os futuros professores, ainda fica
destinado a poucos que participam dos editais e são selecionados. Entretanto,
desenvolvemos esse projeto certas de sua importância e efetivo reconhecimento para o
processo formativo daqueles que têm a oportunidade de vivenciar essa experiência de
TP no C.A. João XXIII/UFJF.
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O TRABALHO E A FORMAÇÃO DOCENTE: BOAS PRÁTICAS, DESAFIOS E
REVELAÇÕES
Jane do Carmo Machado (Coordenadora) - Universidade Federal Fluminense Universidade Católica de Petrópolis - Prefeitura Municipal de Petrópolis
Deniele Pereira Batista - Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF - Universidade
Católica de Petrópolis

Resumo
Este texto está estruturado a partir da reflexão sobre duas pesquisas realizadas com
professores, e também orientadoras pedagógicas, que atuam na educação básica. Ambas
as pesquisas situam-se no campo da formação de professores e tomam o “chão da
escola” como seu locus privilegiado e os professores como seus sujeitos centrais. A
pesquisa de Batista, ainda em andamento, mostra que a relação entre experiência e
prática revela-se em caminho profícuo para uma compreensão da dinâmica correlata à
construção de saberes docentes pelas professoras dos anos iniciais do ensino
fundamental: o que, de tudo o que é vivenciado no exercício da docência lhes tocou e
marcou a ponto de sofrerem alguma mudança em sua condição docente? Na pesquisa
concluída de Machado (2015), os potenciais e os desafios da formação continuada de
professores realizada no trabalho, tendo o trabalho docente como principal conteúdo
formativo, são apresentados a partir da própria experiência vivida por esses sujeitos que
atuam na educação básica. Os resultados, tanto parciais como finais dessas pesquisas,
levam a inferir que os professores reconhecem e validam as contribuições da própria
experiência por eles vivida e da partilha com os pares na construção de saberes docentes
para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e para o seu desenvolvimento
profissional.
Palavras-chave: Experiência. Prática. Formação continuada.
1. Introdução
A formação continuada centrada na escola tem-se tornado um tema recorrente e
complexo já que envolve não só a mudança de paradigma por parte dos sujeitos
envolvidos, como também a proposição de políticas públicas que possam viabilizar a
implementação de ações capazes de responder às demandas referentes a essa formação.
No tocante à legitimação dessa formação no local de trabalho dos professores,
podem ser evidenciados potenciais, fragilidades e também resistências, quer em relação
ao sujeito considerado formador, às condições de realização dos encontros, à qualidade
da reflexão, às possibilidades de estudo, à relação com a prática pedagógica, dentre
outras questões. É importante ainda destacar que a qualidade e o impacto dessa
formação para o enriquecimento da prática pedagógica e também para o
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desenvolvimento profissional dos professores encontram-se estreitamente ligados ao
modo como é concebida e à forma como os participantes conseguem se envolver com a
proposta (MACHADO, 2015).
Diversas questões surgem ao pensar a formação de professores centrada na
escola: Até que ponto a formação centrada na escola pode promover uma aproximação
maior com as questões implicadas no cotidiano da atividade docente? É possível pensar
no trabalho como principal conteúdo de formação? Quem é o profissional responsável
por dinamizar esta formação? Quais os conteúdos de formação e quem os indica?As
experiências vividas são consideradas segundo uma perspectiva de aprendizagem? É
possível assumir uma prática reflexiva nos momentos destinados à formação continuada
e em serviçoiii? As respostas a essas questões podem corroborar com a manutenção dos
desafios ou intensificar mudanças e transformações na prática.
Nessa linha, é preciso levantar também a seguinte questão: se a formação
realizada na universidade ocupa um lugar central na formaçãode professores,
especialmente inicial, reconhecida e chancelada pela sociedade e pelos próprios
profissionais, o que a formação no espaço de trabalho tem a agregar a esse processo
formativo?
Ainda que todas as questões relativas ao tema mereçam ser tratadas, devido à
finalidade deste artigo, esta última questão é apresentada como orientadora da
discussão, tendo como referência os dados de duas pesquisas: Machado (2015)ive
Batistav, que abordam a questão a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos.
Com a pesquisa de Machado (2015), realizada na rede municipal de ensino de
Petrópolis, RJ, sobre a experiência de formação vivida por professores e orientadoras
pedagógicasvi que atuam na educação básica, foi possível inferir, a partir das alocuções
que integram os dados empíricos, que essa formação continuada centrada na escola,
tendo o trabalho docente como principal conteúdo, ocupa um lugar de destaque para a
melhoria desse mesmo trabalho, necessitando ser retomada, pois, apresenta aspectos
referentes às condições de trabalho dos professores, à natureza da reflexão, ao papel do
orientador pedagógico como principal dinamizador, à partilha de experiências, aos
conteúdos tratados, dentre outros. A pesquisa de Batista, cujo foco são as experiências
de professoras dos anos iniciais do ensino fundamental em suas práticas pedagógicas,
ainda que de forma preliminar, aponta a prática como espaço-tempo de aprendizagens
docentes, que enseja experiências de alto valor formativo.
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Assim, dentro do campo de investigação sobre a formação de professores, inicial
e continuada, considera-se relevante colocar no centro da discussão pesquisas que
tragam a voz dos envolvidos nesses processos de formação, já que são os principais
responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem que está relacionado aos processos
formativos de cada professor. É, nessa perspectiva, portanto, que o presente artigo se
situa.

2. A prática como instância que enseja experiências formativas
Em conformidade com a lógica cujo foco são os professores e seus
conhecimentos e saberes, progride-se no entendimento de um modelo de formação
docente no qual a prática seja considerada como instância de formação e de produção de
saberes docentes. Estudos apontam para a importância da prática no processo de
aprendizagem docente, supondo que boa parte daquilo que o professor precisa aprender
pode se efetivar a partir das possíveis mobilizações de saberes que a prática pode
suscitar (TARDIF, LESSARD, LAHAYE, 1991; TARDIF, 2000; NÓVOA, 1992;
ZEICHNER, 1992, 2010; ZABALZA,2011).
Com o objetivo de compreender os meandros da prática do professor que atua
nos anos iniciais do ensino fundamental, a pesquisa de Batista adentra nessa categoria
pelos “bastidores” revelados por seus próprios atores. Os procedimentos de coleta,
análise e interpretação de dados desta pesquisa buscam uma aproximação com os
princípios da “entrevista compreensiva” (KAUFMANN, 2013). Até o momento, foram
feitas onze entrevistas. Importa registrar que sua base empírica está ancorada na
prática/experiência de mulheres profissionais. Portanto, a referência que se faz aos seus
sujeitos é “professoras”.
Ainda que parcialmente, o estudo aponta para alguns resultados, dentre os
quais, apenas uma das três categorias de análise será aqui abordada: “A prática como
instância que enseja experiências”. Nessa categoria, busca-se, a partir das entrevistas,
elementos relacionados ao movimento feito pelas professoras dos anos iniciais em seus
processos de construção de saberes sobre a docência que se dão em suas práticas.
Iniciamos este percurso mostrando o valor que as professoras vii atribuem à
prática que exercem no “chão da escola” como parte importante de suas
profissionalidades:
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Eu aprendi tudo na escola, a verdade é essa, eu aprendi tudo o que sei
na escola. Eu comecei com a EJA e como trabalhei com adultos e
jovens eu tive um aprendizado muito grande, porque eles tinham
muita vivência. E cada dia era um aprendizado diferente, a gente ia
mudando, adaptando. (Profa. Lírio)
A prática me ensina a ser professor. Porque você é teórico só
estudando. Você pode até não ser um professor muito bom, mas se
você for um prático, você vai ser um professor. O professor que é
prático consegue ser um bom professor. Agora, só o teórico sem a
prática, não consegue ser um bom professor; ele escuta e lê muito
sobre diversidade (diversidade do negro, do homossexual, políticas de
gênero), mas na hora que ele bate na escola, não sabe lidar. (Profa.
Dália)
No dia a dia da escola nós temos momentos que proporcionam essa
reflexão, reflexão que vai se tornar ação,vai fazer esse movimento em
nós, na nossa prática e muitas vezes no outro. Eu acho que são essas
reflexões que têm me permitido mudar a minha prática. (Profa.
Camélia)
Eu não seria metade do que sou, nem como pessoa humana, se não
tivesse essas vivências que eu tive, essas emoções, o que os alunos
trazem para mim. (Profa. Eufrásia)

A partir dessas alocuções, infere-se que as professoras reconhecem a prática
como espaço-tempo de aprendizagens docentes. Desse modo, épossível extrair da
prática as seguintes características: 1) mutabilidade, pois convida o professor a rever
constantemente a sua prática (professora Lírio); 2) pragmatismo, porque o professor
aprende a ensinar e/ou a aprender a partir dos atos por ele praticados (professora Dália);
3) provocação, pois suscita no professor a necessidade de refletir nas ou sobre as suas
ações (professora Camélia); 4) edificação, porque as vivências proporcionadas elevam o
potencial humano e profissional do professor (professora Eufrásia). A imagem que se
pode depreender desse quadro é a de superação da “pedagogia da certeza” (JAPIASSU,
1983), pela clareza com a qual as professoras expressam a impossibilidade de o
professor alimentar a ilusão do porto seguro, das evidências enganosas e da quimera das
teorias certas. Ao contrário disso, alertam para a necessidade de pautar suas práticas na
“pedagogia da incerteza” (JAPIASSU, 1983), pois é no enfrentamento das incertezas
que conseguem legitimar, cotidianamente, tudo aquilo que aprendem com e na prática.
As professoras reconhecem a fertilidade da prática pedagógica para a
construção de saberes, uma vez que essa instância funciona como provocação para
aprendizagens essenciais à docência, contudo, confirmam também que não basta ao
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docente estar desenvolvendo uma prática concreta na escola para que o seu processo
formativo seja ativado. Decerto, diante de questões que emergem na escola e na sala de
aula, faz-se necessário adotar uma postura de inquietude, de “deixar-se provocar”, a fim
de identificar problemas e mobilizar saberes para tentar resolvê-los (NÓVOA, 1992;
CANDAU, 1997). A professora Jacinta é categórica: “Uma professora que não está
nem aí para a sala de aula, nunca vai ter resposta para aquelas questões porque ela
não está buscando resposta para elas”.
No processo de busca por formação, as estratégias mobilizadas pelas
professoras tendem a valorizar aquilo que apresenta potencial para lhes fornecer saberes
práticos, isto é, passíveis de serem aplicados em sala de aula. Esse “achado” remete à
ideia de “hierarquização dos saberes docentes” (TARDIF, 2011), ao valor atribuído por
professores da educação básica aos saberes, hierarquizando-os em função de sua
utilidade no ensino: “Quanto menos utilizável no trabalho é um saber, menos valor
profissional parece ter. Nessa ótica, os saberes oriundos da experiência de trabalho
cotidiana parecem constituir o alicerce da prática e da competência profissionais”
(TARDIF, 2011, p. 21).
A preferência por estratégias que foquem no trabalho que desenvolvem na
escola não significa que as professoras recusem os estudos e as teorias; pelo contrário,
demonstram interesse em estabelecer relações entre as suas práticas e as teorias a elas
subjacentes, num movimento de busca pela práxis docente. Essa demonstração vem
acompanhada de certa autonomia e destreza, o que permite às professoras fazerem as
suas “seleções”. De fato, elas atribuem forte valorização ao saber prático que lhes
fornece a sabedoria para lidar com as questões do dia a dia da escola, tecem elogios ao
saber teórico imprescindível para “dar vida” às práticas, mas apontam para as
dificuldades da práxis. As professoras têm um feeling que lhes permite eleger
determinadas teorias, como nos mostra Verbena:
Para a prática dentro de sala de aula é essencial que a gente tenha
conhecimento teórico; e o que fazemos com esse conhecimento
teórico? A gente faz uma análise e isso vai sendo consolidado aos
poucos dentro do que acreditamos ou não. Não adianta uma teoria ser
muito bacana, envolver vários elementos, se eu não me toco com ela,
eu não consigo levá-la para o chão da sala.
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Nota-se que a apropriação ou não de determinada teoria pela professora tem
relação com o seu sistema de valores, funcionando como uma espécie de catalisador.
Assim, no momento em que realizam a filtragem de teorias, priorizam aquelas que
aderem às suas práticas; teorias que, consequentemente, vão gerar identificação. Nesse
sentido, certo espontaneísmo transparece correlacionado ao movimento da professora
Verbena em selecionar teorias que possam auxiliar o seu trabalho. Sobre isso, o que se
pode constatar é a necessidade demonstrada pelas professoras em “justificar” e/ou
reconhecer práticas espontâneas por meio de suporte teórico, fazendo uma verdadeira
trança entre práticas e teorias.
O movimento desvelado pelas professoras, ancorado, sobretudo, na análise de
suas práticas a partir da atitude reflexiva, pode garantir, de acordo com Wittorski
(2014), não apenas a transformação das práticas em conhecimentos, mas também uma
aprendizagem sobre as regras que orientam suas ações. Com efeito, tal movimento
desencadeia experiências de alto valor formativo:
Eu já dei aula na zona rural e cismei de levar O Menino Maluquinho.
E não tinha o menor sentido para eles, mas eu achava tão linda a
história. Fiz uma roda de conversa e para eles não tinha a menor
importância, um quis bater no outro, ninguém prestou atenção. Fiquei
tão frustrada que acho que daquele momento em diante eu vi assim:
“Gente, não é o que toca para mim, tem que tocar para mim e para
eles”. Eu fui trabalhar receita, bula, veterinária, porque eles gostavam
de bicho, coisa que eu nem entendia, de carrapato, berne. E daquele
momento para cá eu acho que a minha prática teve um significado:
nenhum saber teórico me tocou tanto quanto o desinteresse deles.
(Profa. Camélia)
Eu estava na sala de aula vendo as crianças correrem com aquelas
coisas debaixo da mesa, uns cartões. Perguntei para a aluna: “O que
está acontecendo aí?”. Ela ficou enrubescida, pensou que eu ia tomar
dela, até que me deu. Eram uns cards. Aí eu falei: “Nossa, que gente
bonita! O que é isso?”. Aí ela falou: “Professora, você não conhece a
Saga Crepúsculo? Que isso, professora! A senhora está jurássica.”.
Olha, aquilo me caiu de um jeito. No dia seguinte, ela chegou com um
DVD e falou: “Aqui, professora, vou te apresentar a Saga
Crepúsculo”. Fui para casa e assim que deu coloquei o DVD e fui
assistir, porque foi uma coisa que me sacudiu. Aquilo foi uma
discussão em sala de aula fantástica. Eu consegui trazer aquela turma
para o cinema e pelo cinema. Eu trabalhei a linguagem
cinematográfica. Dali em diante eu tive oportunidade de trabalhar toda
essa linguagem em sala de aula. (Profa. Eufrásia)
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De maneira geral, as professoras demonstram a capacidade de se
sensibilizarem com as situações vivenciadas e de se amoldarem às mesmas, tempo em
que mobilizam inventividade e destreza para a realização do trabalho. É certo que essa
sensibilidade, afetada pela compreensão que têm sobre a função docente – fazer
aprender alguma coisa a alguém (ROLDÃO, 2007), foi decisiva para que buscassem a
“reinvenção” dos seus fazeres pedagógicos.
Lantheaume (2012), a partir de pesquisa etnográfica sobre dificuldades e
provas com as quais os professores se deparam no seu trabalho, suas consequências e
maneiras como as enfrentam e superam, constata que eles lançam mão de ajustes,
resistências, astúcias e estratégias outras que lhes permitam construir o sentido do
ofício, mas que também lhes possibilite manter a dignidade. Frente às dificuldades do
ofício docente, a autora aponta a resistência como uma modalidade que assume diversas
formas, dentre as quais a “adaptação criativa”. Essa adaptação “afeta todas as dimensões
do ofício: os saberes (escolha de temas intelectualmente ou pedagogicamente mais
interessantes); os dispositivos pedagógicos (classes, disciplinas) apropriados; as
relações profissionais” (LANTHEAUME, 2012, p. 377). É a astúcia do professor que
mobiliza a engenhosidade para que ele faça um bom trabalho, surgindo como uma
capacidade pessoal para encontrar soluções originais para problemas novos
(LANTHEAUME, 2012), tal como ocorre nos casos em tela em que as professoras
Caméliae Eufrásia vivem uma tensão produtiva relacionada à confrontação entre o seu
compromisso profissional associado a fazer alguém aprender alguma coisa (ROLDÃO,
2007) e a dinâmica de interação estabelecida com seus alunos (aqueles para os quais se
destina o compromisso do professor).
Como se vê, esse tipo de engenhosidade revela a capacidade do indivíduo de
fazer descobertas e criar novas estratégias, podendo a astúcia ser uma saída e frente às
dificuldades. As professoras Camélia e Eufrásia relataram os casos da turma da zona
rural e da “Saga Crepúsculo”, respectivamente, como experiências que até hoje as
tocam, pois foi algo que as surpreendeu, as comoveu, colocando em xeque antigas
certezas. Pararam, silenciaram-se e refletiram; agarraram-se ao que lhes tocou
(LARROSA, 2014), e assim modificaram e/ou melhoraram as suas práticas: “Hoje em
dia eu posso te garantir que minhas aulas são muito gostosas, meus alunos são muito
felizes. Eles riem, aqueles olhinhos brilhando. É muito gostoso de ver isso no dia a dia”
(professora Camélia). A professora Eufrásia, em certo sentido, comparte do sentimento:
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“Hoje, eu posso dizer que é um prazer dar aula para as minhas turmas de 5º ano. [...]
Fiquei satisfeita com a experiência do cinema e pensei: ‘Eu caminhei’”.
As experiências descritas pelas professoras Camélia e Eufrásia relacionam-se,
também, com a assertiva de Dewey de que uma experiência educativa subentende
mudança, e a mudança somente terá significação quando o sujeito refletir sobre as
consequências da mesma, percebendo relações e continuidades. Sobre isso, Dewey
(1975, p. 17) é elucidativo:
A experiência educativa é, pois, essa experiência inteligente, em que
participa o pensamento, através do qual se vêm a perceber relações e
continuidades antes não percebidas. [...] Todas as vezes que a
experiência for assim reflexiva, isto é, que atentarmos no antes e no
depois do seu processo, a aquisição de novos conhecimentos, ou
conhecimentos mais extensos do que antes, será um dos seus
resultados naturais.

Analisando as situações relatadas pelas professoras, sob a luz da concepção
deweyana, é possível afirmar que se trata de experiências formativas, uma vez que as
mesmas resultaram em saberes que permitiram a essas professoras criar novas
dinâmicas pedagógicas e interacionais com os seus alunos; dinâmicas que propiciaram o
envolvimento deles nas aulas e, por conseguinte, a aprendizagem. Importa esclarecer
que a expressão experiências formativas é utilizada no estudo para se referir a
experiências que resultam em saberes, em função da reflexão sobre aquilo que nos
acontece e sobre como nos afeta. Acresce-se a isso o importante apontamento emergido
do trabalho empírico: essas experiências podem ser assim qualificadas na medida em
que o sujeito nela implicado se deixa tocar (LARROSA, 2014) e as toma como
conteúdos legítimos de sua própria formação.

3. Os ateliês de formação centrados na escola: revelações sobre o potencial
formativo da prática
Na pesquisa de Machado (2015), a partir do material decorrente de entrevistas e
questionários com professores e orientadoras pedagógicas que atuam na educação
básica da rede de ensino de Petrópolis –RJ, como também de observação participante,
em que foram construídas algumas categorias de análise (BARDIN, 2013), constatou-se
que a formação continuada centrada na escola, planejada e dinamizada pelos próprios
envolvidos, faz com que, segundo suas próprias alocuções, possam se aproximar mais
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significativamente de sua prática vivida, tornando-a não objeto de reflexão estática, mas
sim, conteúdo que contribui para que possam pensar a prática seguinte tal como
defendido por Freire (2005).
Trazer a voz dos envolvidos nesse processo formativo possibilita uma
aproximação mais fecunda e significativa dos resultados decorrentes da referida
investigação. Assim, apresentam-se das entrevistas e questionários algumas alocuções,
organizadas em categorias de análise, que, embora, não tenham a intenção de responder
a todas as questões apresentadas no início deste artigo, dada a sua extensão, apontam
potenciais e desafios/fragilidades da referida proposta:
Sobre a natureza da reflexão
Sim, é o momento em que você tem pra refletir…, quando você coloca,
quando o outro se coloca você consegue, começa comparando:
''Espera aí, que é que eu faço?'', ''O que é que eu tô acertando?'', ''O
que é que eu tô errando?'', a gente, eu consigo, assim, ver as minhas
falhas e acertos na hora, no momento da conversa, na leitura de um
texto, na hora que o colega se coloca…, como ele faz aquilo, eu falo:
''Nossa.''. É você, é um momento pra você se criticar e se colocar,
refletir mesmo: ''Eu faço isso, mas isso não é bacana'' ou então ''Eu
faço isso e isso é legal.'', ''Aquilo que ele faz é legal.''. Vejo assim um
momento muito importante de avaliações nesses encontros…(Profa.
Adélia – Entrevista)

Sobre os conteúdos de formação
Procuramos pensar os encontros a partir das demandas existentes no
cotidiano escolar, com vistas a proporcionar ao grupo questões para
serem discutidas e analisadas, e que os motivem a buscar mais na sua
própria formação. (OP. 14ECB - Questionário)

Sobre a articulação da formação com a prática vivida
Eu acho que a questão da validade da formação está muito ligada ao
envolvimento que a gente consegue estabelecer durante o processo de
formação, nosso envolvimento, as trocas que a gente faz com os
colegas, o que a gente leva pra sala de aula. (Professora Paula –
Entrevista)

Sobre a partilha de experiências
É um momento de reflexão, de troca de conhecimentos, de
aprimoramento, fortalecimento para a caminhada escolar.
(Professora 17EZ - Questionário)
É válido para o aprimoramento das práticas pedagógicas e
planejamento coletivo dos professores. (Professora 20ECC Questionário)

Sobre a participação nos ateliês
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[…] têm aqueles professores que estão presentes ali, mas não se
manifestam, eu acredito que com esses professores não haja mudança
no processo de ensino e aprendizagem. A impressão que eu tenho é
que eles estão ali simplesmente pra cumprir uma mera formalidade.
(OP. Alda – Entrevista)
Nós já tivemos um grupo muito maior que vinha para a formação, o
encontro, contra a vontade, por obrigação mesmo, mas hoje a gente
tem assim 90% de pessoas que vêm, já vêm com essa cabeça mesmo:
''Vamos pra estudar, pra rever o que precisa ser revisto, pra trocar
experiências”. (OP. Joana – Entrevista)

Essas alocuções indicam potenciais e também fragilidades do processo de
formação centrado na escola e evidenciam que também os professores e as orientadoras
pedagógicas participantes dessa proposta estão tendo a oportunidade de refletir
coletivamente sobre suas práticas instituídas e a instituir a partir de uma dinâmica que
os fazem ir e vir da prática para a formação e da formação para a prática.
Quando tratada a natureza da reflexão, é possível pensar que os envolvidos
refletem sobre suas experiências de trabalho, fazendo com que cada experiência vivida
por si e pelos pares possa se interinfluenciar de modo a enriquecer seus próprios
processos de trabalho e de formação. Tal perspectiva aproxima-se de Alarcão (2001)
que defende a escola como uma organização capaz de refletir sobre si mesma e de
Imbernón (2009) que aponta que a formação permanente contribui para que os
professores possam desenvolver um trabalho colaborativo e, no coletivo, não fugir das
questões que desafiam o próprio trabalho docente e o desenvolvimento profissional dos
professores.
As categorias de análise aqui privilegiadas estão intimamente relacionadas, pois
tratam da formação e de sua articulação com o trabalho, no sentido de que os
professores e também as orientadoras pedagógicas reconhecem essa formação quando
são estabelecidas pontes com a prática por eles desenvolvida tanto individual como
coletivamente. Assim, apontam também que há profissionais que se mostram resistentes
em relação ao processo formativo, já que ainda não conseguiram estabelecer uma
relação significativa com a prática pedagógica por eles e pelos pares desenvolvida.

4. Considerações Finais
O movimento em que o professor “fabrica” ou “sofre” experiências em sua
prática pedagógica é potencialmente educativo para a sua formação na docência, pois os
saberes construídos a partir da reflexão sobre a experiência somam-se aos saberes que o
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professor já dispõe. Assim, a pesquisa de Batista (2016), ainda que parcialmente, mostra
que as experiências vividas pelas professoras certamente marcaram a sua forma de dar
aula, de conceber o processo de ensino e de aprendizagem, de se relacionar com os
alunos, trazendo, enfim, implicações em suas identidades docentes. Para cada uma, o
acontecimento foi retomado e refletido, o que proporcionou uma tomada de decisão que,
ao fim e ao cabo, resultou em algo novo incorporado à sua prática pedagógica. Acrescese a isso, as constatações da pesquisa de Machado (2015) que revelou que a formação
centrada na escola abre espaço para que os professores possam, dependendo da forma
como essa formação é organizada e de como os participantes conseguem, a partir dela
dialogar com seu trabalho docente, refletir sobre o já vivido e tomar decisões sobre o
futuro de suas práticas já instituídas e a instituir.
Assim, uma proposta de formação dessa envergadura em que se assume que os
professores são os principais protagonistas, envolvendo-se com todas as etapas inerentes
ao processo formativo, precisa ser viabilizada por políticas no âmbito micro e macro, de
modo a torná-la possível e significativa a partir do diálogo com a própria prática
docente vivida com vistas a enriquecê-la.

5. Referências
ALARCÃO, Isabel. Escola reflexiva e supervisão. Uma escola em desenvolvimento e
aprendizagem. In: ALARCÃO, Isabel. (Org.). Escola reflexiva e supervisão. uma escola
em desenvolvimento e aprendizagem. Porto, Portugal: Porto Editora, 2001. p.11-23.
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2013.
CANDAU, Vera Maria. Formação continuada de professores: tendências atuais. In:
CANDAU, Vera Maria (Org.). Magistério: construção cotidiana. Petrópolis, RJ: Vozes,
1997. p. 51-68.
DEWEY, John. Vida e educação. 9. ed. Tradução Anísio Teixeira. São Paulo:
Melhoramentos, 1975.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.31
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
IMBERNÓN, Francisco. Formação permanente do professorado: novas tendências.
São Paulo: Cortez, 2009.
JAPIASSU, Hilton. Pedagogia da incerteza. Rio de Janeiro: Imago, 1983.
KAUFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensiva: um guia para pesquisa de
campo. Petrópolis, RJ: Vozes; Maceió, AL: Edufal, 2013.

ISSN 2177-336X

9090

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

37

LANTHEAUME, Françoise. Professores e dificuldades do ofício: preservação e
reconstrução da dignidade profissional. Cadernos de Pesquisa, v. 42, n. 146, mai./ago.
2012.
MACHADO, Jane do Carmo. O potencial da memória exemplar para a formação
continuada e em serviço de professores.Trabalho de conclusão de estudos de Teoria da
Educação do Curso de Doutorado em Educação da Universidade Federal Fluminense.
Niterói, RJ: PPGEUFF, 2011.
MACHADO, Jane do Carmo. Ateliê de formação continuada e em serviço de
professores: desafios e possibilidades. 2015. 272f. Tese (Curso de Doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação. Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ,
2015.
MACHADO, Jane do Carmo; NEVES, Rui; RANGEL, Mary. Ateliês de formação e
universidade: a voz dos orientadores pedagógicos. Revista Lusófona de Educação, n.
28, p. 101-116. 2014.
NÓVOA, Antônio. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, Antônio.
(Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 15-33.
ROLDÃO, Maria do Céu. Função docente: natureza e construção do conhecimento
profissional. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 12, n.34. jan./abr. 2007.
TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude; LAHAYE, Louise. Os professores face ao
saber: esboço de uma problemática do saber docente. Teoria & Educação, Porto Alegre,
v. 1, n. 4, p. 215-233. 1991.
TARDIF, Maurice. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos
universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores
e suas conseqüências em relação à formação para o magistério. Revista Brasileira de
Educação, Rio de Janeiro, n. 13, p. 5-24. jan./fev./mar./abr.2000.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 12. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2011.
WITTORSKI, Richard. A contribuição da análise das práticas para a profissionalização
dos professores. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 44, n. 154, p. 894-911.out./dez.
2014.
ZABALZA, Miguel Ángel. El practicum en la formación universitaria: estado de la
cuestión. Revista de Educación, v. 354, p. 21-43. enero-abril. 2011.
ZEICHNER, Kenneth. Novos caminhos para o practicum: uma perspectiva para os anos
90. In: NÓVOA, Antônio (Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom
Quixote, 1992. p. 115-138.

ISSN 2177-336X

9091

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

38
ZEICHNER, Kenneth. Repensando as conexões entre a formação na universidade e as
experiências de campo na formação de professores em faculdades e universidades.
Revista Educação, Santa Maria, v. 35, n. 3, p. 479-504. set./dez. 2010.
i

Os depoimentos que constam nesse texto são identificados com os nomes reais dos bolsistas
entrevistados que, ao serem consultados, preferiram não serem citados a partir de nomes
fictícios. São elas: Amanda Possato Itaborahy, Letícia Cristina Pereira, Paôla Silva Gomes e Taís
Pulinho Ramos.
ii
Neste artigo, Gatti (2010) aborda o tema formação de professores no Brasil sob quatro aspectos,
dentre os quais três são tratados a partir de pesquisas anteriores, realizadas nos anos 2008 e
2009.O estágio sempre esteve presente com denominações variadas nos currículos dos cursos
(PIMENTA, LIMA, 2011). Faz-se a opção, neste estudo, pela predominância da denominação
“estágio curricular supervisionado”, porquanto ser esta a denominação utilizada nos documentos
oficiais que regulamentam essa prática.

iii

O conectivo “e” foi acrescentado por se considerar que reforça a ideia de que essa formação
possa ser realizada e inserida como integrante do próprio cotidiano do trabalho docente.
iv
Pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal Fluminense a partir da Tese de Doutorado intitulada “Ateliês de formação
continuada e em serviço de professores: desafios e possibilidades”.
v
Esta pesquisa, de caráter qualitativo, está sendo desenvolvida pela doutoranda Deniele Pereira
Batista no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Petrópolis,
sob o título provisório “Experiência e prática no processo de construção de saberes sobre a
docência”.
vi
Terminologia usada na rede municipal de ensino de Petrópolis, RJ, até 2011, quando foi
substituída pelo termo orientador escolar. Entretanto, durante a recolha de dados deste estudo, os
investigados privilegiaram a terminologia anterior, o que nos levou a manter tal opção. O
profissional que desempenha tal função recebe diferentes denominações dependendo da opção
feita pelos diversos estudiosos: coordenador pedagógico, professor orientador e supervisor.
vii
As professoras entrevistadas foram identificadas por nomes de flores (preservando-se a letra
inicial de seus nomes reais).

ISSN 2177-336X

9092

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

TRABALHO, FORMAÇÃO E CONDIÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO
BÁSICA E SUPERIOR: ANALISANDO PESQUISAS E EXPERIÊNCIAS

Este painel tem como eixo o trabalho docente buscando reunir diferentes contextos e
perspectivas de análise do trabalho, da formação e das condições objetivas do exercício
profissional da docência com foco na realidade do Distrito Federal. Desta forma,
apresenta dois trabalhos que discutem a docência na Educação Profissional Técnica e
Tecnológica (EPT) como modalidade da educação básica e superior e um terceiro que
analisa o contexto da educação básica regular, mas, especificamente, a condição do
professor que ingressa na carreira docente. As pesquisas partem, então, do pressuposto
de que a formação e o trabalho constituem uma unidade e que a sua análise precisa
considerar as múltiplas determinações imbricadas na educação como prática social.
Assim, o primeiro estudo levanta elementos em teses e dissertações buscando identificar
sobre quais perspectivas da produção acadêmica a respeito da docência e a constituição
de seu trabalho e profissionalidade podem ser apontadas para o trabalho e a formação
docente na EPT no contexto de expansão da Educação Profissional após a lei que
institui Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) a
partir do ano de 2008. Desse mesmo cenário o segundo trabalho analisa a
particularidade do trabalho docente na verticalização – a integração da educação básica
ao nível superior com o mesmo corpo docente a partir de uma otimização de recursos –
no Instituto Federal de Brasília. Por fim, o terceiro trabalho tem como objeto o
professor iniciante na Secretaria de Educação do Distrito Federal destacando as
mediações e contradições para a resistência e desistência da carreira docente
problematizando a realidade objetiva de se iniciar a carreira sob determinadas condições
concretas de trabalho.
Palavras-chave: Trabalho Docente. Formação De Professores. Educação Básica e
Superior.
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TRABALHO DOCENTE NA VERTICALIZAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL
DE BRASÍLIA
Blenda Cavalcante de Oliveira
Professora do Instituto Federal de Brasília - IFB
blenda.oliveira@ifb.edu.br
Resumo: Este trabalho analisa a particularidade do trabalho docente na verticalização
dos Institutos Federais (IFs) a partir das determinações específicas da educação
profissional e tecnológica (EPT), na totalidade de uma política pública educacional
brasileira, que se insere no sistema do capital com suas contradições e mediações. Na
busca pela compreensão da realidade, que se entende como contraditória e em
permanente transformação, realizamos análise documental a partir da legislação
educacional voltada para a EPT e de documentos oficiais emitidos pelo Ministério da
Educação (MEC) e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e pelo
próprio Instituto Federal de Brasília (IFB), que subsidiaram os achados sobre o trabalho
docente no IFB. Nossas descobertas indicam que a expansão acelerada da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) enquanto política
pública, ao mesmo tempo em que levou o ensino técnico de nível médio e superior para
regiões menos favorecidas do país, o fez sem as devidas condições, pois a infraestrutura
dos IFs tem se mostrado insuficiente para cumprir as exigências que são propostas às
instituições. A característica de verticalização dos IFs – que significa a integração da
educação básica ao nível superior com o mesmo corpo docente a partir de uma
otimização de recursos – tem impelido à flexibilização e polivalência docente. O perfil
do professor polivalente, que dá conta de todas as demandas da instituição, está
submetido a um excessivo número de aulas, leva à intensificação do trabalho,
dificultando a realização da tríade ensino, pesquisa e extensão, revelando dados
indicativos alarmantes sobre a condição de trabalho docente nos IFs.
Palavras-chave: Verticalização. Trabalho Docente. Instituto Federal de Brasília.
INTRODUÇÃO
A partir de 2008, observa-se uma alteração e expansão da Educação
Profissional e Tecnológica (EPT) em todo o país apoiada na transformação das antigas
Escolas Técnicas Federais. Essas escolas, a exemplo dos Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFET), escolas agrotécnicas e escolas vinculadas a universidades, em
sua maioria deixaram de existir para se transformarem em Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, também conhecidos somente como Institutos Federais
(IFs). Essa transformação significou a expansão acelerada da educação profissional,
uma vez que em pouco tempo as escolas técnicas federais, muitas delas centenárias,
tiveram a sua estrutura administrativa reorganizada, transformadas em IFs e novas
unidades descentralizadas, chamadas de campus, foram criadas em todos os estados
brasileiros, contemplando regiões onde antes não havia educação profissional pública
federal. Todas essas mudanças foram resultado de um processo político, histórico e

ISSN 2177-336X

9094

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

social, culminado na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), conhecida como
Rede Federal, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Conforme a referida lei de criação dos IFs, na Seção II que trata das finalidades e
características dos Institutos Federais, em seu Artigo 6º, destacamos o inciso “III promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os
recursos de gestão” (BRASIL, 2008). Assim, verticalização é uma característica dos IFs
que possibilitaria a otimização dos seus recursos, inclusive humanos. O conceito de
otimização pode ser encontrado no dicionário da língua portuguesa, significando tornar
ótimo. “Ótimo” é o adjetivo superlativo absoluto sintético de “bom”, ou seja, o melhor
possível. Na biologia significa o ponto onde se obtém melhor resposta a um estímulo ou
conjunto de condições de meio que sejam as mais favoráveis à realização de diversas
funções, ou seja, obter o melhor desempenho possível de um sistema, segundo critérios
de funcionamento previamente definidos. No caso dos IFs, o conceito de otimização foi
aplicado à educação, no qual os critérios de desempenho são a realização dos seus
múltiplos objetivos, finalidades e características, em conformidade com a sua lei de
criação.
Por essa característica de verticalização, os professores dos Institutos Federais
defrontam-se em seu trabalho com as distintas especificidades que envolvem o ensino
na educação básica, na educação superior e tecnológica, além do desenvolvimento de
atividades de pesquisa e extensão. Essas são características da verticalização, que por
um lado oferece aos estudantes dos IFs a possibilidade de traçar um itinerário formativo
que vai da educação básica ao nível superior e por outro leva o corpo docente a realizar
ensino, pesquisa e extensão em diferentes níveis e modalidades de ensino
simultaneamente. Compreender o trabalho do professor no contexto dessa nova
institucionalidade é apreender as totalidades que envolvem as características próprias do
trabalho docente, a historicidade e a política de expansão da educação profissional que
resultou na reorganização de antigas escolas federais, na criação dessas recentes
instituições educacionais e os encadeamentos resultantes da verticalização no trabalho
dos professores e professoras que atuam no ensino profissional.
Com essa intenção, esta pesquisa teve como objetivo analisar o trabalho
docente no contexto da verticalização do ensino no Instituto Federal de Brasília (IFB).
Realizamos análise documental a partir da legislação educacional voltada para a EPT e
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de documentos oficiais emitidos pelo Ministério da Educação (MEC) e Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e pelo próprio Instituto Federal de
Brasília (IFB) que subsidiaram os achados sobre o trabalho docente no IFB.

O TRABALHO
Na produção da vida material, o trabalho é categoria fundante do ser social. O
homem, ao nascer, carrega consigo o patrimônio genético da espécie, mas é por meio do
trabalho que se humaniza. A categoria do trabalho, para Marx é o que diferencia o ser
humano do reino animal, pois distinto do animal, que apenas adapta-se à natureza, o ser
humano por meio da sua ação consciente, transforma o meio natural em seu benefício.
O trabalho tem, “portanto, [...] uma intenção ontologicamente voltada para o processo
de humanização do homem em seu sentido amplo” (ANTUNES, 1999, p. 142). O
trabalho é então, componente fundante da sociabilidade humana.
O trabalho, enquanto gênese do ser social existe para responder a situações
concretas das necessidades do ser humano e, de acordo com o momento social, o
trabalho tem diferentes significados e, sendo determinado, “assume formas históricas
específicas nos diferentes modos de produção da existência humana” (FRIGOTTO,
2009). No sistema de produção capitalista, no qual os homens se dividem em detentores
e não detentores dos meios de produção, o trabalho se assume como mercadoria, uma
vez que aqueles que não detêm os meios de produção nada mais possuem além da sua
própria força de trabalho. Dessa forma, o capital acumula-se em poucas mãos, e os
trabalhadores vendem a única coisa que possuem. Os produtos desse trabalho sob a
condição da expropriação não pertencem ao trabalhador, mas ao capitalista. Esse tipo de
trabalho, no sentido econômico (KOSIK, 2002) não mais se configura como
humanização do homem, mas como alienação. Nesse sentido, trabalho é diferente de
emprego. O trabalho enquanto princípio ontológico de humanização do homem é
distinto do trabalho realizado sob o modo de produção capitalista, na forma de emprego
ou trabalho assalariado.
Ao tratar sobre trabalho assalariado, a classe trabalhadora é um conceito
presente na obra de Marx e que foi ampliado por Antunes (1999) como classe-que-vivedo-trabalho, ou seja, todo aquele que vende sua força de trabalho, e que engloba o
trabalho assalariado. Essa classe que vive do trabalho incorpora tanto os trabalhadores
produtivos – aqueles que produzem mais-valia e valorizam diretamente o capital –
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quanto os trabalhadores improdutivos – aqueles cujo trabalho é consumido como
serviço –, seja para uso público ou para o capitalista.
O trabalhador improdutivo está em franca expansão no capitalismo
contemporâneo e envolve uma massa de assalariados do setor de serviços, tais como
bancos, comércio e serviços públicos. No modo de produção capitalista, as alterações no
mundo do trabalho, referentes às concepções de trabalho como princípio ontológico,
acometem o sistema econômico, político e influenciam a organização de toda uma
sociedade, inclusive a organização do sistema educacional como um todo e,
particularmente, do trabalho escolar, enquanto parte integrante do setor de serviços.
Nessas circunstâncias, a gestão educacional se aproxima de uma administração
gerencial, ignorando as especificidades das instituições de ensino, bem como a natureza
do trabalho pedagógico. O trabalho docente, como parte constituinte da totalidade do
trabalho no capitalismo, está sujeito também a sua lógica de exploração e contradições.
Na produção da sua existência, o homem busca antes de tudo a sua
sobrevivência material, assim a produção de bens materiais se torna cada vez mais
elaborada. Essa produção, na qual o homem planejou antecipadamente representando
mentalmente os objetivos reais da sua atividade é considerada trabalho material. A
“representação inclui o aspecto de conhecimento das propriedades do mundo real
(ciência), de valorização (ética) e de simbolização (arte).” (SAVIANI, 1984, p. 1). A
produção de conhecimentos, ideias, conceitos, valores, símbolos, atitudes, habilidades
são consideradas trabalho não material. Mas o trabalho não material se divide em duas
modalidades. Quando o produto se separa do produtor, no caso de um objeto artístico ou
livro existe um intervalo entre produção e consumo. Na segunda modalidade o produto
não se separa do ato de produção, não existe o intervalho entre o ato de consumir e
produzir, pois eles estão imbricados, como é o caso da educação.
A educação, enquanto prestação de um serviço está assim localizada na forma da
produção não material, não separando o produto do seu processo de sua produção, como
acontece, por exemplo, em uma sala de aula. Essa é uma característica própria do
trabalho docente. Os professores de instituições públicas – objeto deste estudo – são
trabalhadores assalariados, vendem sua força de trabalho para uma instituição
educacional pública – são, portanto, classe que vive do trabalho - prestadores de um
serviço, que é a educação pública, dessa forma, realizam trabalho improdutivo e não
material. O fato de o trabalho docente ser não material significa que há mais espaço para
a resistência e autonomia do trabalhador. O trabalho docente vive uma contradição entre
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as condições de sua realização e o prazer e o compromisso com um quadro de políticas
públicas onde há redução de investimentos em educação e aumento das exigências sobre
o papel da escola. Em todo tipo de trabalho há o dispêndio de “[...] energias físicas,
intelectuais e afetivas” (DAL ROSSO, 2014, p. 80), e sendo trabalhadores não materiais
existe uma carga extra de sofrimento psíquico ao qual estão submetidos.
As condições de trabalho entendidas como meios para ocorrer o trabalho de
maneira satisfatória. Podemos considerar “[...] meios de trabalho em sentido lato todas
as condições materiais seja como for necessárias à realização do processo de trabalho.
Elas não participam diretamente do processo, mas este fica sem elas total ou
parcialmente impossibilitado de concretizar-se” (MARX, 1989, p. 205). Assim,
pesquisas indicam que nem todos os campi dos IFs oferecem aos professores condições
materiais de trabalho para cumprir com todas as determinações que lhes são exigidas
(RAMOS, 2011; FERRETTI, 2011; GONÇALVES, 2014). Considerando as condições
de trabalho dos professores no Instituto Federal, a verticalização, que poderia unir o
melhor de dois mundos – da Educação Básica e Superior -, ao mesmo tempo impõe
excesso de funções e tarefas aos seus docentes que trabalham em uma estrutura
otimizada de IF, levando a uma intensificação desse trabalho (GONÇALVES, 2014;
MENEZES, 2015).
A intensificação do trabalho “representa uma das formas tangíveis pelas quais os
privilégios de trabalho dos trabalhadores educacionais são degradados.” (KUENZER;
CALDAS, 2009, p. 35) e as implicações para o trabalho docente são várias com cada
vez mais sobrecarga de atividades para cumprir. A condição de intensificação do
trabalho se traduz em mais esforço físico, intelectual e emocional com a finalidade de
produzir mais resultados, consideradas constantes a jornada, a força de trabalho e as
condições técnicas. O trabalho é intensificado por meio do alongamento das jornadas;
ritmo e velocidade; acúmulo de atividades; polivalência, versatilidade e flexibilidade; e,
gestão por resultados (DAL ROSSO, 2008). A carga mental do trabalho (CODO, 1999)
é a ampliação do tempo de trabalho e a diversificação de tarefas, além da fragmentação
do trabalho, preponderante em profissionais que trabalham em mais de um nível de
ensino, como é o caso dos IFs verticalizados e otimizados, o que pressupõe maior
esforço de adaptação entre ambientes diferentes e preparação de atividades distintas,
podendo gerar exaustão.
Nos IFs, é possível perceber características da intensificação do trabalho docente
por meio dos cinco meios elencados por Dal Rosso, por exemplo: o alongamento das
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jornadas de trabalho pode ser percebido nas atividades que os professores levam para
casa, atitude bastante comum no meio docente como planejamento de aulas,
preenchimento de diários e correção de provas. O acúmulo de atividades pode ser
percebido no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão no nível básico e
superior, além daqueles docentes que assumem cargos de gestão em seus campi. A
polivalência pode ser verificada no que denominamos como polivalência por nível de
ensino, ou seja, professores que assumem o ensino na verticalização dos Institutos
Federais, atendendo a uma diversidade de níveis e modalidades que vão do Ensino
Médio Integrado ao Ensino Médio Concomitante, cursos FIC, cursos de nível superior
tanto na licenciatura, bacharelado quanto tecnólogo, cursos de educação a distância,
cursos de pós-graduação, programas como Proeja, entre outras atividades voltadas para
o ensino. A versatilidade e a flexibilidade podem ser observadas na atuação em nos
diferentes cursos e áreas de atuação de um IF, independente da formação ou experiência
profissional daqueles docentes. A gestão por resultados vem das cobranças de
resultados padronizados para todos os IFs por meio da sua lei de criação, que estabelece
os percentuais mínimos que devem ser cumpridos para atingir os objetivos, além das
demandas de cada Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição
dependendo do estágio de implantação em que se encontra.
O discurso oficial, feito por aqueles que pensam a política (no caso dos IFs, a
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC), enxerga o professor que
irá trabalhar no contexto da verticalização da seguinte forma:

Ora, é evidente que esse modelo curricular exige mudanças no perfil do
profissional docente inserido na Rede, pois lidar com o conhecimento de
forma integrada e verticalizada exige a superação do “modelo hegemônico
disciplinar” e a construção do perfil de um profissional docente capaz de
“desenvolver um trabalho reflexivo e criativo e promover transposições
didáticas contextualizadas que permitam a construção da autonomia dos
educandos” (BRASIL, 2008b, p. 28) (PACHECO; PEREIRA; SOBRINHO,
2010, p. 81).

Parafraseando Cruz e Neto (2012), a retórica eloquente do discurso oficial
descreve os predicados da verticalização e responsabiliza o professor dos IFs para que
ele seja criativo o suficiente para dar conta de múltiplos currículos desde a educação
básica ao ensino superior em uma instituição que se equipara, em alguns aspectos, a
uma universidade e, em outros, a uma escola de educação básica, técnica e tecnológica.
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Mas quais as condições concretas de trabalho nas quais se realizam essa verticalização e
essa docência polivalente? Qual a distância entre a verticalização ideal e a real?
Diante da política de expansão da RFEPCT, analisamos a realidade concreta de
implantação de um IF e, para tanto, tomamos o Instituto Federal de Brasília como lócus
de análise. É a partir desse contexto e de alguns dos movimentos de construção do
trabalho docente que analisaremos a seguir.

O INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA
O Instituto Federal de Brasília faz parte dos IFs criados a partir de Escolas
Agrotécnicas, mais especificamente, mediante transformação da Escola Técnica Federal
de Brasília. O IFB foi criado em 2008, sendo composto por dez campi. O Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFB afirma que a instituição “é mais que uma
IES. Aqui se oferta a formação profissional desde a sua iniciação até a pós-graduação”
(IFB, 2014, p. 18). O PDI trata-se de um documento obrigatório para as Instituições de
Educação Superior, mas no caso de um IF, por sua característica de verticalização do
ensino, ele termina por abordar todos os segmentos que o compõem.
O Instituto Federal de Brasília por ter natureza jurídica de autarquia é detentor
de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
Dessa forma, o IFB tem dispositivos internos para organizar o seu funcionamento. Este
é o caso da Portaria RIFB nº24 de 2009 que estabelece a distribuição da carga horária
didática semanal dos docentes do IFB por tipo de atividade. Essa portaria passou por um
processo de atualização no ano de 2015 e para essa tarefa foi instituída uma comissão
formada por servidores do IFB que, entre outras atividades, realizou consulta pública
para que os professores pudessem sugerir alterações no documento. O documento esteve
em consulta pública no site do Instituto Federal de Brasília e, por meio de formulário
próprio, foi possível fazer contribuições ao documento. A comissão sistematizou essas
contribuições e ofereceu uma avaliação para cada sugestão apresentada. Os documentos
produzidos pela comissão foram disponibilizados no mesmo site do IFB, no qual foi
possível acessá-los para destacar alguns pontos importantes sobre a opinião dos
docentes a repeito de um documento que interessa diretamente a eles, pois organiza seu
trabalho dentro da instituição.
Os professores de diversos campi sugeriram que a carga horária em sala de aula
fosse delimitada em um mínimo de 8 horas e um máximo de 12 horas. A justificativa
para essa alteração foi que “O envolvimento com pesquisa viabilizará melhores
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estruturas para o desenvolvimento das atividades de ensino, teórica e, principalmente,
práticas no IFB” (IFB, 2015, p. 24). Os professores assinalam que estão
sobrecarregados com atividades de ensino, dificultando a realização de outras atividades
inerentes às suas funções no IFB. Também houve a sugestão de que o número de
componentes curriculares diferentes ministrados por docente não excedesse o limite de
quatro. A justificativa para isso vem daqueles professores que vivem a verticalização
nos campi, por exemplo, há aqueles que ministram aulas no nível superior no curso de
Tecnologia em Agroecologia e Técnico em Agropecuária (subsequente e integrado), e
acreditam que “seja pedagogicamente inviável a docência de mais de quatro
componentes curriculares diferentes por professor” (IFB, 2015, p. 31). Os professores
seguem afirmando que o número acima de quatro componentes curriculares por docente
prejudica a qualidade da aula e o processo de ensino aprendizagem; devido à limitação
do tempo necessário para preparação didática de cada componente curricular. Afirmam
também que “a complexidade dos conteúdos ministrados no ensino superior também
requer um tempo maior de preparação didática” (IFB, 2015, p. 31).
Os professores que lecionam nos cursos superiores argumentaram mais de uma
vez sobre o grau de dificuldade que esse nível tem representado para eles no sentido do
planejamento das atividades. São docentes que estão vivenciando a polivalência por
nível de ensino, uma vez que lecionam em dois níveis e sentem as complicações
causadas pela sobrecarga de múltiplos componentes curriculares distintos. Com uma
estrutura enxuta e otimizada, os professores do IFB não têm opção a não ser assumir
uma variedade de componentes curriculares e em cursos diferentes.
Na lei de criação dos IFs, Art. 2o § 1º, para efeito da incidência das disposições
que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação
superior, os Institutos Federais são equiparados às universidades federais. Considerando
que os IFs, conforme o Decreto nº 5.773 de 2006, no que se referem à regulação,
supervisão e avaliação serão tratados como instituições de educação superior,
depreende-se que, para serem avaliados de maneira equivalente, os professores
deveriam ter as mesmas condições de trabalho de seus pares nas universidades federais.
O que existe atualmente é um sistema de avaliação único para os cursos superiores, o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) tratando como iguais
instituições que funcionam em situações diversas. O documento de Análise das
Contribuições da Comunidade pela comissão do IFB segue com vários outros
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comentários sobre a sobrecarga de trabalho docente e propostas para minimizá-la. Todas
devidamente declinadas pela comissão.
Tanto a proposta de alteração quanto a atual Resolução RIFB nº. 24/2009, que
regula a carga horária docente no IFB refuta de toda maneira a possibilidade de que os
professores tenham mais do que 8 horas semanais para o planejamento das aulas e todas
as outras atividades que resultam do ensino (elaboração e correção de atividades de
avaliação, preenchimento de diários, planejamento das aulas, leituras para as aulas,
entre outros). O resultado disso é o indicativo de intensificação do trabalho para dar
conta de todas essas atividades imprescindíveis ao ensino ou a utilização do tempo que
deveria ser de pesquisa e extensão para esse propósito. A fala dos professores dá a
dimensão da sobrecarga

Alguns professores com 18 horas/aula estão esgotados. A qualidade das aulas
fica comprometida. Um professor que tem 4 componentes diferentes continua
com a mesma quantidade de horas para atender alunos e preparar suas aulas.
Isso é simplesmente improdutivo (IFB, 2015, p. 40).

O parecer jurídico da Procuradoria Geral da União junto ao IFB sobre a minuta
de resolução proposta pela comissão sugere que “a prioridade de distribuição de carga
horária docente deve ser dada às atividades de ensino” (AGU, 2015, p. 3), o que é
prontamente acatado pela comissão, que deixa claro que as aulas são priorizadas em
relação às outras atividades de pesquisa e extensão. Fica evidente que a função
primordial do professor do IFB é estar em sala de aula. A contradição se revela na
quantidade de atribuições e exigências que se faz desse profissional para além da
docência propriamente dita. O que parece resultar com essas determinações é um
professor que leciona no nível superior, mas que não realiza pesquisa, pois não há
tempo, um professor que desenvolve programas de extensão e pesquisa aplicada, mas
não tem as condições para o que propõe a lei que cria os IFs.
Além da intensificação do trabalho docente, a consequência dessa sobrecarga é a
baixa produtividade de pesquisa, conforme indicou o estudo da Fundação Joaquim
Nabuco que deixa claro que uma das principais causas para essa situação é o
requerimento no tempo dos professores em atividades de ensino, assim
Os IFs não fazem, na maioria dos seus campi, pesquisa tecnológica, nem
transferem tecnologia, por falta de incentivo específico e pela grande
demanda para atividades de ensino, agravada por ser simultaneamente em
diferentes níveis (básico, superior e profissional), que exigem diferentes
formas de comunicação e técnica pedagógica e em alguns casos por exceder a
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competência de ensino adquirida pelos novos professores em seus cursos de
graduação e pós-graduação que não preveem o exercício do ensino
fundamental. (TÁVORA et al., 2015, p.11, grifo nosso).

O estudo ressalta ainda as condições de trabalho como a “deficiência na
estrutura de apoio, como laboratórios” e a “drenagem de tempo e energia” que impede o
cumprimento das determinações da Lei que criou os IFs. Os pesquisadores recomendam
a alocação de um tempo máximo de carga horária no ensino que seja compatível com o
desafio da tarefa que se propõe, além do que, os Institutos são avaliados da mesma
forma que as Universidades, tratando como iguais situações bastante diferentes.
A análise documental denota a intensificação do trabalho docente como um
impeditivo para que os IFs alcancem suas metas estabelecidas em lei. Assim, a criação
dos Institutos Federais aparenta ser uma inovação no campo educacional, porém, até
aqui os IFs estão se desvelando como a junção de antigos modelos educacionais, tanto
em nível médio quanto em nível superior, sem apresentar modificação enquanto
processo educativo, apesar do discurso inovador. A novidade está na criação de uma
única instituição pluricurricular, com estrutura otimizada e sobrecarga dos seus
professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A expansão da Rede Federal e consequentemente a criação dos Institutos
Federais trouxeram implicações para o trabalho docente. Sendo os professores aqueles
que materializam a política pública de expansão da educação profissional, técnica e
tecnológica, pouco participaram na elaboração e nos processos decisórios de
reorganização da educação profissional (FERRETTI, 2011). Os novos professores que
chegam aos IFs não têm clareza dos objetivos e características da nova instituição que
tem uma institucionalidade multifuncional, ou seja, não há uma identidade própria, mas
sim um hibridismo entre escola técnica e universidade (MANCEBO; SILVA JUNIOR,
2015). O trabalho dos professores nos IFs se caracteriza pela sua diversificação, ao
mesmo tempo em que o professor do IF tem as atribuições e responsabilidades de um
professor de Ensino Médio e de Nível Superior, ele também deve se dedicar no seu
cotidiano à realização de pesquisa científica e ações de extensão, visando, conforme a
legislação, o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais.
As condições concretas de trabalho em cada Instituto Federal são desiguais,
podem ser baseadas em seu histórico e experiência na educação profissional, portanto
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importa se foi criado a partir de um CEFET ou colégio agrícola, interessa se trata de um
campus centenário ou recém-criado, se funciona de maneira adequada ou improvisada,
quais as condições dos professores realizarem o ensino, a extensão, a pesquisa ou
mesmo seus estudos de pós-graduação, tão necessários ao desenvolvimento profissional.
Podemos perceber uma diversidade das condições de exercício da profissão com
Institutos Federais e campi com condições materiais mais ou menos compatíveis às
exigências que são gerais para todos.
Destacamos a importância do olhar sobre o impacto da verticalização no
trabalho dos professores e a pertinência ao abordar questões, como por exemplo: as
condições materiais de trabalho, as exigências sobre as atividades que devem ser
desenvolvidas, as inquietações e os desafios trazidos pelas várias ocupações, as
experiências dos professores e a organização pedagógica como um todo. Os professores
são chamados a desempenhar funções e responder a exigências que muitas vezes estão
além da sua formação. É preciso se posicionar na defesa por condições de trabalho para
uma prática que favoreça o desempenho, saberes e competência docente. Esses são
aspectos que denotam a materialidade do trabalho que expressam também os nexos
entre este trabalho e as demandas oficiais das políticas que lhes são impostas afetando a
sua autonomia e promovendo intensificação.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE O TRABALHO E FORMAÇÃO
DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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Resumo: Este trabalho analisa quais perspectivas da produção acadêmica sobre a
docência e a constituição de seu trabalho e profissionalidade no contexto da educação
profissional (EPT) podem ser apontadas para o trabalho e a formação docente na EPT.
Para tanto, realizou-se um estudo de teses e dissertações defendidas no período de 2008
a 2014, ou seja, a partir da lei que institui a Rede Federal de Educação tecnológica uma
vez que esta trouxe a demanda de expansão dos institutos federais e ampliação do seu
correspondente quadro docente. Utilizou as palavras-chave: profissionalidade docente,
professor da educação profissional, bacharel docente e trabalho docente,
encontrando, num total de 81 trabalhos apenas, 9 (nove) que trataram da análise da
docência na EPT no contexto da Rede Federal de Educação Profissional (RFEPT),
distribuídos entre os anos de 2010 a 2014, o que demonstra o período recente da nova
profissionalidade dos IFs e um interesse relevante sobre essa realidade. Percebeu-se
que pela existência na maioria dos estudos o olhar se direcionou muito mais pela
formação na perspectiva do sujeito, o par dialético trabalho-formação foi pouco
explorado o que pode reproduzir, muitas vezes, lógica pragmática e de
responsabilização do professor. Contudo, identificou-se conteúdos formativos que
podem abrir perspectivas mais coletivas de construção da docência na EPT, tais como:
o conhecimento e a pesquisa sobre a educação; a constituição de uma unidade entre os
conhecimentos didáticos dos conteúdos e os conhecimentos das profissões de origem;
unidade teoria-prática; formação política e social; relação educação e trabalho e
sujeitos da educação profissional.
Palavras-chave: Educação Profissional. Trabalho Docente. Formação Docente.
INTRODUÇÃO
Com a aprovação da lei 11.892/2008, o governo federal instituiu a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) no país e criou
os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, extinguindo assim as Escolas
Agrotécnicas Federais, Escolas Técnicas Federais e a maioria dos Centros Federais de
Educação Tecnológica.
Nesse sentido, vivencia-se uma expansão dos Institutos Federais, resultantes de
políticas que buscam ampliar a oferta da educação profissional e tecnológica e
consequentemente, uma ampliação dos quadros docentes para atuarem nessa instituição.
Contudo, a essa ampliação não se percebe uma relação direta de uma política de
formação de professores específica para os profissionais que atuam nesta modalidade.

ISSN 2177-336X

9106

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

15

Observa-se a existência de certo “silêncio” sobre o contexto da docência exercida por
profissionais tanto licenciados como não licenciados na área da EPT.
Já no âmbito da produção acadêmica temos exemplos de pesquisadores que
tem pensado de forma sistemática sobre a formação de professores para essa
modalidade de ensino. Moura (2008), por exemplo, descreve três perfis de professores
que exigiriam diferentes formatos de ações para a formação docente naquele contexto
que poderiam contribuir com a consolidação de um trabalho docente que, determinado
pelas relações entre os projetos de educação e o papel da educação profissional numa
sociedade capitalista, pode assumir. São eles:

os profissionais não graduados que já atuam na EPT. [...] os graduados que já
atuam como docentes da EPT, mas não têm formação específica nessa esfera
educacional; e os futuros profissionais que já estão em formação superior
inicial. (p. 31) [...] delineiam-se duas possibilidades concretas para essa
formação de professores: cursos de licenciatura voltados para a educação
profissional e pós-graduação lato e stricto sensu. (p.32)

Machado (2008) também tem discutido uma proposta de licenciatura para a
educação profissional em contraposição à lógica de propostas de cursos aligeiradas e
emergenciais que tem marcado historicamente a formação de professores para a EPT.
Defendendo que um curso de licenciatura apresenta

a possibilidade ao professor da educação profissional para o desenvolvimento
de pedagogias apropriadas às especificidades da educação profissional, o
intercâmbio de experiências no campo da educação profissional, o
desenvolvimento da reflexão pedagógica sobre a prática docente nesta área, o
fortalecimento do elo entre ensino-pesquisa-extensão, pensar a profissão, as
relações de trabalho e de poder nas instituições escolares, a responsabilidade
dos professores etc ( p. 15 )

Esse debate, então, pode ser problematizado focalizando-se a produção
acadêmica sobre a docência na EPT. Será que esta tem sido analisada como um trabalho
inteiro do docente? Ou tem sido vista de forma fragmentada? Quais bases
epistemológicas têm norteado estes estudos? Quais perspectivas pode-se vislumbrar
com as análises produzidas? Daí o presente texto parte da seguinte questão central:
Quais perspectivas da produção acadêmica sobre a docência e a constituição de seu
trabalho e profissionalidade podem ser apontadas para o trabalho e a formação docente
na EPT?
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Partimos da compreensão de que trabalho e formação constituem um par
dialético. Ou seja, a formação tem sua gênese no trabalho (LIMONTA; CURADO
SILVA, 2013, p. 174). O trabalho como ontologia do ser social, como expressão
humana de transformar a natureza e de se transformar como ser social por meio de uma
prática laboral específica, desvela que existem condições objetivas históricas e sociais
que interferem na sua constituição. No caso do professor, o trabalho está marcado por
especificidades, dentre elas a função docente de fazer alguém aprender algo (ROLDÃO,
2005) e está inserido numa lógica de produção que marca tanto a sua formação como
seu exercício profissional. Assim, cursos de formação baseados em modelos formativos
marcados por projetos societários em disputas de hegemonia e contra hegemonia sobre
o capital, constituem e são constituídos pela realidade objetiva do trabalho. No caso
deste texto, o trabalho docente na educação profissional está permeado dessas relações.
Consideramos ainda que o trabalho docente, na educação profissional, desvela uma
profissionalidade que expressa as formas subjetivas de ser e estar na profissão mediadas pelos
elementos sociais internos e externos, instituídos e instituintes da profissionalização. Denota,
portanto, uma relação entre a objetividade do trabalho e a subjetividade marcada por modelos
sociais do ser professor e a caracterização da atividade profissional exercida pelos sujeitos.
Estes modelos, por sua vez, são configurados em propostas formativas que podem, por vezes,
fragmentar e precarizar o trabalho docente. A lógica de certificação que tem sido uma constante
nos cursos de formação para a EPT seria um exemplo dessa questão.

Desta feita, realizamos um estudo de teses e dissertações defendidas no período
de 2008 a 2014, ou seja, a partir da lei que institui a Rede Federal de Educação
tecnológica uma vez que esta trouxe a demanda de expansão dos institutos federais e
ampliação do seu correspondente quadro docente. A partir das palavras-chave:
profissionalidade docente, professor da educação profissional e bacharel docente e
trabalho docente, identificamos um universo de 81 trabalhos referentes ao período em
estudo. Contudo, aqueles que focalizaram instituições pertencentes à RFEPT foram
apenas 9 (nove). Os demais ou versavam sobre as etapas da educação básica em geral ou
sobre a docência no contexto universitário ou, por fim, analisavam a docência na EPT
na rede estadual de diferentes unidades da federação.

O TRABALHO E A PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL: O QUE DIZEM OS ESTUDOS
O trabalho de Moreira (2012) analisou os processos de formação e atuação de
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onze bacharéis do Instituto Superior de Santa Catarina identificando que estes buscam
soluções individuais para as questões de ensino aprendizagem calcadas em suas
experiências de vida, sendo os conhecimentos didático-pedagógicos minimizados e até
mesmo desvalorizados pela maioria dos bacharéis docentes. Seu trabalho deu destaque
para a história da formação de professores para a EPT. Baseou-se ainda em estudos sobre
os saberes docentes e a partir destes, principalmente os estudos de Tardif (2002) analisou as
dificuldades enfrentadas pelos professores e as ações de superação para o exercício
profissional.
Discorreu, ainda que de forma não central, sobre aspectos das condições de
trabalho, sem, contudo, apresentar de forma explícita sobre qual perspectiva de trabalho se
norteia. Desta feita, a análise das condições de trabalho foi apresentada de forma descritiva
apontando que a escolha tardia pela profissão de professor tem fragilizado a condição de ser
docente na EPT, como também que a estabilidade de ser servidor público dá certa
motivação para o trabalho. Contudo, a política de remuneração, de cargas e a instituição de
cargos e salários pode ainda ser aperfeiçoada, uma vez que reflete a desvalorização da
profissão docente de forma geral.
As dificuldades apontaram ainda para uma certa fragmentação do trabalho
docente uma vez que tendeu a indicar que os saberes experienciais e a relação teoria e
prática foram destacadas de forma dissociadas. Para os professores saber o conteúdo da
área de formação profissional parece ser mais relevante do que construir uma unidade
teoria-prática. Essa compreensão também está norteada pelas mudanças no mundo do
trabalho no que se refere às exigências de formação profissional para atender à
reestruturação produtiva e, nesse contexto, o papel das tecnologias da informação.
Tecnologias, essas, centrais nos cursos técnicos em que atuam.
Como elementos de superação destacamos que embora exista certa desvalorização
dos conhecimentos específicos da docência, contraditoriamente, os professores da pesquisa
defenderam uma formação contínua para análise desta, inclusive por meio de um trabalho
coletivo entre os pares, a gestão e equipe multidisciplinar (psicólogos, pedagogos e etc.).
Deram ainda destaque sobre as lacunas que sentiram por não terem tido uma formação
pedagógica inicial. Refletiram ainda sobre as condições de trabalho referentes à distribuição
de carga horária, carreira e regime de trabalho. Entretanto, a superação pareceu ainda
refletir uma ação isolada ou pessoal com pouca integração do professor na instituição
conforme indicado anteriormente.
Já o estudo de Helmer (2012) ao compreender o processo de constituição
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da profissionalidade de professores do Instituto federal de São Paulo, norteou-se por
uma abordagem quali-quantitativa sob a qual descreveu o perfil dos docentes e, por
meio de entrevista narrativa, buscou analisar diferentes dimensões do exercício
profissional na EPT tais como: “escolha da carreira, os conhecimentos necessários para
ser professor, os desafios do magistério, a organização da aula, a relação com os alunos
e as vivencias na profissão docente”. Para a pesquisadora o desenvolvimento
profissional e a construção de sua profissionalidade estão relacionados às dimensões
pessoal e político social do professor, daí a importância de se realizar um estudo sobre o
percurso formativo deles.

A autora analisa o contexto dos institutos federais

inserindo-os no cenário de mudanças no ensino superior no Brasil e no mundo e
percebe que os anseios e dificuldades enfrentados por professores do ensino técnico,
tanto no nível básico como no nível superior, muito se assemelham aos que são
vivenciados por professores universitários, considerando-se ainda que a função social
desta instituição tem sofrido mudanças estruturais e estruturantes atendendo muito
mais a uma lógica de mercado, tal como nos avisou Chauí (1999).
O estudo de Urbanetz (2011) problematizou como formar professores para a
educação profissional destacando as características dessa modalidade de ensino e o
compromisso com a classe trabalhadora. Baseou-se no materialismo histórico
realizando um estudo de caso em duas instituições, uma Universidade Corporativa e
uma universidade tecnológica. Escolheu a formação técnica em engenharia por esta ter
um papel central na constituição do capitalismo industrial, dando assim origem às
iniciativas públicas e privadas de formação profissional, portanto, de educação
profissional.

A pesquisadora toma Marx para conceituar o trabalho e Kuenzer,

Machado, Saviani, Lombardi, Sanfelice e Duarte, dentre outros para analisar o trabalho
docente e as perspectivas de formação docente para a EPT.
Os principais resultados apontaram que o interesse inicial pela docência
mesmo realizando a formação em engenharia foi relevante para a constituição da
docência. Contudo, a experiência de trabalho na engenharia ainda é um fator de maior
constituição do fazer docente desses professores. Em relação às condições de trabalho
em uma Universidade tecnológica e uma universidade corporativa interfere no tempo
de dedicação exclusiva para a docência constituindo-se, portanto, não diferencial para
a docência que realizam.

Nesse mesmo sentido, a docência estaria diretamente

relacionada às diferentes naturezas da função social de cada uma destas instituições.
Para a autora urge a necessidade de vinculação da ação docente ao mundo do trabalho e
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não somente ao mundo do emprego tal qual se encontra na atualidade articulando-se o
domínio didático ao entendimento do mundo do trabalho.
Os estudos que se referiram à educação básica (técnico integrado e PROEJA)
foram os de Auarek (2012) e Fernandes (2012). O primeiro estudo, a partir de uma
abordagem ergológica e ergonômica da atividade de trabalho do docente da educação
profissional buscou analisar as relações de cooperação entre professor e aluno em um
laboratório de ensino e quais são influências dessa relação para a atividade de trabalho
docente de um professor do segundo módulo do Curso Técnico de Eletrotécnica de
Nível Médio de um CEFET não identificado. Teve como referencial teórico os estudos
Freire, Vigostysk, o referencial da didática profissional formulada por Pastré, Mayen e
Vergnaud norteada por Laplet.
Para tanto, realizou filmagem e registro de áudio de uma aula entrevistas
abertas, em profundidade e em autoconfrontação, após a realização da atividade, além
de análise documental. A pesquisadora identificou que na atividade de laboratório
analisada percebeu-se a circulação de saberes, valores e normas pautadas ora pela
horizontalidade ora pela verticalidade. Nesse contexto, observou-se a “forte a presença
da incerteza e do reconhecimento da necessidade de se tomar decisão em conjunto”
(p.208), e esta foi pautada por muito diálogo e pela valorização, por parte do professor,
do que o aluno sabia e não sabia no momento da atividade de laboratório, bem como do
aluno ao reconhecer o saber do professor, inclusive explorando-se os imprevistos. A
autora, então destaca que a análise da atividade do “ensino do trabalho” pode remeter
ao aprofundamento a “relação teoria e prática, os recursos de ensino, o número de
alunos assistidos por docente, dentre outras possibilidades relativas ao trabalho
docente” (p.211).
O segundo trabalho, o de Fernandes (2012) baseado em Paulo Freire destacou
que tal vivencia aponta para valores e saberes estudados em suas dimensões
epistemológica e ética com vistas à construção da autonomia. Analisou assim os
processos identitários docentes de professores que lecionam no PROEJA, do IFCE,
campus Fortaleza, evidenciando, entre os professores, percursos dinâmicos de encontros
com a docência, ora por ato de pertencimento ou identificação, ora por atribuição. Teve
como aporte teórico os estudos sobre identidade de Dubar, Hall, Woodward, e Lopes,
sobre experiência a partir de Larrosa, Dubet e Dewey, Josso, Tompson e Reale. E sobre
formação de professor, saberes e prática docente baseou-se em Nóvoa, Tardif Schon,
Lawn, Machado, Peterosi, e outros. Realizou observações em sala de aula e entrevistas
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narrativas com seis professores.
Observou ainda a existência de processos inconclusos e alguns momentos
contraditórios, permeados por uma refletividade sobre o ato de ensinar a pessoas jovens
e adultas, caracterizado por um jogo de identificação entre as identidades para outro,
atribuídas pelos sistemas peritos - ser professor de EJA - e a identidade para si - ser
professor da educação profissional. (p. 8-9).
O último trabalho dessa palavra-chave professor da educação profissional foi
o de Valezi (2014) que investigou o agir do professor de língua portuguesa de um curso
de Sistemas de Internet no Instituo Federal do Mato Grosso. Analisando textos sobre o
trabalho e no trabalho a pesquisadora baseou-se no interacionismo sociodiscursivo
tendo como principal expoente Bronckart (1999, 2006, 2008, apud VALEZI, 2014)
destacou a relação entre trabalho e linguagem pautando-se em Marx, Frigoto,
Habermas, Ricouer e Leontiev, este último para explorar o conceito de atividade, além
de trabalhar com estudos sobre a transposição didática, semiologia, psicologia do
trabalho e a clínica da atividade Teve como principais instrumentos entrevistas,
pesquisa-ação com a implementação da sequência didática do gênero relatório técnico,
observação participante e encontro de confrontação com o professores que vivenciaram
a atividade.

Como um dos seus principais resultados Valezi destaca que o agir

profissional não tem prescrições claras, é constantemente reconfigurado pelas
transformações institucionais em níveis nacional e local, pelas coerções do mundo do
trabalho e da modernidade tardia decorrente das novas tecnologias.
Em relação à palavra-chave trabalho docente o estudo de Pinto (2014) analisou o
trabalho docente para compreender como os professores do IFMT se constituem docentes
a partir da elaboração do seu fazer pedagógico e das condições de trabalho nas quais estão
inseridos e as perspectivas de formação continuada. A pesquisadora desenvolveu uma
abordagem qualitativa de estudo a partir da perspectiva do materialismo histórico dialético
e do trabalho como princípio educativo, baseando-se em Gramsci, Ribeiro e Manacorda.
Em relação ao conceito de educação a autora baseia-se em Paulo Freire, Frigotto, Saviani e
Libâneo. Sobre a formação de professores e a identidade docente norteia-se pelos estudos
de Tardif, Brezenzisk, Nóvoa, Imbernón,, Cunha e Arroyo. Do campo da educação
profissional dialoga com os estudos de Machado, Kuenzer, Franco e Kunze. Já o conceito
de profissionalidade é norteado por Sácristán, Nóvoa e Perrenoud.
Pinto (2014) utilizou entrevistas semiestruturadas e análise documental para
problematizar que o trabalho docente necessita ser analisado desde a formação histórica da
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educação profissional sob e nas formulações das políticas para a EPT, os concursos
públicos e demais formas de ingresso na carreira docente que definem um perfil de
docência para essa modalidade. Partiu, então, do questionamento de como os professores
elaboram seu fazer pedagógico diante das condições concretas de trabalho e dos processos
de formação continuada que foram e têm sido submetidos. Ao articular esses contextos ao
trabalho do professor e a questão central levantada a pesquisadora aponta que aqueles
contextos articulados a como os sujeitos constroem seu trabalho produzem saberes do
trabalho constituindo uma práxis. Tal práxis contribuirá para a concepção de trabalho
docente como um princípio educativo rompendo assim com o caráter funcionalista da EPT
e caminhando para tendências pedagógicas progressistas.
Heckler (2012) debruçou-se sobre a análise das especificidades a docência no
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos PROEJA no Instituto Federal do Sul-Rio
grandense – Campus Sapucaia do Sul-RS. Norteada por uma abordagem qualitativa a
autora utilizou-se de diferentes técnicas e instrumentos, tais como a análise documental da
legislação referente ao tema, o método documentário de interpretação, o referencial de
Josso (2004) na perspectiva da pesquisa-formação e dos grupos de discussão. Teve
como referencial teórico para o trabalho docente os estudos de Tardif &Lessard (2005),
Nóvoa (1992, 1995a, 1995b) e Cunha (1989) e para o contexto da formação de
professores para EJA baseou-se em Machado (2000) e Soares (2008).
As principais especificidades apontadas pela pesquisa foram: a maior interação
dos alunos entre eles e com os professores; percepção de uma maior afetividade dos
alunos demonstrando reconhecimento e admiração pelos professores. Lidar com atrasos e
saídas antecipadas para fazer a gestão do conteúdo. No geral, não houve por parte dos
professores o reconhecimento do aluno como trabalhador que traz saberes do trabalho para
a sala de aula. Apontou-se ainda que as razões para os professores aderirem ao programa se
relaciona diretamente com sua trajetória profissional e seus posicionamentos políticopedagógicos, além de contextualizar as dificuldades para a implementação do programa por
meio de uma formação continuada que pareceu ter tido pouco efeito para a prática dos
professores e a precarização evidenciada por uma grande quantidade de professores
temporários contratados para o referido programa.

Por fim, a pesquisa de Ramos (2011) analisou as representações de professores
do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, instituição de origem agrícola das
antigas escolas agrotécnicas, problematizando a mudança de institucionalidade advinda
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pela implementação da rede federal de educação profissional desde 20087. O estudo foi
de abordagem qualitativa por meio de um estudo de caso, tendo como principais
procedimentos de pesquisa a análise de documentos gerados por fontes escritas e orais.
Baseou-se para o conceito de representações em Lefevbre (2006), situando-as no
contexto das reformas educativas dos anos 1990 com destaque para a educação
profissional e a configuração do papel do Estado. Essas representações foram então
captadas partir do trinômio de memória (memória da história cultural-familiar, memória
da formação pedagógica e memória da história de vida e escolar) produzindo oito eixos
dinâmicos de saberes, sendo, por exemplo, alguns destes: 1)Visão de movimento da história
da ciência, tecnologia, cultura e filosofia; 2) Visão de movimento da história da
ciência/disciplina que ensina; 3)Visão de movimento das interfaces das ciências correlatas; [...]
(p. 115-116). Como conclusão o pesquisador identificou ainda que a relação entre a

centralização e a descentralização no processo de administração do ensino influencia no
trabalho docente e nos modos de avaliá-lo. Viu ainda que a autonomia revestida de
formas burocráticas de captação de recursos para a pesquisa, por exemplo, pode produzir
um afastamento do docente dos processos pedagógicos.

SÍNTESES E CONSIDERAÇÕES
Diante do exposto destaca-se que boa parte dos estudos não tratam do par
dialético trabalho e formação, dando-se mais ênfase para o estudo da formação (trajetórias
formativas, representações sobre a formação, vivencia de formação continuada) e tendo-se
um olhar para essa formação focada na perspectiva do sujeito. Isso é referendado pela
predominância de pesquisas que se valeram de entrevistas narrativas, histórias de vida e a
metodologia de pesquisa-formação (cinco trabalhos) e pouca utilização de observação
(dois trabalhos). Outro elemento a se destacar nessa mesma direção diz respeito à
predominância de estudo de abordagem qualitativa, abordagem essa que privilegia a
análise das percepções e dos significados que os sujeitos atribuem aos fenômenos
educacionais e tende a não relacionar as multideterminações que constituem o trabalho
concreto dos professores nessa modalidade.
O referencial teórico é predominantemente baseados nas elaborações de Tardif &
Lessard (2002) como também em Freire (1996). Percebeu-se pouca clareza em alguns
estudos sobre o conceito de trabalho e trabalho docente. Em outros a referência se pautou
nos estudos e Marx e em pesquisadores brasileiros que têm estudado as especificidades da
relação trabalho e educação no campo da formação de professores para a educação
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profissional, tais como Machado, Kuenzer, Moura, Frigotto, Ciavatta e outros. Houve
ainda a constituição de abordagens cognitivista (um deles). Sobre a relação entre o
conceito de trabalho e o de profissionalidade, o referencial mais utilizado foi o de
Sacristán e em apenas um trabalho comentou-se que nas diferentes dimensões
constitutivas da profissionalidade inserem-se as condições concretas de trabalho como
multideterminação.
As análises encontradas referendaram ainda que o trabalho e a formação para / da
docência na educação profissional apresenta uma forte marca empírica para sua
constituição, expressadas pela necessidade de levantar trajetórias formativas, com
destaques à ausência da formação inicial para docência e a busca por mapear elementos
que podem sustentar o fazer pedagógico. Atribuímos como consequências das políticas de
formação vivenciadas, que legitimam a promoção de cursos aligeirados ou que pouco
contribuiu com o conhecimento profissional para a docência.
Contraditoriamente, infere-se que o conhecimento e a pesquisa sobre educação
se revelaram como um elemento significativo para a relação trabalho e formação, assim
como a assumência das instituições do processo de formação continuada e em serviço de
modo a atenuar os individualismos e, por vezes, a solidão sob quais muito professores
da EPT tem construído seu trabalho. Fator que impacta, inclusive nas possibilidades de
se erigir o trabalho coletivo como um aspecto positivo nessa modalidade.
Da mesma forma, outra relação problematizada foi a relação entre o
reconhecimento da profissão de origem como um elemento imprescindível para a
constituição do seu fazer docente e a formação pedagógica para se constituir professor.
Sobre essa relação, a maioria das pesquisas refletem que os conhecimentos da profissão
de origem são ressiginificados pela relação que se estabelece com o conhecimento
didático do conteúdo, denotando assim que é necessária a construção da unidade na
práxis da docência para a EPT.
Tal aspecto nos aponta para a relevância de se aprofundar, para a consolidação do
par dialético trabalho e formação, em análises que deem visibilidade à relação educação e
trabalho. Os trabalhos de Urbanetez; Valezi e Pinto; e Ramos se aproximam dessa
perspectiva. Para compreender o trabalho e a formação docente para a educação
profissional é necessário apontar as contradições e mediações constituintes da formação e
do exercício profissional da docência, que desvelam uma luta por hegemonias marcadas
por multideterminações da sociedade capitalista.
Em suma, identificam-se alguns conteúdos para a formação desses docentes que
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poderiam ser elencados: unidade teoria-prática; formação política e social; relação
educação e trabalho, sujeitos da educação profissional. Conteúdos esses já vislumbrados
nas propostas de Machado e Moura indicadas de forma breve neste texto.

Estes

referendam ainda que a formação e o trabalho docente é uma prática social atuante na
constituição da existência humana. “Essa prática social é munida de forma e conteúdo,
expressando dentro das suas possibilidades objetivas as determinações políticas e
ideológicas dominantes em uma sociedade” (FREITAS, 2002).
Daí depreende-se que podem ser vivenciadas ações pautadas formas coletivas de
abstração da realidade tais como grupo de discussão, observação participante, pesquisaação, por exemplo, nas quais a realidade concreta pode ser analisada desvelando-se
pseudoconcreticidades da docência na EPT. Contudo, estas ações não podem configura-se
em processos isolados ou apenas sob a responsabilidade do professor, mas, sim, precisam
estar articuladas ao movimento de constituição de melhores condições de trabalho tais
como aperfeiçoamento de estrutura física (laboratórios, bibliotecas, salas de aula
adequados); tempo remunerado para planejamento, pesquisa e estabelecimento de
parcerias de extensão e a possibilidade de formação inicial e continuada institucionalizadas
também no âmbito das políticas de carreira elaboradas também de forma coletiva.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO DE PROFESSORES INICIANTES:
MEDIAÇÕES PARA A RESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA DA CARREIRA

Deise Ramos da Rocha
Doutoranda em Educação – UFPel
deise.rocha@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho origina-se de preocupações voltadas para as condições de
trabalho de professores que iniciam na docência e dos desafios e dilemas mais
frequentes que esses professores enfrentam, na fase de inserção à carreira. Esta pesquisa
tem por objeto de estudo o professor iniciante na Secretaria de Educação do Distrito
Federal, discorrendo sobre a importância de olhar para o docente nesta fase. Os
resultados são obtidos a partir da aplicação de questionários e entrevistas, que nos
permitem trazer um debate sobre a direção do olhar das pesquisas levantadas sobre as
iniciativas para a formação continuada do professor iniciante, e que permitem
compreender empiricamente o que estudiosos da área tem levantado acerca da temática:
um quantitativo relevante de desistentes na carreira, compreendido em um terço dos
professores que são aprovados em concurso público, desiste da carreira, anunciando
questões objetivas ligadas as condições de trabalho, e a necessidade de políticas de
formação pensadas a partir da realidade do trabalho docente. Entretanto, o que nos
alarma não é falta de um programa oficial que pense no professor em início de carreira,
mas sim, a omissão diante do caso: agravar a situação do professor na fase das
descobertas e choques de realidade, ao iniciar no magistério, dificulta ainda mais as
condições com que o professor perpassa nesta etapa da carreira. Todas essas são ideias
que, a partir dos dados obtidos, se espera que possamos produzir conhecimentos na área
de formação de professores no que se refere aos dilemas vividos pelo professor
iniciante, visando contribuir para a fundamentação de propostas sobre acompanhamento
profissional dos docentes iniciantes na carreira no magistério público, na educação
básica.
Palavras-chave: Trabalho Docente. Professor Iniciante. Condições de Trabalho.
INTRODUÇÃO
A motivação para a pesquisa origina-se das inquietações da trajetória
profissional e de investigações na formação de professores que surgem sobre os
docentes no início de carreira. Essa etapa da profissão é identificada como o período
mais difícil, por ser a fase de transição de aluno a professor, no qual é comum o
sentimento de insegurança, medo e de despreparado profissional. O período de iniciação
é a etapa em que o professor busca conhecer a sua própria situação e definir os
comportamentos que serão adotados no exercício da atividade profissional.
Huberman (2000) ressalta que este momento do início da docência é
caracterizado pelos estágios de sobrevivência e descoberta. Este momento de
sobrevivência está relacionado com o choque do real, no qual entre tantas experiências,
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o professor passa por um tatear constante, percebe distância entre os seus ideais e as
realidades cotidianas da sala de aula. Segundo o autor, o professor só consegue
enfrentar este primeiro aspecto por acontecer paralelamente à descoberta, que é o
entusiasmo do professor por estar em uma situação de responsabilidade. Em outras
instâncias que provocam sofrimento e dificuldades, pode levar o professor a desistência
da carreira docente.
A presente pesquisa propõe estudar a condição de trabalho do professor no início
da carreira, no intuito de contribuir com a análise da realidade da atividade docente, a
fim de trazer elementos que possam subsidiar propostas de acompanhamento e
fortalecimento da ação aos iniciantes na carreira, apoiando o professor e possibilitando a
formação de um profissional com maior segurança, desenvoltura e habilidade para lidar
com o cotidiano do trabalho pedagógico.
Para a realização desta pesquisa, utilizamos das respostas obtidas em 283
questionários de respostas fechadas e abertas, aplicados aos professores que ingressaram
na carreira do magistério público no Distrito Federal, pelos editais de 2010 e 2013. O
público-alvo para a aplicação dos questionários é justificada na base teórica em Tardiff
(2002), compreendo o período de cinco anos como fase iniciante na carreira. A partir
dos questionários, foi possível entrar em contato com 10 professores com até dois anos
de carreira, que concordaram em nos ceder entrevistas, tratando sobre as condições de
trabalho do iniciante na profissão. O roteiro da entrevista constou 10 perguntas abertas
que permitissem compreender o perfil profissional e as condições de trabalho.

MEDIAÇÕES E CONTRADIÇÕES NO TRABALHO DOCENTE
As contradições postas pelo movimento dialético entre o sujeito e o processo
histórico-social é que vai gerar as contradições indivíduo-sociedade. As contradições se
tornam importantes para as concepções críticas do mundo real, e das relações de
trabalho na qual, como classe trabalhadora, estamos diariamente expostos. A realidade
social se torna o espaço da luta de classes. É dentro da escola que essas contradições
provocadas pelo movimento dialético produzido pelo conhecimento, como parte do
compromisso com um projeto de escola podem acontecer. Entendendo a totalidade
apreendida no papel social do professor, que se manifesta na luta por qualidade nas
condições de trabalho, a análise posta e que se faz essencial, são percebidas como as
contradições existentes na relação das produções se manifestam no cotidiano escolar, e
resultante à classe que na instituição trabalha e é atendida.
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Kosik (1976) chama a atenção para o aspecto fenomênico que a situação revela
aparentemente, provocada pela práxis utilitária, que se manifesta no cotidiano e de
forma fragmentada. A totalidade não é revelada e passa a não ter importância útil. Em
nosso entendimento, podemos perceber uma lógica cruel e enganadora do sistema
capitalista, em roubar dos sujeitos o direito em entender a realidade. O sufocamento do
cotidiano do trabalhador o faz com que caia na arbitrariedade do senso comum, fruto
dessa práxis utilitária.
Os professores convocados nos editais de 2010 e 2013 para professor da SEDF
nos revela uma incidência de 923 candidatos que não chegam a assumir a vaga/cargo,
representando 16% pelo edital de 2010 e 10% pelo edital de 2013. Observando na
“Tabela 1: Professores convocados por área de atuação – Editais de 2010 e 2013”, pelo
edital de 2013 percebemos que há um número menor de convocados, representando
uma porcentagem de desistência consideravelmente maior, em proporção aos
quantitativos obtidos pelo edital de 2010.
Nas disciplinas como física e química, o quantitativo de nomeações sem efeito
atinge uma proporção grande e equivalente ao total de convocados. Observando que a
porcentagem de desistentes atinge 18% e 28% respectivamente, no edital de 2010, e
100% de desistentes pelo edital de 2013. Ao observarmos a área de atividades,
correspondente aos graduados em pedagogia, obtemos um percentual de 12% pelo edital
de 2010 e 13% pelo edital de 2013. O número de desistentes empossados também
assusta. Ao solicitar para a SEDF o quantitativo de professores em exercício, e as sua
locações, nos deparamos com um total de 2680 professores em atuação, dentre os 3274
que tomara posse pela convocação do edital de 2010, e 1983 em exercício, entre os
2477 que assumiram a vaga pelo edital de 2013. Ao colocar esses dados em
porcentagem, teremos um quantitativo de 18% e 19%, respectivamente, de desistentes.
Do universo de total de professores convocados pelo edital de 2010, 34%
desistiram da carreira, e pelo edital de 2013, esse número representa em 29%. Ou seja,
basicamente um terço dos professores desistiu da carreira, logo em seu início. Esse
número expressivo de desistentes pode estar diretamente ligado às condições de
trabalho e condições de valorização profissionais objetivas ao trabalho docente. Esse
dado se mostra alarmante, considerando que atualmente, o Distrito Federal tenha um
dos melhores saláriosi entre os professores da educação básica, na esfera nacional, entre
outros fatores como o choque de realidade e as dificuldades da docência.
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Tabela 1: Professores convocados, desistentes e atuantes – Editais de 2010 e 2013
Edital de 2010
Edital de 2013
3905
2769
Total de nomeados
631
292
Total de nomeação sem efeito
3274
2477
Total de empossados
594
494
Total de desistentes
2680
1983
Total de atuantes
Fonte: DODF.

Total
6674
923
5751
1088
4663

A SEDF é dividida em 15 regionais de ensino, aglutinando as escolas pela
região geográfica. Nessa repartição, há as regionais de ingresso e as regionais de
transferência – destinadas aos professores com um tempo considerável de carreira, e
regulado na Portaria nº 29 de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre os critérios para
Distribuição de Carga Horária, os procedimentos para a escolha de turmas e para o
desenvolvimento das atividades de coordenação pedagógica e, ainda, os quantitativos de
Coordenadores Pedagógicos Locais, para os servidores da Carreira do Magistério
Público do Distrito Federal em exercício nas unidades escolares da rede pública de
ensino do DF – Distrito Federal. Um fator interessante a ser observado é que o professor
em período de estágio probatório, e, portanto, no início da carreira não possui lotação
efetiva, mas provisória em uma escola. A sua lotação está como efetiva na regional de
ensino.
Essa mesma divisão recai sobre as chamadas escolas modelo – que são as
escolas com melhores condições estruturais de desenvolvimento do trabalho educativo,
por diversos fatores, como o envolvimento com a comunidade, o nível de formação do
corpo docente, a disposição de recursos materiais e de estrutura física, entre outros
fatores – que aparentam ter sempre melhores condições de trabalho, e para a qual,
professores efetivos e com maior tempo de docência tem preferência para atuar.
A escolha de turma é realizada uma única vez no início do ano letivo (ou
semestre letivo, de acordo com a formação disposta pela unidade escolar), conforme dia
e horário disposto pela SEDF, em que são observados os componentes curriculares e o
cargo concursado ou habilitações para as quais o professor está em disposição para
trabalhar. A própria Portaria nº 29/2013 prioriza os professores que tem mais tempo de
serviço na SEDF, Regional de Ensino e/ou na unidade de ensino (escola).

ISSN 2177-336X

9121

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

30

Há, ainda, gratificações oferecidas para atuações com o ciclo da alfabetização,
educação especial e sala inclusiva e para unidades localizadas em zonas rurais. Essas
gratificações são reguladas também na Portaria nº 29/2013, dando direito de recebê-las
o professor que atuar na série/ano ou instituição escolar que entram nas especificidades
normalizadas legalmente. Em nosso entendimento, turmas multisseriadas ou que
concentram alunos retidos na série/ciclo, ou mesmo escolas localizadas em zonas
periféricas deveriam ter a oferta de uma gratificação extra, por compreendermos que são
os professores experientes que deveriam lecionar nessas turmas e escolas, para
contribuir com a oferta de uma educação de qualidade ao público atendido nesses
critérios.
Esse pensamento coaduna com a mesma lógica da oferta de gratificações para
as que já constam na lei, atendendo ao raciocínio de que as especificidades do público
da zona rural e turmas de alunos em alfabetização, inclusiva ou especial exigem a
presença de professores experientes. A realidade revela um massivo ingresso de
professores iniciantes para lidar com as complexidades apresentadas em zonas
periféricas e em turmas multisseriadas e de alunos retidos na série/ciclo, o que agrava as
condições de professores iniciantes, na fase da aprendizagem da docência (VAILLANT
e MARCELO, 2012).
Partindo do recorte temporal considerado por Tardif (2002) de cinco anos de
carreira o professor ainda se encontra na fase do início de carreira, por ainda estar
consolidando a identidade docente, obtivemos que 57% de nossos respondentes tem até
cinco anos de carreira, e que 42% já tem mais tempo de experiência de docência, no
entanto, estão na fase de ingresso na carreira na SEDF. Entre os professores iniciantes
com até cinco anos de experiência docente, obtivemos um número representativo pelos
respondentes ao questionário em que 30% se encontra no primeiro ano de carreira, 18%
no segundo ano, 14% no terceiro ano, 11% no quarto ano e 25% no quinto ano da
docência. Este percentual pode ser visualizado no “Gráfico 11: Até 5 anos de carreira”.
Numa ação de acompanhar, monitorar e avaliar o professor ingressante, a Lei
nº 5.105, de 03 de maio de 2013 reestrutura a carreira do magistério público, que em
síntese, dispõe sobre quem pode ocupar os cargos públicos e reafirma as formas de
ingresso, das habilitações e da lotação do cargo. No capítulo III, a seção I trata da
qualificação profissional, especificando nos artigos 11, 12 e 13 implementações que a
SEDF deve realizar um curso de integração a carreiro Magistério Público e programas
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de acompanhamento e avaliação, para os servidores em estágio probatório, e ainda
incentiva a produção técnico-científico dos professores:
Entre as variantes que levam à escolha profissional pelo curso de licenciatura,
47% revela que o fator incentivador foi a identificação com a área de conhecimento. Do
universo total entre os professores respondentes, 41% por interesse pela profissão. As
outras variantes caem em quase metade, revelando que 26% escolheu a profissão pela
acessibilidade ao curso, 23% por vocação, 19% por um objetivo de realização pessoal,
14% pelas possibilidades de oferta de emprego. Com um representativo pequeno em
relação as outras respostas, 8% revela que fez a escolha profissional pelo interesse em
trabalhar e por gostar de crianças, 6% por influência de familiares, 4% por falta de
opções, e 3% por influência de amigos ou por questões financeiras quanto aos custos
com o curso de ensino superior. Para responder a esta pergunta, cada respondente
poderia marcar mais de uma opção.
Ao indagarmos sobre possíveis interesses por cursar outra graduação, 49%
afirmaram ter interesse em fazer outro curso superior, enquanto que quase a metade
disse não possuir vontade. Outros 26% disseram não saber ainda se quer se formar em
outra especialidade profissional. Comparado com o questionamento se desejam fazer
outro concurso para sair da SEDF, 43% disseram que sim, justificando o desinteresse na
profissão ligado às questões de desvalorização profissional, condições de trabalho e
desgaste físico e emocional. Enquanto que 34% afirmaram querer permanecer na SEDF.
Outros 23% não souberam responder.
Esses dados nos revelam ser preocupantes, ao nos atentarmos que, conforme já
expusemos aqui nesta pesquisa, cerca de 30% desistiram da profissão, o que
corresponde a um terço dos professores convocados para o magistério público nos
últimos cinco anos. Pelas respostas obtidas, outros 30% revelaram desânimo e
desinteresse pela atuação profissional na escola. Essa perca de interesse nos leva a
indagarmos se a desistência ou o pensar em outros espaços de atuação seja pela perda
do sentido de ser professor, ou por não haver um sentido de um projeto de escola
conciso que oriente na luta pela profissão.
Entendemos que as análises sobre as condições de trabalho devem ser situadas
na conjuntura histórica, política e econômica que as engendram (ANTUNES, 2007). A
condição do trabalho docente na atualidade, implica em considerar que as mesmas são
resultados de uma ordem social objetiva, que infere na relação subjetiva do professor
com a atividade. O que afirmamos é que as condições de trabalho do professor são
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constituídas das determinações da organização do trabalho no capitalismo. Constrói-se
uma estrutura de condição de trabalho, que intensifica a atividade docente, mantendo o
controle sobre a categoria que ensina, e do conhecimento historicamente acumulado
pelo homem. O que afirmamos é que as posições são políticas, tomadas em instâncias
hierárquicas.
Entretanto, outras demandas das condições de trabalho são enfrentadas pelos
profissionais da educação, quando é possível nos debruçarmos sobre a qualidade com
que professores exercem sua função na rede pública de ensino considerada como uma
das que melhor paga o salário inicial ao docente. Com o olhar sobre o professor no
início da carreira, é possível perceber que a profissão ainda se intensifica com outras
demandas que são postas para esse ciclo da carreira e uma grande preocupação que nos
aparece como dado: a naturalização do sofrimento ao ofício da profissão. “Dificuldade”,
“tentativa de acerto”, “sofrimento” são palavras que aparecem constantemente, com
uma entonação de naturalidade, na fala de nossos professores colaboradores, mesmo
para aqueles que apresentam resistência ao modelo de escola que está posto, e assumem
fazer disputa por um outro projeto de escola.
Condição de trabalho aparece para nós como uma forma determinante para a
existência do objeto da pesquisa, que nos permite entender os procedimentos
reproduzidos teórica e historicamente na fala dos professores. Além, claro, de ser uma
base pilar pelo materialismo histórico dialético, em entender a aprendizagem da
profissão e a constituição do projeto de escola, a partir das relações de trabalho.
Diante disso, condição de trabalho se torna uma categoria estruturante para esta
pesquisa. É interessante destacar sobre como esses mesmos fatores vão se mostrando
como fenômenos compreendidos nas estruturas diacrônicas e sincrônicas, reveladas
ainda nas categorias mediação, contradição, formação profissional. Um está imanente
ao outro, e não se pode compreender o objeto sem a totalidade desses intérpretes da
realidade.
Partindo de Vaillant e Marcelo (2012), desenvolvimento profissional é
também aprendizagem da docência, e por isto, a necessidade e a luta pela valorização de
uma formação continuada. Ter um acompanhamento para o início da carreira se mostra
importante tanto para as questões pedagógicas, quanto para outros elementos como o
acompanhamento à saúde do professor e para o tramite de questões burocráticas e
administrativas como parte do ofício do trabalho, e que nos aparecem, e que, no entanto,
não são enfatizadas pelas pesquisas apontadas no levantamento bibliográfico realizado.
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Na fala dos professores entrevistados nos aparecem depoimentos os quais
daremos ênfase, por enxergar que elas são necessárias: não pode ser naturalizado
professores relatarem do desgaste físico e emocional, principalmente em se tratando de
profissionais no início da carreira, ou mesmo que muito lhes parece que entram na
escola, como docentes, “na marra”, pois os fatores do cotidiano são intensificados
quanto aos enfrentamentos das dificuldades. Os questionários revelam em número que
84% dos professores apresentam como aspecto negativo da profissão o desgaste
emocional, contra 61% apontam também ser o desgaste físico.
Os professores ingressantes da SEDF que estão entre os cinco primeiros anos
da carreira estão cansados e desgastados. Esse dado revela como fenômeno importante
pare entender as condições de trabalho, e o impacto que isso causa na qualidade de um
ensino-aprendizagem.
Olhando para o que os questionários nos trazem como dados relevantes para
esta pesquisa, 53% dos professores que ingressaram como professores efetivos pelos
editais de 2010 e 2013 assumiram a sala de aula logo no primeiro dia de aula, sem
qualquer suporte de acompanhamento e contextualização desse professor. Esse fator é
ainda interessante ao ser comparado à outra questão que aparece no questionário.
Ao indagarmos quais são as informações repassadas ao professor, em sua
chegada a escola, nós temos um dado de que 69% dos ingressantes obtiveram acesso a
informações sobre a estrutura física da escola, se tratanto sobre os ambientes, material
pedagógico, materiais didáticos de apoio, entre outros fatores que pudessem aparecer;
35% tiveram informações sobre a estrutura pedagógica, correspondendo ao
planejamento curricular ou da escola, as formas de avaliação que a escola adere, o
Projeto Político Pedagógico, sobre os encontros pedagógicos, documentos, currículo,
etc.; 27% foram informados sobre serviços de apoio ao professor e ao aluno; 67% foram
informados sobre regras funcionais como horário, regimento, procedimentos
administrativos, pedagógicos, disciplinares, etc; a 56% desses professores foram
repassadas informações sobre a rotina; 33% foram informados sobre o perfil da turma.
Mesmo que corresponda a uma porcentagem que represente menos da metade
do total de respostas obtidas, queremos chamar a atenção, alarmando para o fato de que
31% dos professores não foram informados sobre a estrutura física, 33% informados
sobre as regras funcionais, 44% não foram informados sobre a rotina da escola.
Agravando a situação, 67% de nossos respondentes não foram informados sobre o perfil
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da turma que iria assumir, 73% não foram informados sobre os serviços de apoio ao
professor e ao aluno; 65% não obteve informações sobre a estrutura pedagógica.
E um percentual pequeno, entretanto, bastante representativo de 4% que não
teve acesso a nenhuma das informações listadas. Supondo que esses 4% correspondem
aos 53% que assumiram a turma no primeiro dia de aula, há de se imaginar sobre quais
condições esse professor teve que trabalhar, e as possíveis dificuldades com o ensino
dos conteúdos e a relação com a turma, tão veemente apontados nas pesquisas
levantadas, como um fator sério a ser considerado no acompanhamento pedagógico. O
que nos parece é que a fala de uma de nossas professoras “parece que a gente entra na
escola na marra” são demonstrados em número, sobre como o choque de realidade é
um fator objetivo e inerente a um projeto de escola que peneira os professores que se
mantém na carreira, e os professores que fazem parte do um terço que desiste da
carreira, ou mesmo correspondem 43% que querem fazer outro concurso público para
sair da SEDF.
Ainda fazendo relação com entre o que os professores respondem nos
questionários e o que respondem nas entrevistas, adentramos na relação entre os pares e
a equipe gestora. No questionário, ao indagarmos sobre o nível de receptividade dos
pares ao se apresentar à escola, entre as variantes péssima, ruim, regular, boa ou ótima,
obtivemos um percentual relativamente positivo, ao avaliarem a coordenação, a equipe
gestora (diretor e vice-diretor), professores e alunos (sendo estes responsáveis pela
porcentagem mais alta), com porcentagens acima de 30% em cada uma das variantes
(boa ou ótima). Para a variante regular, o percentual se demonstra relativamente
mediano, em relação aos demonstrados positivamente, com um representativo acima de
20%. E para as variantes péssimo ou ruim, nenhuma atingiu uma porcentagem acima de
10.
Entretanto, apenas duas de nossas entrevistadas não relataram nenhum tipo de
conflito com os pares, dois professores (do sexo masculino) relataram ter uma relação
relativamente boa ou harmoniosa, e os outros seis professores relataram ter conflitos
com os pares, que variam entre as divergências de técnicas, saberes e competências
pedagógicas, valores morais e éticos, ao passo que entendemos serem fatores ligados ao
projeto de escola ou ao fazer pedagógico, por termos professoras relatando a resistência
com a técnica nova de ensinar e relatando a possibilidade de haver acomodação por
parte dos pares mais velhos. Outro fator alarmante, é que duas professoras chegam a
evidenciar em suas falas o assédio por parte dos pares, por conta do tempo de carreira
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na educação pública, podendo ser ligadas a distância entre idade e ao fato de serem
novas na escola. Uma das professoras relata até mesmo a ocorrência de uma professora
mais experiente adentrar em sua sala de aula e interferir na relação professor e aluno,
por duas vezes.
Os relatos de conflitos entre iniciantes e professores já experientes se pautam
com bastante frequência no confronto de ideias, de cunho ligadas a questões morais e de
valores, ou mesmo porque os professores novos trazem novas ideias e maneiras de
ensinar, o que viria a “desestabilizar” o modo de ensinar construído há tantos anos.
Ocorre-nos que para além do conflito inerente ao modo de como articula a prática
pedagógica, e com isso, a maneira de lidar com o conhecimento, esses professores mais
antigos na carreira, pela fala das professoras, demonstram também já ter desistido da
carreira, quando se escutam falas como “quando eu entrei eu também queria fazer
diferente” ou “você ainda está nova, pode mudar de carreira”.
Os questionários também vai nos trazer que entre uma escala de 1 a 7, os
professores e os coordenadores são pares que auxiliam na aprendizagem da docência,
com uma nota de grau cinco. Entretanto, 47% dos respondentes avaliam em grau 7 a
importância do auxilio dos professores para o inicio da profissão, e 39% também em
grau 7 para os coordenadores. Esses dados revelam que o tempo inteiro, a relação entre
os pares demonstram contradições que ocorre nas relações entre o aprender a profissão,
a sensação de isolamento ou contentamento com o trabalho coletivo da escola, nas
divergências e convergências com um projeto de educação, e são relações que vão
formando o projeto coletivo de escola, ou que mesmo propiciam para que o contrário
aconteça: a não existência de um trabalho coletivo porque não há um trabalho coletivo.
Entre o total dos professores respondentes aos questionários, 77% dos
professores dão valor atributivo de muito importante para o trabalho coletivo, na
aprendizagem da docência. Isso também nos leva a entender que tanto o valor positivo
quanto o valor negativo das relações contribuem para uma aprendizagem. O fato é que,
o trabalho coletivo, no modo como ele funciona também propiciará a forma como os
professores se relacionam. A entrevista cedida pela professora FPED-30 revela a força e
contentamento com o trabalho coletivo na escola em que ela está, porque há um projeto
coletivo construído pela escola. Ter um projeto de escola se torna importante porque o
projeto é quem orienta nas relações entre os pares, e na prática pedagógica dos
professores. Essa afirmação nos leva a perceber que também gera impacto nas
condições de trabalho.
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Na fala entre os professores entrevistados, há o reconhecimento de que a gestão
é uma liderança na forma de funcionar o trabalho docente na unidade escolar é
importante e influente. Quando o professor MPED-33 nos relata que “eu percebi que
por mais que estivesse solto na escola que eu tivesse esse sentimento a escola em
momento nenhum foi impedimento foi entrave que me impedia tocar algum tipo de
projeto muito pelo contrário teve muito espaço” é possível perceber que a ausência
dessa liderança também é provocativa, e pode culminar em ações positivas de um
professor encabeçar e tornar-se líder no processo do trabalho coletivo, que aos poucos
vai envolvendo outros profissionais e alunos, ou pode reforçar a sensação de isolamento
relatado por FBIO-23 e FPED-27, que tocam suas ações pedagógicas sozinhas.
A professora FPED-23 vai nos relatar que a gestão ainda pode reforçar as
relações hierárquicas de tempo de profissão, ao fazer observações sobre como a gestão
em relação a professores mais antigos na unidade escolar. Mais de um professor ainda
relata que a postura da gestão conduz para uma boa ou má estrutura de trabalho e de
desenvolvimento de atividades pedagógicas. E ainda a ausência de liderança de uma
gestão que faça atividades receptivas, que informe e acompanhe esse professor
iniciante, com o cuidado sobre a aprendizagem da docência como a qualidade do
ensino-aprendizagem dos alunos são impactos multideterminantes para a constituição de
um projeto de escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do quadro exposto sobre as condições com que os professores iniciantes
se deparam nessa etapa da carreira, e o quantitativo revelado de desistentes, nossa
proposta culmina na defesa de uma política de formação continuada, que embase um
programa de recepção, acompanhamento, formação e avaliação do professor iniciante
na carreira, a partir da realidade do trabalho docente. Entretanto, o que nos alarma não é
falta de um programa oficial que pense no professor em início de carreira, mas sim, a
omissão diante do caso: agravar a situação do professor na fase das descobertas e
choques de realidade, ao iniciar no magistério, dificulta ainda mais as condições com
que o professor perpassa nesta etapa da carreira.
Defendemos o espaço escolar como a instituição social responsável pelo
desenvolvimento intelectual científico do sujeito. Essa é a função da escola. A escola,
enquanto instituição isolada não consegue desenvolver esse papel por se sobrecarregar
com as múltiplas diversidades e situações vivenciadas cotidianamente. Tão pouco o
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professor que tem sua formação realizada apenas em um único espaço como a faculdade
em que cursou seu ensino superior, poderá ter sua formação condicionada a limitações
teóricas e práticas.
Todas essas são ideias que, a partir dos dados obtidos, se espera que possamos
produzir conhecimentos na área de formação de professores no que se refere aos
dilemas vividos pelo professor iniciante, visando contribuir para a fundamentação de
propostas sobre acompanhamento profissional dos docentes iniciantes na carreira no
magistério público, na educação básica. E apresentar critérios e princípios relativos aos
maiores desafios vivenciados pelo professor iniciante e as possibilidades de
acompanhamentos como base para pensar e propor programas de formação contínua dos
professores da educação básica, visando qualidade na condição de trabalho.
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NOTA DE FIM
i
Vencimento básico inicial estimado em R$3.929,70. Fonte: Edital nº 01, de 04 de
setembro de 2013, publicado no DODF nº. 185, em 05/09/2013, pág. 76.
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UMA DISCUSSÃO DE ATIVIDADES BASEADAS EM CATEGORIAS DO
COTIDIANO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

A formação (educação) inicial e continuada de professores que ensinam matemática é
um campo complexo, onde múltiplas perspectivas de pesquisa se constituem e indicam
proposta. Nestes três textos, que seguem, nosso objetivo é realizar uma discussão a
respeito de atividades baseadas em categorias do cotidiano e alguns delineamentos para
processos de formação inicial e continuada de professores de matemática
implementados nesta direção em nosso grupo de pesquisa (Sigma-t). Acreditamos que,
pela utilização de categorias do cotidiano, seja possível implementarmos práticas
educativas que transcendam as chamadas práticas de contextualização. Assim, no
primeiro texto, Patricia Rosana Linardi, apresenta uma discussão sobre a formação
inicial de professores de matemática, apontando fragilidades da formação matemática e
apontando as atividades baseadas nas categorias do cotidiano como uma possibilidade
para esta formação. Para isso, inicialmente apresenta uma contextualização da formação
inicial de professores de matemática e, em específico, da formação matemática recebida
nos cursos de Licenciatura em Matemática e a problematiza por meio dos processos de
produção de significados. No segundo texto, João Ricardo Viola dos Santos, faz uma
discussão das potencialidades das atividades baseadas nas categorias do cotidiano para
uma formação matemática dos licenciandos em matemática. Por fim, no terceiro texto,
Edson Pereira Barbosa, apresenta uma análise de um grupo de trabalho no qual
professores em serviço discutiram/problematizaram atividades baseadas nas categorias
do cotidiano. Os três estudos têm seu fundamento teórico no Modelo dos Campos
Semânticos, um modelo epistemológico no qual a noção de conhecimento é
reformulada, de modo a tornar-se fortemente ligada à noção de significado.
Palavras-chave: Educação Matemática. Formação de Professores. Modelo dos Campos
Semânticos
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POTENCIALIDADES DE ATIVIDADES BASEADAS NAS CATEGORIAS DO
COTIDIANO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

João Ricardo Viola dos Santos
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo
Neste artigo apresentamos uma discussão de enunciados de atividades baseadas em
categorias do cotidiano e possibilidades para o trabalho de professores que ensinam
matemática na educação básica, tomando como referência teórico-metodológica o
Modelo dos Campos Semânticos (MCS) (LINS, 1999, 2012). Na primeira parte,
apresentamos alguns trabalhos que analisaram enunciados de atividades de matemática
e o seu papel no desempenho dos alunos em seus processos de resolução. Na segunda
parte, em um primeiro momento, apresentamos uma caracterização das atividades
baseadas em categorias do cotidiano, tomando como referência o trabalho de Oliveira
(2011) e algumas noções do MCS, como significado, objeto, interlocutor e leitura
plausível. Em um segundo momento, apresentamos discussões dos enunciados das
atividades baseadas em categorias do cotidiano e algumas possibilidades de trabalho
para os professores que ensinam matemática na educação básica. Essas atividades
oferecem possibilidades para professores realizarem discussões que extrapolam o
contexto matemático e até mesmo os conteúdos e temáticas disciplinares que são,
comumente, movimentados nas salas de aula. Uma atividade pode ser problematizada
por meio de discussões históricas, filosóficas, políticas, ou mesmo tomando como
referência aspectos do senso comum. As discussões dessas atividades também podem
oferecer contextos nos quais diferentes assuntos das esferas sociais, financeiras,
culturais e políticas possam acontecer em um mesmo espaço, oferecendo possibilidades
da escola se constituir como um local em que assuntos de fora dela, possam ser
discutidos em uma perspectiva da ampliação de modos de produção de significados. Na
terceira e última parte, apresentamos algumas considerações para que outras discussões
e atividades sejam realizadas nas escolas.
Palavras-chave: Formação de Professores. Análise de Enunciados. Modelo dos
Campos Semânticos.
Introdução
As atividades matemáticas que os professores aplicam, elaboram, modificam em
suas salas de aula são um ponto crucial de sua prática profissional, pois elas podem
tanto potencializar como estreitar as possibilidades de discussões matemáticas com seus
alunos. Claro que a partir de uma atividade considerada tradicional, o professor com
uma simples pergunta, pode transformá-la em uma atividade investigativa. Esse fato
também é valido na direção contrária, pois uma atividade com um potencial
investigativo pode ser implementada em sala de aula de uma maneira muito tradicional.
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O aspecto crucial é que as atividades matemáticas têm um papel importante no trabalho
profissional de professores que ensinam matemática.
Uma discussão a respeito dos enunciados de atividades matemáticas podem
também alinhavar uma discussão da natureza das discussões matemáticas que são feitas
na escola, o que em última instancia poderia levar à uma problematização do que é, ou
mesmo deveria ser, a matemática escolar. A tradição dos conteúdos, das temáticas e da
organização curricular muitas vezes dificulta olharmos para outras possibilidades, ou
mesmo notar possíveis incoerências naquilo que fazemos.
De forma alguma essas discussões podem ser realizadas desconsiderando a
formação do professor que ensina matemática. É necessário que as discussões a respeito
de enunciados de atividades matemáticas sejam realizadas com professores que ensinam
matemática, tanto em formação inicial quanto em contínua. As atividades não existem
ou mesmo não têm relevância sem um professor que as apresenta, discute, problematiza
com os alunos.
Frente a isso, nesse texto, apresentamos uma primeira discussão de enunciados
de atividades baseadas em categorias do cotidiano e possibilidades para o trabalho em
sala de aula, tomando como referência o Modelo dos Campos Semânticos. Esse texto
faz parte de um projeto maior que envolve cinco universidades federais professores de
matemática da educação básica, alunos de pós-graduação em Educação Matemática e
professores universitáriosi.
O Modelo dos Campos Semânticos (LINS, 1999, 2012) serve como uma
possiblidade para produção de conhecimentos, bem como leituras das realidades
educacionais e possíveis projetos de intervenção, elaborados por todos os envolvidos. A
seguir, detalharemos algumas de suas noções movimentadas/usadas neste texto.
Assim, nosso percurso neste texto será, em uma primeira parte apresentamos
alguns trabalhos que analisaram enunciados de atividades de matemática. Na segunda
parte, em um primeiro momento, apresentamos uma caracterização das atividades
baseadas em categorias do cotidiano e algumas noções do MCS. Em um segundo
momento, apresentamos discussões dos enunciados das atividades baseadas em
categorias do cotidiano e algumas possibilidades de trabalho para os professores que
ensinam matemática na educação básica. Na terceira e última parte, apresentamos
algumas considerações para que outras discussões e atividades sejam realizadas nas
escolas.

A construção deste texto está ancorada no desenvolvimento do projeto de

pesquisa ainda em andamento. Dessa maneira, esse texto anuncia, ao invés de delimitar;
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não institui estabilidades, mas sim movimentos, demarcações de algumas fronteiras
ainda nebulosas, porém vistas e anunciadas.

Uma discussão a respeito de trabalhos que analisaram enunciados de atividades
matemáticas
Dado o escopo desse trabalho, movimentamo-nos em uma discussão de dois
trabalhos a respeito de enunciados de atividades com a intenção de apontar as principais
discussões que fazemos nas partes seguintes: um texto da pesquisadora holandesa Van
Den Heuvel-Panhuziem de 2005 e de uma tese de doutorado da pesquisadora brasileira
Pamela Ferreira, defendida em 2013.
Hans Frendenthal e outros colegas, em meados dos anos 70 do século passado,
inauguraram uma abordagem para o ensino de matemática, denominada como Educação
Matemática Realística. Em meio à essa abordagem, a matemática é vista como uma
atividade humana e os problemas, atividades, tarefas que devem ser apresentados aos
alunos precisam ser imagináveisii. Assim, o contexto de uma tarefa pode apresentar
situações realísticas, fantasiosas, fatídicas, ou até mesmo ser circunscrito estritamente
por uma linguagem matemática.
Nessa esteira de discussão, o artigo de Van den Heuvel-Panhuizen (2005)
apresenta, entre outas considerações, vários exemplos de algumas pesquisas a respeito
do papel do contexto no desempenho dos alunos na realização das atividades. Citando
Clementes (1980), Heuvel-Panhuzien apresenta dois problemas:
1) Escreva a resposta:

(resposta)

2) Um bolo é dividido em 4 partes iguais e Bill toma uma das partes. Que fração do
bolo sobrou?

Segundo Heuvel-Panhuzien (2005, p.9, nossa tradução)
/.../ dos 126 alunos do sexto ano, 45% responderam ao problema
aritmético simples corretamente, enquanto 78% encontraram a
resposta correta para o problema de contexto. As entrevistas
realizadas posteriormente com os estudantes revelaram que eles
tiveram suporte imaginário no problema bolo. Aparentemente,
não importou que o problema de contexto envolveu mais leitura,
compreensão e transformação.
Esse exemplo mostra como o enunciado de uma atividade matemática pode ser
potencializador das resoluções dos alunos, bem como servir como um meio para
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estreitar as possiblidades dos processos de produção de significados. Não advogamos na
direção da construção de uma variedade de ―bons‖ enunciados que devem ser
disseminados nas sala de aula de matemática, porém dissertamos na direção em que os
enunciados das atividades matemáticas têm papéis em relação à atividade matemática
dos alunos. Nossa intenção não é privilegiar algum tipo de atividade matemática para
ser implementada em sala de aula, mas sim problematizar os alcances, entraves e
possibilidades de diferentes tipos de atividades matemática na educação matemática de
nossos alunos. Esse exemplo, bem como todo o texto de Heuvel-Panhuzien, é seminal
nessa discussão.
Ferreira (2013) apresenta um estudo a respeito de enunciados de tarefas
matemáticas, buscando elaborar um quadro de referência com a intenção de analisá-los.
Ao longo de seu trabalho, a autora apresenta várias caracterizações de tarefas
matemáticas e constrói um esquema em um único quadro de referência.
Entre outras considerações, o estudo de Ferreira (2013) apresenta algumas
caracterizações para ideias que comumente circulam nas salas de aula em relação às
tarefas matemáticas, mas que pouco são discutidas, problematizadas e sistematizadas. A
autora apresenta uma definição para tarefa, enunciado, contexto, questão, situação,
problema, resolução, solução.
No que diz respeito à análise realizada, Ferreira (2013) conclui que as tarefas
apresentadas em uma seção do livro didático que analisou se limitam a apenas dois
grupos de contextos segundo Díaz e Poblete (2005): aqueles pautados em simulações da
realidade e exercícios puramente matemáticos. A autora observa que há pouca variedade
entre os tipos de tarefas, segundo a classificação de Butts (1997), e que, apesar de a
publicação de Butts (1997) ter mais de 15 anos, a afirmação do autor de que a maioria
dos problemas contidos dos livros didáticos, de qualquer nível, pertencia aos 3
primeiros agrupamentos (Exercícios de Reconhecimento; Exercícios Algorítmicos;
Problemas de Aplicação), aparentemente, não mudou.
Essas caracterizações para os enunciados e para toda gama de conceitos que são
mobilizados quando fazemos algumas discussões a seu respeito, são interessantes para
ampliarmos nossos repertórios em relação à natureza das atividades/tarefas/problemas
matemáticos que habitam as salas de aula de matemática. A afirmação de Ferreira
(2013) é perturbadora, visto que a partir de seu estudo, podemos conjecturar que muito
do que é apresentado nas salas de aulas de matemática da Educação Básica se resume
em discussões de uma linguagem matemática, ou seja, definições, procedimentos,
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nomeações, aplicação de fórmulas e regras, muitas vezes decoradas e facilmente
esquecidas pelos alunos. Problematizar enunciados nos leva a problematizar a
matemática escolar.

Uma análise de atividades baseadas em categorias do cotidiano e algumas
possibilidades para discussões em sala de aula de matemática
Apresentamos quatro atividades baseadas em categorias do cotidiano, sendo
duas elaboradas no interior de nosso projeto de pesquisa e duas retiradas do trabalho de
doutorado de Oliveira (2011). Primeiramente, apresentamos uma caracterização de
atividades baseadas em categorias do cotidiano.
Segundo Oliveira (2011, p. 43), uma caracterização de uma atividade baseada
em categorias do cotidiano seria na seguinte direção:
No fluxo da vida, o que fazemos em nossas ações mais ordinárias,
no acordar, se alimentar, ao nos locomovermos; o que nos orienta
em nossos fazeres, digamos, não especializados, do dia-a-dia, da
vida cotidiana, não são saberes oriundos de desenvolvimentos ou
elaborações científicos. E, relacionadas a esses fazeres nãoespecializados, estão o que Lins (2006) chama de categorias da
vida cotidiana.
Essa noção, categorias do cotidiano, surgiu no interior das pesquisas do Grupo
Sigma-tiii como uma alternativa para a Licenciatura em Matemática, que está estruturada
a partir de categorias da matemática do matemático. Há inúmeros trabalhos que
denunciam as limitações da formação matemática nas licenciaturas para os futuros
professores, tanto em relação aos conteúdos que são estudados, quanto aos processos de
produção de significados movimentados no interior desses cursos (VIOLA DOS
SANTOS, 2012). Segundo Oliveira (2011, p. 110)
A idéia que o fomentou foi que, ao invés de o professor de
Matemática se formar apenas dentro de certas categorias (da
matemática do matemático) para depois recontextualizá-las no seu
trabalho em sala de aula, ele se forma também a partir de
categorias da vida cotidiana, as quais ele já pode compartilhar
com seus alunos e alunas.
Nosso interesse, no interior desse projeto guarda-chuva e considerando essas
discussões em relação aos cursos de formação inicial, é investigar as potencialidades
dessas atividades na formação continuada de professores que ensinam matemática.
Como os professores lidam com essas atividades? Como eles as implementam em suas
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salas de aula? De maneira sucinta, uma atividade baseada em categorias do cotidiano se
constitui a partir de contextos, elementos e relações que são familiares aos professores,
ou seja, a partir de situações que eles possam produzir significados de maneira
ordinária, em seu dia-a-dia. Nesses processos, elementos de várias áreas e contextos
podem ser operados, e não apenas elementos matemáticos. É bem possível que em uma
discussão de uma atividade baseada em categorias do cotidiano em uma aula de
matemática, pouco se fale de matemática. Claro que não queremos dizer que as
discussões matemáticas devem ser abolidas das discussões das atividades baseadas em
categorias do cotidiano. Queremos enfatizar que as discussões dessas atividades
extrapolam os contextos disciplinares (mas também os inclui), dependendo do interesse
dos envolvidos e que elas têm seu espaço e o seu valor na sala de aula.
Para analisar os enunciados das atividades tomamos como referência o Modelo
dos Campos Semânticos. Apenas para explicitar alguns de nossos posicionamentos
teórico-metodológicos, apresentamos quatro de suas noções, sendo elas: significado,
objeto, interlocutor e leitura plausível.
Para Lins, ―o aspecto central de toda aprendizagem – em verdade o aspecto
central de toda a cognição humana – é a produção de significados (1999, p. 86)‖. A
partir dessa, entre outras, noções se estrutura o modelo, um movimento, uma maneira
para o professor ler a atividade (matemática) de seus alunos.
Significado é aquilo que o sujeito pode e efetivamente diz sobre um objeto no
interior de uma atividade (LINS, 1999). Um ponto importante de se destacar é que a
produção de significado não é em relação ao que alguém poderia dizer em algum
contexto ou ao que esse alguém não disse, mas sim em função do que esse alguém
efetivamente diz. O MCS é um meio de ler a atividade (matemática) dos alunos, seus
modos de produção de significados, não na perspectiva de apontar o que eles não
fizeram ou o que eles deveriam ter feito.
Para Lins objeto é algo a respeito de que se pode dizer algo (LINS, 1999). Dessa
maneira, à medida que produzimos significados, constituímos objetos. Os alunos
produzem significados e constituem objetos quando se colocam a ler um problema para
resolvê-lo. Nós, neste, texto, produzimos significado e constituímos objetos quando nos
colocamos a analisar as quatro atividades baseadas nas categorias do cotidiano.
Esses processos de produção de significados são feitos em uma direção à qual
me coloco a falar que é chamada por Lins de interlocutor. Segundo Lins (1999),
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ao produzir significado, minha enunciação é feita na direção de um
interlocutor que, acredito, diria o que estou dizendo com a justificação
que estou produzindo. /.../ Toda produção de conhecimento é feita na
direção de um interlocutor que, acredito, produziria a mesma enunciação
com a mesma justificação (p. 88).
Ao produzirmos significados, constituirmos objetos em uma direção. Nesses
processos temos uma intenção de realizarmos leituras plausíveis daquilo que
acreditamos que o outro fala, escreve, gesticula, produz de maneira geral. Assim, Lins
constrói a noção de leitura plausível como ―toda tentativa de se entender um autor deve
passar pelo esforço de olhar o mundo com os olhos do autor, de usar os termos que ele
usa de uma forma que torne o todo de seu texto plausível (1999, p. 83)‖. Buscamos
realizar uma leitura plausível dos modos de produção de significados dos alunos e com
isso ampliar nossos horizontes de possibilidades. Realizar leituras plausíveis é um
movimento, sempre em tentativas, de se colocar no lugar do outro, saindo do seu centro,
em um processo de descentramento (OLIVEIRA, 2011).
Essas quatro noções nos dão condições de realizar nossas discussões dos
enunciados das quatro atividades baseadas em categorias do cotidiano, que
apresentamos a seguir. Vale ressaltar que não se trata de uma discussão totalizante, mas
apenas de alguns alinhavos.

Uma discussão dos enunciados das atividades e de suas possiblidades para
sala de aula
Atividade 1 – Cartão de Crédito
Seu orçamento encurtou e você precisa pagar a fatura do cartão de
crédito, então, você paga a parcela mínima ou sacrifica outra conta
para pagar a fatura total do cartão de crédito?

Esta é uma atividade ordinária à muitas famílias brasileiras, diante da crise
mundial que estamos enfrentando. Uma característica desse enunciado é que ele poderia
ser implementado tanto em aulas de matemática, quanto de história, filosofia e outras
disciplinas da Educação Básica. Essa situação envolve uma tomada de decisão, uma
categoria do cotidiano. O que fazer: pagar a parcela mínima ou sacrificar outra conta
para pagar a fatura total?
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Um aspecto muito discutido nas propostas e abordagens de educação financeira
é considerar os juros que são cobrados pelas operadoras de cartão de crédito no não
pagamento total da fatura. Outro ponto, muitas vezes pouco discutido, é também o não
pagamento de nenhuma porcentagem da fatura. O que aconteceria?
Seria possível organizar uma tabela com outras contas que poderiam não ser
pagas e os juros nelas embutidos para fazer uma comparação do que seria mais
vantajoso. Seria possível fazer uma problematização dos motivos em pagar ou não
juros. Por que os juros do cartão de crédito chegam em média a 15,60% ao mês? Por
que os juros do cheque especial são em média de 12,52% ao mês? Por que para pessoas
que gastam valores diferentes no cartão de crédito, por exemplo R$5000,00 e R$500,00,
pagam a mesma porcentagem de juros? Essas discussões oferecem explorações e
investigações que extrapolam o contexto matemático ampliando o espaço escolar e
todas as temáticas/conteúdos disciplinares que ainda estão presentes na escola como
totalitárias.
Para implementar essa atividade em sala de aula, o professor poderia estudar as
múltiplas discussões que são feitas em relação ao uso dos cartões de créditos, em
diferentes pontos de vistas, sejam eles financeiros, sociais, culturais. Entretanto, todos
esses estudos não serviriam para ele ter sua aula toda planejada, sabendo a ordem e
quais discussões aconteceriam. Não há como antecipar totalmente o que vai acontecer
em sala de aula, trabalhando com atividades baseadas em categorias do cotidiano.
De modo geral, as possíveis discussões dependerão dos interlocutores
envolvidos e de pesquisas que esclareçam as formas de cobrança de juros, os motivos
delas existirem, a necessidade ou não de se pagar o valor mínimo, os porquês de ter ou
não um cartão de crédito, para se decidir o que é mais vantajoso, sendo que essa ideia
também pode ser problematizada.
Atividade 2 – Thomas Esfirras
Thomaz Esfirras é uma lanchonete que cobra de seus clientes de uma
maneira diferenciada. Os salgados ficam em gôndolas e os
refrigerantes ficam em geladeiras a disposição dos clientes. Estes se
servem à vontade e quando vão pagar o atendente do caixa pergunta
quanto eles comeram e beberam. Você acha que o dono do Thomaz
Esfirras tem prejuízo por cobrar dessa maneira?
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Essa atividade, primeiramente, nos aguça a visitar um estabelecimento como
esse, para se ter a sensação da não necessidade de anotar, sistematicamente, tudo aquilo
que consumimos. Isso é mesmo verdade? Essa lanchonete existe? Talvez, essa seria a
primeira sensação.
Uma característica desse enunciado é a pergunta, na direção de uma resposta um
pouco mais focada, se compararmos, por exemplo, com a primeira atividade que
apresentamos. Em nossa leitura, um ponto de destaque seria potencializar as discussões
das justificações dos professores em relação a ter ou não prejuízo. No enunciado, lemos
que se trata apresentar uma opinião, fato que muitas vezes é abolido das atividades
matemáticas em sala de aula. Esse é outro aspecto que pode ser problematizado com os
professores. Há diferenças entre os argumentos matemáticos e os argumentos
opinativos? Quais seriam? Em quais contextos, um vale e outro não?
Algumas discussões com essa atividade, possivelmente, seriam feitas na direção
de se confiar nos clientes que frequentam a lanchonete. Outras, poderiam ser feitas em
relação aos clientes lembrarem ou, por vezes, esquecerem os salgados e bebidas que
consumirem dentro da lanchonete. Esse é uma discussão interessante para explicitar
quais são os argumentos, muitas vezes naturalizados, que sustentam a ideia de que as
pessoas não sendo vigiadas, podem cometer atos de corrupção. Por que em nossa
sociedade esse tipo de empreendimento nos causa estranhamento? Não deveria ser o
contrário?
Os professores poderiam simular situações em que os clientes que frequentam a
lanchonete, enganariam, ou mesmo, informariam por algum engano a quantidade de
produtos que consumiram. Essas simulações poderiam ser organizadas em tabelas para
se comparar com o lucro do dono da lanchonete em relação à suas vendas. Os
professores também poderiam entrevistar clientes que frenquentam a lanchonete e
perguntar como eles se sentem, lidam com esse tipo de atendimento. Clientes que foram
poucas vezes ao estabelecimento, clientes que sempre frequentam. Claro que também,
esse trabalho poderia ser feito com os donos da lanchonete.
Em suma essa atividade toca em certos aspectos que geralmente estão
naturalizados em nossa sociedade. Antecipação da culpa, vigilância em todos os lugares,
entre outros.
Atividade 3 – Camisetas Brancas

ISSN 2177-336X

9139

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

11
Numa loja, uma camiseta branca de algodão por R$ 12,00 e em outra
loja uma camiseta branca de algodão por R$ 20,00. Qual você
compra?iv

De um ponto de vista mais conservador, alguns poderiam afirmar que essa
atividade baseada nas categorias do cotidiano, nem mesmo pode ser considerada como
uma atividade. “Compro qualquer uma! A primeira pago mais barato e a segunda pago
mais caro‖, uma possível resposta de um professor. Entretanto, são nas sutilezas que
podemos realizar discussões interessantes, que mostram como argumentos naturalizados
podem ser explicitados.
Uma característica dessa atividade é que para sua resolução precisamos tomar
uma decisão e escolher a compra de uma camiseta. Como nas outras atividades,
apresentadas anteriormente, o que nos interessa são as justificações que os professores
podem apresentar e como eles sustentam esses seus processos de produção de
significados.
De um ponto de vista, poderíamos dizer que a camiseta mais barata é de menor
qualidade e que a mais cara é de maior qualidade. Assim, a qualidade, tomada com
referência ao preço, poderia ser um critério para tomarmos uma decisão. Nesse mesmo
ponto de vista, poderíamos fazer uma problematização: por que as roupas mais caras são
as melhores? Oliveira (2011, p. 129) argumenta nesse sentido, afirmando que
O que o ser mais caro e o ser mais barato podem nos dizer a
respeito do produto? O ―ser mais caro‖ é sinônimo de ―ter mais
qualidade‖? Esse é um exemplo de tomada de decisão em que o
número – a Matemática – pode interferir, pode mudar; o simples
fato de um número maior indicar o preço de
uma camiseta pode servir para valorizá-la, dizer que ela
supostamente é de melhor qualidade.
Outra discussão seria a de problematizar as justificações dos preços das roupas,
como por exemplo: Os preços das roupas são colocados levando em consideração
apenas os produtos gastos para a fabricação, o serviço dos trabalhadores, os custos de
manutenção das fábricas? Por que temos roupas que, visivelmente, o preço estipulado
leva em consideração outros aspectos, como por exemplo, a marca? A marca é
equivalente a qualidade? Essa é uma atividade na qual a tomada de decisão, em comprar
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a camiseta mais barata ou a mais cara, está relacionada à vários aspectos, contextos e
elementos à serem considerados.
Atividade 4 – Pague 2 e leve 3v
No supermercado, lá está a oferta para queijo ralado: “Pague 2 e
leve 3!!!”. Um pacotinho de queijo ralado custa cerca de R$ 1,20.
Pagamos R$ 2,40 e levamos três pacotes, no valor de R$ 3,60, quer
dizer, uma economia de cerca de 33%. Se a oferta fosse “Pague 20 e
leve 30!!!” pagaríamos R$ 24,00 mas levaríamos um valor de R$
36,00. Do mesmo modo, uma economia de cerca de 33%. As ofertas
são iguais, para você? Se você fosse a um supermercado e visse a
primeira oferta, e em outro a segunda, qual iria escolher?

Essa atividade apresenta elementos ditos matemáticos mais explícitos em relação
às outras atividades apresentadas, pois temos porcentagens, relações entre grandezas,
aumento de quantidades com uma manutenção da proporcionalidade. Assim, uma
primeira discussão poderia ser realizada em relação ao que significa: as ofertas serem
iguais. Do ponto de vista da quantidade de pacotes de queijo ralado, as ofertas podem
ser diferentes. Porém, do ponto de vista da proporcionalidade dos preços e da economia,
elas podem ser consideradas iguais.
Uma característica dessa atividade é que, possivelmente, os professores
poderiam produzir significados operando com elementos da matemática escolar, como
por exemplo fazendo testes para ver se são válidas as informações em relação à
economia em ambos os casos. Entretanto, nossa leitura pode estar enviesada, pelo fato
de sermos professores de matemática, pois uma pessoa que vai ao supermercado realizar
uma compra para sua família, poderia questionar: para que eu pagaria por 20
pacotinhos de queijo ralado e levaria 30 se em minha casa somos apenas quatro
pessoas? Interessante destacar que esse tipo de questionamento é feito levando em
consideração outros aspectos e elementos que estão muitos distantes da matemática
escolar. Oliveira (2011, p. 128) disserta sobre essa questão, da seguinte maneira:
A igualdade em questão nessa situação – a equivalência entre as
promoções – assume aspectos que não são os mesmos que,
provavelmente, apareceriam caso essa situação fosse formulada e
abordada tradicionalmente como um problema matemático para
ser resolvido em sala de aula.
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Nessas considerações vemos, novamente, como que o contexto das atividades
têm um papel relevante nos processos de produção de significados daqueles que as
resolvem. Não se trata de um mesmo problema com diferentes roupagens, mas sim de
diferentes problemas.

Implicações para outras discussões e atividades realizadas nas escolas
Ao longo das discussões dos enunciados das atividades baseadas em categorias
do cotidiano e das possibilidades para o trabalho profissional do professor que ensina
matemática, apontamos para ampliações dos processos de formação inicial e continuada
de professores que ensinam matemática. Em última instancia, essas discussões também
apontariam para transformações das estruturas das escolas, que não estariam presas
apenas aos conteúdos disciplinares que, atualmente, ocupam grande parte do contexto
escolar.
Acreditamos que é possível educar nossos alunos tomando como referência
atividades baseadas em categorias do cotidiano e fazer discussões com intenção de
ampliar seus modos de produção de significados. Não se trata de abandonar os
conteúdos disciplinares, mas sim de abrir espaços para que outras discussões, como por
exemplo, atividades baseadas em categorias do cotidiano, sejam implementadas nas
salas de aula. Para isso, essas discussões precisam estar presentes nas formações
continuadas de professores e neste sentido, esse texto apresenta algumas considerações.

Referências
BUTTS, T. Formulando problemas adequadamente. In: KRULIK, S.; REYS, R. E. A
Resolução de Problemas na Matemática Escolar. São Paulo: Atual, 1997. p. 32-48.
DÍAZ, V.; POBLETE, A. Competencias en Matemáticas y Tipos de problemas. In:
CIBEM – Proccedings V Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, n. 5,
2005, Portugal. Anais... Portugal: Publicaciones con Comité Editorial, 2005.
FERREIRA, Pamela Emanueli Alves. Enunciados de Tarefas de Matemática: um estudo sob a
perspectiva da Educação Matemática Realística. 2013. 121f. Tese (Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina,
2013. Disponível em: <http://bit.ly/teseferreira2013>. Acesso em 16 out. 2014.

ISSN 2177-336X

9142

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

14
LINS, R. C. Por que discutir teoria do conhecimento é relevante para a Educação
Matemática. In: BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa em Educação Matemática:
concepções e perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 1999. p. 75-94.
_____________Design e Implementação de um programa de formação continuada
de professores de Matemática. Projeto de pesquisa apresentado ao CNPq para
obtenção de bolsa-produtividade. 2006.
___________ O Modelo dos Campos Semânticos: estabelecimentos e notas de
teorizações. In: ANGELO, C. L. et al. Modelo dos Campos Semânticos e Educação
Matemática: 20 anos de história. 1ed.São Paulo: Midiograf, 2012, v. 1, p. 10-20.
OLIVEIRA, V. C. A. Uma leitura sobre formação continuada de professores de
matemática fundamentada em uma categoria da vida cotidiana. 2011. Tese (Doutorado
em Educação Matemática) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade
Estadual Paulista, Rio Claro. 2011.
VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, M. V. D. The role of contexts in assessment
problems in mathematics. For the Learning Mathematics, Alberta-Canada, v. 25, n. 2,
p. 2-9, 2005. Disponívelem: <http://www.fi.uu.nl/~marjah/documents/01-Heuvel.pdf>.
Acesso em: 01 nov. 2014.
VIOLA DOS SANTOS, J. R. Legitimidades possíveis para a Formação Matemática
de Professores de Matemática (Ou: Assim falaram Zaratustras: uma tese para
todos e para ninguém). 2012. 360p. Tese (Doutorado em Educação Matemática) –
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro,
2012.

ISSN 2177-336X

9143

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

15
UMA POSSIBILIDADE PARA A FORMAÇÃO MATEMÁTICA DE
PROFESSORES DE MATEMÁTICA
Patricia Rosana Linardi
Universidade Federal de São Paulo

Neste artigo inicialmente apresentamos uma contextualização da formação inicial de
professores de matemática e, em específico, da formação matemática recebida nos
cursos de Licenciatura em Matemática, e a problematizamos por meio dos processos de
produção de significados. Evidenciamos a pouca capacidade de transformação que os
cursos de formação inicial de professores de matemática têm em relação às crenças e
concepções dos futuros professores. E concluímos, que as categorias que estruturam a
matemática do matemático (Lins, 2004) – como vistas nos nomes e ementas das
disciplinas de matemática – oferecem muito menos oportunidades para prover os
futuros professores com as experiências que eles precisam do que outras categorias, e
que, a formação matemática do professor precisa ser pensada em termos de processos de
produção de significados que ocorrem no interior das salas de aulas desses professores,
e não em termos de conteúdos matemáticos. Apresentamos as categorias do cotidiano
(Lins, 2006; Oliveira, 2012) como possibilidade para se pensar a formação matemática
na licenciatura e, para isso, apresentamos a primeira empreitada em direção a esta
formação - um curso de extensão, Espaço, Aritmética, Álgebra e Tomada de decisão:
um curso de desenvolvimento profissional para professores de Matemática, ministrado
nas dependências do departamento de Matemática da Unesp de Rio Claro. E
finalizamos ao propormos, como uma possibilidade para a formação matemática de
professores de matemática, a implementação de um espaço formativo no qual os
processos de produção de significados – e não os conteúdos matemáticos – sejam
centrais ao seu desenvolvimento, pensando a formação matemática do professor que
ensina Matemática em termos de processos de produção de significados.
Palavras-chave: Formação de Professores. Formação Matemática. Modelos dos
Campos Semânticos.

A educação (formação) de professores de Matemática é uma preocupação
central da comunidade da Educação Matemática, e isto se reflete na realização de
pesquisas e na existência de um periódico internacional especificamente dedicado ao
tema, o Journal of Mathematics Teacher Education (Kluwer Academic Press, Holanda).
Ao olharmos para o cenário educacional é inegável que um dos grandes desafios
presentes na formação de professores encontra-se ainda na criação de práticas e espaços
educativos que se distanciem de modelos assentados na racionalidade técnica, os quais
pressupõem o conhecimento específico como suficiente à atuação docente. Não
estritamente vinculada à formação de professores que ensinam Matemática, mas ligada
à formação de professores em geral, nos últimos trinta anos, pelo menos, essa ruptura
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tem sido sugerida e discutida sob diferentes vieses teóricos, a exemplo de Donald
Schön, Maurice Tardif, Kenneth Zeichner e Henry Giroux.
Em pesquisas desenvolvidas no âmbito da Educação Matemática, tal desafio
também se manifesta fortemente. A relevância dessa discussão é tamanha que, em 2008,
foi

lançada

a

publicação

intitulada

The

InternationalHandbookofMathematicsTeacherEducation, voltada especificamente para
a formação de professores de Matemática de todos os níveis. Dentre seus quatro
volumes, o volume Knowled geand Beliefs in Mahematics Teachingand Teaching
Development (SULLIVAN e WOOD, 2008) trata dos conhecimentos de professores
para ensinar Matemática e de seu desenvolvimento profissional. No prefácio desse
volume, Peter Sullivan chama a atenção para o fato de que, embora o professor que
ensina Matemática precise, necessariamente, conhecer Matemática, isso não é
suficiente; e complementa, dizendo que ―(...) o desafio para formadores de professores
de Matemática é encontrar meios para descrever o escopo e a profundidade (...)‖
(SULLIVAN, 2008, p. 8, tradução nossa) desse conhecimento.
No capítulo de autoria de Graeber e Tirosh (2008), por exemplo, são citados
vários trabalhos cujas perspectivas neles visionadas ajudam na compreensão e na
consolidação de práticas pedagógicas que vão além do estudo do conteúdo por ele
mesmo, o que, como já enfatizamos, é premente na formação de professores de
matemática. Essa tônica se faz recorrente em todos os demais capítulos dessa
publicação; não se questiona a importância de professores de Matemática saberem
Matemática, mas discute-se o saber matemática perpassando por questões como ênfase
em determinados assuntos, importância de ideias relacionadas, tipo de orientação e
abordagem, condução e direcionamento de processos de formação, entre tantas outras.
O trabalho de Tatto, Lerman, Novotna (2010) apresenta um estudo sobre a
organização dos cursos de formação inicial de professores de matemática em vários
países do mundo. Esse trabalho foi realizado a partir do ICMI Study de 2005vi, realizado
no Brasil, com a temática de formação e desenvolvimento profissional de professores de
matemática. Segundo esses autores
para os cursos de formação inicial de professores, desde 1980, a literatura em
educação matemática tem apontado a importância de ampliar e expandir os
horizontes dos futuros professores em relação ao processo de aprendizagem,
à natureza da atividade matemática e às variedades de estratégias disponíveis
(p.318, tradução nossa).

Entretanto, segundo eles, a
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maioria dos futuros professores tem uma visão de que ensinar matemática é a
habilidade de explicar bem um conteúdo matemático, ancorada nas suas
próprias experiências de aprendizagem (p. 318, tradução nossa)

Essas considerações denunciam a pouca capacidade de transformação que os
cursos de formação inicial de professores têm em relação às crenças e concepções dos
futuros professores. Uma causa desse problema é que, muitas vezes, esses cursos estão
muito distantes da prática profissional do professor de matemática e não oferecem
discussões a partir do seu ambiente de trabalho (VIOLA DOS SANTOS, 2012).
Voltando-nos ao contexto brasileiro, Gatti e Barreto (2009) nos apresentam
dados recentes sobre as licenciaturas do nosso país e tecem uma análise detalhada sobre
as condições e contingências nacionais da formação e da profissão docente. Ao final
desse documento, as autoras avaliam que a oferta dos cursos de licenciatura no Brasil é
precária, frente às demandas da profissão docente. Acreditamos que tal precariedade –
no caso da licenciatura em Matemática – se deva, de modo especial, à primazia dada ao
trabalho com o conteúdo matemático específico, deixando-se à margem questões
relacionadas à prática profissional do professor de Matemática, que são tão importantes
quanto o próprio conhecimento do conteúdo matemático.
Ainda pensando nessa formação profissional, Ball et al. nos indicam que ―pouco
se sabe sobre que conhecimento matemático professores precisam, onde no ensino esse
conhecimento é útil, e o que considerar para tornar esse conhecimento utilizável na
prática.‖ (BALL et al., 2005, p.1, tradução nossa)
Nessa direção, esses autores creditam a dificuldade de se aperfeiçoar a qualidade
da preparação profissional dos professores, exatamente a pouca compreensão da
natureza, aplicada e especializada, do conhecimento matemático para o ensino.
As Diretrizes Curriculares Nacionais pra os cursos de licenciatura de
Matemática prevêem conteúdos pré-determinados (Cálculo Diferencial e Integral,
Álgebra Linear, Fundamentos de Análise, Fundamentos de Álgebra, Fundamentos de
Geometria e Geometria Analítica) para comporem a estrutura curricular das
licenciaturas. Desse modo, qualquer proposta de reformulação ou mudança curricular
em cursos de Matemática, minimamente, deverá cumprir essa exigência. Por esse
motivo e neste contexto, passamos a discutir em nosso grupo de pesquisa (Grupo de
Pesquisa e Desenvolvimento em Educação Matemática Sigma-tvii) como elaborar
ementas e abordagens para as disciplinas de conteúdo matemático das licenciaturas em
Matemática, que fossem adequadas à formação do futuro professor.
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A primeira disciplina escolhida foi Álgebra Linear, pelo interesse de alguns
membros do grupo. O objetivo de nossas primeiras discussões era saber se seria melhor
adotar uma abordagem geométrica ou algébrica nessa disciplina. Para tanto, além da
leitura e discussão de livros-texto, tentamos esboçar nosso próprio texto, na forma de
folhas de trabalho. Por mais que nos empenhássemos, não conseguíamos encontrar uma
resposta satisfatória e nem entender por que sempre acabávamos achando que o que
produzíamos não se diferenciava significativamente dos textos já existentes.
O ponto de mudança principal aconteceu quando percebemos que aquele efeito
era natural, dado que estávamos trabalhando com as categorias da Matemática
Acadêmica (Matemática Científica ou Matemática do Matemático (LINS, 2004)). Por
exemplo, dentro de Álgebra Linear, o que sejam vetores, base, dimensão, e assim por
diante, está dado com muito pouca possibilidade de variação ou interpretação; é
possível definir base de três ou quatro maneiras, e o mesmo para dimensão, mas para
esta Matemática, elas são sempre definições equivalentes. O que buscávamos era um
conjunto de categorias que nos permitisse falar de mais do que apenas as coisas dessa
Matemática Acadêmica. Queríamos poder falar a Matemática do educador matemático,
em particular, a Matemática do professor de Matemática.
Com base no trabalho de doutorado de Silva (2003), membro do Sigma-t, a
primeira categoria nova que surgiu foi "Espaço". Com isto queremos dizer que
começamos a trabalhar com a idéia de criar um curso chamado "Espaço", um curso de
formação (em Educação Matemática) para futuros professores. Em vez de, por exemplo,
tratarmos de espaços vetoriais num curso (ou disciplina) de Álgebra Linear e de
Espaços Métricos num curso de mesmo nome, o centro do curso seria a noção de
"Espaço", que seria discutida a partir de diversos pontos de vista, o da Álgebra Linear, o
das métricas, o da geometria euclidiana, e assim por diante.
A essa altura, esses pontos de vista eram ainda, predominantemente, da
Matemática Acadêmica. Embora mudando o centro, trabalhávamos como se fôssemos
olhar para "Espaço" de acordo com as diversas categorias (áreas) da Matemática e com
outras, de características semelhantes, que foram sendo sugeridas como possíveis:
'Números e Medidas', 'Combinações e Probabilidades', por exemplo. Notamos, também,
que nessas categorias estávamos nos aproximando dos grandes blocos temáticos
sugeridos, por exemplo, nos PCN, nos Standards da NCTM e no National Curriculum
britânico.
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Ao mesmo tempo, trabalhávamos, como dissemos anteriormente, na elaboração
de uma definição para a matemática do professor de Matemática que fosse operacional
para nossos fins. A definição não deveria depender de conteúdos, isto é, não se tratava
de descrever ou listar que conteúdos matemáticos o professor precisa saber. Mas não se
tratava, também, de falar de demonstrações, ou de rigor, ou de linguagem.
A combinação dessa definição com as primeiras categorias que havíamos
elaborado, fez com que passássemos a uma terceira etapa no trabalho do grupo.
Começamos a entender que a escolha de categoria para centrar os cursos "deveria
responder não às possibilidades com relação à matemática do matemático, mas também
não a diretrizes curriculares: elas deveriam corresponder a campos típicos da atividade
humana" (LINS, 2004, p. 3), como por exemplo, ―Tomada de decisão‖ e ―Medida‖ (ver
LINS, 2005).
A definição de qual é a matemática do professor de matemática levou Lins (2004)
a caracterizar os modos de produção de significados dos matemáticos que se iniciam na
primeira metade do século 19 e se consolida com a iniciativa de Bourbaki (por volta de
1930), que ele chamou da Matemática do Matemático.
Poderia parecer estranho caracterizar qualquer ―matemática‖ em termos de
processo de produção de significados, e não em termos de, digamos,
conteúdo (por exemplo, definições e teoremas) e métodos para o
estabelecimento de verdades. Meu ponto aqui é que, enquanto para o
matemático – ou talvez mais precisamente para o filósofo da matemática –
isso é um problema de capturar a ―essência‖ de alguma coisa já em seu lugar
e bem estabelecida como parte – talvez central – de uma prática social, para o
professor de matemática, tal abordagem é insuficiente, porque não importa
quanto o professor queira que seus(suas) alunos(as) pensem de um dado
modo ou entendam uma afirmação de um dado modo, ele simplesmente não
pode antecipar o que os alunos farão disso. Minha caracterização da
matemática do professor de matemática, então, não é principalmente dirigida
a o que o professor pensa sobre ou da matemática, mas preferivelmente a que
tipos de coisa o professor pode ―ver‖ enquanto ela(ele) lê estudantes
engajados em uma atividade matemática, e isto ocorrerá enquanto a produção
de significados está acontecendo na maioria do tempo em situações de
interação 3. (LINS, 2004, p. 2, tradução nossa).

A maioria das disciplinas da formação matemática do professor de matemática,
no Brasil, e como vimos em quase todo o mundo, são planejadas e ministradas da
perspectiva da matemática do matemático.
Uma característica muito peculiar da matemática do matemático é que tão logo
as coisas são definidas, isto é o que elas são e serão até que se decida mudar as
definições. O que entendemos por isso pode ser exemplificado na seguinte situação:
[...] se um matemático diz que 'limite de uma função f é tal e tal e tal', é isso
que 'limite de uma função f ' fica sendo, e isso não se dá por uma causa
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natural (definição descritiva), mas por uma determinação simbólica
(definição constitutiva) (LINS, 2004, p. 95, grifos do autor)

Portanto, quando o matemático define um objeto, não cabe a discussão dessa
definição em outras áreas (fora da própria Matemática). Isso é feito apenas para se
discutir se ela ajuda outras áreas de interesse ou se ajuda a resolver ou esclarecer
problemas já postos. Para Lins,
[...] Não há outra área do conhecimento humano na qual seus praticantes
tenham tanto controle sobre o que as coisas com que eles lidam são ou não,
como a Matemática do Matemático" (LINS, 2004, p. , tradução nossa)

Hardy, em seu livro "Em Defesa de um Matemático", ao falar da "fama na
matemática" – que para ele é um dos investimentos mais sensatos e estáveis, se "você
tiver o cacife necessário para pagar por ela" –, aponta que ―nenhuma outra matéria
possui critérios tão claros e tão universalmente aceitos [...]‖(HARDY, 2000, p.78). Por
essa característica, em consonância com Lins (2004), diremos que a Matemática do
Matemático é "internalista".
Outra característica particular dessa matemática é que ela é "simbólica". Essa
natureza simbólica, que se opõe a uma natureza ontológica, quer dizer que os seus
objetos "são conhecidos não no que eles são [em sua ―essência‖ de coisas, como é o
caso de quando dizemos o que é uma garrafa], mas apenas em suas propriedades, no
que deles se pode dizer" (LINS, 2004, p. 96, grifos do autor).
Bicudo (1991), ao distinguir algumas características da matemática, apresenta a
seguinte citação do livro "Realms of Meaning" de Philip H. Phenix:
Muitos estudantes e professores de Matemática nunca entendem realmente o
assunto, pois o identificam com cálculo para fins práticos. A linguagem
ordinária está principalmente preocupada com a adaptação da comunidade ao
mundo real das coisas e pessoas. A Matemática, por outro lado, não tem uma
tal relação com a realidade tangível. Os simbolismos matemáticos ocupam
um mundo do pensamento independente e auto-suficiente. Não necessitam
representar coisas reais ou classes de coisas reais, como o fazem os símbolos
da linguagem ordinária. A Matemática ocupa um, mundo próprio. Seu
domínio é o das formas simbólicas "puras", cujas aplicações, não importa
quão úteis, são secundárias e incidentais para os significados simbólicos
essenciais. (PHENIX, 1964, p. 71 apud BICUDO, 1991, p. 36, grifos nosso)

Em concordância com Lins (2004), assumiremos para os nossos propósitos que a
Matemática do Matemático é "internalista" e "simbólica". E faremos isso por acreditar
que essas duas características abarcam o que é dito, muitas vezes de maneira informal,
sobre a Matemática do Matemático.
Juntas, estas duas características – internalismo e objetos simbólicos – dão
contam de muito do que se quer dizer quando se diz, ainda que
informalmente, que a Matemática do Matemático é "teórica" ou "abstrata" e
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de que, em sua des-familiaridade [sic] para o homem da rua, põe em
movimento o processo de estranhamento. (p. 96)

Para nós, a característica central da matemática do matemático em que coisas
são definidas e definir é dizer o que a coisa é, permanece intocada. "Mesmo que a lógica
através da qual se procede ao estabelecimento de verdades possa variar – por exemplo,
Clássica, Para-Consistente ou Fuzzy – isso simplesmente cria novos campos, e não
necessariamente, conflitos." (Laing, 1970, apud Lins 2004, p. 14, tradução nossa)
Mas essa matemática do matemático, como vista pelos profissionais em
matemática, e também muito arraigada na cultura dos professores que ministram
disciplinas de matemática, é, resumidamente, para Lins (2004), o resultado de um tipo
de "limpeza" que começou na primeira metade do século XIX e se estabeleceu
firmemente, por volta de 1930, com a iniciativa do grupo Bourbaki. Nesse processo,
foram banidas todas as intuições dependentes do "mundo físico", com o intuito de evitar
"erros" gerados pelas falsas "percepções".
Acreditamos que as categorias que estruturam a matemática do matemático –
como vistas nos nomes e ementas das disciplinas de matemática – oferecem muito
menos oportunidades para prover os futuros professores com as experiências que eles
precisam do que outras categorias. Acreditamos que a formação matemática do
professor precise ser pensada em termos de processos de produção de significados que
ocorrem no interior das salas de aulas de matemática desses professores, e não em
termos de conteúdos matemáticos.
Essas reflexões anteriormente esboçadas, juntamente com a realização de novas
pesquisas no interior do grupo de pesquisa, Sigma-t, impulsiona-nos a repensar outros
modos de organizar práticas educativas que ofereçam tanto a futuros professores quanto
a professores em exercício, oportunidades que vão além do conhecimento do conteúdo
matemático e, portanto, além da Matemática do Matemático, para desenvolverem-se
matematicamente. Ou seja, intencionamos criar situações a partir das quais possam ser
ampliados os significados produzidos para ideias matemáticas, sempre tendo em vista
demandas da prática profissional do professor que ensina Matemática.
Um primeiro passo foi dado nessa direção com a realização de um curso de
extensão, Espaço, Aritmética, Álgebra e Tomada de decisão: um curso de
desenvolvimento profissional para professores de Matemática, em 2010. Ministrado
nas dependências do Departamento de Matemática da Unesp – campus Rio Claro, parte
desse curso fundamentou-se no que alguns estudos caracterizam como categorias do
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cotidiano (LINS, 2005; OLIVEIRA, 2011, 2012). Tais categorias constituem-se como
potenciais elementos organizadores da formação de professores de Matemática por
serem familiares tanto a futuros professores quanto para aqueles alunos desses
professores. O uso dessa alternativa é particularmente interessante pois
[...] toma como diretriz a necessidade de realizar a formação e o
desenvolvimento do professor a partir de categorias que ele pode
compartilhar com seus alunos e alunas, de modo que ao invés de se formar
dentro de certas categorias, para depois ter que investir no que alguns autores
chamam de "recontextualização" — o que, inclusive, exige uma competência
profissional específica e complexa —, sua formação já se dê a partir do
contexto das categorias "da vida cotidiana", de modo que a
"recontextualização" aconteça do natural (o cotidiano) para o não-natural (o
matemático). Assim, a passagem aos modos de produção de significados da
Matemática do matemático se dá como ampliação de entendimento, e não
como "verdadeira essência do que se diz na rua", nem substituição do
"intuitivo" pelo "matemático". (LINS, 2006, p. 7)

Oliveira (2011) traçou em seu doutorado uma análise de um dos módulos desse
curso de extensão, buscando entender como aconteceu um processo de formação
profissional fundamentado em uma categoria do cotidiano, chamada tomada de decisão.
O diferencial desse módulo desse curso esteve exatamente na utilização de uma
categoria do cotidiano para direcionar a sua formulação e o seu desenvolvimento. Claro
que no seu desenrolar apareceram (e era desejável que isso acontecesse!) ideias
matemáticas a serem discutidas e problematizadas; mas no centro desse cenário, não
estava mais, como único protagonista, o conhecimento conteúdo matemático.
Na análise das atividades realizadas naquele curso, observou-se que a
centralidade dada a uma categoria do cotidiano não preteriu a um segundo plano a
exploração do conteúdo matemático, e nem a matemática do matemático, embora as
atividades abordadas, em princípio, não indicassem conteúdos matemáticos a serem
tratados. Nessas atividades, a necessidade de se tomar uma decisão a respeito das
situações indicadas fazia com que cada um dos professores ou grupos de professores ou
toda a turma, juntamente com o professor ministrante de curso, encaminhassem a
discussão e, dessa maneira, escolhessem quais ideias – matemáticas ou não – seriam
mais adequadas para se tratar, para se entender melhor a situação em questão.
Outra observação feita sobre o uso da categoria tomada de decisão foi poder
criar a possibilidade de se estabelecer relações entre ideias matemáticas e a capacidade
de tomar decisões. Uma das professoras que frequentou o curso, por exemplo, avaliou
que, a partir das atividades nele desenvolvidas, passou a procurar questionar as
atividades por ela preparadas para seus alunos sempre pensando na questão: ―o que esse
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conhecimento matemático pode modificar a visão do meu aluno e a sua relação com o
mundo‖. Considerando legítima a preocupação dessa professora, principalmente no
contexto de nossa investigação, perguntamos: qual diferença estudar matemática pode
trazer às vidas de nossos alunos?; como podemos educar pela Matemática? Para nós,
essas são questões que deveriam ser recorrentes em nossas reflexões enquanto
formadores e enquanto professores que ensinam Matemática.
Contudo, muitas vezes tais questões acabam se confundindo com alguns
enunciados que ―conformam o discurso da Educação Matemática, enunciados que têm
sido considerados ―verdades‖ inquestionáveis sobre o ensinar e o aprender matemática.‖
(KNIJNIK et al, 2012, p. 59). Um deles é pontuado por Knijnik et al. como sendo ―É
importante trazer a ‗realidade‘ do aluno‖ (p.63) para as aulas de matemática. Muitas
vezes tomado como ―natural‖, tal enunciado acaba sendo entendido como uma
prescrição que deve orientar as práticas pedagógicas associadas ao ensinar e ao aprender
Matemática na escola.
Esse ―trazer a realidade do aluno para a escola‖ vem, em várias situações,
imbricado em visões que primam por uma contextualizaçãoviii, na qual coisas da rua,
saberes/fazeres da vida cotidiana, servem como degraus para se alcançar o que é
original, singular, de fato importante, que seria a matemática escolar. Pensar na
contextualização da matemática servindo a ela mesma nos remete ao exemplo de se
levar para a escola a tarefa de construir papagaios ―com a intenção única de falar de
simetria, triângulo, cálculo de hipotenusas e de áreas‖ (LINS e GIMENEZ, 1997, p. 27),
criticada por esses autores:
(...) não basta trazer para a escola a tarefa para produzir com base nela
apenas significados da escola. Qual o sentido de dizer ―Vamos fazer
papagaios!‖ com a intenção única de falar de simetria, triângulos, cálculo de
hipotenusas e de áreas, e – pior ainda – para terminar fazendo o mesmo
papagaio de sempre? Alguns dos significados básicos que os papagaios têm
na rua estão ligados à beleza e ao equilíbrio: Por que não colocar o desafio
de fazer um papagaio diferente mas que seja tão bom quanto o comum?
Numa situação dessas, é preciso discutir e explicitar; i) o que é que faz o
papagaio comum funcionar; e, ii) qual o ―papagaio dos sonhos‖, o que
envolve discussões sobre beleza, forma e tamanho. Num processo como
esse, afirmações sobre a ―geometria‖ do papagaio seriam feitas e
possivelmente gerariam outras, abrindo-se a possibilidade da intervenção
legítima do professor para trazer novas possibilidades. A noção de
equilíbrio, por exemplo, (...) pode ganhar novos significados, possivelmente
matemáticos, na medida em que novas formas são propostas. (LINS e
GIMENEZ, 1997, p. 27)

Acreditamos com Lins (2004) que, embora práticas educativas que se
proponham a relacionar a matemática da escola com o cotidiano constituam um avanço
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na Educação Matemática, é preciso ir além; como no caso do papagaio, não basta usar o
que se faz no cotidiano como pretexto para a matemática escolar.
Buscando ir além, acreditamos que, assim como foi no módulo Tomada de
decisão, pela utilização de categorias do cotidiano, seja possível implementarmos
práticas educativas que transcendam práticas de contextualização. Nossa compreensão é
que, pela implementação de espaços formativos nos quais sejam problematizadas
atividades que envolvem categorias do cotidiano, na medida em que o
compartilhamento dos significados produzidos pelos professores – envolvendo tanto
categorias da vida cotidiana quanto categorias da matemática do matemático– aconteça,
isso permitirá aos professores e formadores ampliarem o entendimento que têm sobre as
situações tratadas, percebendo-as também de forma diferente. Desse modo, poder-se-á
discutir o que acontece ou o que muda pela introdução de categorias da matemática do
matemático em situações da vida cotidiana.
Não se trata aqui de fazermos valer categorias da matemática do matemático
sobre categorias do cotidiano, as primeiras sobrepujando as últimas. E sim, na
coexistência de legitimidades, em como a matemática nos ajuda a perceber o mundo de
outras maneiras.
Com o exposto, acreditamos ter apresentado elementos suficientes para afirmar
que é possível se implementar um espaço formativo no qual os processos de produção
de significados – e não os conteúdos matemáticos –

sejam centrais ao seu

desenvolvimento, pensando a formação matemática do professor que ensina Matemática
em termos de processos de produção de significados (LINARDI, 2006).
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1

O ICMI Study de 2005 foi realizado no Brasil e teve como tema A Formação e o Desenvolvimento Profissional de
Professores de Matemática. Vários autores de diversos países apresentaram características das estruturas de formação
inicial de professores de matemática.
1
Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Educação Matemática liderado pelo professor Romulo Campos Lins
(Unesp/Rio Claro), registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Para mais detalhes do grupo acessar o
sítio: www.sigma-t.org.
1
Esse traço em favor de um discurso pela contextualização é reforçado, por exemplo, a partir do trabalho de
Francisco (2009). Da leitura realizada por esse autor das falas de uma professora de matemática, Francisco apresenta
como um dos três eixos básicos sobre o que seria uma prática docente ideal para a professora ―contextualizar o
conteúdo matemático presente nos livros didáticos‖ (FRANCISCO, 2009, p. 71, grifo do autor).
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QUANDO PROFESSORES DE MATEMÁTICA DISCUTEM ATIVIDADES
BASEADAS EM CATEGORIAS DO COTIDIANO
Edson Pereira Barbosa
Universidade Federal de Mato Grosso
Neste texto apresentamos uma análise de um grupo de trabalho, formado por
professores que ensinam matemática, que discutem as atividades baseadas em
categorias do cotidiano e suas potencialidades para a formação de professores e para a
sala de aula da educação básica. Na primeira parte contextualizamos o grupo de
trabalho, descrevemos sucintamente o processo dos encontros e definimos o Modelo
dos Campos Semânticos (MCS) como referencial teórico e a leitura plausível como
atitude para produzir e analisar dados. Na segunda parte, apresentamos e discutimos a
postura dos professores ao lidarem com problemas baseados em categorias do cotidiano.
Quando constatamos que os problemas abordados no grupo de estudo apresentaram
potencial como disparadores de discussões em que os envolvidos mobilizaram
categorias matemáticas e do cotidiano ao enunciarem suas justificativas. E na terceira
parte, os professores indicaram como implicações das atividades discutidas para a
formação de professores e para o trabalho em sala de aula. Segundo os professores, os
problemas e o grupo de estudo problemas apresentaram bom potencial como disparador
de discussões e reflexões a respeito dos professores assumirem a gestão do currículo e a
elaboração de atividades com a intenção de constituir a sala de aula em um ambiente de
diálogo como demandas da prática profissional docente, identificaram os problemas
como exemplos do que prescrevem as orientações curriculares oficiais no que se refere
à contextualização e no que diz respeito a colocar o aluno como centro da atividade
pedagógica. Mas observaram que os problemas não atendem duas demandas
estruturantes da prática profissional docente em sala de aula: conteúdo e manutenção da
disciplina. Por fim, consideramos que o grupo de trabalho se mostrou eficaz para
verificar as potencialidades das atividades elaboradas pela equipe de pesquisadores, pois
permitiu que produzíssemos dados e registros com qualidade suficiente para as análises
previstas no projeto.
Palavras-chave: Formação de Professores. Modelos dos Campos Semânticos.
Resolução de Problemas.

Introdução
Este trabalho é parte de um projeto de pesquisaix desenvolvido em cinco
cidades brasileiras – Campo Grande (MS), São João Del-Rei (MG), Diadema (SP),
Sinop (MT) e Bagé (RS) –, com participação de pesquisadores de seis universidades –
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal de São
João Del Rey (UFSJ), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),
Universidade Estadual Paulista (UNESP), com o objetivo investigar o uso de categorias
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do cotidiano para o desenvolvimento profissional de professores que ensinam
matemática.
No contexto dessa pesquisa adotamos como compreensão de categorias da vida
cotidiana, ou categorias do cotidiano, os saberes relacionados aos fazeres nãoespecializados, como explica Oliveira (2011, p. 43):
No fluxo da vida, o que fazemos em nossas ações mais ordinárias, no
acordar, se alimentar, ao nos locomovermos; o que nos orienta em
nossos fazeres, digamos, não especializados, do dia-a-dia, da vida
cotidiana, não são saberes oriundos de desenvolvimentos ou
elaborações científicos. E, relacionadas a esses fazeres nãoespecializados, estão o que Lins (2006) chama de categorias da vida
cotidiana.

Inicialmente, a equipe de pesquisadores envolvida no projeto selecionou,
elaborou e discutiu problemas baseados em categorias do cotidiano que poderiam
compor uma proposta de formação de professores que ensinam matemática.
Na segunda fase da pesquisa, foi proposta a formação de grupos de trabalho
que se caracterizem como espaços formativos nos quais professores que ensinam
matemática se encontrem com objetivo de compartilhar entraves, potencialidades e
realizações de suas práticas profissionais uns com os outros. Não se trata de um curso
no qual professores universitários e/ou alunos de pós-graduação vão ensinar os
professores da educação básica e/ou alunos da licenciatura. O grupo de trabalho se
constitui na medida em que seus participantes vivenciam as atividades, compartilham
suas experiências e oferecem possibilidades de diferentes aprendizagens mútuas. As
atividades elaboradas pela equipe do projeto terão o papel de disparadoras das
discussões, sendo que os caminhos a serem percorridos serão constituídos ao longo do
desenvolvimento do grupo de trabalho.
Para verificar as potencialidades das atividades elaboradas pela equipe de
pesquisadores e ter noção da eficácia dos grupos de trabalho como espaço de formação
continuada, no segundo semestre de 2015, foram realizadas duas experiências pilotos de
grupos de trabalho uma em Sinop (MT) e outra em Bagé (RS).
As discussões aqui apresentadas se referem exclusivamente à experiência
ocorrida em Sinop (MT). Para a constituição do grupo nos preocupamos em convidar
professores de modo a formar um grupo com diferentes experiências formativas e de
atuação docente. Assim, constituíram esse grupo duas professoras que ensinam
matemática na educação básica – Janaína e Ester –, um professor formador de
professores da rede estadual de educação do Estado de Mato Grosso – Lucas – e um
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bolsista do PIBID do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus de Sinop, René.
Foram realizados três encontros de três horas cada um, nos dias 06 de
novembro, 04 e 18 de dezembro de 2015, das 13 horas às 16 horas, na Oficina de
Matemática do Campus Universitário de Sinop da UFMT.
O grupo de estudo foi organizado com base na técnica de grupo focal. Segundo
Gondim (2003), uma técnica de metodologia qualitativa que ocupa posição
intermediária entre a entrevista em profundidade e a observação participante. Como
pesquisador procuramos manter uma postura de moderador, na qual assumimos uma
posição de facilitador do processo de discussão, procurando dar ênfase aos pontos que
nos ajudassem a entender as implicações dos problemas discutidos para o professor,
para sua prática profissional, bem como identificar potencialidades dessas atividades em
sala de aula e na formação de professores.
Os encontros ocorreram com a seguinte dinâmica: primeiro era disponibilizada,
impressa em uma folha de sulfite, uma situação problema que consideramos baseadas
em categorias do cotidiano, após cada um tentar resolver individualmente, instigávamos
uma discussão sobre as soluções apresentadas e a potencialidade da atividade em sala de
aula. No terceiro e último encontro, realizamos uma avaliação dos encontros e
discutimos as potencialidades das atividades também para a formação de professores.
O registro dos dados produzidos ocorreu por meio vídeo gravações, gravação de
áudio, anotações em caderno de campo e ao final de cada encontro recolhemos os
registros produzidos pelos professores. Nestes três encontros foram apresentados e
discutidos cinco problemas.
Como nossa intenção de pesquisa com esse grupo era avaliar as
potencialidades e implicações dos problemas que elaboramos e selecionamos,
organizamo-nos de forma que pudéssemos ter acesso ao que os professores fazem e
falam ao discutir esses problemas.
Para isso, adotamos o Modelo dos Campos Semânticos (MCS) (LINS, 1999;
2008 e ANGELO et. al. 2012) como referencial teórico para buscar entender o que os
professores fazem e dizem na atividade de resolver/discutir problemas baseados em
categorias do cotidiano por meio de uma leitura plausível. O conceito de leitura
plausível é apresentado por Lins (1999) como:
Toda tentativa de se entender um autor deve passar pelo esforço de
olhar o mundo com os olhos do autor, de usar os termos que ele usa de
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uma forma que torne o todo de seu texto plausível. (LINS, 1999,
p.93).

A leitura plausível oportuniza uma maneira de pesquisadores fazerem leituras,
interações e intervenções nos modos de produção de significados dos professores. Pois a
ela se caracteriza como uma atitude que busca a leitura do outro pelo que ele tem,
buscando compreender suas legitimidades, em oposição de olhá-lo pelo erro, pela falta.
Partindo do pressuposto que nossa leitura nunca será neutra, os resultados da
análise que ora apresentamos é resultado de nosso esforço de aproximar o que dizemos
como pesquisador com o que os professores dizem ao participarem desta pesquisa
na/pela discussão de atividades apresentadas no grupo de trabalho piloto de Sinop (MT).

Os professores frente a atividades baseadas em categorias do cotidiano
Todos os professores se envolveram nas atividades e participaram com
empolgação das discussões. Em geral, primeiro se dedicaram a realizar e construir
soluções individuais. Depois, cada um comentava, mostrava sua solução e discutia as
soluções dos colegas. Um fato interessante foi a diversidade de soluções para alguns
problemas. Para exemplificar a dinâmica do grupo frente aos problemas apresentamos
de forma sucinta a discussão da atividade ―Par ou Impar‖:
PAR ou ÍMPAR
Numa disputa de par ou ímpar cada um dos dois participantes pode colocar de ―zero dedos‖
(mão fechada) a dez dedos (as duas mãos abertas).
a) Verifique que há mais combinações que dão ―par‖ do que combinações que dão ―ímpar‖.
b) Se seu oponente escolheu ―par‖, existe alguma estratégia que você pode usar para evitar
que ele tenha vantagem?

Após um tempo para que cada um elaborasse suas respostas é proposto o início
da discussão. Então o pesquisador pergunta: — Como você justifica que a afirmação
que há mais combinações que dão ―par‖ é verdadeira?
Janaína: — Eu coloquei numa tabela (Figura 01) as possibilidades do indivíduo 1 e do
individuo 2. Para o indivíduo 1 coloco do zero ao dez, seis pares e cinco impares e
para o individuo 2 a mesma coisa. Aí fazendo a junção dos dois sabemos quantas
combinações existem.
René: — Quantas combinações dão ―par‖?
Janaína: — 36 pares e 30 impares!
Lucas: — 36? Como? Por quê?
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Janaína: — Olha! Se eu jogar zero e você um, ou você jogar ‗zero‘ e eu ‗um‘ o
resultado é o mesmo, então cancelei as repetições, porque a ideia é o par ou impar.
A professora Janaína mostrou que havia rascunhado uma tabela, figura 01:

Figura 01: Tabela de combinações de um ―par ou impar‖ da professora Janaína.

René: — Hum! Eu achei 61 ‗par‘ e 60 ‗impar‘.
Janaina: — Mas com as repetições?
René: — Posso ir ao quadro mostrar como fiz?
René levanta, vai ao quadro e escreve em forma de tabela com todas as
possibilidades de combinações no quadro, em seguida, escreve:

e começa a explicar como somar as combinações, quando Lucas intervém e diz: —
Simplifica como a soma dos termos de uma P.A (Progressão Aritmética)!
René diz: — Não entendi! Faz aqui.
Lucas pega o canetão vai ao quadro e escreve explicando:

René: — Então, são 121 combinações possíveis, 61 pares e 60 impares.
Lucas: — Agora, posso mostrar com outro raciocínio?
Escreve no quadro enquanto explica.
Lucas: — Pensando no jogador A. Para ele obter ‗par‘ tem as seguintes combinações:
, se jogar ‗ímpar‘

se jogar ‗par‘

Para obter impar: se jogar ‗par‘
. Assim
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A professora Ester, concorda com Lucas e diz que fizera da mesma forma.
Com relação a segunda questão, os professores Ester e René disseram que a
melhor estratégia é jogar ímpar, pois: — quem fala „par‟ tem a tendência a jogar „par‟.
O professor Lucas disse: — Minha estratégia, desde o tempo antigo, quando esses aí
[apontando para Ester e René] nem eram nascidos, foi sempre jogar impar.
Após algum tempo de discussão, parecia que todos concordavam que não
existe uma estratégia eficiente para diminuir a vantagem de jogador que fala ‗par‘.
Ao recolher os registros das soluções observamos que os professores não
haviam escrito suas estratégias, como pedia o item ―b‖ do problema. Quando
questionados, reforçaram que não viam possibilidades de uma estratégia que diminuísse
a vantagem de quem fala ‗par‘ primeiro.
Mas quando perguntamos: se saber matemática ajuda para uma disputa de par
ou ímpar? A discussão reinicia. Apresentamos uma justificativa, que em nossa leitura, a
professora Janaína escreveria, após discussão
Numa disputa de par ou ímpar cada jogador tem apenas duas opções: ―par‖ ou ―impar‖.
Um jogador apresentar, por exemplo, 1 ou 9 dedos está jogando ―ímpar‖; mostrar 2 ou 10,
está apenas jogando ―par‖. Então saber matemática ajuda a perceber que só existem duas
opções de jogada e dois resultados possíveis, independente da quantidade de dedos que
mostrar. Pois o que vale, não é a soma, mas se o número que representa a soma é par ou
ímpar. Assim, todas as jogadas e todos os resultados possíveis podem ser representados pela
tabela seguinte. Isso daria 50% para cada um.
+

PAR

ÍMPAR

PAR

PAR

ÍMPAR

ÍMPAR ÍMPAR

PAR

Agora se disputar mostrando quantidades aleatórias de dedos, a situação se torna
similar a um sorteio em que, por exemplo, num globo de bingo, que tivesse mais bolinhas
pares do que impar. Nesse caso sim, o apostador que fala ‗par‘ terá uma pequena vantagem.
Por uma solução de 36 para ‗par‘ e 30 para ‗ímpar‘, as chances seriam de 57% para ‗par‘
contra 43% ‗impar‘. E se considerar as outras soluções a diferença seria menor ainda, de
50,4% para ‗par‘ contra 49,6% para ‗ímpar‘.
Então, saber matemática pode ajudar sim a jogar par ou ímpar. Mas só pensei nisso
agora depois dessa discussão.

Os professores ao resolverem e discutirem a primeira parte do problema – ―a)
Verifique que há mais combinações que dão ―par‖ do que combinações que dão
―ímpar” –, colocaram imediatamente em jogo as categorias da matemática escolar para
justificar suas respostas.
No entanto, ao discutirem a segunda parte do problema, inicialmente
colocaram em jogo categorias da vida cotidiana, tais como: quem fala „par‟ tem a
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tendência a jogar „par‟; minha estratégia para sempre foi jogar impar; não tem
diferença.
Mas quando indagados se saber matemática ajuda a ganhar uma disputa de par
ou ímpar ocorreu uma mobilização de saberes matemáticos, para construir uma
justificativa para uma situação que eles já consideravam resolvida por meio de
categorias do cotidiano.
Observamos que as discussões se ampliavam justamente por exigir dos
envolvidos no grupo uma tomada decisão. Além disso, os professores sempre
destacavam que a matemática colocada em jogo por esse grupo ao discutir os
problemas, nem sempre era coerente com os conteúdos de matemática prescritos ou
praticados em determinada série escolar. Por exemplo, ao esboçarem um modelo para o
problema ―Decidindo sobre uma compra‖x, o grupo de forma coletiva esboçou um
modelo utilizando noções de grafos, conteúdo que não é abordado nas escolas de
educação básica.
Em nosso entendimento, todos os problemas discutidos nesse grupo se
mostraram com bom potencial para constituir um ambiente propício para que todos
produzissem e compartilhassem significados matemáticos e não matemáticos ao falarem
dos problemas.

Implicações de atividades baseadas em categorias do cotidiano na formação de
professores
Na segunda parte da conversa procuramos ouvir os professores a respeito das
potencialidades das atividades em situação de sala de aula e na formação de professores.
Pesquisador: Gostaria que vocês falassem sobre o potencial dessas atividades na
formação de professores. Vocês acham que as atividades discutidas nesses três
encontros têm potencial para a formação continuada de professores?
Lucas: Eu digo assim se fosse com professor que já quer trabalhar com alunos
imediatamente. Elas seriam bastante sofisticadas. Porque existe o vício, você sabe
disso! Que se não passar o exercício para ser resolvido parece que o aluno não fica
satisfeito. Muitos professores ainda estão nisso. [...] Isso aqui é exatamente o que
nossas orientações curriculares [Orientações Curriculares do Estado de Mato
Grosso] requerem, tá! Não só, só os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais).
Então, quando os professores tiverem uma noção diferenciada do trabalho que
deve ser feito. Acho que isso é exatamente o que precisa ser trabalhado na
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formação continuada e também ser inserido na formação inicial. Para que os
novos professores já saiam da formação inicial com essa perspectiva.
Janaína: Eu concordo com você Lucas, mas eu digo que, às vezes, o professor até tem
essa compreensão, gostaria de estar trabalhar melhor, mas existe uma pressão
externa e pressão por parte de nossos pares também. Eu particularmente, por
tentar trabalhar resolução de problemas, fui cobrada por uma mãe de um aluno de
sexto ano: ―professora você não está passando todo o conteúdo‖.
Lucas: Então é isso que acabei de falar. Se você não fizer isso [passar exercícios e
cobrar respostas] vão dizer que você não está trabalhando.
Em nossa leitura, os professores participantes do grupo nos informam que um
curso com esse tipo de atividades, nem sempre as atividades podem ser aplicadas em
sala de aula imediatamente. Também reforçam que apesar das atividades estarem
coerentes, com as Orientações Curriculares de Mato Grosso e com os PCN, pode
ocorrer resistência de professores e alunos acostumados a aulas de matemática do tipo
―exercício-resposta‖ – nas quais o professor explica o conteúdo, faz um exemplo e passa
um conjunto de exercícios similares para os alunos resolverem individualmente.
Compreendemos o fato de existirem pressões sobre o professor como a
indicação de que o conteúdo é uma demanda importante da prática profissional docente
em sala de aula.
Quando indagados a respeito do potencial dessas questões para o
desenvolvimento profissional a professora Ester disse que:
Esse tipo de atividade numa formação ajuda o professor a se
questionar e pensar em elaborar atividades parecidas para depois levar
aos alunos, atividades que possam interessar aos alunos. [...] Na nossa
formação [inicial] os problemas são relacionados diretamente a um
conteúdo matemático. É um problema para trabalhar isso de
matemática, ou aquilo de matemática. Aqui não. O problema não é
específico, mas dá para trabalhar [matemática], dependendo dos
alunos, dá conversa com os alunos. [Grifo nosso].

A professora Janaina diz:
Por exemplo, o problema do par ou impar você consegue trabalhar
com qualquer público, desde uma criança pequena até o adulto,
porque é uma situação que faz parte da vida de todo mundo. Cada
problema me fez indagar será que não estou sendo muito submissa ao
currículo e esquecendo dos alunos? Será que eles não querem um
pouco mais? Ou será que não estou excedendo em determinadas
situações, só porque está no currículo? Será que não fico pensando
muito no currículo, enquanto o aluno está aqui. [Grifo nosso].
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Em nossa leitura as falas indicam que a participação no grupo de estudo e a
discussão dos problemas, têm potencial para constituir um ambiente no qual o professor
reflita e produza significados, no sentido de questionar o lugar e a importância do
conteúdo e do aluno em suas práticas profissionais.
Pela fala de Ester, entendemos que há uma indicação de que tanto o livro
didático quanto a formação inicial são definidores do currículo escolar oficial. E estes,
geralmente, propõem atividades internas à lógica da matemática oficial.
As fala de Janaina e Ester, nos indicam que os problemas discutidos e o grupo
de estudo podem ser disparadores de reflexões nas quais os professores pensem na
possiblidade de assumir como demanda de sua prática profissional a gestão do currículo
e a tarefa elaborar/escolher atividades em que estivesse presente a intenção conversar
com os alunos com quem dividem o espaço da sala de aula.
Ester também disse que os problemas lhe fizeram pensar a relação da
Matemática com a Física, ―porque não se pode pegar problemas da Física e trabalhar a
matemática para resolver aqueles problemas‖, indicando possibilidades de uma
abordagem pedagógica que se aproxima da interdisciplinaridade. Em nossa leitura, isso
nos indica que as atividades contribuíram para que vislumbrassem uma possibilidade do
professor adotar a gestão do currículo como demanda da prática profissional docente.

Implicações de atividades baseadas em categorias do cotidiano no trabalho em sala
de aula
Ao discutir as potencialidades dessas atividades em sala de aula o professor
Lucas diz que:
É preciso pensar como vai conceituar esses problemas, porque ao
trabalhar com problemas dessa natureza, para o professor ele tem que
estar inserido dentro dos conteúdos formais. Porque ele não consegue
sair, ele tá sempre preocupado em atividades que requerem um
conteúdo, ou outro conteúdo, ele quer sempre dizer: esse [problema]
para resolver vai usar tal coisa. Para esse, análise combinatória! A
expectativa [do professor que está em sala de aula] é sempre a de
saber que conceito está sendo explorado para trabalhar o problema.

Na visão do professor Lucas problemas como os apresentados não são
identificados com um conteúdo, específico do currículo geralmente executado nas
escolas, dificilmente seriam inseridos em sala de aula da educação básica. Uma vez que
os professores têm como demanda importante de sua prática docente o cumprimento do
conteúdo programático.
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A professora Janaina diz que concorda com Lucas e acrescenta que:
É preciso cuidar porque esse tipo de atividade leva muito tempo para
ser concluída. A questão da moto e da bicicletaxi, por exemplo. Os
dados que não foram inseridos foram os que mais fomentaram
discussões. As questões de tomada decisão levam mais tempo, [...].
Porque um diz: ‗E se acontecer isso?‘ O outro diz: ‗Mas e se acontecer
assim?‘. (Janaina)

Janaina mostra preocupação porque ao apresentar problemas desse tipo serão
desencadeadas discussões que podem dificultar a missão do professor de controlar o
ritmo do trabalho dos alunos e a quantidade de conteúdos abordados. Como já
observado, existe pressão interna e externa para que o professor cumpra o conteúdo.
Além disso, Lucas reforça que:
um problema desse aqui dá bastante discussão. E ainda tem gente que,
muitos professores, pensam que tem que ter a sala comportada, em
ordem. E a sala estudiosa é aquela em que está todo mundo quieto,
sentados numa ordem, apenas resolvendo as questões em silêncio.
Com um problema desses vai dar discussão e aí tem gente que vai
dizer ―nossa aquela sala tá uma baderna!‖ Porque quem passa não
sabe o que está sendo discutido, só ouve o barulho. [Grifo nosso]

Observamos que aqui novamente o fato dos problemas desencadearem
discussão pode colocar o professor em dificuldades para manter o controle disciplinar
da sala e ficar sujeito a sanções.
Já a professora Ester disse:
Eu acho que os problemas com questões abertas dão mais, mais
chances das pessoas falarem. Já o problema com questões fechadas
exigem apenas a escolha da solução. Porque, nossa! Se eles [alunos]
estiverem discutindo o problema está ótimo.

Notemos que para Ester a discussão de um problema é sinal de que os alunos
estariam interessados. Essa professora já dissera antes que achava os alunos
desinteressados pelas atividades propostas pelo livro didático. Então, para ela esse tipo
de problema apresenta potencial para despertar a curiosidade e interesse dos alunos
pelas atividades escolares.
Observamos ainda, que na discussão as tentativas da professora Ester em dizer
que os problemas davam mais chances de diálogo não encontraram ressonância entre
seus pares mais experientes, Lucas e Janaina. Em nosso entendimento as falas desses
docentes mais experientes reforçam a indicação de que as atividades propostas e a
forma que foram discutidas no grupo de trabalho contrariam aspectos que estruturam as
demandas do trabalho de um professor em sala de aula: o conteúdo e o controle da
sala. Segundo Francisco (2009), três pontos importantes que estruturam claramente as
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demandas do trabalho do professor dentro da sala de aula: o conteúdo, o atendimento
diferenciado e o controle da sala.

Considerações e Perspectivas
Como síntese da análise dessa experiência piloto elencamos alguns aspectos
que consideramos contribuições para as próximas discussões a respeito do uso de
problemas baseados em categorias do cotidiano na formação de professores e na sala de
aula.
a)

Os professores consideraram que os problemas baseados em categorias

do cotidiano, podem servir de exemplos do que propõem as orientações curriculares
oficiais atuais (Orientações Curriculares de Mato Grosso, PCN e Diretrizes
Curriculares para Ensino Médio) no que se refere à contextualização e no que diz
respeito a colocar o aluno como centro da atividade pedagógica;
b)

Os professores nos indicam que dificilmente esses problemas terão

implicações imediatas na sala de aula da educação básica, pois: as atividades não
atendem as expectativas de um professor que busca alternativas imediatas para
ensinar melhor os conteúdos programáticos; a matemática discutida, nem sempre
está adequada, com a sequência de conteúdos matemáticos de determinada série ano
escolar; os problemas, por exigirem a tomada de decisão, gerariam discussões que
não permitiriam ao professor controlar o ritmo das atividades e a direção das
discussões, nem cumprir conteúdo programático, o que dificultaria o controle da
disciplina em sala. Em síntese esses problemas não atendem duas demandas
estruturantes da prática profissional docente em sala de aula: conteúdo e
manutenção da disciplina.
c)

Os problemas apresentaram bom potencial como disparador de

discussões e reflexões a respeito dos professores assumirem a gestão do currículo e
a elaboração de atividades com a intenção de constituir a sala de aula em um
ambiente de diálogo com os alunos como demandas da prática profissional docente;
d)

Por essa experiência o grupo de trabalho se mostrou eficaz para verificar

as potencialidades das atividades elaboradas pela equipe de pesquisadores, pois
permitiu que produzíssemos dados e registros com qualidade suficiente para as
análises previstas no projeto.
e)

Com base nessa experiência, consideramos que o grupo de trabalho com

problemas baseados em categorias do cotidiano promissor como espaço de formação
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continuada. Pois, os professores produziram e compartilharam significados
matemáticos e não matemáticos ao falarem dos problemas propostos. No entanto,
entendemos necessário analisar outras experiências em grupos de trabalho com
maior quantidade de participantes e um tempo ou número de reuniões maior.
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Esse traço em favor de um discurso pela contextualização é reforçado, por exemplo, a partir do trabalho de
Francisco (2009). Da leitura realizada por esse autor das falas de uma professora de matemática, Francisco apresenta
como um dos três eixos básicos sobre o que seria uma prática docente ideal para a professora ―contextualizar o
conteúdo matemático presente nos livros didáticos‖ (FRANCISCO, 2009, p. 71, grifo do autor).
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O projeto ―O uso de categorias do cotidiano para o desenvolvimento profissional de professores que
ensinam matemática‖ conta com auxílio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico – CNPq.

xi

DECIDINDO UMA COMPRA.

Kátia usa uma bicicleta para ir e voltar do trabalho, duas vezes ao dia, e à noite para ir e voltar da
faculdade e está com a seguinte dúvida: Comprar uma moto por meio de financiamento, por meio de um
consórcio ou comprar uma bicicleta elétrica. Faça uma lista de comentários quaisquer sobre essa situação.
É possível elaborar um modelo matemático que ajude a pessoas como Kátia a tomarem essa decisão? Se
sim, elabore-o. Se não, justifique.
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A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
ESCOLAR – ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO
CONTEXTO DO PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA –
PIBID

Renata Lopes da Silva-UEPG
Sandra Ferreira Leal- UEPG
O eixo norteador “Alfabetização e Letramento” foi problematizado durante o período de
março de 2013 a dezembro de 2015, como proposta desenvolvida no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à docência –PIBID, enquanto auxiliar ao
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, frizando a articulação entre o
Ensino Superior e a Educação Escolar e contando com acadêmicos do Curso de
Pedagogia e Letras, professores de uma universidade pública estadual e do Ensino
fundamental público (Anos Iniciais e Finais) da rede Municipal de Ponta Grossa e
Estadual do Paraná. Com intuito de desenvolver uma reflexão coletiva acerca das
dificuldades enfrentadas por professores e alunos na formação de sujeitos letrados que,
além de alfabetizados, sejam capazes de, a partir do uso da língua, atuar diretamente no
contexto social em que estão inseridos (SOARES, 2003). A partir da pesquisa-ação,
utilizamos discussões legais, contribuições de grupos de estudos e pesquisas como os
referenciados trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Alfabetização, leitura e escritaCEALE e Centro de Estudos em Educação e Linguagem–CEEl. A partir de projetos de
intervenção, destacamos dos resultados do trabalho desenvolvido: o cumprimento da
finalidade de proporcionar leituras e produções de textos por meio de metodologias
diferenciadas e significativas; diagnósticos analíticos fundamentados em intervenções
didático-pedagógicas em duas escolas municipais e dois colégios estaduais;
aprofundamento da temática central e o estreitamento entre os sujeitos e as instituições
envolvidas em momentos de formação; retorno reflexivo sobre um crescimento
qualitativo na formação inicial e contínua dos professores inseridos, como um avanço
na discussão e no entendimento dos conceitos de alfabetização e letramento em diversas
situações pessoais, sociais e escolares em que precisamos ou queremos ler ou escrever
diferentes gêneros, com diferentes estruturas composicionais, com objetivos,
interlocutores e funções variadas.
Palavras chave: PIBID e formação de professores. Ensino fundamental. Alfabetização
e Letramento
1.Introdução
O presente texto problematiza em que medida a alfabetização e o letramento, a
partir do trabalho desenvolvido no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
docência –PIBID, pode auxiliar o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da
extensão, bem como a articulação entre o Ensino Superior e a Educação Escolar
desenvolvidos por acadêmicas do Curso de Pedagogia e Letras (Português/Inglês),
professores universitários e do Ensino fundamental (Anos Iniciais e Finais) da rede
Municipal de Ponta Grossa e Estadual do Paraná, durante o período de março de 2013 a
dezembro de 2015. Um dos principais objetivos foi desenvolver uma reflexão coletiva
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acerca das dificuldades enfrentadas por professores e alunos na formação de sujeitos
letrados que além de alfabetizados sejam capazes de, a partir do uso da língua, atuar
diretamente no contexto social em que estão inseridos (SOARES, 2003). Partindo da
perspectiva da pesquisa-ação, na qual observamos e diagnosticamos os desafios
encontrados no contexto escolar, os projetos de intervenção definiram-se pelos
seguintes temas: Interdisciplinaridade entre a Língua Portuguesa e a Matemática;
gêneros textuais orais e escritos; sequências didáticas; textos coletivos; literatura
clássica infanto-juvenil. Fazendo uso de discussões legais, bem como das contribuições
de grupos de estudos e pesquisas como os referenciados trabalhos desenvolvidos pelo
Centro de Alfabetização, leitura e escrita da UFMG - CEALE e Centro de Estudos em
Educação e Linguagem da UFPE –CEEl.
Discussão e resultados
2.PIBID: dilemas e definições a partir do contexto político atual
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - tem como intenção unir as secretarias estaduais
e municipais de educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas
escolas públicas. Objetiva incentivar e elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas
à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições de educação
superior, inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; (Portaria Nº
72/2010). Criado como parte da Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, através do Decreto N°. 6755/2009, de 29 de janeiro de
2009, com articulação com a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada,
compõe a política de incentivo à formação de profissionais para atuar na educação básica.
Entretanto, apesar de muitas pesquisas referendando a importância do PIBID na formação
inicial e continuada dos professores, o programa entra em uma luta para que não se
percam conquistas valorosas para a Educação e, em especial, no ano de 2015,
movimentos que evidenciavam uma crise estatal e cortes para o custeio do PIBID
ganharam grandes proporções.
Por meio de mobilizações sociais, a organização nacional do PIBID conseguiu,
recentemente, frear, neste momento, o curso da CAPES e MEC, no início de 2016, e
reivindicar que o Plano Nacional da Educação (PNE) cumpra suas metas. Representantes
como o FORPIBID, ANDIFES, CONIF, ABRUEM, ABRUC, CRUB, UNE, UNDIME,

ISSN 2177-336X

9171

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

CONSED e a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) avançaram
no diálogo com a CAPES e MEC, com a aprovação das principais reivindicações do
FORPIBID, a saber: os projetos institucionais aprovados pelos Editais 061 e 066/2013 do
PIBID e PIBID DIVERSIDADE terão continuidade e os bolsistas que completaram 24
meses não serão automaticamente cancelados, não tendo vagas suprimidas, o que efetiva
a revogação do Ofício 02/2016 DEB/CAPES. Ainda assim, o programa PIBID sofre com
a política contemporânea que demonstra na realidade não ter a formação de professores, a
Educação Básica e Superior, como prioridade.
2.1.Alfabetização e letramento: proposta nuclear e contribuições aos anos iniciais e
finais do Ensino fundamental
Seguindo o objetivo norteador do PIBID, em que os projetos desenvolvidos
pelas IES devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas,
desde o início da sua formação acadêmica, para que desenvolvam atividades didáticopedagógicas, sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola,
evidenciamos algumas reflexões a partir do trabalho desenvolvido em projetos temáticos
que envolveram a Interdisciplinaridade entre a Língua Portuguesa e a Matemática;
Gêneros textuais; Sequências didáticas; Textos coletivos; Literatura clássica infantojuvenil. Após realizada uma observação problematizadora sobre o contexto escolar, foi
possível levantar diagnósticos pautados nas leis municipais e estaduais em referência aos
currículos oficiais e com relação às propostas pedagógicas da própria escola. Diante
disso, o acadêmico pibidiano pode observar a importância do acompanhamento
fundamentado e coletivo dos alunos em seus níveis de desenvolvimento.
Enquanto dificuldades gerais, evidenciamos, a partir do contexto político
contemporâneo, a desvalorização do PIBID ao longo dos anos de sua implementação e,
portanto, a rotatividade dos alunos; a fragilidade dos acadêmicos em termos de
conhecimento básico (da Educação Básica e questões conceituais pedagógicas); a
dificuldade da pesquisa como uma base fundante na construção da autonomia intelectual
dos acadêmicos e no desenvolvimento conjunto entre a comunidade, enquanto extensão.
A partir de um debate avaliativo do trabalho desenvolvido até 2015, obtivemos algumas
sínteses em que a relação da ação do acadêmico bolsista e a sua formação possuiu como
benefício a sua relação direta com a realidade da Educação Básica, as relações teóricopráticas foram ampliadas. Na formação dos supervisores, houve crescimento profissional
na identificação direta com problemas que muito já se sabia, mas não teriam conseguido
organizar ações para intervir em uma possibilidade de formação continuada sistematizada
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semanalmente. Entre os professores supervisores que representam o Ensino Superior,
destacamos o estar em contato com a Educação Básica, seus problemas atuais, o
acompanhamento processual e qualitativo do desenvolvimento dos acadêmicos e alunos
do ensino fundamental e a importante e necessária parceria entre os acadêmicos de
Pedagogia e Letras. Assim como no contexto da universidade pública em que foi
vinculado o PIBID, houve contribuição direta para a formação inicial dos alunos em
licenciatura e potencializando a compreensão da totalidade das relações na escola da
Educação Básica. Nas escolas, o retorno com relação ao aprendizado dos alunos necessita
ser destacado na medida em que os bolsistas trabalharam com problemáticas reais e com
definição e planejamento coletivo para auxiliar na apreensão do conhecimento.
Obtivemos, nesse caso, retorno também da comunidade que observou mudança no
desenvolvimento global das crianças e adolescentes.
Nessa perspectiva, os grupos de

estudo e pesquisa que propusemos,

oportunizaram retomadas e reelaborações conceituais que contribuíram com tomadas de
decisões coletivas que pautam a discussão teórico-prática como relevante para a formação
do futuro professor (CRUZ, 2015), com uma práxis pedagógica nos anos iniciais e finais
do Ensino Fundamental, com os seguintes objetivos: 1) desenvolvimento da leitura e da
escrita com autonomia e função social, abordando diferentes textos dos gêneros previstos
para os ciclos; 2) produção de textos escritos, coesos e coerentes, ajustados a objetivos e
leitores determinados; 3) escrita de textos com domínio da separação das palavras,
domínio da ortografia regular e de irregularidades mais frequentes na escrita e utilização
de recursos do sistema de pontuação para dividir o texto em frases, levando os alunos à
compreensão dos mecanismos de coesão e coerência textuais. Em suma, o presente
projeto, que une ensino, pesquisa e extensão, tem colocado os acadêmicos em contato
com as escolas e possibilitado que estes façam relações teóricas, privilegiando
conhecimentos para real compreensão, enfrentamento e transformação da realidade.
Dessa forma, o projeto contribuiu para a formação inicial e a formação contínua dos
professores que já estão há algum tempo na rede de Ensino, levando-os a pensar a escola
enquanto projeto coletivo em constante transformação, que necessita englobar todos os
partícipes como sujeitos ativos do processo de ensinar e aprender.
3.Considerações finais
Debater a organização do trabalho pedagógico em sala de aula auxilia a
concretização de um conjunto de procedimentos próprios da situação de ensino e
aprendizagem e da relação entre os alunos e um objeto de conhecimento e ou entre as
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relações sociais inerentes aos contextos pedagógicos. Portanto, as ações pedagógicas
desenvolvidas, até o presente momento, buscaram dar visibilidade ao conjunto
indissociável entre a alfabetização e o letramento (FREIRE, 1996; SOARES, 1998, 2003,
2015; GALVÃO, 2005), traduzindo e proporcionando em jogos didáticos, contação de
histórias, sequências didáticas, situações lúdico-pedagógicas dinâmicas, que remontam
diferentes desafios para a leitura e escrita como instrumento, em um plano mais amplo,
diante do contexto sóciocultural.
Assim, avaliamos que o programa PIBID, com o destaque ao eixo alfabetização e
letramento, também tem contribuído para a compreensão e o aprofundamento das
questões que remetem à relevância de ser um sujeito letrado em nosso contexto atual.
Assim, buscamos problematizar, de maneira fundamentada, a práxis pedagógica e, para
tanto, destacamos algumas contribuições do presente trabalho com base em discussões
legais: a) alguns caminhos e relações para a compreensão e valorização da cultura escrita
que vise à manifestação e circulação da escrita na sociedade, desenvolvendo capacidades
necessárias para o uso da escrita. b) na leitura, ampliando as referências culturais do
aluno, auxiliando o desenvolvendo da fluência em leitura e da produção escrita. c) no
desenvolvimento da oralidade, participando das interações cotidianas em sala de aula,
expondo opiniões nos debates com os colegas e com o professor, respeitando a
diversidade das formas de expressão oral manifestada por outros participantes da
educação escolar.
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A AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
CONTRIBUIÇÕES DO DIÁRIO DE BORDO
Priscila Ximenes Souza do Nascimento, PUCPR. i

RESUMO
O presente trabalho versa sobre a prática de avaliação desenvolvida no estágio
supervisionado em um Curso de Licenciatura em Pedagogia. Sabe-se que, além de
outras peculiaridades, a ênfase prática dessa disciplina acaba tornando o processo
avaliativo um pouco mais difícil, especialmente porque as aprendizagens ocorrem no
âmbito das experiências vividas e nas possibilidades de reflexão sobre a ação
(ZABALZA, 2014). A intenção foi de investigar os procedimentos utilizados na
avaliação da aprendizagem dos estudantes durante as atividades desenvolvidas em
campo de estágio com o objetivo de analisar o caráter formativo desses processos. Para
tal, desenvolveu-se o estudo bibliográfico sobre o tema da avaliação e a pesquisa de
campo. Nesta última etapa, caracterizada como um estudo de caso, foram realizadas
observações por quatro (4) meses em uma turma do 5º período do Curso de Licenciatura
em Pedagogia de uma universidade de caráter comunitário e filantrópico, e também se
procedeu a análise dos documentos produzidos pelos estudantes para a avaliação da
aprendizagem, quais sejam: diário de bordo e artigo. A discussão dos resultados foi
desenvolvida tendo como referência as ideias de Darsie (1996), Luckesi (1998),
Melchior (1994), Perrenoud (1999) e Romão (1999). A respeito da hipótese levantada
inicialmente, imaginava-se que apenas a produção de relatórios e/ou artigos sobre a
prática vivida nos ambientes de estágio promoveriam reflexões significativas aos
estudantes. Porém, ao analisar os dados foi possível inferir que, embora esses
documentos possibilitem uma rica reflexão entre a teoria e a prática, a produção do
diário de bordo também obteve um efeito expressivo na construção de conhecimento
dos licenciandos.
Palavras-chave: Estágio supervisionado. Avaliação. Diário de bordo

INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa sobre a prática de avaliação desenvolvida no estágio
supervisionado em um Curso de Licenciatura em Pedagogia. Sabe-se que, além de
outras peculiaridades, a ênfase prática dessa disciplina acaba tornando o processo
avaliativo um pouco mais difícil, especialmente porque as aprendizagens ocorrem no
âmbito das experiências vividas e nas possibilidades de reflexão sobre a ação
(ZABALZA, 2014).
Nesse sentido, buscou-se investigar os procedimentos utilizados na avaliação da
aprendizagem dos estudantes durante as atividades desenvolvidas em campo de estágio
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com o objetivo de analisar o caráter formativo desses processos. Para tal, desenvolveuse o estudo bibliográfico sobre o tema da avaliação e a pesquisa de campo. Nesta última
etapa, caracterizada como um estudo de caso, foram realizadas observações por quatro
(4) meses em uma turma do 5º período do Curso de Licenciatura em Pedagogia de uma
universidade de caráter comunitário e filantrópico, e também se procedeu a análise dos
documentos produzidos pelos estudantes para a avaliação da aprendizagem, quais
sejam: diário de bordo e artigo.
A respeito disso, partiu-se da concepção de que os momentos de avaliação se
constituem como uma relação social entre vários atores e, por isso, é necessário
considerar tanto os sujeitos do processo, quanto os parceiros do mesmo que, no caso da
disciplina de estágio, envolve o próprio estudante, seus colegas de classe, o professororientador e os profissionais do campo de estágio. Assim, é vital considerar a avaliação
como um processo interativo, através do qual, educadores e educandos aprendem sobre
si mesmos. Como afirma Melchior (1994, p. 39),
[...] a avaliação deve ser um processo holístico, não fragmentado,
contextualizado nos processos de ensino e de aprendizagem, de forma
democrática, onde todos os elementos envolvidos avaliam e são
avaliados, conforme os valores e os pressupostos do projeto
pedagógico.

Conceber a avaliação como processo de interação permite superar a visão ainda
existente em nossa cultura educacional onde o poder de avaliar é apenas do professor,
que, no papel de juiz, determina se o estudante é bom ou ruim, se está aprovado ou
reprovado. Ao discente, resta ouvir a sentença, sem direito a questionamentos e, pior
ainda, sem a oportunidade de refletir sobre seus erros.
Neste trabalho, a respeito da hipótese levantada inicialmente, imaginava-se que
apenas a produção de relatórios e/ou artigos sobre a prática vivida nos ambientes de
estágio promoveriam reflexões significativas aos estudantes. Porém, ao analisar os
dados foi possível inferir que, embora esses documentos possibilitem uma rica reflexão
entre a teoria e a prática, a produção do diário de bordo também obteve um efeito
expressivo na construção de conhecimento dos licenciandos.

A AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: discussão e resultados
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A avaliação da aprendizagem quando situada no âmbito da formação
profissional de pedagogos, especificamente, do estágio obrigatório supervisionado exige
a consideração de que seu processo não ocorre num vazio conceitual, mas,
dimensionado por uma visão de mundo, logo, de educação que poderá se traduzir em
uma prática pedagógica. Sendo assim, o momento avaliativo pode expressar uma visão
positivista, perseguidora de verdades absolutas e padronizadas, ou uma visão dialética,
preocupada com a criação e a transformação do conhecimento e baseada na observação
de desempenho. (LUCKESI, 1998; ROMÃO, 1999)
Nesse sentido, os dados coletados durante a pesquisa de campo permitem inferir
que o diário de bordo possibilitou aos estudantes uma percepção mais clara sobre as
aprendizagens que construíram ao longo da realização do estágio, uma vez que fizeram
registros sobre as situações vividas tanto nos encontros na universidade para
planejamento do trabalho e estudo, quanto nos dias de trabalho na escola-campo.
Em certa ocasião, uma estudante afirmou:

É engraçado a gente ter que escrever o que acontece na escola
do estágio no diário de bordo porque tem coisas que eu achava
que não entendia nada e na hora de escrever eu acabo pensando
sobre os assuntos que já estudei e agora parece que eu sei desses
assuntos. Eu acho que é porque eu aprendi alguma coisa. Eu não
sabia muito, mas eu aprendi. (Estudante 5)
Cada discente acabou por relatar os entendimentos que possuíam sobre aspectos
relacionados à etapa de ensino em que estavam estagiando, articulando com as teorias
educacionais de forma a enriquecer suas percepções e não com a preocupação em
demonstrar que “sabiam” ou “dominavam” essas teorias. Assim, o conhecimento
construído pelos estudantes pôde ser avaliado de fato, na perspectiva do desempenho,
pois eles mudavam a prática exercida no estágio após essas reflexões oportunizadas pelo
registro escrito no diário de bordo e discussões sobre os mesmos. Esse parece ter sido o
caso da Estudante 3:

Nesses dias de estágio eu tenho visto tanta coisa que eu acho
que um professor de educação infantil não devia fazer e outras
coisas que eu não sabia que um professor pode fazer que, em
alguns momentos, eu até fico confusa. Mas, quando coloco no
papel eu consigo analisar melhor e lembro que muitos assuntos
que a gente já estudou na faculdade explicam essas situações,
essas atitudes dos professores. (Estudante 1)
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Essa fala também sugere que a prática de escrita frequente, aos moldes do
diário de bordo, pode favorecer o processo de reflexão, especialmente sobre a relação
teoria-prática, bem como a capacidade de metacognição. Sendo assim, há uma coerência
entre os fatos percebidos com os registros e o que defende Marta Darsie (1996, p. 48) ao
afirmar que “Por ser reflexão da ação, aqui da ação educativa, podemos inferir que a
avaliação torna-se a possibilidade de superação da própria ação e que, se permanente,
provocará mudanças na ação educativa, rumo à efetivação de sua intencionalidade. ”
Proceder a avaliação considerando o contexto oportunizado por cada
momento de estágio, acompanhando a evolução compreensiva sobre os temas da
educação coloca o professor diante de outra condição de apreciação da aprendizagem
dos discentes, inclusive, considerando o ponto de partida de cada um. A transformação
da ação prática e do pensamento, conforme explicitou uma das estudantes no seguinte
relato:

Eu fiquei surpresa comigo mesma hoje! Aquele nervosismo que
eu sentia quando as crianças começavam a ficar inquietas e não
prestavam mais atenção na história que estava sendo lida, sabe?
Eu não fiquei mais tão nervosa. Acho que é porque agora eu sei
o motivo disso. Elas têm um tempo de concentração. É preciso
mudar a atividade. Eu fiz isso e deu tudo certo! (Estudante 3)
Haveria outros desdobramentos a discutir sobre a pesquisa desenvolvida, mas
vê-se que há argumentos teóricos e dados suficientes para afirmar que o diário de bordo
enquanto documento de avaliação do estágio supervisionado permite que esse processo
aconteça numa perspectiva formativa, conforme defende Perrenoud (1999), escapando
da lógica de excelência e caminhando para uma adequada regulação das aprendizagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão sobre o tema avaliação é vasto e inquietante. No trabalho aqui
proposto não seria possível tecer toda a discussão que o tema provoca, mas permitiu
realizar algumas inferências e concluir que o caráter formativo do processo de avaliação
no contexto do estágio supervisionado do Curso de Licenciatura em Pedagogia tem um
rico instrumento ao seu favor: o diário de bordo.
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Essa constatação não nega as contribuições que a produção de relatórios e
artigos possuem para a construção das aprendizagens, inclusive quanto ao senso crítico
necessário a todo estudante e profissional da educação. Entretanto, esses documentos
acabam sendo analisados de forma estanque, ao final da disciplina. Enquanto que o
diário de bordo permite o acompanhamento do discente pelo professor de modo
processual e assim, intervenções e ajustes são efetivamente cabíveis e significativos no
processo de formação docente.
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ABRINDO ESPAÇO NA ROTINA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA)
Patricia de Burlet

Resumo
O Brasil entrou em um movimento intenso de criação de políticas públicas na formação
de professores em Educação Ambiental em âmbitos federal, estadual e municipal nos
últimos vinte anos. Esse movimento, fundamental para a sua institucionalização e
consolidação, se deu e se dá em meio ao enfrentamento de várias dificuldades, em que o
aprendizado sobre os processos de elaboração e implementação de políticas públicas
ocorre dentro do princípio do “aprender fazendo”. Para tanto a formação de professores
em Educação Ambiental numa perspectiva crítica é um dos instrumentos
imprescindíveis para a efetivação da dimensão ambiental na escola. Dentre as
estratégias da educação ambiental nas escolas de educação básica no Brasil está a
necessidade de pensarmos sua inserção através dos currículos escolares. Trata da
inserção curricular da educação ambiental na perspectiva de formação humana plena e a
formação dos professores como educadores ambientais como protagonistas deste processo. O texto ora apresentado coloca em evidência programas de formação de
professores em Educação Ambiental sendo desenvolvido no Estado do Paraná. Neste
processo foi utilizada a pesquisa bibliográfica através do site da Secretaria de educação
do respectivo Estado, associada à realização de diagnósticos da problemática sócio
ambiental. Com isso, buscou-se refletir criticamente sobre a inserção da dimensão
ambiental no currículo, envolvendo a ação, reflexão e crítica de diferentes grupos
envolvidos relacionadas à educação e a problemática ambiental. Os resultados,
específico para o Estado, podem servir de parâmetro para outras políticas, contribuindo
assim com o aprimoramento do campo no país. Pondero que, diante de um tema tão
abrangente, importante e imprescindível, ainda há muito a investigar, e a se refletir
sobre o assunto e suas complexidades. Dessa maneira, torna-se necessário investigar os
resultados obtidos através dessas formações de professores.
Palavras-chave: Formação de professores; políticas públicas; educação ambiental
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Introdução
A inserção da dimensão ambiental na educação vem sendo recomendada em
eventos e documentos históricos que influenciaram as políticas públicas no Brasil.
Porém as instituições principalmente as de Educação Infantil e Ensino Fundamental têm
encontrado dificuldades para incluir este tema em seus currículos devido a falta de
formação dos profissionais. Os eventos ainda vêm acontecendo de forma pontual, como
limpeza de rios, praias , semana do meio ambiente, coleta seletiva e reciclagem do lixo,
dia da árvore, pequenas conferências, congressos, oficinas entre outros. Os poderes
públicos omitem-se em cumprir com a legislação não propondo uma formação
continuada que prepare professores que tratem do tema educação ambiental de modo a
transformar a realidade, o desenvolvimento de atitudes e a resignificação de valores,
característicos da EA, onde dificilmente conseguem renovar o processo da Educação
Geral pela inclusão da ambiental no currículo.
O processo de formação docente não se reduz ao treinamento e capacitação
(NÒVOA, 1995), nem na transmissão de conhecimentos, mas, é, principalmente, uma
reconstrução de valores éticos, uma valorização da prática. O professor precisa ser
capaz de refletir a ação, reflexão na ação. Pesquisas sobre formação de professores em
EA (SATO, 1997; ZAKREZVSKY, 2001; TRISTÃO, 2004) demonstram que essas
ações pontuais, não tem sido suficientes para a incorporação no currículo e a
institucionalização da EA, demonstrando que continua sendo tratada de forma
tradicional e conservadora, sendo necessário romper com o modelo tradicional e
desenvolver uma EA crítica garantindo seu fortalecimento.
Esses processos de mudança poderiam ser estimulados através da implantação
de programas de EA do governo federal, formação de educadores ambientais, em
articulação com as universidades, escolas, secretarias de educação e demais agências
formadoras, na execução de programas de formação continuada de professores e
gestores públicos com um acompanhamento sistemático dos professores com a parceria
das universidades e gestores educacionais organizando cursos, na formação de pequenos
grupos nas escolas (professores, alunos e pessoas da comunidade) estimulando
discussões sobre a problemática socioambiental e sua inserção no projeto políticopedagógico, fazendo com que reflitam sobre suas práticas nas escolas criando ações
coletivas nas comunidades, potencializando os processos de mudança requeridos pela
EA.
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Acreditando no poder transformador da Educação, a missão dos agentes citados
neste trabalho é possibilitar a promoção humana através do acesso ao conhecimento e,
desse modo, contribuir para formar profissionais cidadãos capazes e comprometidos
com uma sociedade mais justa, ética, responsável e solidária, tendo como modelo para
essa inserção e como política pública dessas práticas em todas as escolas do Brasil,
trazendo para dentro das escolas e universidades o conhecimento a cerca das legislações
já existentes sobre o tema como a Constituição Federal/88, a Política Nacional sobre o
meio ambiente, a LDB e os Parâmetros Curriculares
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre obstáculos, ações e desafios
vivenciados durante o desenvolvimento de um projeto de formação de Educadores
Ambientais no Estado do Paraná, especificamente na faculdade FASCINOR. Neste
processo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, associada à realização de diagnósticos da
problemática sócio ambiental . Com isso, buscou-se refletir criticamente sobre a
inserção da dimensão ambiental no currículo, envolvendo a ação, reflexão e crítica de
diferentes grupos envolvidos relacionadas à educação e a problemática ambiental.

1 - A educação ambiental, a transversalidade, a interdisciplinaridade do tema e a
formação dos professores
O desenvolvimento do projeto de formação de Educadores Ambientais ainda
pode ser percebido como fragmentado, as formações ainda são feitas através de
palestras, workshops, reuniões, porém, aparece como um grande modelo o Paraná onde
já encontramos um programa anual de formação continuada de professores e gestores
que passam a ser reprodutores dentro das suas unidades através de cursos e encontros.
A Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná – FACINOR em conjunto
com Governo do Estado e Municípios, contribuiu para formar profissionais cidadãos
capazes e comprometidos com uma sociedade mais justa, ética, responsável e solidária,
vem desenvolvendo ações de cunho socioambiental, na tentativa de promover na
sociedade a reflexão e a pratica da Educação Ambiental. Implantou a Sala Verde Judith
Cortesão onde busca parcerias para desenvolvimento de projetos. No curso de
Pedagogia foi implantado o Projeto interdisciplinar o qual está inserido na matéria
Teoria e Prática de Ensino nas Séries Iniciais. O projeto de Formação de Educadores
ambientais foi idealizado pela FACINOR em parceria com o Ministério do meio
ambiente o qual formou uma equipe para atuar nas ações vinculadas ao programa,
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proporcionando Curso de Formação de educadores ambientais, da rede municipal de
ensino, das séries iniciais, com carga horária de 80 horas anual entre teoria e prática. O
início do processo de formação é com os gestores, que se realiza em três etapas,
(gestores, professores, e assessoria nas escolas garantindo efetivação e construção na
prática), onde trabalha-se com a metodologia da trilha da vida fundamentada no
experimento educacional ”Caminhos, Encontros e Descobertas”, que permite ao
educando construir o seu próprio conhecimento através de vivências e troca de
experiências (re)elaborando conceitos, e a partir desses conceitos planejar ações mais
efetivas, além de darem suporte a construção dos projetos e programas de educação
ambiental. Todo o trabalho é cuidadosamente registrado e avaliado para não perder o
foco e, assim, contribuir para que realmente se transforme num processo de Formação
Continuada. Acompanhamento in locu dos projetos desenvolvido pelos Centros
Acadêmicos do curso de Pedagogia que se identificam com a educação ambiental,
possuem perfil para ajudar na organização e efetivação do projeto.
Os resultados percebidos são envolvimento e comprometimento com o meio
ambiente de todos os gestores, professores, funcionários, alunos e familiares. Como a
formação tem a proposta de desdobramento de ações, todo projeto inicial dos gestores
se transformam em vários outros, pois dentro de cada instituição os projetos são
multiplicados, reproduzidos, efetivando na prática como: plantio de árvores, horta
orgânica, alimentação inteligente, Implantação de Sistema de Gestão Ambiental,
Reciclagem, água é fonte de vida e jardinagem. É um programa no qual terá
continuidade anualmente, portanto uma formação continuada para os professores com
acompanhamento das instituições que promovem os programas.
Percebe-se que a Educação ambiental pode ser tratada com a seriedade que
merece através de uma conscientização e transformação de valores e atitudes, sendo
necessário oferecer uma formação continuada e não fragmentada, através de uma
educação consistente não apenas através de projetos e mini cursos, mas uma formação
que possa preparar professores para trabalharem a educação ambiental de forma
transversal e interdisciplinar consistente e com comprometimento.
Os professores são sujeitos imprescindíveis para modificar, transformar, romper
com o modelo tradicional de ensino. Porém, infelizmente, “quase todas as críticas do
sistema escolar são sempre concentradas no mesmo ponto: “a formação de professores,
que é considerada demasiadamente curta, inadequada, inapta, insuficiente, antiquada”
(Perrenoud, 1993: 94).
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Essa responsabilidade conferida à formação dos professores em relação à prática
pedagógica e à qualidade do ensino, à qual Perrenoud (1993) se refere, demonstra a
realidade do nosso sistema escolar centrado na figura do professor, a necessidade de
uma política de formação profissional para o setor educativo não é um novo
reconhecimento.
Na concepção de Zakrzevski e Sato (2001), para o exercício da Educação
Ambiental na escola, o professor precisa construir um novo conhecimento profissional:
um conhecimento prático, diferenciado, mediador entre as teorias e a ação profissional,
integrador e profissionalizado, organizado em torno de problemas relevantes para a
prática profissional , um conhecimento , capaz de reconhecer a complexidade e a
singularidade dos processos de ensino-aprendizagem.
As idéias de Paulo Freire nesse contexto podem assumir um papel fundamental,
no sentido de fomentar uma Educação Ambiental que qualifique essa cidadania,
preparando os jovens para o reconhecimento crítico e como cada um pode, fazendo uso
legítimo da liberdade, aspirar por mudanças e promovê-las.
A duração dos cursos de formação é insuficiente para disponibilizar
conhecimentos diversificados e específicos sobre meio ambiente e elaboração de
projetos, não há apoio permanente aos professores para sua ação docente, é necessário o
envolvimento, além dos professores, de técnicos, gestores, diretores e tomadores de
decisão no processo de educação continuada.
A formação continuada é importante para atualização do professor,
diretor e especialistas da escola, permitindo-lhes o desenvolvimento
das competências necessárias para refletir sobre seu próprio trabalho e
atuar na profissão; uma vez que isto pode favorecer o exercício de
uma prática refletida e induzir a um olhar introspectivo, para pensar,
decidir e agir sobre sua prática (PERRENOUD, 2002).

2- Considerações finais:
A EA precisa ser incorporada nos planejamentos anuais de todas as disciplinas
como exigem os PCNs, as Diretrizes curriculares e legislações, para não ocorrer de
forma isolada na escola, mas com participação de toda a comunidade, sendo um
estimulo à participação cidadã, visando às mudanças de valores e atitudes, contribuindo
para o bem estar e qualidade de vida individual e da sociedade.
O poder público e as secretarias municipais e estaduais de Educação devem
buscar recursos para investir de forma mais significativa na valorização e atualização
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constante dos professores em processos de formação continuada, estabelecendo ou
mantendo o vínculo e parceria com os grupos de pesquisa das Universidades próximas
para atualização e aperfeiçoamento das práticas docentes.
Os resultados, específicos para o Estado do Paraná, podem servir de parâmetro
para outras políticas, contribuindo assim com o aprimoramento do campo no país.
Pondero que, diante de um tema tão abrangente , importante e imprescindível, ainda há
muito a investigar, e a se refletir sobre o assunto e suas complexidades, sendo apenas
uma amostragem, pois o número de municípios no Brasil é vasto não sendo possível
investigar todos que já desenvolvem esse trabalho.
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ACEPÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO ESCOLAR NO PROCESSO EDUCATIVO
Otilia Maria dos Santos Costa
Faculdade Vale do Cricaré - FVC
Simone Alves Cassini
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Resumo
No artigo apresentamos os resultados da pesquisa que teve como objeto de investigação
os processos de avaliação escolar presentes na prática pedagógica dos professores que
atuam na primeira etapa do ensino fundamental. Com enfoque metodológico
qualitativo, o objetivo da pesquisa foi analisar a significação da avaliação no processo
educativo, a partir de argumentos fundamentados tanto teórica quanto empiricamente.
Para tanto, na fase inicial procedemos a pesquisa bibliográfica, para posteriormente
abordarmos a configuração histórica do conceito de avaliação e, por fim, investigarmos
como é desenvolvido o processo de avaliação do ensino realizado na escola. A partir de
critérios objetivos escolhemos como campo de pesquisa uma escola da rede municipal
de São Mateus/ES, e para levantamento de dados realizamos entrevistas com os
profissionais da educação, observação direta e análise documental. A partir dos
resultados da pesquisa, identificamos diferentes concepções sobre o processo avaliativo,
inclusive contraditórios. Na pesquisa, o professor é entendido como agente fundamental
no processo avaliativo e, independente das prescrições legais e imposição do sistema, os
instrumentos avaliativos escolhidos por ele revelam sua concepção de avaliação, e é o
tipo de planejamento e a forma de laborar que tornará a avaliação um importante
instrumento no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Escola. Avaliação. Aprendizagem.
Avaliação no âmbito educacional
O interesse inicial para a realização da pesquisa partiu de nossa experiência em sala de
aula, a partir do diagnóstivo feito em uma turma na qual constatou que dos trinta e dois
alunos do quarto ano do Ensino Fundamental, somente quatro apresentavam
conhecimentos específicos para permanecer na turma em que estavam matriculados. Por
essa vivência, nos preocupamos em desenvolver um estudo que pudesse contribuir para
a prática sobre a avaliação na escola, e servir de referência para o estudo em outros
contextos.
No contexto escolar, a avaliação é vista como geradora de muitos conflitos e
dificuldades, devido à sua complexidade. Ela é considerada, na maioria das vezes, como
um processo que causa desconforto tanto para professores quanto para alunos. Todavia,
avaliar é indispensável em qualquer proposta de educação, é imprescindível durante o
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processo educativo, caso contrário, não teria sentido o grande número de pesquisas e
estudos sobre o tema.
Segundo Jorba e Sanmartí (2003, p. 24) “avaliar é [...] a prática pedagógica que menos
motiva os professores e mais os aborrece. Ao mesmo tempo, para os alunos, a avaliação
é a atividade mais temida e menos gratificante”. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa
foi trazer alguns elementos teóricos para instigar a reflexão político-pedagógica sobre a
avaliação educacional do ensino e da aprendizagem. Assim, partimos da seguinte
questão-problema: Qual o significado da avaliação de aprendizagem na escola e em que
momento a prática do professor contempla a abordagem formativa? Assim, procuramos
investigar as concepções de avaliação que permeiam o cotidiano escolar, a fim de
verificar sua abordagem e os instrumentos avaliativos no contexto da aprendizagem.
A pequisa partiu da fundamentação teórica para a argumentação emprírica. Para a
fundamentação teórica, tomamos como base argumentativa as ideias de Abrecht (1994),
Alvarenga (2002), Hoffmann (1993), Jorba e Sanmartí (2003) Luckesi (1998, 2000,
2006), Chizzotti (1998), entre outros autores. Neste sentido, analisamos a avaliação
desde a sua introdução no marco histórico, inclusive no âmbito legislativo, trazendo
relatos de autores sobre o tema em estudo, explanando sobre suas formas, seus
princípios, características, instrumentos avaliativos, para, por fim, finalizamos com
argumentos empiricamente fundamentados, com análise interpretativo sobre o
significado da avaliação no cotidiano escolar, a partiri de dados coletados em uma
instituição de ensino, que contou com a participação de pedagogos e professores.
Para fins de análise, utilizamos a abordagem qualitativa, a qual propicia uma relação
mais próxima entre pesquisador e informante, onde o pesquisador participa da realidade
investigada. De acordo com Richardson (1999, p. 79), “a abordagem qualitativa de um
problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma
forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”. E acrescenta que “o
método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo à medida que não emprega um
instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema”.
Para levantamento dos dados, foram aplicados questionários com perguntas
dissertativas, tabuladas conforme critérios de análise que considerou a percepção dos
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pedagogos e a percepção dos professores sobre os instrumentos avaliativos e o processo
de avaliação escolar.
Considerações finais
Patindo da fundamentação teórica e empírica, é possível apontar que as práticas
avaliativas devem assumir um caráter diagnóstico processual e contínuo
O objetivo principal da pequisa foi investigar as concepções de avaliação que permeiam
o cotidiano escolar. Registramos diferentes correntes teóricas sobre a temática, bem
como, analisamos as diferentes concepções sobre avaliação, que permeiam o ambiente
escolar.
Foi possível perceber a importância de se discutir o processo de avaliação no ambiente
escolar, e o significado desse processo no sistema de ensino. Percebemos que muitos
educadores, pais e alunos, ainda não compreendem o significado da avaliação,
atribuindo a esta como um instrumento punitivo, de ameaça, voltado exclusivamente
para o aspecto classificatório.
Por, muitas vezes, sentirem-se culpados pelos resultados insatisfatórios das avaliação,
os alunos temem serem avaliados. Segundo dados das entrevistas às professoras, cerca
de 50% dos alunos se sentem inseguros e temerosos durante a avaliação.
As professoras relataram utilizar basicamente três formas de instrumentos avaliativos,
como trabalhos (pesquisas individuais ou em grupos), provas (objetivas e dissertativas)
e participação nas atividades propostas. Apesar disso, não identificamos o uso de outros
instrumentos como portfólio, mapa conceitual, autoavaliação.
Percebemos, ainda, certa falta de motivação para inserir novos e diferentes instrumentos
avaliativos, o que tem engessado o processo educativo, que não oportuniza ao aluno
práticas pedagógicas mais abrangentes. Nessa perspectiva, podemos apontar o processo
avaliativo como praticado na instituição pesquisada como

meramente voltada à

classificação, tendo a nota como elemento principal.
Entendemos o ato avaliativo como um ato político, pois está alicerçado e a serviço de
um modelo de sociedade. Consequentemente, o debate acerca da avaliação educacional
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do ensino e aprendizagem não pode ser visto como um embate meramente técnico, mas
uma discussão político-pedagógica e epistemológica. Segundo Cipriano Luckesi (2000,
p.11)
A prática da avaliação da aprendizagem, para manifestar-se como tal, deve
apontar para a busca do melhor de todos os educandos, por isso é diagnóstica,
e não voltada para a seleção de uns poucos, como se comportam os exames.
Por si, a avaliação, como dissemos, é inclusiva e, por isso mesmo,
democrática e amorosa. Por ela, onde quer que se passe, não há exclusão,
mas sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim liberdade.
Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva,
mas sim travessia permanente, em busca do melhor. Sempre!

Constatamos que considerar a avaliação como um ato de investigar e intervir não
significa aumento de trabalho no cotidiano docente, pois a avaliação precisa ser vista
como uma intervenção no aprendizado dos alunos. Desse modo, será alcançado o seu
real objetivo e não apenas servirá para medir ou classificar.
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Resumo
A pesquisa, apoiada pela Fapemig, foi realizada no contexto da Educação a Distância
(EaD), nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química. A questão que
orientou o estudo foi: De que forma os professores formadores dos cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas e Química se constituíram como professores
formadores na EaD? O estudo teve como objetivo identificar como os professores
formadores se constituíram como docentes na EaD. O aporte teórico perpassa pelo
campo da sociologia no que diz respeito aos estudos da identidade e identidade
profissional, tendo como referência Claude Dubar e Peter Ludwig Berger & Thomas
Luckmann e, no campo da EaD os trabalhos realizados por Daniel Mill. Utilizou-se a
entrevista semiestruturada e análise de documentos e foram entrevistados três
professores sendo dois do curso de Licenciatura em Química e um do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas. Como resultados destaca-se que os cursos são
semipresenciais, com duração de três anos, organizados em seis etapas com cinco
encontros presenciais nos finais de semana e utiliza para acompanhamento das
atividades a distância dos estudantes, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Em
relação à constituição da identidade dos professores formadores destaca-se que o meio
no qual eles estavam inseridos foi determinante para sua formação, pois aprenderam a
trabalhar na EaD a partir da prática, das relações construídas no ambiente de trabalho,
ou seja, num contexto da metaformação – do aprender fazendo. Além disso, destaca-se
também que eles exercem muitas atividades na instituição. Dessa forma, a constituição
identitária desses professores formadores é marcada pela experimentação e pela
precarização do seu trabalho.
Palavras-chave: professor formador, educação a distância, identidade
Introdução
De acordo com Mill (2012, p. 47) existe uma carência de professores para atuar
na EaD e grande parte desses professores vão se formando na prática, no fazer do dia a
dia, o que o autor denominou de “metaformação (“aprender fazendo” ou se formar
formando”).
Autores como Abreu-Tardelli (2006) e Mill (2012) afirmam, em relação ao
espaço físico e o horário de trabalho do professor, que antes as funções dos professores
eram exercidas em espaço e tempo limitados e na EaD essas funções estão deixando de
ter esses espaços definidos, rompendo com a distinção entre a jornada de trabalho
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docente e seu tempo livre, o que leva a alterações no seu contexto social e
consequentemente na sua identidade.
Assim, essa pesquisa trabalhou com professores formadores dos cursos de
licenciatura investigando como os professores dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e Química foram se constituindo como professores formadores na EaD?
Quadro teórico
Para Berger e Luckmann (2003) e Dubar (2005) é no processo de socialização,
nas interações, nas relações com diferentes grupos, que o sujeito se identifica, se
autoidentifica (processo biográfico) e é identificado pelo outro (processo relacional), ou
seja, a ação de socializar é dicotômica, dual, na qual há uma identidade para si e uma
identidade para o outro. Assim entendida, a socialização é um processo contínuo de
interações seja na dimensão pessoal ou profissional e constitutiva da identidade do
sujeito.
Em relação à profissionalidade dos sujeitos, Dubar (2005) afirma que ela tem
relação: a) com as competências aprendidas na formação inicial e continuada e com as
articulações de suas diferentes origens; b) com as codificações estabelecidas nos
sistemas de emprego a partir da construção e evolução deles; c) com o reconhecimento,
nas relações profissionais, das competências do sujeito.
Sobre a formação de professores podemos afirmar que cada formador tem sua
própria trajetória de saber formalizado, construído nas relações pessoais e familiares e
também a partir de seu contato com os mais diversos estabelecimentos especializados.
No caso da presente investigação, os professores formadores do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas e Química apresentam em comum um saber específico em seu
currículo de formação, ou seja, “[...] a especialidade, isto é, a competência
especializada adquirida pela formação de base” (DUBAR, 2005, p.151, grifo nosso).
Metodologia
A pesquisa é de natureza qualitativa e envolve estudo da literatura e pesquisa de
campo. Para a produção dos dados usou-se a entrevista semi-estruturada e para análise
dessas entrevistas buscou-se mantê-las dentro do contexto do entrevistado, buscando
compreender os temas “silenciados” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 48) e também fazendo
a recomposição dos discursos, interpretando-as à luz do referencial teórico escolhido.
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A pesquisa de campo foi realizada em uma instituição particular nos cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas (CB) e Química (Q). Foram realizadas três
entrevistas com os professores Toni (CB), Lucas (Q) e Walter (Q), para as quais
utilizamos nomes fictícios buscando preservar a identidade dos sujeitos.
Esses cursos são ofertados em três anos, divididos em seis etapas, cada uma com
cinco encontros por etapa, sendo um seminário de oito horas e os demais, oficinas de
quatro horas, que acontecem nos finais de semana. Os estudantes recebem material
impresso e acompanhamento por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Resultados e discussões
De acordo com o tempo e o espaço no qual os sujeitos estão inseridos, ao longo
de sua existência eles possuem formas identitárias (DUBAR, 2005) e, o fato de não
terem escolhido a profissão docente como primeira opção, serve, hoje, como indicativo
de sua constituição identitária, pois percebem que estão no caminho certo.
Lucas fez Odontologia primeiro e posteriormente LQ e afirma que sempre teve
vontade de dar aula e sua mãe era professora: “Então, é curioso, quanto eu estava no
terceiro colegial eu entrava pra dentro do quarto e ensaiava como eu ia dar aula. Toda
vida eu tive vontade de dar aula.” Walter queria fazer Direito, mas por questões
financeiras não tinha condições e escolheu, por incentivo de um professor, LQ: “Então,
ser professor vou ser sincero, não era meu sonho. [...] eu sempre quis fazer direito. Era
meu sonho. Aí hoje eu te falo uma coisa, realmente eu tinha que ser professor.” Por
outro lado, Toni sempre quis ser professor e fez LCB por influência da mãe.
Os dados nos dão indícios de que o meio vivenciado pelos professores parece ter
sido determinante para a constituição de sua identidade, de acordo como o proposto por
Berger e Luckmann (2003). Destaca-se também que a influência de alguns professores
que são fonte de saber para o exercício da profissão - mestres-modelo, como apontam
André e Passos (2008), Costa (2009, 2011).
Vivenciar a EaD por meio da experimentação parece ter sido a formação
recebida pelos professores, ou seja, eles não tiveram preparação para atuar na EaD.
Todos professores já trabalhavam na Educação Básica e foram convidados para atuarem
como professores convidados – aquele que ministra aula em seminários nos finais de
semana. Toni hoje é professor do curso de LCB e relata bem o processo: [...] comecei a
trabalhar pela a EaD de modo informal não tinha carteira assinada o serviço era
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terceirizado, nós éramos convidados para trabalhar. Destacam-se Walter e Lucas, o
primeiro que vivenciou as diferentes funções ao longo de sua permanência na EaD,
além de professor convidado foi preceptor (tutor), professor do curso e agora está na
gestão. O segundo também foi professor convidado, professor do curso, gestor e agora
trabalha como docente no curso presencial e a distância.
Destaca-se o quanto esses professores foram se constituindo como formadores
no âmbito da EaD a partir das relações que foram estabelecendo nos diferentes espaços,
principalmente no espaço institucional. (DUBAR, 2005), ou seja, foram se formando
por metaformação (MILL, 2012), “aprenderam fazendo”.
Cabe-nos destacar que a identidade também se constitui no âmbito do trabalho,
na maneira como as relações são estabelecidas nesse contexto. Nesse sentido, os três
professores são contratados por 40 horas na instituição, exercem funções de professor
responsável por determinados conteúdos e professor tutor, além de terem que elaborar 5
questões quinzenalmente para alimentar o AVA.
Lucas trabalha com seis componentes (professor responsável e tutor) e
participa de reuniões na EaD, além disso ainda tem 18h para os cursos presenciais e 4
horas para pesquisa. Walter atua como professor responsável e tutor por oito
componentes curriculares e trabalha 8h em cursos presenciais. Toni afirma que nas 40h
ele exerce várias funções e que para cada 50 alunos ele tem uma hora de tutoria no
AVA, ou seja, em 20h tem que atender 1000 alunos, e daí questiona: “existe de verdade
interação entre docente e aluno? [...] Existe ensino e aprendizagem efetivos nessa
modalidade EaD?” O professor também revela falta de diálogo com os gestores no
sentido de que não pode reclamar. Diante desse excesso de atividades, questiona-se:
como conciliar tudo isso em 40 horas semanais? Walter ao ser questionado se leva
trabalho para casa afirma que: “Mentira professor disser que não, a gente acaba
levando”. Mesmo assim, ele não se diz sobrecarregado que é justa a carga horária
institucional, afirma que a ansiedade de um trabalho de qualidade o sobrecarrega, ou
seja, atribui o excesso de atividade a ele.
Os depoimentos nos dão indícios de que esses docentes têm uma sobrecarga de
trabalho, o que propicia, segundo Mill (2012) a exploração da mais valia no tempo do
trabalho e fica subtendida a intensificação do trabalho dos professores.
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Considerações Finais
O contexto no qual os professores viveram bem como as construções sociais que
foram sendo construídas contribuíram para a constituição da identidade dos sujeitos que
foram se identificando desde a opção pelo curso bem como pela forma como foram
inseridos na EaD. O fato dos professores atuarem na Educação Básica e serem
convidados para trabalhar na EaD parece indicar uma naturalização de que dar aula na
EaD é igual a dar aula no presencial. Nesse sentido, cabe uma contribuição da
instituição no processo de profissionalização dos docentes.
Ao exercerem diversas funções, sem preparação para tal e afirmarem que não
estão sobrecarregados parece ser indicativo de que o trabalho na EaD é assim mesmo –
intenso, o que revela precarização do trabalho docente e um caracterizado pela
experimentação.
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Resumo
A pesquisa, apoiada pela Fapemig, foi realizada no contexto da Educação a Distância
(EaD), nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química. A questão que
orientou o estudo foi: De que forma os professores formadores dos cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas e Química se constituíram como professores
formadores na EaD? O estudo teve como objetivo identificar como os professores
formadores se constituíram como docentes na EaD. O aporte teórico perpassa pelo
campo da sociologia no que diz respeito aos estudos da identidade e identidade
profissional, tendo como referência Claude Dubar e Peter Ludwig Berger & Thomas
Luckmann e, no campo da EaD os trabalhos realizados por Daniel Mill. Utilizou-se a
entrevista semiestruturada e análise de documentos e foram entrevistados três
professores sendo dois do curso de Licenciatura em Química e um do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas. Como resultados destaca-se que os cursos são
semipresenciais, com duração de três anos, organizados em seis etapas com cinco
encontros presenciais nos finais de semana e utiliza para acompanhamento das
atividades a distância dos estudantes, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Em
relação à constituição da identidade dos professores formadores destaca-se que o meio
no qual eles estavam inseridos foi determinante para sua formação, pois aprenderam a
trabalhar na EaD a partir da prática, das relações construídas no ambiente de trabalho,
ou seja, num contexto da metaformação – do aprender fazendo. Além disso, destaca-se
também que eles exercem muitas atividades na instituição. Dessa forma, a constituição
identitária desses professores formadores é marcada pela experimentação e pela
precarização do seu trabalho.
Palavras-chave: professor formador, educação a distância, identidade
Introdução
De acordo com Mill (2012, p. 47) existe uma carência de professores para atuar
na EaD e grande parte desses professores vão se formando na prática, no fazer do dia a
dia, o que o autor denominou de “metaformação (“aprender fazendo” ou se formar
formando”).
Autores como Abreu-Tardelli (2006) e Mill (2012) afirmam, em relação ao
espaço físico e o horário de trabalho do professor, que antes as funções dos professores
eram exercidas em espaço e tempo limitados e na EaD essas funções estão deixando de
ter esses espaços definidos, rompendo com a distinção entre a jornada de trabalho
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docente e seu tempo livre, o que leva a alterações no seu contexto social e
consequentemente na sua identidade.
Assim, essa pesquisa trabalhou com professores formadores dos cursos de
licenciatura investigando como os professores dos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e Química foram se constituindo como professores formadores na EaD?

Quadro teórico
Para Berger e Luckmann (2003) e Dubar (2005) é no processo de socialização,
nas interações, nas relações com diferentes grupos, que o sujeito se identifica, se
autoidentifica (processo biográfico) e é identificado pelo outro (processo relacional), ou
seja, a ação de socializar é dicotômica, dual, na qual há uma identidade para si e uma
identidade para o outro. Assim entendida, a socialização é um processo contínuo de
interações seja na dimensão pessoal ou profissional e constitutiva da identidade do
sujeito.
Em relação à profissionalidade dos sujeitos, Dubar (2005) afirma que ela tem
relação: a) com as competências aprendidas na formação inicial e continuada e com as
articulações de suas diferentes origens; b) com as codificações estabelecidas nos
sistemas de emprego a partir da construção e evolução deles; c) com o reconhecimento,
nas relações profissionais, das competências do sujeito.
Sobre a formação de professores podemos afirmar que cada formador tem sua
própria trajetória de saber formalizado, construído nas relações pessoais e familiares e
também a partir de seu contato com os mais diversos estabelecimentos especializados.
No caso da presente investigação, os professores formadores do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas e Química apresentam em comum um saber específico em seu
currículo de formação, ou seja, “[...] a especialidade, isto é, a competência
especializada adquirida pela formação de base” (DUBAR, 2005, p.151, grifo nosso).
Metodologia
A pesquisa é de natureza qualitativa e envolve estudo da literatura e pesquisa de
campo. Para a produção dos dados usou-se a entrevista semi-estruturada e para análise
dessas entrevistas buscou-se mantê-las dentro do contexto do entrevistado, buscando
compreender os temas “silenciados” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 48) e também fazendo
a recomposição dos discursos, interpretando-as à luz do referencial teórico escolhido.
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A pesquisa de campo foi realizada em uma instituição particular nos cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas (CB) e Química (Q). Foram realizadas três
entrevistas com os professores Toni (CB), Lucas (Q) e Walter (Q), para as quais
utilizamos nomes fictícios buscando preservar a identidade dos sujeitos.
Esses cursos são ofertados em três anos, divididos em seis etapas, cada uma com
cinco encontros por etapa, sendo um seminário de oito horas e os demais, oficinas de
quatro horas, que acontecem nos finais de semana. Os estudantes recebem material
impresso e acompanhamento por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Resultados e discussões
De acordo com o tempo e o espaço no qual os sujeitos estão inseridos, ao longo
de sua existência eles possuem formas identitárias (DUBAR, 2005) e, o fato de não
terem escolhido a profissão docente como primeira opção, serve, hoje, como indicativo
de sua constituição identitária, pois percebem que estão no caminho certo.
Lucas fez Odontologia primeiro e posteriormente LQ e afirma que sempre teve
vontade de dar aula e sua mãe era professora: “Então, é curioso, quanto eu estava no
terceiro colegial eu entrava pra dentro do quarto e ensaiava como eu ia dar aula. Toda
vida eu tive vontade de dar aula.” Walter queria fazer Direito, mas por questões
financeiras não tinha condições e escolheu, por incentivo de um professor, LQ: “Então,
ser professor vou ser sincero, não era meu sonho. [...] eu sempre quis fazer direito. Era
meu sonho. Aí hoje eu te falo uma coisa, realmente eu tinha que ser professor.” Por
outro lado, Toni sempre quis ser professor e fez LCB por influência da mãe.
Os dados nos dão indícios de que o meio vivenciado pelos professores parece ter
sido determinante para a constituição de sua identidade, de acordo como o proposto por
Berger e Luckmann (2003). Destaca-se também que a influência de alguns professores
que são fonte de saber para o exercício da profissão - mestres-modelo, como apontam
André e Passos (2008), Costa (2009, 2011).
Vivenciar a EaD por meio da experimentação parece ter sido a formação
recebida pelos professores, ou seja, eles não tiveram preparação para atuar na EaD.
Todos professores já trabalhavam na Educação Básica e foram convidados para atuarem
como professores convidados – aquele que ministra aula em seminários nos finais de
semana. Toni hoje é professor do curso de LCB e relata bem o processo: [...] comecei a
trabalhar pela a EaD de modo informal não tinha carteira assinada o serviço era
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terceirizado, nós éramos convidados para trabalhar. Destacam-se Walter e Lucas, o
primeiro que vivenciou as diferentes funções ao longo de sua permanência na EaD,
além de professor convidado foi preceptor (tutor), professor do curso e agora está na
gestão. O segundo também foi professor convidado, professor do curso, gestor e agora
trabalha como docente no curso presencial e a distância.
Destaca-se o quanto esses professores foram se constituindo como formadores
no âmbito da EaD a partir das relações que foram estabelecendo nos diferentes espaços,
principalmente no espaço institucional. (DUBAR, 2005), ou seja, foram se formando
por metaformação (MILL, 2012), “aprenderam fazendo”.
Cabe-nos destacar que a identidade também se constitui no âmbito do trabalho,
na maneira como as relações são estabelecidas nesse contexto. Nesse sentido, os três
professores são contratados por 40 horas na instituição, exercem funções de professor
responsável por determinados conteúdos e professor tutor, além de terem que elaborar 5
questões quinzenalmente para alimentar o AVA.
Lucas trabalha com seis componentes (professor responsável e tutor) e
participa de reuniões na EaD, além disso ainda tem 18h para os cursos presenciais e 4
horas para pesquisa. Walter atua como professor responsável e tutor por oito
componentes curriculares e trabalha 8h em cursos presenciais. Toni afirma que nas 40h
ele exerce várias funções e que para cada 50 alunos ele tem uma hora de tutoria no
AVA, ou seja, em 20h tem que atender 1000 alunos, e daí questiona: “existe de verdade
interação entre docente e aluno? [...] Existe ensino e aprendizagem efetivos nessa
modalidade EaD?” O professor também revela falta de diálogo com os gestores no
sentido de que não pode reclamar. Diante desse excesso de atividades, questiona-se:
como conciliar tudo isso em 40 horas semanais? Walter ao ser questionado se leva
trabalho para casa afirma que: “Mentira professor disser que não, a gente acaba
levando”. Mesmo assim, ele não se diz sobrecarregado que é justa a carga horária
institucional, afirma que a ansiedade de um trabalho de qualidade o sobrecarrega, ou
seja, atribui o excesso de atividade a ele.
Os depoimentos nos dão indícios de que esses docentes têm uma sobrecarga de
trabalho, o que propicia, segundo Mill (2012) a exploração da mais valia no tempo do
trabalho e fica subtendida a intensificação do trabalho dos professores.
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Considerações Finais
O contexto no qual os professores viveram bem como as construções sociais que
foram sendo construídas contribuíram para a constituição da identidade dos sujeitos que
foram se identificando desde a opção pelo curso bem como pela forma como foram
inseridos na EaD. O fato dos professores atuarem na Educação Básica e serem
convidados para trabalhar na EaD parece indicar uma naturalização de que dar aula na
EaD é igual a dar aula no presencial. Nesse sentido, cabe uma contribuição da
instituição no processo de profissionalização dos docentes.
Ao exercerem diversas funções, sem preparação para tal e afirmarem que não
estão sobrecarregados parece ser indicativo de que o trabalho na EaD é assim mesmo –
intenso, o que revela precarização do trabalho docente e um caracterizado pela
experimentação.
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A CRIAÇÃO DE UMA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
FAVORECE A APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES?
Danielle Aguiar Fini – UNIRIO
Nathalia Christine Santos Corrêa da Silva – UNIRIO
Karla Cristina de Souza Santos - UNIRIO
RESUMO:
Este artigo se propõe ao questionamento: uma Base Nacional Comum Curricular
favorece a aprendizagem dos estudantes? Tem como objetivos verificar as relações e
implicações entre as avaliações em larga escala e a criação da Base Nacional Comum
Curricular/ BNCC e contribuir com o debate sobre a qualidade da educação, tomando
como referência uma concepção outra de qualidade, que não a promulgada pelas
políticas que instituem um currículo único regulado por avaliações externas. As análises
apresentadas baseiam-se em nossas pesquisas de mestrado sobre currículo e avaliações
externas, que estão em andamento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada
em estudos de documentos, revisão teórica e de artigos. Os resultados apontam para o
fato da instituição de uma Base Nacional Comum Curricular atuar como limitadora do
papel docente em sala de aula, engessando o currículo e inibindo a valorização da
diversidade e dos demais elementos que contribuem para a formação global do sujeito,
subjugando-os à mera aprendizagem de conteúdos previamente selecionados por atores
alheios à heterogeneidade e à complexidade presente na escola. Nesse sentido,
discutimos os riscos que a BNCC impõe à democratização da escola na medida em que
exacerbam a preocupação de professores, gestores e famílias com a preparação para
testes que regulam o que está sendo ensinado em cada sala de aula, levando a um
estreitamento do currículo. Por fim, fazemos algumas considerações, refletindo sobre as
relações e implicações entre as avaliações externas e a BNCC e pensamos sobre a
concepção de qualidade educacional que pode resultar na efetiva democratização social
da escola pública, para que possamos oferecer aos nossos alunos uma educação baseada
na emancipação e não apenas em conteúdos escolares.
Palavras-chaves: Base Nacional Comum Curricular; Avaliações Externas; Qualidade
da Educação.
Vivemos um momento de intensa discussão, no meio acadêmico e nas escolas,
sobre a implantação de uma Base Nacional Comum Curricular/BNCC para a Educação
Básica, por isso esse texto busca contribuir com o questionamento em relação à
implementação da BNCC, buscando refletir se esta favorece a aprendizagem dos
estudantes ou não.
Realizamos uma revisão de artigos e documentos, entre eles, um ofício dirigido ao
Conselho Nacional de Educação, em que a equipe de pesquisadores vinculados à
Anped/Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, do GT 12:
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Currículo e a ABdC/Associação Brasileira de Currículo, manifestaram contra a BNCC.
Destacamos alguns motivos explicitados neste documento e sua relevância para o
presente texto.
Quando utilizamos uma BNCC para realizar nossos planejamentos e nossas aulas,
estamos impondo aos nossos estudantes uma padronização esvaziada de sentido, pois se
trata de saberes selecionados por grupos com interesses econômicos antagônicos aos
interesses políticos e pedagógicos da escola. Assim, a BNCC pressupõe o afastamento
completo das demandas locais que emergem no dia a dia da sala de aula,
desconsiderando as potencialidades de cada um e suas subjetividades, criando o que
Fetzner e Esteban (2015) chamam de “aprisionamento curricular”. O avanço das
pesquisas sobre o desenvolvimento humano não nos permite mais conceber uma
didática em que os estudantes sejam tratados de forma homogênea, afinal, como sujeitos
plurais e complexos que somos, precisamos refletir sobre a necessidade do
conhecimento escolar estar contextualizado com a realidade dos alunos, valorizando os
diferentes sujeitos para que o aprendizado seja significativo.
Dessa forma, como apontado por Oliveira e Pereira (2014), compreendemos que
ao impor uma Base Nacional Comum Curricular, estamos limitando o papel do
professor a um mero transmissor de conteúdos, desconsiderando toda riqueza de
diversidade cultural que é nosso maior patrimônio. Engessamos, portanto, o currículo
escolar e a prática educativa do professor, na medida em que desconsideramos os
saberes outros trazidos pelos estudantes. De acordo com o ofício (ANPED, 2015),
Uma BNCC atenta contra o princípio fundador de nossa democracia a igualdade -, ao implicar a valorização de pensadores do currículo em
detrimento dos seus executores, criando uma profunda injustiça
cognitiva e desvalorização do papel educador, com autonomia, do
professor, reduzido a um repetidor a ser avaliado em sua capacidade
de, acriticamente, realizar uma ação educadora alienada e alienante.

Logo, se é necessário estimular em nossos alunos o senso crítico para que saibam
lutar pela democracia, para que possamos construir um país menos injusto e desigual,
como utilizar uma prática educativa autoritária, opressora, baseada em conteúdos
impostos por uma BNCC em que desconsidera a heterogeneidade de uma sala de aula?
É uma utopia pensar que podemos trabalhar os mesmo conteúdos, da mesma
forma, em escolas distintas, com estudantes diferentes. Nessa perspectiva, Oliveira
(2006, p. 24) contribui para que possamos refletir sobre os conteúdos escolares ao
afirmar que,
Cada conteúdo de ensino, mesmo que repetidamente ensinado ano após ano,
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em turma após turma, vai ser trabalhado diferentemente por professores
diferentes, em turmas diferentes, em situações diferentes. É nesse sentido que
entendemos as práticas curriculares cotidianas, como associadas, sempre às
possibilidades daqueles que as fazem e às circunstâncias nas quais estes estão
envolvidos.

Logo, a autora nos ajuda a pensar que ao seguir uma BNCC, trabalhando todos os
anos os mesmos conteúdos, em contextos tão diferentes, estamos empobrecendo nossas
práticas pedagógicas, pois estas precisam estar associadas aos cotidianos escolares,
proporcionando aos estudantes uma aprendizagem relevante. Sendo assim, para que os
estudantes se sintam atraídos pela escola é necessário trabalhar os conteúdos das
disciplinas articulados com a vida cotidiana, respeitando e refletindo sobre as
diferenças. Nessa perspectiva, Sacristán (2014, p.127) vai afirmar o seguinte:
Já não é importante aprender apenas os conteúdos da Biologia, mas como se
pesquisa com os seres vivos, a projeção dos conhecimentos biológicos na
economia, no meio ambiente, na saúde, é importante também estimular
determinadas atitudes éticas frente a vida, etc.

Portanto, para oferecer um ensino de qualidade é necessário trazer para a sala de
aula a realidade da comunidade em que a escola está inserida, problematizar temas
sociais relevantes, para que seja possível ultrapassar os conhecimentos escolares,
contribuindo para a formação global de sujeitos capazes de pensar criticamente sobre o
mundo que os rodeia.
Os pais geralmente acreditam que uma escola de qualidade é aquela que oferece o
maior número de conteúdos aos alunos, mas nós educadores precisamos refletir que
quando priorizamos os conteúdos sem considerar os saberes outros trazidos pelos
estudantes, estamos inviabilizando uma educação para a democratização. Nós,
pesquisadores na área da Educação, não podemos concordar que a qualidade da
educação fique submetida a conteúdos impostos por uma BNCC que tem como objetivo
atender às avaliações externas e estas tem como finalidade mensurar o que o professor
ensinou e, caso a escola obtenha nota baixa, responsabilizá-los. Dessa forma, é
divulgado que os professores não souberam ensinar, cabendo ao governo apenas a
responsabilidade por divulgar o ranking das melhores e piores escolas.
Para oferecer uma escola de qualidade é imprescindível uma prática pedagógica
inovadora, dinâmica, que ultrapasse os conteúdos impostos por documentos
governamentais, que estão submetidos às avaliações externas e interessados em atender
ao grupo hegemônico da sociedade. Referente à qualidade da educação, Esteban
(2014,p. 484) contribui abordando que
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O projeto hegemônico não é o único e certamente não atende às demandas de
parcelas significativas da sociedade brasileira, o que requer outras propostas.
Estamos comprometidos com a qualidade da educação pública, discordamos
do projeto implementado e vemos outros percursos, uma vez que tomamos
como referência outra concepção de qualidade, que nos remete à colaboração,
à solidariedade, à crítica e ao coletivo e se sustenta no reconhecimento da
positividade da diferença.

Ou seja, estamos em luta contra discursos que desconsideram a diferença cultural,
pois a escola é um espaço não apenas de aprender a ler, escrever e contar, mas de se
apropriar de uma cultura diferente da que aprendemos com a nossa família, por isso a
importância de se pensar um currículo para a diversidade, o que não será possível por
meio de uma Base Nacional Comum Curricular.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que uma BNCC não favorece a aprendizagem dos estudantes, pois
não é possível ensinar as mesmas coisas para estudantes de escolas que estão inseridos
em contextos diferenciados, além de engessar o currículo e a prática docente, estando
submetida às avaliações externas que tem como objetivo avaliar o trabalho do professor
e não promover a qualidade da educação. Esta qualidade, por sua vez, não pode ficar
submetida à quantidade de conteúdos, pois se desejamos alunos mais críticos, solidários
e envolvidos com o processo formativo, precisamos considerá-los como sujeitos de
vontades, de desejos, que possuem uma história para contar, um conhecimento trazido
da sua vida diária, costumes e valores diversificados, que articulados uns com os outros
resultarão em redes de saberes diversos.
Quando nos colocamos contra uma BNCC, estamos combatendo a padronização e
homogeneização de conteúdos, pois de acordo com a revisão de artigos realizada no
andamento de nossas pesquisas, é necessário pensarmos nos educandos enquanto
estudantespesquisadores e os docentes como professorespesquisadores, pois este
pensamento significa reafirmar que as escolas são espaçostempos de tessitura de
conhecimentos e significações (SANTOS, 2015). No entanto, uma BNCC, impede toda
essa complexidade de possibilidades de se trabalhar no cotidiano escolar de maneira que
os estudantes, juntos com o professor possam criar, recriar, e elaborar o conhecimento,
por meio do diálogo e da troca de saberes.
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A DISCIPLINA DE DIDÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA: SEU
PAPEL NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL
Kelen dos Santos Junges - UNESPAR/Campus de União da Vitória
Mariane de Freitas - UNESPAR/Campus de União da Vitória
RESUMO
Entende-se a Didática como campo específico da Pedagogia que media as ações de
ensino e aprendizagem, e como tal merece ser estudada, pesquisada. O presente texto
representa um recorte de pesquisa desenvolvida em um programa de iniciação científica
institucional e tem como objetivo principal analisar o papel da Didática como
fundamento da formação docente no Curso de Pedagogia. A metodologia adotada é de
cunho bibliográfico com apoio em pesquisa de campo, numa perspectiva qualitativa. A
pesquisa de campo utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário
composto por questões abertas, o qual foi respondido por 39 acadêmicos matriculados
no primeiro ano do curso de Pedagogia da Unespar/Campus de União da Vitória, a
partir de sua vivência na disciplina de Didática durante o ano letivo de 2015. Os
conteúdos da referida disciplina foram contextualizados e trabalhados de forma crítica e
reflexiva, a partir de atividades diversas: aulas expositivas e dialogadas, construção de
portfólio das atividades realizadas, dinâmicas de grupo, seminários, estudo de textos e
livros, mapas conceituais, estudo de casos e análise de filmes num processo de
avaliação e retroalimentação constante. O estudo ainda se encontra em andamento, na
fase de análise dos dados coletados, mas já se pode inferir os participantes da pesquisa
demonstraram ter percebido a importância do conhecimento didático para o exercício
docente, na mediação entre aquele que ensina e aquele que aprende. Reconhece-se que
Didática não é a “redentora” num curso de formação de professores, mas tem um papel
essencial na fundamentação e qualificação da formação docente, podendo contribuir no
modo de pensar e agir do educador, na construção de sua identidade e na gestão de um
espaço privilegiado de aprendizagem que é a sala de aula.
Palavras-chave: Didática. Formação docente inicial. Curso de Pedagogia.
1 INTRODUÇÃO
As competências exigidas do professor nesse século são plurais, e cada vez mais
complexas, exigindo mais do que simplesmente dominar os conteúdos de ensino, devido
ao quadro social mundial e aos desafios postos ao sistema educativo. O novo perfil
docente requer uma formação consistente e coerente em sua organização interna, no que
diz respeito ao currículo, objetivos, metodologias e avaliação, ou seja, competência
pedagógica.
Entendendo que a Didática é um componente curricular dos cursos de
Pedagogia, fundamental para o desenvolvimento de tal competência, é basilar que seja
desenvolvida de forma coerente a este novo perfil do futuro professor de modo a evitar
que o professor iniciante ao chegar à escola e assumir uma sala de aula, não se depare
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com uma diferença entre o que aprendeu no ensino de graduação com o que, de fato,
encontrou na realidade escolar.
Dada a importância desta disciplina curricular para a formação inicial de futuros
professores, questiona-se: qual a contribuição da Didática para o desenvolvimento da
profissionalidade docente dos licenciandos em Pedagogia? Como os licenciandos
percebem a Didática, para a sua formação como futuros pedagogos/professores? Estas
questões deram origem ao objetivo desta pesquisa: analisar o papel da Didática como
fundamento da formação docente no Curso de Pedagogia. O presente texto representa
um recorte de estudo desenvolvido no Programa de Iniciação Científica (PIC)
promovido pela Instituição de origem das autoras.
Para tanto, o presente estudo realizou uma pesquisa de campo com 39
acadêmicos matriculados no 1º ano do curso de Pedagogia, da Unespar/Campus de
União da Vitória e que frequentaram a disciplina de Didática durante o ano letivo de
2015. Os participantes responderam um questionário com questões abertas.
A pesquisa ainda encontra-se em andamento, mas os dados coletados até o
momento por meio da pesquisa de campo, revelaram que grande parte dos acadêmicos
envolvidos reconhece que não basta exaltar a teoria se, ao mesmo tempo, não estiver
sendo vinculada a realidade educativa da qual o sujeito pertence. Bem como, os
participantes da pesquisa demonstraram ter percebido a importância do conhecimento
didático para o exercício docente, na mediação entre aquele que ensina e aquele que
aprende.
2 PEDAGOGIA E DIDÁTICA: BREVES CONSIDERAÇÕES
Tratar sobre Didática é complexo e abrangente, logo, o objetivo aqui é situar o
papel da Didática na formação de professores, particularmente nos cursos de Pedagogia.
Inicialmente, cabe esclarecer que Didática e Pedagogia são conceitos distintos. Entendese que Pedagogia, enquanto campo mais abrangente vincula-se à teoria e à prática
educativa, sendo duas áreas contextualizadas e materializadas no âmbito escolar
(escolar enquanto uma das áreas da Pedagogia). E, a Didática, aproxima-se das
vivências de ensino e aprendizagem, do meio de intervir concretamente no cotidiano em
sala de aula (LIBÂNEO; ALVES, 2012).
Partindo desse entendimento, Libâneo e Alves (2012, p. 28) afirmam que “[...]
Em outras palavras, a didática é concebida como disciplina que busca melhor
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compreender como ações de ensino podem gerar ações de aprendizagem, tendo como
referência os conteúdos das disciplinas, para propor meios que favoreçam a mútua
transição de um a outro.”
Neste sentido, cabe ressaltar que a Didática como disciplina curricular nos
cursos de formação de professores não se resume a regras e técnicas, mas sim, perpassa
pela correspondência entre a prática e a teoria, vinculada a realidade educacional e à
ação concretizada na prática pensada e planejada teoricamente. Portanto, a Didática
situa-se e atua como mediadora entre a teoria e a prática docente, “[...] de modo que o
docente ganhe base para pensar sua prática e aprimore sempre mais a qualidade do seu
trabalho.” (LIBÂNEO, 1994, p. 28).
Sendo a Didática uma das extensões da Pedagogia, contribui no sentido de
pensar e delinear a ação educativa em contextos formais, delineando a prática de forma
teórica.
Em relação aos elementos constitutivos da ação Didática, tem-se o professor, o
aluno e a conteúdo. Nesse sentido, Libâneo (2012), incita dessa forma, reflexões acerca
da formação que se deseja proporcionar para os integrantes de determinada sociedade,
os conteúdos que devem estar presente nessa formação (levando em consideração
determinantes sociais, culturais, políticos, éticos), os sujeitos envolvidos no processo
materializado em sala de aula, os métodos a serem utilizados para se alcançar os
objetivos propostos. Enfim, ensinar e aprender estão fortemente influenciados por
ideologias, contextos culturais, sociais, políticos e organizacionais.
Dessa forma, a Pedagogia atribui à Didática parte dessa responsabilidade própria
do educador que é a formação humana do sujeito aluno, instrumentalizando o professor
de ferramentas que estruturam o saber que deve ser ensinado, a apropriação desse
conhecimento pelo aluno, metodologia esta, correspondente ao processo de ensino e
aprendizagem. Enquanto disciplina nos cursos de formação de professores, a Didática
merece destaque enquanto meio de materialização da aprendizagem (fazer com que ela
aconteça), a sua construção pelo aluno, mediada pelo professor (saber ensinar), de
forma significativa.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: A DIDÁTICA NA PERSPECTIVA
DE LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA

ISSN 2177-336X

9208

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4
A presente pesquisa tem como objetivo analisar o papel da Didática como
fundamento da formação docente. A metodologia adotada é de cunho bibliográfico e de
campo, numa perspectiva qualitativa. A pesquisa de campo contou com a participação
de 39 sujeitos, acadêmicos do primeiro ano do curso de Pedagogia da Unespar/Campus
de União da Vitória, que frequentaram a disciplina de Didática. Como instrumento de
coleta de dados utilizou-se um questionário semiestruturado, composto por questões
abertas com o intuito de investigar a percepção dos acadêmicos envolvidos sobre o
desenvolvimento da disciplina de Didática.
A referida disciplina foi organizada pela docente responsável de forma crítica e
reflexiva de modo a atender as exigências do novo perfil do profissional professor na
educação atual como já exposto, para tanto, os conteúdos foram contextualizados e
trabalhados a partir de atividades diversas: aulas expositivas e dialogadas, construção de
portfólio das atividades realizadas, dinâmicas de grupo, seminários, estudo de textos e
livros, mapas conceituais, estudo de casos e análise de filmes num processo de
avaliação e retroalimentação constante. Esta organização pretendeu proporcionar aos
acadêmicos vivenciar atividades e apreender conhecimentos que lhe serão exigidos
posteriormente em sua trajetória profissional.
A pesquisa ainda encontra-se em andamento, na fase de análise dos dados
coletados. Porém, o material já analisado e categorizado até o momento aponta que a
maioria dos sujeitos investigados ressaltou a importância do aporte teórico estudado
para a futura atuação profissional do professor/pedagogo. Também, os acadêmicos
envolvidos destacam ter sido fundamental aliar o discurso à prática durante o
desenvolvimento da disciplina de Didática, isto é, de que as teorias estudadas sobre
concepções de educação, sobre como organizar e planejar uma aula, se relacionar com
os alunos e a escola, adquirir postura profissional entre outras, tenham sido
experienciadas no decorrer do ano letivo pela forma como os conteúdos da disciplina
foram trabalhados, podendo refletir sobre elas com maior propriedade e até mesmo,
apropriarem-se delas posteriormente em sua prática profissional.
Grande parte dos sujeitos demonstra ter percebido a importância do
conhecimento didático para o exercício docente, na mediação entre aquele que ensina e
aquele que aprende, valorizando a aula como um momento privilegiado de “encontros”
como explicam Pimenta e Anastasiou (2010), um espaço de aprendizagem, de diálogo,
que precisa ser construída numa ação conjunta de professores e alunos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O contexto da educação atual requer um professor que, além de dominar os
conteúdos a serem ensinados, que compreenda a conecção destes com a realidade no
qual está inserida a escola, que consiga refletir sobre sua prática, organizando e revendo
de forma constante seu planejamento, elegendo o método e a técnica mais adequada
para abordar determinado assunto ou situação em sala de aula, que compreenda seus
alunos

de

forma

integral,

como

seres

humanos,

com

responsabilidade

e

comprometimento.
Tais exigências que compõem a profissionalidade docente e que constituem a
sua prática pedagógica, em geral, no currículo do curso de Pedagogia, são tratadas na
disciplina de Didática, daí sua importância em ser estudada, pesquisada.
Embora os dados da presente pesquisa ainda não tenham sido totalmente
analisados, os acadêmicos envolvidos reconheceram que não basta exaltar a teoria se, ao
mesmo tempo, não estiver sendo vinculada a realidade educativa da qual o sujeito
pertence. A teoria existe para embasar a prática e proporcionar a reflexão das
experiências e vivências práticas, e da mesma forma, compete à prática inovar a teoria
sempre esta não estiver mais dando conta do contexto cotidiano real.
Vale ressaltar que área da Didática, enquanto campo específico da Pedagogia,
não é a “redentora” num curso de formação de professores, mas tem um papel essencial
na fundamentação e qualificação da formação docente, podendo contribuir no modo de
pensar e agir do educador, na construção de sua identidade e na gestão de um espaço
privilegiado de aprendizagem que é a sala de aula.
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A DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE PERCURSO
FORMATIVO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
Ana Carla Ramalho Evangelista Lima – UEFS/NEPPU
Mateus de Moura Oliveira – UEFS/NEPPU/FAPESB
RESUMO: Estudo proveniente de um plano de trabalho de iniciação científica,
financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB),
articulado a uma pesquisa referência intitulada “Inovação da prática pedagógica de
professores do ensino universitário pela pesquisa-ação colaborativa”, desenvolvido em
uma universidade pública do interior do estado da Bahia. Partindo do pressuposto de
que os professores universitários assumem a condição de docentes sem uma formação
específica para tal, esse estudo objetiva compreender como se constitui o percurso
formativo pedagógico do professor universitário. Os sujeitos/colaboradores da pesquisa
são professores de diversos cursos de uma universidade pública participantes de uma
pesquisa ação colaborativa. A fim de obter dados mais profícuos através de técnica que
privilegia o estabelecimento de uma comunicação otimizada entre pesquisador e sujeitos
e entre os próprios sujeitos, optou-se pelo Grupo Focal, por permitir discutir
experiências e perspectivas formativas do grupo de professores, tendo seus pares como
referência, visto que pela especificidade de ser colaborativa, a pesquisa coloca os
sujeitos na condição de pesquisadores de suas práticas. Os dados foram construídos a
partir das transcrições dos áudios gravados nos grupos focais, realizados com os
professores. Ao longo do trabalho, é apresentado uma revisão dos estudos sobre a
formação do docente universitário, o processo identitário e seus saberes. Ensinar não é
tarefa simples, pois requer, além do domínio do conhecimento específico, o
conhecimento do contexto mais amplo que rodeia esse ato, requer um conhecimento da
realidade dos sujeitos envolvidos, daí a importância de se abrir espaço para
compreender por quais caminhos vão se inserindo e se desenvolvendo na profissão
docente.
Palavras-chave: Docência universitária – Formação – Identidade profissional docente.
INTRODUÇÃO
Os docentes universitários, de um modo geral, são movidos por uma
racionalidade instrumental alimentada pelas referências herdadas de seus antigos
professores. Quando a sua formação inicial é no bacharelado, essa situação se torna
mais complexa, assim o objetivo deste artigo é traçar o percurso formativo pedagógico
do professor universitário bacharel no intuito de compreender quais os motivos que os
fizeram escolher a carreira docente, como se percebem enquanto professor em sua
atuação, e, quais inquietações os levaram a aderir a um grupo de pesquisa que investiga
sua prática pedagógica.
O presente estudo trata-se do resultado parcial referente ao objetivo de
compreender como se constitui o percurso formativo pedagógico do professor
universitário. de um plano de trabalho de iniciação científica, financiado pela Fundação
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de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), inserido em um projeto maior,
intitulado “Inovação da prática pedagógica de professores do ensino universitário pela
pesquisa-ação colaborativa”, desenvolvido em uma universidade pública no interior da
Bahia.
Esta é uma pesquisa de base qualitativa na perspectiva compreensiva que
estrutura-se a partir da pesquisa ação colaborativa, assim definida “por incorporar a
ação como sua dimensão constitutiva” (MIRANDA e RESENDE, 2006, p. 511). A
pesquisa colaborativa faz com que os sujeitos estejam em pesquisa, desse modo foi
constituído um grupo de professores que aderiram voluntariamente a pesquisa para
prática do docente universitário e este é a fonte e o lugar privilegiado da pesquisa e,
portanto, de produção de conhecimentos. Os dados foram coletados a partir das
transcrições dos áudios gravados nas reuniões com o grupo focal, ocorridas com os
professores sujeitos da pesquisa e com os demais pesquisadores envolvidos no projeto;
ainda, foram utilizados registros elaborados por esses últimos, a partir da fala dos
sujeitos.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Em seus estudos sobre a iniciação à docência no ensino superior, Cunha (2010)
sinaliza que os docentes iniciantes ao realizarem seus cursos de mestrado e doutorado
aprendem a desenvolver a trajetória da pesquisa e aprofundam-se em um tema de
estudo.
Dei aula também do 5º a 8º ano, aprendi com minha professora de
ciências a trabalhar um pouco e na graduação eu fiz licenciatura,
porque na época não tinha bacharelado, mas não era meu objetivo ser
professora, apesar de tudo não era esse o objetivo, eu tinha uma visão
completamente de “ah pra que eu quero ser professor, que valorização
tem o professor, por que eu tenho que ser, eu não quero ser professor,
eu quero ser pesquisadora”. Tanto é que eu segui e fiz mestrado e
doutorado. (S1, grupo focal)

Quando iniciam a docência no ensino superior, descobrem que há a exigência de
uma gama maior de saberes neste nível de ensino e que, por isso, precisarão dominar o
conhecimento disciplinar nas suas relações horizontais, estabelecendo diálogos com
outros campos que se articulam curricularmente. A autora ainda ressalta que esses
professores
[...] precisarão ler o contexto de seus estudantes, muitos deles com
lacunas na preparação científica desejada. Terão de construir sua
pro ssionalidade, isto é, de nir estilos de docência em ação,
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revelando valores posições políticas e éticas. Atuarão de nindo
padrões de conduta e construirão uma representação de autoridade que
se quer dialógica e legitimada. (CUNHA, 2010, p.02)

Em sua complexidade, entende-se que a docência abarca dimensões políticas,
pedagógicas e epistemológicas, mobilizando condições de múltiplas racionalidades e
exigindo saberes e habilidades específicos que precisam ser apropriados, desenvolvidos,
construídos e compreendidos em suas relações.
Não sei a quem recorrer quando existem determinados problemas na
sala de aula, principalmente estruturais, para que seja dado suporte,
como projetores defeituosos. Também, o professor necessita de mais
tempo para melhor realizar suas atividades, inclusive com os alunos.
Por exemplo, as atividades que pedimos, após corrigir, não temos
condições de ofertar ao discentes um segundo momento para retificar
seus trabalhos e eles realizarem uma segunda análise. (S2, grupo
focal)

Trata-se de uma profissão marcada pela incerteza e ambiguidade, que tem por
objeto de trabalho outro ser humano, cujo exercício requer uma formação específica,
que, segundo Cunha (2009), ofereça aos professores a condição de saberem justificar as
ações por eles desenvolvidas, recorrendo a uma base de conhecimentos fundamentados
e a uma argumentação teoricamente sustentada.
Não basta saber fazer, como intuitivamente muitos professores
universitários demonstram. [...] o exercício profissional da docência
requer uma formação específica, que seja capaz de diferenciar a
condição amadora que tende a manter os processos culturalmente
instalados e cotidianamente reproduzidos. (CUNHA, 2009, p. 7).

Existe, entretanto, uma percepção tácita entre os estudiosos relativa ao
despreparo pedagógico do professor universitário. Pimenta e Anastasiou (2010)
afirmam que, na maioria das

universidades, embora seus professores possuam

experiência significativa e mesmo anos de estudos em suas áreas específicas,
predominam o despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o processo
de ensino e aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante em
que ingressam na sala de aula.
Para se falar sobre o percurso formativo pedagógico do professor universitário, é
importante compreender sobre seu perfil identitário, pois o caminho trilhado em
diferentes áreas irá contribuir para a formação de sua identidade. Sobre isso Guimarães
(2011, p. 21) afirma que ela não apenas diz respeito somente ao sujeito, mas ao seu
“desenvolvimento profissional (que se refere a aspectos do estatuto profissional, em
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geral) e ao desenvolvimento institucional (ao investimento que a instituição, no caso
universidade, faz para atingir seus objetivos educacionais)”. Ainda traz que sua
identidade é fundamentada na atividade docente, e o ensino o principal campo em que
opera.
Quando se inscreveu para o vestibular, física foi a segunda ou terceira
opção e foi para física que passou e resolveu cursar. No terceiro
semestre tinha um aviso no mural que chamava voluntários para
atividades de astronomia. Foi, gostou e hoje gosta muito do que faz.
Na universidade que trabalha, passou como visitante, gostou pelo fato
de ter um observatório. Seis meses depois surgiu concurso e passou.
Primeiro atuou na extensão, depois na pesquisa. (S3, registro do
observador)

Isaias e Bolzan, ao tratar sobre aspectos inerentes à formação docente, afirmam
que para entendê-la demanda se compreender a função, natureza, formação e
conhecimento pedagógico compartilhado entre os pares. Aponta como trilhas que
facilitam a percepção dos processos formativos analisar as suas como se relaciona no
ambiente em que atua, sendo que “compartilhar e reconstruir experiências e
conhecimentos é essencial; e também compreender a “importância de um consistente
desenvolvimento profissional, considerando que ele pressupõe formação inicial e
continuada” (ISAIAS; BOLZAN, 2007, p. 161-162)
Sobre a atuação docente, Souza (2007, p.21) expõe que, embora muito se queira
formar alunos que não apenas reproduzam os conteúdos, mas domine o conhecimento
adquirido, a prática de muitos professores ainda está arraigada às concepções do século
XVI, através do uso de tarefas e atividades em sala de aula que não favorecem a
autonomia do aluno, tampouco o desenvolvimento de seu senso crítico. Achando-se,
inclusive, que a prática docente prescinde da apropriação de conhecimentos a ela
intrínsecos. Para ele, é função do professor contribuir “para a formação profissional,
moral, ética, política, científica e filosófica dos alunos [...]” (2007, p.22)
CONSIDERAÇÕES
No decorrer do estudo tem sido possível refletir que na profissão docente a
aprendizagem da docência acontece em um movimento permanente, pois é construída
por processos contínuos de formação e inicia-se antes mesmo da preparação formal para
este ofício, perdurando ao longo de toda a itinerância, permeando a prática profissional
do professor.
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A participação do grupo de professores, nesta pesquisa, tem possibilitado a
compreensão de que a formação é como um fio condutor de mudanças na identidade
profissional dos professores, proporcionando-lhes novos olhares, novos conhecimentos
sobre a educação e ampliando a dimensão do saber experiencial. Desse modo,
permitindo uma melhor interação entre os pares, promovendo ações internas de
interação entre docentes, viabilizando o processo de desenvolvimento profissional, que
inclui a construção identitária do professor. A formação revela-se como o caminho para
para que os professores compreendam a docência universitária como profissão.
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A DOCENCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM OFÍCIO PRODUTOR
DE MESTRES NO ENSINO E NAS PROFISSÕES
Dra. Lina Márcia C. Silva Pinto
IFMT Campus Octayde Jorge da Silva – Lina.pinto@cba.ifmt.edu.br
Mirella Maria de França Pinto
IFMT Campus Octayde Jorge da Silva – mirella.mfp@gmail.com

PROBLEMATIZAÇÃO
Este trabalho é resultado de uma pesquisa denominada: Observatório do Trabalho
Docente na Educação Profissional que aborda a temática do trabalho investigando sua
relação com a Educação Profissional. Nesse viés, se entende que a historicidade do
trabalho docente está atrelada ao processo de transformação que a Educação
Profissional passou no decorrer de sua história, cuja última mudança foi à criação dos
Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologia, também chamados apenas de
Institutos Federais (IF) pela Lei n° 11.892/2008. No entanto, o trabalho docente passou
a ser regulamentado pela lei n° 12.772/2012 que produziu uma reestruturação na
carreira e nos cargos de magistério federal, impulsionando a construção de diferentes
trajetórias profissionais aos professores da Educação profissional.
Nesse sentido, a pesquisa procura identificar a experiência docente dos professores que
vivenciaram as diversas mudanças do IFMT Campus Octayde Jorge da Silva, para
destacar a importância da análise dos diferentes aspectos sociais e profissionais que
compõem as relações estabelecidas no trabalho, que nos afetam de várias maneiras e
ocasionam um contínuo processo de transformação, no qual, novos conhecimentos são
constantemente elaborados.
Sendo assim, abre-se espaço para questionamento sobre: como a formação profissional
influenciou o ingresso dos ex-alunos da Educação Profissional no trabalho docente?
Como o trabalho técnico na área de especialidade do professor, nas condições legais em
que são permitidos, pode contribuir para a construção de saberes e competências
profissionais para a Educação Profissional?
OBJETIVOS
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Assim, a pesquisa objetiva apresentar como a Educação Profissional cursada pelos
professores que foram ex-alunos dessa modalidade de ensino contribuiu para a inserção
desses profissionais no trabalho na Educação Profissional. Além de, poder indicar o
contexto em que a realização de trabalho técnico pode contribuir para a construção de
saberes e competências profissionais do professor de Educação Profissional.
Ao refletir sobre a historicidade do trabalho docente, é possível evidenciar que este se
desenvolveu, a partir de importantes e complexas mudanças científicas, pedagógicas e
didáticas, as quais requereram do professor uma contínua formação para o trabalho
docente. Ocasionando em muitos docentes o desenvolvimento de uma capacidade de
adaptação e reestruturação de suas aprendizagens, na mudança e para a mudança, em
contextos de incertezas.
Nesse caminho, Nóvoa (2011, p. 52) contribui para a reflexão dos saberes e
competências do trabalho docente na Educação Profissional ao explicar que para o
professor “[...] é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. Que
ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, encontra muito daquilo que
ensinamos”. Portanto, aquilo que somos está inserido nos sentidos que atribuímos ao
trabalho docente que realizamos.
Nessa interpretação, ao assumir o papel de protagonista na docência, o professor se
coloca a serviço da emancipação das sociedades, por meio de sua prática profissional
constituída de valores morais e éticos, que legitimam o seu compromisso ideológico
com a construção de uma consciência libertadora no aluno.
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Esta pesquisa tem como base a abordagem qualitativa e se respalda no pensamento de
Minayo (2011, p.21) para dizer que a realidade social do trabalho docente na Educação
Profissional está sendo percebida como um conjunto de fenômenos humanos que são
gerados

socialmente

“no

mundo

das

relações,

das

representações

e

das

intencionalidades” vividos e partilhados entre os sujeitos semelhantes.
A busca e seleção dos dados qualitativos estão sendo realizada a partir de dados
documentais e entrevistas semi-estruturadas realizadas com professores efetivos que
obtiveram o grau de titularidade na carreira docente, no IFMT campus Cel. Octayde
Jorge da Silva. Desse modo, compartilho do pensamento de Tardif (2010) sobre o saber
docente para afirmar que as condições materiais em que trabalho docente se desenvolve
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são permeadas de saberes provenientes das disposições curriculares, das normatizações
nacional e institucional, dos saberes da profissão docente, dos saberes que são
elaborados no fazer pedagógico da sala de aula, dos saberes da gestão do ensino, dos
saberes das qualificações para a docência, as quais dialeticamente ajudam o professor a
elaborar um modelo pedagógico de trabalho na educação profissional, bem como, a
construir conhecimentos profissionais que o habilita a buscar uma compensação
financeira através do reconhecimento desses saberes e competências do trabalho
docente.
Nessa leitura, os dados empíricos e bibliográficos coletados estão sendo analisados
segundo os procedimentos do método de análise de conteúdo, por ser um instrumento
de análise que favorece a compreensão das comunicações além das aparências
apresentadas.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A realidade do trabalho docente no IFMT campus Cel. Octayde Jorge da Silva
demonstra que vivemos um tempo de transformações rápidas na natureza, nos tipos e
nas condições de trabalho, as quais estão sendo intensificadas pelo avanço no campo da
tecnologia, da ciência, das formas de comunicação, da informática e suas ferramentas,
das sociedades virtuais.
Tais mudanças acentuam as exigências de qualificação e requalificação do corpo
docente, em termos de conhecimentos qualitativos e quantitativos, pois esses
professores preparam jovens e adultos em cursos técnicos de nível médio, cursos
superiores de tecnologia e bacharelado, cursos de pós-graduação em nível de
especialização, para atuar num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, onde os
postos de trabalho, as ocupações e os empregos estão diretamente dependentes da
organização da produção, da estrutura de mercados e serviços, influenciando a geração
de trabalho e de novas ocupações profissionais.
Nessa conjuntura, os professores de Educação Profissional, estão diante de um grande
desafio que é buscar uma formação para a docência na educação profissional que os
qualifique com conhecimentos técnicos, didático e pedagógico para assumir a formação
de jovens e adultos, propiciando-lhes conhecimentos que os instrumentalizem a
enfrentar competitivamente as exigências do mercado de trabalho contemporâneo.
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Conforme Pinto (2014), inicialmente as produções científicas relacionadas ao trabalho
docente no IFMT Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, no contexto da formação
docente na Educação Profissional foram constituídas principalmente a partir de
iniciativas individualizadas de professores que entraram no programa de Pós-Graduação
em Educação da UFMT – IE/UFMT, sendo este um espaço relevante para o início de
uma formação continuada em serviço, em Mato Grosso. Porém, iniciativas
individualizadas em diferentes áreas do conhecimento sempre fizeram parte do processo
de qualificação dos professores de Educação Profissional.
No entanto, essa perspectiva de formação docente começou a se modificar a partir da
criação dos IFs em que foi necessária a estruturação da Pró-reitoria de Pesquisa e
Inovação e da Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação do IFMT campus Cel. Octayde
Jorge da Silva, que desde então, busca ofertar Cursos de formação docente em nível de
especialização, mestrado e doutorado (na modalidade minter e dinter) para os
professores de Educação Profissional. A regulamentação da carreira docente realizada
pela lei n° 12.772/2012 tem motivado muitos professores a permanecer no trabalho
docente em virtude da obtenção da formação docente almejada, bem como, da elevação
na carreira para o nível de titularidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transformações na Educação Profissional atuaram como um mecanismo motivador
da constituição dos professores, dessa forma a compreensão de inacabamento humano
de Paulo Freire (2010) está a razão desse contínuo refazer, reconstruir, recomeçar que
nunca fica pronto, porque na sua incompletude o professor sempre pode melhorar o
modo de fazer a docência e de ser docente pelo trabalho na Educação Profissional.
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO E O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO NO
MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL: MARCOS SIGNIFICATIVOS DE UM
PROCESSO COLETIVO EM CONSTRUÇÃO
Rosana Aparecida da Cruz
Rita das Dores Machado
Valdirene Manduca de Moraes

RESUMO
Este trabalho apresenta parte da pesquisa que vem sendo desenvolvida em quinze
instituições localizadas no campo, em um município da Região Metropolitana de
Curitiba, tendo como objetivo identificar as ações realizadas no decorrer dos últimos
cinco anos de debate no que se refere à Educação do Campo e a reestruturação dos
Projetos políticos-pedagógicos. A trajetória e o percurso dessas discussões coletivas,
serão destaques nesse trabalho diante do reconhecimento enquanto sujeitos do campo
em que a comunidade escolar passa a fazer parte da construção de um projeto coerente
com a realidade sociocultural, sendo elaborado pelos próprios sujeitos, valorizando a
identidade e a cultura dos povos do campo.A metodologia utilizada parte do processo da
investigação-ação, na medida em que os sujeitos envolvidos apresentam uma
intencionalidade e comprometimento na busca da transformação da realidade. Os
debates realizados reavaliam as situações do contexto escolar, num processo de reflexão
e ação, diante de uma concepção problematizadora de Paulo Freire e de formação
humana. As ações foram desenvolvidas mediante encontros com a comunidade escolar,
em que iniciaram pelas análises dos Projetos político-pedagógicos e grupos de estudos
para compreender a concepção da educação do campo. Para este trabalho, utilizou-se
como suporte teórico, Arroyo (2011); Caldart (2004); Freire (1987); Veiga (1995);
Mion (2001); Constata-se que o desenvolvimento de ações que vem se intensificando no
município, trazem marcas de uma construção coletiva e processual e percebe-se
impactos de mudanças nas práticas educativas.
Palavras - Chave: Escolas públicas localizadas no campo. Construção do Projeto
político-pedagógico; Educação do Campo.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta o andamento de uma pesquisa realizada na Região
Metropolitana de Curitiba, no Município de Tijucas do Sul - PR sobre a construção
coletiva do Projeto político-pedagógico articulado a concepção da Educação do Campo
em quinze instituições de ensino. Cabe ressaltar, que essa trajetória percorre cinco anos
de discussões, saindo de um projeto homogêneo e conservador na busca de um projeto
coletivo e transformador. Dessa forma, trazemos como objetivo central identificar as
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ações realizadas no decorrer dos últimos cinco anos de debate no que se refere à
Educação do Campo e a reestruturação dos Projetos políticos – pedagógicos.
Ressalta-se que antes de acontecer às discussões e encontros coletivos os
projetos político-pedagógicos, vinham prontos e determinados pela Secretaria
Municipal de Educação e eram distantes da identidade e cultura da vida campesina.
Cabe destacar, que esse trabalho veicula-se ao Projeto de pesquisa, intitulado
“Educação do Campo na Região Metropolitana de Curitiba: diagnóstico, diretrizes
curriculares e reestruturação dos projetos político-pedagógicos”, desenvolvido pela
Universidade Tuiuti do Paraná dos quais as autoras são participantes.
As indagações problematizadas no coletivo ao elaborar o projeto políticopedagógico suscitam elementos essenciais em uma nova organização do trabalho
pedagógico, respeitando o conhecimento historicamente construído, e elaborado pelos
próprios sujeitos e não enviados para eles. Nesse sentido, os sujeitos passam a ser
protagonistas dessa construção, evidenciando a valorização da identidade e cultura antes
não percebida.
A metodologia utilizada parte do processo da investigação-ação, na medida em
que os sujeitos envolvidos apresentam uma intencionalidade e comprometimento na
busca da transformação da realidade. Como afirma Mion, “Não basta estarmos
comprometidos com transformações, devemos, sobretudo, vivê-las, concretamente”.
(2001, p. 5). Os debates realizados reavaliam as situações do contexto escolar, num
processo de reflexão e ação, diante de uma concepção problematizadora de Paulo Freire
e de formação humana.
As ações foram desenvolvidas mediante encontros com a comunidade escolar,
em que iniciaram pelas análises dos Projetos político-pedagógicos e grupos de estudos
para compreender a concepção da educação do campo. Este trabalho se organiza em
duas partes a saber:1) Problematiza as questões teóricas sobre a Concepção da Educação
do Campo e o Projeto político-pedagógico; 2) Apresenta o percurso de construção dos
princípios da Educação do Campo e a construção do Projeto político-pedagógico.
EDUCAÇÃO DO CAMPO E O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
A educação do Campo surgiu como forma de questionar as desigualdades
existentes e lutar por uma nova concepção de sociedade e de mundo. Surge no final da
década de oitenta pelos movimentos sociais, na luta pela valorização dos sujeitos do
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campo. O campo é permeado de grandes disputas, pelo modo de produção capitalista, e
o que se percebe nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba são
enfrentamentos que as escolas localizadas no campo disputam constantemente por meio
de projetos que se instalam no interior das escolas, muitas vezes atrapalhando e
impedindo o caminho inverso dessa lógica que é a formação humana. Enquanto pensase em um projeto emancipador e problematizador, disputamos com um projeto
reprodutor ligado ao sistema capitalista.O que fazer diante disso? Mészaros nos diz que
“Apenas a mais consciente das ações coletivas poderá livrá-los dessa grave e paralisante
situação”. (2008, p. 45).
A educação do Campo caminha em prol da formação humana, é dialógica,
problematizadora,contrária ao individualismo e a competitividade, defende a cultura e
identidade dos sujeitos, valoriza os conhecimentos historicamente acumulados e
defende um conhecimento crítico e emancipador. Souza (2011, p. 28) destaca que a
escola do campo precisa ser “pensada, organizada e vivida pelos próprios sujeitos”.
Nesse sentido é que se busca um Projeto político-pedagógico problematizador, em que
os sujeitos pensem sobre a escola que pretendem construir, num processo de
conscientização política e coletiva e que se organizem e estabeleçam a intencionalidade
constituída pelos próprios sujeitos, diante dos desafios enfrentados cotidianamente na
busca pela formação humana. Paulo Freire nos ajuda a compreender essa concepção,
quando o autor discute que a “ Consciência emerge do mundo vivido, objetiva-o,
problematiza-o, compreende-o como projeto humano” ( FREIRE, 1987, p. 9).
O projeto político pedagógico é a marca da identidade da escola, é um
documento orientador das práticas educativas e dessa forma é necessário elencar alguns
princípios que fundamentem um projeto político-pedagógico que expresse a formação
humana como: gestão democrática, diálogo, identidade, intencionalidade política,
autonomia, consciência critica diante da realidade, reavaliação da prática, organização
coletiva. Não caminhamos sozinhos, caminhamos no coletivo, na união entre os
sujeitos, pensando no que juntos podemos transformar. Caldart nos fala dessa
construção:

Este é um traço do projeto político e pedagógico da Educação do Campo que
não podemos perder jamais, porque estamos diante de uma grande novidade
histórica: a possibilidade efetiva de os camponeses assumirem a condição de
sujeitos de seu próprio projeto educativo; de aprenderem a pensar seu
trabalho, seu lugar, seu país e sua educação. É a concretização da Pedagogia
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do Oprimido, talvez entre seus sujeitos mais legítimos. ( CALDART, 2004,
p. 18).

O processo de conscientização política requer assumir-se enquanto sujeito
comprometido com a transformação de seu meio, reavaliando a própria prática, num
movimento contínuo de reflexão-ação-reflexão. “ O conhecimento não é uma cópia da
realidade, mas é produto do agir sobre ela, de tentar transformá-la e compreender o
processo de sua transformação. É a ação-intervenção que estabelece a relação do sujeito
com a realidade”. (ARROYO, 2011, p. 257).
MARCOS HISTÓRICOS EVIDENCIADOS NESSA CONSTRUÇÃO
As discussões iniciaram no município, em 2010 pela mestranda Patrícia de Paula
Correia Marcoccia, a qual participava do Projeto Observatório de Educação intitulado
“Realidade das escolas do campo na Região Sul do Brasil: diagnóstico e intervenção
pedagógica com ênfase na alfabetização, letramento, e formação de professores”
aprovado pelo edital 038/2010 da CAPES/INEP – Observatório de Educação núcleo em
rede com UFSC, UTP e UFPEL. Essa pesquisa iniciou na escola Rural Municipal
Deputado Leopoldo Jacomel, no Município de Tijucas do Sul-PR. Essa comunidade é
chamada Matulão, a qual fica próxima a BR 376, rodovia que corta a Serra do Mar no
caminho para o litoral do Paraná e de Santa Catarina. O objetivo do trabalho foi tentar
uma reaproximação entre comunidade e escola e no entanto a pesquisa procurou
identificar as razões que levaram esse distanciamento, constatando que uma das
principais causas do desinteresse dos familiares para com a escola teria sido o baixo
desempenho da instituição no IDEB de 2007, motivo este que teria desmotivado pais,
professores, alunos e funcionários. Com isso foi criando uma imagem negativa da
instituição para a comunidade. Nesse sentido, passamos a conhecer melhor as famílias a
escola e a comunidade, o reconhecimento e valorização da identidade e dos aspectos
inerentes ao contexto social. Novos olhares foram perceptíveis no reconhecimento do
campo, valorizando os funcionários, a escola e a comunidade. Ressalta-se que todo
trabalho constituído pela comunidade escolar proporcionaram resultados positivos
quanto a relação escola e família assim como a melhoria na qualidade de ensino, as
práticas contextualizadas, a autoestima dos alunos, professores e familiares.
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Em 2012, a mestranda Rosana Aparecida da Cruz, pedagoga da Secretaria
Municipal de Educação, inicia como bolsista no mesmo Projeto de Pesquisa citado
anteriormente, mas tendo como objeto de pesquisa a temática voltada à Reestruturação
dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas localizadas no campo no Município de
Tijucas do Sul.
Cabe ressaltar que os Projetos políticos -pedagógicos anteriormente não foram
elaborados coletivamente e nem atendiam as especificidades dos sujeitos do campo.
Nesse sentido, iniciaram-se em 2013, momentos de estudos coletivos, análises dos
projetos políticos- pedagógicos, seminários e participação da comunidade escolar, para
reestruturar o documento. Esses encontros partiram do Marco situacional, repensando
sobre as limitações e dificuldades enfrentadas em cada escola, refletindo sobre a
construção de um PPP construído coletivamente e discutindo a valorização dos aspectos
da identidade e da cultura campesina, redimensionando as práticas. Esse foi um
importante marco, o reconhecimento da identidade e enquanto sujeitos capazes de
elaborar um projeto próprio e coerente, construído pelos próprios sujeitos e não levados
para eles.
Nesse mesmo ano, entra em cena o Projeto OBEDUC II – Educação do Campo na
Região Metropolitana de Curitiba: Diagnóstico, Diretrizes Curriculares e Reestruturação
dos Projetos Político-Pedagógicos. Os participantes do Observatório da Educação dão
início há um intenso movimento de debates e encontros com professores das escolas
municipais procurando refletir e discutir as características de cada comunidade e sua
relação com os processos escolares bem como as concepções de Educação do Campo
anteriormente desconhecidas ao público.
Logo após o marco situacional, em 2014, o foco foi com relação ao marco
conceitual, pensar numa nova concepção baseada na formação humana e na concepção
da Educação do Campo, antes distante da realidade e do contexto social. Nesse período
iniciaram-se estudos teóricos em cada instituição de ensino, para fundamentar os
princípios filosóficos, epistemológicos e sociais. Os autores que contribuíram nos
estudos foram Arroyo ( 2004; 2011); Caldart ( 2004); Souza ( 2011); Freire ( 1987)
Veiga ( 1985; 1988); documentos legais além de outros estudiosos que discutem a
Educação do Campo e o Projeto político-pedagógico.
Concomitante a estas discussões realizadas nas escolas municipais, em 2014 a
Universidade Tuiuti do Paraná, com colaboração dos bolsistas do Observatório da
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Educação, organizou um curso de Especialização em Educação do campo em Tijucas do
Sul, o qual contribuiu de forma mais efetiva a discussão no município.
Além dos seminários internos realizados no Município, tivemos no mesmo ano em
2014 o I Seminário Intermunicipal de Educação do Campo em parceria com o
município da Lapa, com temáticas importantes de discussões levantadas nos Grupos de
Trabalhos organizados relação aos temas propostos pelo coletivo de professores:
Processo de Nucleação e fechamento de escolas; Currículo e Diversidade. Educação
Infantil. Educação Especial. Educação de Jovens e Adultos. Educação Integral. Gestão
Democrática. Alfabetização Ecológica. Planejamento e Práticas contextualizadas:
relação teoria e prática; Relações humanas na escola.
Em 2015, as instituições escolares deram continuidade às discussões nas dez
escolas do município e nos Centros Municipais de Educação Infantil sobre o marco
operacional, reavaliando todas as ações educativas dessa construção num processo de
ação-reflexão-ação. Destaca-se que nesse ano a pedagoga Rosana iniciou seus estudos
no Doutorado em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná e dá continuidade na
pesquisa.
Foi realizado nesse mesmo ano de 2015, o II Seminário Intermunicipal de
Educação do Campo realizado em sequência no município da Lapa contando com
aproximadamente 700 pessoas distribuídos em grupos de trabalhos coordenados por
bolsistas do OBEDUC os quais discutiram as demandas elencadas nos municípios
como: Jogos pedagógicos; Literatura (poesia e história da comunidade; Atendimento
Educacional Especializado – AEE – dificuldades/obstáculos de aprendizagem;
Diversidade Cultural; Educação Infantil I – berçário e maternal; Educação Infantil II –
pré; Organização do Trabalho Pedagógico – para pedagogas avaliação (Ideb/ ensino e
escola/ autoavaliação); Currículo; Habilidades básicas para a aprendizagem (pré
requisitos para a alfabetização); Geografia local – reconhecimento dos espaços
(atividades econômicas e culturais; construção/utilização de mapas); Família e
comunidade; Saúde do Professor; Ciências – observação e intervenção na natureza
(experimentos) Projetos na/da escola (interdisciplinaridade/intersetorial); Tecnologias
na educação.
Cabe ressaltar além dos seminários internos e intermunicipais que foram realizados
no município algumas ações que foram extremamente portantes nesse percurso:
Discussões e debates sobre a Concepção da Educação do Campo iniciada em 2011 por
meio do Observatório de Educação; Encontros constantes com os professores, pais de
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alunos, coordenadores e diretores das escolas municipais; Formação Continuada de
acordo com o contexto do campo, nova perspectiva de articular no PPP aspectos
relacionados à identidade, cultura e trabalho; Mudanças nas práticas pedagógicas com
ênfase na valorização da identidade dos sujeitos do campo; Formações inicial e
continuada fomentando a discussão da Educação do campo; Seminários
envolvendo a comunidade escolar e troca de experiências entre as instituições;
Debate e reestruturação do Currículo; Debate nas comunidades com os pais
de alunos, ressaltando a importância de um PPP construído na coletividade;
Extinção do Projeto Agrinho no município nos debates realizados pela
comunidade escolar; Extinção do Projeto “Comfloresta”; Grupos de estudo com
a comunidade escolar para a discussão coletiva sobre o PPP e a Educação do
Campo; Sarau da poesia: “A identidade dos Sujeitos do Campo de Tijucas do
Sul”; Livro coletivo realizado pelos alunos e professores, diretores e
coordenadores do 5º ano com o tema: “Meu Município e minha cultura”;
Inserção no Plano Municipal de Educação de uma meta específica na
Educação do Campo e Educação Ambiental; Discussão no coletivo sobre
adaptação curricular específica com relação as classes multisseriadas; Projetos
no contra turno voltados à cultura e diversidade (aulas de violão, cultura local,
artesanato local, ciclismo).
Percebe-se que essa trajetória foi significativa para o Município de Tijucas
do Sul, pois passamos a desconstruir um projeto contra hegemônico na busca
por um projeto hegemônico, alicerçado na formação humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A concepção da Educação do campo ainda é um caminho que percorremos no
município, discutimos, debatemos e estamos ainda construindo, pois enquanto lutamos
por um projeto social transformador, desafiamos o modo de produção capitalista que
chega de forma solícita querendo ocupar os espaços escolares, exemplo disso é o
Projeto SEBRAE. Mas podemos afirmar que hoje o município já não é o mesmo, pois
dialoga com a educação do campo, as pessoas têm conhecimento das leis e lutam por
elas, questionam e não aceitam qualquer forma de imposição vindo hierarquicamente.
Percebe-se que a valorização do reconhecimento da identidade foi um dos princípios
fundamentais na elaboração do Projeto político-pedagógico, e são evidentes nas práticas
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dos professores. Ressalta-se que esse processo é contínuo e desafiador, mas que é
possível quando há um coletivo buscando essa transformação, é difícil, mas não
impossível. É necessário romper com um paradigma de hierarquia, e vivenciar e atuar
democraticamente num movimento dialético nessa construção, processo de reflexãoação-reflexão executados num coletivo. Pois como afirma Veiga (1995) que, no
processo democrático das decisões, é importante a organização do trabalho
pedagógico sem autoritarismo, competitividade e corporativismo diante das
relações.
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A EMPIRIA DAS PESQUISAS BRASILEIRAS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE
Deise Ramos da Rocha
Doutoranda em Educação – UFPel
deise.rocha@hotmail.com
RESUMO:
A ideia deste trabalho nasce de questionamentos e reflexões sobre o desenvolvimento
profissional docente, com o olhar voltado para o professor iniciante e a insipiência de
programas oficiais voltados para a inserção na carreira. Justificamos a realização da
pesquisa com base nas relevâncias pessoal, social e científica assumida, relacionada
com o campo das intenções políticas, que impactam na formação e valorização do
professorado, e na condição de trabalho. O objetivo da pesquisa intenciona em cooperar
para possíveis compreensões de elementos e princípios constitutivos necessários para a
elaboração de um programa oficial de inserção de professores iniciantes no exercício
profissional. Como parte do caminho metodológico, apresentamos por hora uma revisão
na literatura, dentre pesquisas brasileiras, e o que os trabalhos trazem e apontam sobre a
existência de iniciativas de programas de inserção profissional docente, no Brasil. A
partir desta revisão literária e sobre a sua empiria, percebemos a necessidade de uma
política nacional de apoio aos professores iniciantes, com princípios básicos de
formação inseridos em um processo de desenvolvimento profissional, regulamentada
em lei. O que nos interessa é fazer o conhecimento acontecer: ocorre quando se
apreende o significado dos fenômenos, contextos, e captamos a essência do real posto
no empírico. Ou seja, propor estudar políticas públicas para uma classe trabalhadora,
nos compromete com a análise dos conflitos, das contradições, permitindo o movimento
dialético da aparência para a essência, do abstrato para o concreto pensado acontecer: as
políticas públicas interferem no cotidiano e respondem de um modo político aos
interesses dos sujeitos envolvidos no trabalho escolar.
Palavras-chave: Políticas educacionais. Desenvolvimento Profissional Docente.
Professor Iniciante.
IDEIAS INTRODUTÓRIAS
Apresentamos como proposta de pesquisa investigar a inserção no
desenvolvimento profissional e trabalho docente de professores, Trazemos como
conceito por desenvolvimento profissional o significado de aprendizagem da docência
(VAILLANT; MARCELO), entendendo que há uma intensificação nas descobertas e
dificuldades da profissão, no período de início da carreira, correspondente a fase de
transição de estudante para professor, compreendida no período de três anos a partir dos
estudos de Hubermam (2000) e cinco anos, em Tardiff (2002).
A ideia dessa investigação surge a partir de indagações postas sobre os saberes
da sala de aula, a reflexão sobre a prática e a docência institucional, e de estudos
realizados durante a formação no mestrado, objetivando construir diálogos que articule
teoria e prática, no processo da transição da formação inicial para a constituição
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profissional. Atribuímos como base o trabalho como princípio ontológico. A partir
desse conceito, olhar para o professor e as vivências e dificuldades enfrentadas no início
da carreira, com o foco na prática pedagógica em sala de aula se torna insuficiente. É
preciso orientar nossos estudos, também, para a realidade do trabalho e a totalidade na
qual está imersa.
Propomos, então, romper com o olhar fragmentado da subjetividade centrada
no professor, e partir para uma projeção dialética atenta ao professor no estágio inicial
do desenvolvimento profissional, aliando subjetividade-objetividade, sujeito-objeto,
militância e docência, entendendo esta etapa a partir do trabalho docente e as instâncias
políticas e pedagógicas que influenciam na formação continuada profissional.
Debruçamos-nos sobre o problema central para este trabalho: o que as pesquisas
brasileiras têm trazido em sua empiria, sobre iniciativas de programas de inserção de
professores iniciantes no desenvolvimento profissional da docência?
Justificando a pertinência desse trabalho e apresentando elementos de estímulo
a esse estudo, a proposta de investigação se pauta a partir de duas instâncias relevantes:
a primeira surge com as indagações vivenciadas na condição de professora iniciante que
fundamentam a instância da relevância social para a realização desse estudo, por haver
uma preocupação com a iniciação do professor à carreira docente, e os trajetos de
constituição de profissionalidade, desenvolvimento profissional, e consciência políticapedagógica, identidade e pertencimento a uma classe trabalhadora.
A segunda instância assume o caráter de relevância científica por entender que
a preocupação com a formação continuada, e com a recepção/socialização do professor
iniciante, parte de uma totalidade. Estabelecemos aqui, o princípio e compreensão de
que a Academia é uma instância mediadora entre produção de conhecimento
compromissada, e o empenho em propor ações transformadoras para a sociedade,
gerando um sentido político.
REVISÃO LITERÁRIA
Com a intenção de partir do conhecimento científico já elaborado no Brasil
sobre o professor iniciante, levantamos dados com o intuito de perceber como as
pesquisas têm chegado à empiria a respeito da inserção do profissional docente na
carreira. Partindo de uma busca levantada nas teses e dissertações armazenadas no
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), em anais dos
encontros da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (ANPEd),
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e Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPe), no evento do
Congresso Internacional sobre professorado Principiante e Inserção Profissional à
Docência (CONGREPRINCI), e em periódicos de Qualis A e B, segundo os critérios da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), publicados
entre 2000-2015. A partir dos dados obtidos, foi possível elencar os trabalhos em
categorias gerais, possibilitando um mapeamento e uma visão sobre os temas tratados.
Os dados sistematizados revelam 30 pesquisas no banco de dados do IBICT, 57
entre os anais dos eventos selecionados; e 39 artigos publicados nos periódicos Qualis
A e B, tangenciando 126 pesquisas sobre o professor no início de carreira. Entre os
estudos, percebemos um interesse maior pela categoria do exercício profissional, em
que 50 trabalhos vão tratar da aprendizagem da docência, desenvolvimento profissional,
saberes docentes, prática docente, experiências, descobertas, dificuldades e desafios, e
necessidades formativas da inicialização em sala de aula. As pesquisas apontam para
uma formação e prática de modo particularmente subjetivo ao professor, o que nos
permite perceber que a objetividade e totalidade das imersões as quais a profissão
docente está submetida, fazendo uma análise aparente, sobre a prática do exercício
profissional.
Há também um grande interesse manifestando 27 pesquisas que tratam do
professor iniciante por especialidade, trazendo um grande apontamento a falhas na
formação pedagógica, básica para o exercício profissional, para as especialidades das
licenciaturas.

Nove

trabalhos

tratam

da

socialização

escolar,

estabelecendo

questionamentos relacionados à parceria e hierarquias imbricadas nas escolas, e pesando
a cultura escolar, para os impactos positivos e negativos para a inserção na carreira.
Outros nove trabalhos relatam uma revisão literária de temática tratantes do professor
iniciante em diversas fontes científicas, com recortes temporais diferenciados.
Há cinco trabalhos que tratam sobre a constituição da profissionalidade, de um
modo particularmente ligado ao exercício profissional cotidiano, e também sob a análise
da subjetividade, preterindo a totalidade da profissão docente. Um trabalho enfoca na
identidade profissional do professor, partindo do sujeito iniciante na carreira, como
objeto do estudo. Quatro pesquisas vão trabalhar especificamente das necessidades
formativas do professor iniciante, também sob o foco e a ótica da prática docente. Três
pesquisas vão abordar a condição de trabalho, levantando questionamentos importantes
sob quais circunstâncias os professores iniciam na profissão, e por isso, as dificuldades
e choque de realidade que enfrentam nessa fase. Outras três pesquisas vão discutir as
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representações sociais do que é ser professor, trabalhando como foco no professor
iniciante, e os conceitos estabelecidos sobre a profissão: aqui, os termos vocacionados à
docência e a subjetividade aparecem, ignorando a totalidade, e a perspectiva de que o
sujeito torna-se professor, e não nasce com dons para esta função social.
Em destaque, 16 trabalhos apontam iniciativas brasileiras de programas de
iniciação à docência, avaliando instituições do Estado ou intermediadas por Instituições
de Ensino Superior. A maior parte das pesquisas foca o olhar na prática e no saber
pedagógico, estudando interações entre professores experientes e aspirantes, e pautando
a importância de programas de apoio ao docente, revelando poucos elementos para uma
base constitutiva de um programa oficial.
No entanto, com um olhar diferenciado sobre o objeto de pesquisa, destacamos
a pesquisa de André (2012) que faz um levantamento de 19 Secretarias de Educação,
sendo 6 estaduais e 13 municipais que possuem alguma iniciativa aos professores
ingressantes no magistério público, como lotados como servidores efetivos, fazendo uso
do estudo de caso para entender o objeto. Dentre esse número revelado, duas Secretarias
de Educação Estadual desenvolvem uma nítida política de acompanhamento aos
ingressantes na carreira docente (nos estados de Ceará e Espírito Santo), em Secretarias
Municipais de Educação (Jundiaí/SP, Sobral/CE e Campo Grande/MS), porém, cada
iniciativa funcionando com base em princípios e cargas horárias não similares,
acometendo em diferentes proporções para o trabalho docente.
IDEIAS CONCLUSIVAS
A partir desta revisão literária e sobre a sua empiria, percebemos a necessidade
de uma política nacional de apoio aos professores iniciantes, com princípios básicos de
formação inseridos em um processo de desenvolvimento profissional, regulamentada
em lei. O que nos interessa é fazer o conhecimento acontecer: ocorre quando se
apreende o significado dos fenômenos, contextos, e captamos a essência do real posto
no empírico. Ou seja, propor estudar políticas públicas para uma classe trabalhadora,
nos compromete com a análise dos conflitos, das contradições, permitindo o movimento
dialético da aparência para a essência, do abstrato para o concreto pensado acontecer: as
políticas públicas interferem no cotidiano e respondem de um modo político aos
interesses dos sujeitos envolvidos no trabalho escolar. As características quantitativas se
relacionam e se movimentam de forma qualitativa no processo de construção do
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conhecimento. Dialeticamente, o contrário também acontece. Assim, se constituem em
categorias inseparáveis (GAMBOA E SANTOS FILHO, 2007; FRIGOTTO, 1999).
Diante dos dados revelados, se observarmos a meta 17 e 18 do Plano Nacional
de Educação (BRASIL, 2014), as quais tratam sobre a valorização profissional e plano
de carreira de profissionais da educação, podemos salientar a estratégia em referência
ao profissional iniciante, nos levando a reafirmar a necessidade por um programa oficial
de inserção e desenvolvimento profissional docente, mas também em refletir sobre as
dimensões em que se tem pensado as políticas que tangenciam o professor, e em suas
organizações ponderadas em formas desarticuladas.
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A ESCOLA COMO CAMPO DE APRENDIZAGEM: ANALISANDO OS
REFLEXOS DA PARCERIA ENTRE UNIVERSIDADE E CRECHE E OS
IMPACTOS DESSE PROCESSO NA FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DAS
PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Marcia Regina Onofre
Andressa de Oliveira Martins

Resumo
O presente estudo é resultado de uma pesquisa financiada pela FAPESP e das discussões
promovidas pelo Projeto de Extensão Universitária “VEREDAS” voltado para
profissionais que atuam em creches e pré-escolas no município de São Carlos/ SP. O
objetivo da pesquisa foi o de analisar os reflexos do Projeto de Extensão para o processo de
construção e ressignificação da identidade docente ao longo da carreira, bem como as suas
contribuições para a formação das profissionais que atuam na Educação Infantil. A
pesquisa de abordagem qualitativa, foi realizada por meio de questionários com 6 (seis)
professoras que participaram 1 (um) ano ou mais tempo do Projeto de Extensão. Os dados
foram organizados visando à análise das respostas, de forma qualitativa por meio de três
(3) categorias construídas a posteriori: visão das professoras sobre a profissão; a formação
inicial e a experiência docente; reflexos do Projeto “VEREDAS” no processo de
construção e ressignificação da identidade docente. Os resultados apresentados trazem
indicações de que a formação continuada é um espaço de aprendizagem essencial para a
construção e ressignificação da identidade docente, bem como um espaço que possibilita
uma maior visibilidade do professor enquanto profissional, caminhando no sentindo de
suprir a ausência de valorização e reconhecimento social destinado aos professores,
principalmente aqueles que atuam na educação infantil. O presente estudo evidencia que é
fundamental e urgente repensar a formação das profissionais que atuam com bebês e
crianças pequenas, tendo como princípio básico uma formação pautada na realidade da
creche, que considere suas vozes e os saberes, rompendo com a velha cultura de separação
entre teoria e prática.
Palavras chave: Educação Infantil; Formação de Professores; Identidade Docente.
Este estudo é resultante de uma pesquisa de iniciação científica financiada pela
FAPESP desenvolvida no Projeto de Extensão Universitária “VEREDAS” realizado desde
2012 em um Centro Municipal de Educação Infantil de São Carlos/ SP. O eixo central das
discussões do Projeto norteia-se pela busca compartilhada de entendimento dos aspectos
políticos, sociais, culturais, econômicos e educacionais que refletem na construção e
ressignificação da identidade profissional dos docentes em exercício, partindo dos
pressupostos elucidados por Nóvoa (1992) e Tardif (2002), de que a construção da
identidade ocorre ao longo da trajetória de vida e carreira do sujeito.
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Partilhando dessa premissa o Projeto “Veredas” consolidou-se, na tentativa de
construção de uma parceria entre universidade e rede. A pertinência desse processo de
formação caminha no sentido de suprir a ausência de valorização e reconhecimento
social e profissional destinada aos professores de creche e pré-escola no Brasil, tanto
nos âmbitos político e social quanto no âmbito educacional (KISHIMOTO, 2010;
KRAMER, 2011).
O fato de a Educação Infantil se dirigir ao atendimento de bebês e crianças
pequenas exige que algumas das práticas pedagógicas desenvolvidas em suas
instituições sejam bem próximas de determinadas práticas de cuidados de crianças
realizadas nas esferas domésticas, gerando ambiguidade entre o espaço público e o
privado, entre a função materna e a função docente (ASSIS, 2007).
Essa relação entre Educação Infantil e função materna reflete na precariedade de
alguns cursos de formação destinados as professoras de creche, considerando que a
atuação dessas professoras envolve situações de cuidado que podem lembrar a função
materna, resultando pouca visibilidade e valorização profissional.
Buscando colaborar com essa lacuna nesse campo de formação e atuação
profissional, somada ao convite de uma creche do município de São Carlos, nos
aproximamos para de forma compartilhada promover ações de formação continuada,
buscando desmistificar e diminuir a dicotomia existente entre universidade e rede
(GIOVANNI, 2000).
O objetivo da pesquisa foi analisar os reflexos do Projeto de Extensão
“VEREDAS” para o processo de construção e ressignificação da identidade docente ao
longo da carreira, bem como as contribuições do Projeto “VEREDAS” para a formação
das profissionais que atuam na Educação Infantil.
Este estudo caracterizou-se enquanto uma pesquisa de abordagem qualitativa
(BOGDAN & BIKLEN, 2010). Para o desenvolvimento do estudo escolhemos como
campo de pesquisa o Centro Municipal de Educação Infantil de São Carlos onde é
desenvolvido o Projeto de Extensão “VEREDAS”.
As profissionais envolvidas na pesquisa foram selecionadas baseando-se no
critério de participação (há um ano ou mais tempo) no projeto. Das 20 (vinte)
professoras envolvidas no Projeto de Extensão “VEREDAS”, 8 (oito) apresentavam o
perfil de participação de um ano ou mais tempo. No entanto apenas 6 (seis)
disponibilizaram-se em participar do estudo.
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Para o levantamento dos dados, optamos pelos questionários (LUDKE E
ANDRÉ, 1986). Os dados foram organizados visando à análise das respostas, de forma
qualitativa por meio de três (3) categorias construídas a posteriori: visão das professoras
sobre a profissão; a formação inicial e a experiência docente; reflexos do Projeto
“VEREDAS” no processo de construção e ressignificação da identidade docente.
A visão das profissionais da educação em relação à profissão é algo que
influencia fortemente a atuação, o desenvolvimento profissional e a identidade docente.
Pimenta (2002) elucida que a identidade profissional se constrói por meio do significado
que cada professor confere a atividade docente, considerando as histórias de vida,
angústias, escolhas, valores, entre outros tantos fatores.
Quatro (4) professoras relatam que o ser professora sempre foi uma opção,
mesmo mediante algumas incertezas, e que a escolha pela profissão recebeu influências
positivas.
Desde o ensino fundamental, no 1º. Ano, tive uma professora
(Dona Maraísa), que foi fonte de inspiração. Uma mulher
elegante e muito vaidosa e que sabia ensinar muito bem, então
pensava comigo mesma: quando eu crescer, quero ser igual a
ela. Quero poder ensinar com a delicadeza e a competência com
que aprendi com essa professora. (Professora 3).
Analisando os questionários é possível observar que para duas (2) participantes
da pesquisa, a escolha da profissão docente não foi a primeira opção, mas sim uma
forma de “recomeçar”, sendo acompanhada por um processo de retorno aos estudos.
Além da escolha pela profissão docente, essas professoras fizeram também outra
escolha: trabalhar na educação infantil. Os depoimentos das professoras participantes da
pesquisa apontam que o gostar de crianças pequenas foi um grande impulsionador para
essa escolha.
Eu prefiro trabalhar com berçário e fase 2, pois tive minha
primeira experiência nessa fase em um lugar muito especial que
é a Carocha, então lá pude me encantar e me envolver com
muitas possibilidades de trocas de experiências e relações sócio
educativas com crianças dessa faixa etária, envolvendo o cuidar
e educar de fato como binômio. (Professora 4).
Em relação a categoria formação inicial e a experiência docente, os dados
levantados por meio dos questionários evidenciam que a formação inicial das
professoras participantes da pesquisa pouco contribuiu para atuação em creches e préescolas.
Acredito que na formação inicial o tempo não é suficiente para
abarcar todas as demandas e temas a serem abordados e
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conhecidos, porém acredito que isso ocorre em qualquer área ou
curso, mas acredito que poderia sim se ter um maior enfoque
para a primeira infância, pois a maior parte das disciplinas do
meu curso teve um enfoque para metodologias para as séries
iniciais do ensino fundamental e somente dois semestres para
educação infantil abarcando todas as fases e não somente os
bebês. (Professora 4).
Pelo fato de a atuação em creches envolver práticas de cuidado, muitas vezes no
imaginário social, basta ser mulher para ser professora na educação infantil, não sendo
reconhecida como necessária uma formação de qualidade (ROSSETTI-FERREIRA,
2003).
Na categoria os reflexos do Projeto “VEREDAS” na formação e atuação das
professoras, os relatos das participantes da pesquisa evidenciam que a formação
continuada oferece subsídios importantes para a atuação com crianças pequenas
suprindo, muitas vezes, as lacunas da formação inicial.
Todas as professoras participantes da pesquisa apontaram que escolheram
participar do Projeto de Extensão “VEREDAS” pela necessidade de aprimorar os
conhecimentos docentes em relação ao trabalho junto aos bebês e crianças pequenas e
refletir sobre suas ações cotidianas.
O Projeto ampliou os meus conhecimentos; Com as atividades
passei a ter um olhar mais cuidadoso para cada acontecimento
em sala de aula, que às vezes passava desapercebido; Passei a
buscar a melhor maneira de agir na minha prática como docente,
e passei a me valorizar mais como profissional. (Professora 5).
Os depoimentos dessas professoras evidenciam que a participação no Projeto
“VEREDAS” possibilitou uma maior visualização com relação ao seu trabalho e
atuação. Essa maior visualização também se deu no campo do reconhecimento e da
valorização profissional.
Temos que nos valorizar acima de tudo, temos que ser uma
categoria unida para reivindicar melhorias e devemos procurar
sempre nos atualizarmos nessa profissão. É importante sempre
planejar e registrar tudo o que se desenvolve, pois isso dá
visibilidade ao trabalho, reconhecimento profissional e também
nos serve de auto avaliação da prática. (Professora 4).
Os relatos apontaram ainda que o Projeto “VEREDAS” refletiu nas práticas
pedagógicas, na atuação e também na postura profissional (preparação das atividades,
reflexão sobre a prática e atuação junto a crianças pequenas),

possibilitando um

conhecimento sobre o trabalho com bebês e crianças pequenas, bem como a importância
do cuidar associado ao brincar e ao educar. Outro ponto importante a ser levantado é
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com relação aos processos de reflexão e da teorização da prática. As professoras
afirmaram a necessidade de refletir e teorizar a prática, afastando a atuação dessas
profissionais

dos

fazeres

maternos,

possibilitando

uma

maior

afirmação,

reconhecimento e valorização profissional por meio de um conhecimento específico.
Considerações Finais
O presente estudo evidencia que é fundamental e urgente repensar a formação
das profissionais de educação infantil, tendo como princípio uma formação pautada na
realidade da creche, que considere suas vozes e os saberes, rompendo com a cultura de
separação entre teoria e prática. A luta pelo reconhecimento e valorização dessas
profissionais é a luta também pelo reconhecimento e valorização da Educação Infantil
enquanto um nível de ensino essencial para o desenvolvimento da criança, considerando
que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, nela está inserida a
criança de zero a cinco anos, sendo assim, a educação infantil necessita desenvolver um
trabalho pautado no cuidar e educar. Diante de tal responsabilidade, torna-se essencial
que a professora que atua com esta faixa etária seja reconhecida como profissional.
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A ESCUTA E O DIÁLOGO COMO PRINCÍPIOS NORTEADORES DA
FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES/AS
Maria Perpétua do Socorro Beserra Soares1
Eixo Temático 2: Didática, profissão docente e políticas públicas
Subeixo 3: Políticas públicas, formação continuada/desenvolvimento profissional
docente
RESUMO
A formação permanente de professores é um processo abrangente, complexo, inconcluso, inacabado e
contínuo que se realiza no transcurso do desenvolvimento profissional docente. Um dos grandes desafios
para as instituições e os profissionais formadores de professores é incluir nas agendas e nos planos de
trabalhos a escuta e o diálogo sobre as necessidades, as dificuldades e os problemas vivenciados pelos
professores no cotidiano de suas ações. Este artigo é parte integrante de uma pesquisa de doutorado em
Educação em andamento “Formação permanente de professores/as dos anos iniciais do ensino
fundamental e sua contribuição para a prática pedagógica: uma perspectiva crítico-libertadora”. O texto
tem como objetivo refletir sobre a escuta e o diálogo como princípios norteadores do processo formativo
de professores/as e apresenta como problema: que princípios devem nortear a formação permanente de
professores/as? Utilizamos como estratégia metodológica um estudo teórico fundamentado nos autores:
Freire (2001, 2008, 2013) e Saul (2010). As reflexões apresentadas no decorrer da pesquisa demonstram
que a escuta e o diálogo são princípios importantes na formação permanente de professores/as, pois
proporcionam atitudes de respeito mútuo, confiança no outro, humildade, tolerância, trabalho coletivo,
autonomia, construção e reconstrução de saberes. O diálogo contribui para a formação de sujeitos livres,
criativos, críticos, curiosos, indagadores e autônomos nos diversos contextos educacionais. Por meio da
escuta e do diálogo os/as professores/as podem refletir sobre as suas necessidades, as suas dificuldades e
seus problemas concretos e assim realizarem uma análise crítica do seu fazer pedagógico na perspectiva
de criar e recriar suas práticas.

PALAVRAS-CHAVE: Escuta. Diálogo. Formação permanente.
INTRODUÇÃO
O presente artigo é parte integrante dos estudos de doutoramento em
Educação de uma pesquisa em andamento “Formação permanente de professores/as dos
anos iniciais do ensino fundamental e sua contribuição para a prática pedagógica: uma
perspectiva crítico-libertadora”. O texto tem como objetivo refletir sobre a escuta e o
diálogo como princípios norteadores do processo formativo e apresenta como problema:
que princípios devem nortear a formação permanente de professores/as?
Utilizamos como estratégia metodológica um estudo teórico e como
interlocutor principal Paulo Freire.
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REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES/AS:
A ESCUTA E O DIÁLOGO COMO PRINCÍPIOS FORMATIVOS
A formação de professores é um dos temas em discussão e análise na
atualidade e tornou-se objeto de pesquisas, estudos e debates nos últimos anos. A
formação de professores é um processo abrangente, complexo, inconcluso, inacabado e
contínuo que se realiza no transcurso do desenvolvimento profissional docente em que a
formação inicial e a continuada são concebidas de forma interarticuladas.
Um dos grandes desafios para as instituições e os profissionais formadores
de professores é incluir nas suas agendas e planos de trabalhos a escuta e o diálogo
sobre as necessidades, as dificuldades e os problemas vivenciados pelos professores no
cotidiano de suas ações, uma vez que os programas de formação já vêm préestabelecidos pelas instituições formadoras, pelas secretarias de educação e, muitas
vezes, desconsideram as necessidades e dificuldades dos/as educadores/as em processo
de formação.
A maioria das ações formativas tem predominado uma formação imbuída de
um caráter de transmissão de conhecimentos, métodos, técnicas por meio de teorias
repassadas de forma descontextualizadas que não levam em conta as reais necessidades
e situações problemáticas dos professores impedindo-os de serem protagonistas ativos
em seu processo formativo.
Numa direção contrária, Paulo Freire (2001) concebe a formação do
educador como permanente o que implica a compreensão do ser humano como
inconcluso, finito e que está sempre em busca do “ser mais”. Nas suas palavras:
A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição
política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na
razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que
ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter
incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e,
assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se
fundam aí (FREIRE, 2001, p.12).

A consciência do inacabamento do homem, da sua inconclusão e da sua
incompletude propiciam infinitas possibilidades e projetos a serem realizados na busca
constante do “ser mais” e que torna possível a sua educação e formação ao longo da
vida. Assim, a formação permanente de professores/as deve possibilitar a construção de
conhecimentos, de valores, atitudes e fomentar a escuta e o diálogo entre os/as
educadores/as para a troca de vivências e experiências.
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Essa concepção de formação permite também aos/as professores/as por meio
da escuta e do diálogo refletirem sobre as suas necessidades e problemas concretos e
assim realizarem uma análise crítica do seu fazer pedagógico para criar e recriar as
práticas.
A escuta como fundamento do diálogo é uma prática e também um
conteúdo essencial no processo de formação de professores/as. Não há exercício do
diálogo sem o exercício da escuta, nem sem o silêncio como uma atitude fundamental
no espaço da comunicação, pois é escutando que se aprende a falar. Por essa razão, em
Paulo Freire é possível identificar a escuta como um caminho, uma atitude, saber da
formação e como prática pedagógica docente.
É com base nessa compreensão que Freire (2001, p. 35) ressalta a
importância do “ouvir meninos e meninas, sociedade de bairro, pais, mães, diretoras,
delegados de ensino, professoras, supervisoras, comunidade científica, zeladoras,
merendeiras etc”. Portanto, a escuta das pessoas que estão envolvidas com a educação
em todos os níveis. Escutar significa, portanto, disponibilizar a atenção ao outro, à fala
do outro, ao gesto do outro.
A disponibilidade permanente à escuta em Freire é um princípio, um
conteúdo da formação humana e profissional como também prática pedagógica. A
escuta é um componente importante e fundamental na formação de professores/as.
Saber escutar as necessidades, as dificuldades e os problemas enfrentados pelos/as
educadores/as na prática pedagógica. Saber escutar contribui também para saber falar
com alunos, professores, equipe gestora da escola e a família.
Freire (2001, p. 43) diz que “é preciso que falem a nós, de como vêem a
escola, de como gostariam que ela fosse; que nos digam algo sobre o que se ensina ou
não se ensina na escola, de como se ensina. Ninguém democratiza a escola sozinho, a
partir do gabinete do secretário”. Dessa forma, um dos principais desafios da formação
permanente de professores é a inclusão nas suas agendas a prática da escuta dos anseios,
sonhos, inquietações e interesses vivenciados pelos educadores no contexto escolar.
A escuta favorece uma atitude de respeito mútuo de professores e alunos. É
o exercício da prática dialógica. Ao escutar o aluno em suas dúvidas, dificuldades e
receios o educador aprende a falar com ele. Freire nos ensina que “é ouvindo o
educando, tarefa inaceitável pela educadora autoritária, que a professora democrática se
prepara cada vez mais para ser ouvida pelo educando” (2008, p. 88). A escola
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democrática deve ser acolhedora em ouvir os outros, ser tolerante e acatar as decisões
tomadas pela maioria, mas que não deve faltar o direito de quem diverge de expressar
sua contrariedade.
Nessa perspectiva, Saul (2010, p.160) afirma que “saber escutar é condição
para o desenvolvimento de uma prática educativa democrática”. A escuta possibilita a
capacidade de ouvirmos as pessoas diferentes, isto é, a compreensão do educador em
relação aos conhecimentos do educando, a partir da leitura de mundo que ele tem e essa
prática de saber escutar exige do educador a aquisição de novos saberes como a
humildade, a tolerância e o respeito.
O diálogo é um dos temais centrais do pensamento de Freire e constitui-se
condição imprescindível no processo formativo. Na concepção de Freire (2013, p. 109)
“o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo,
não se esgotando, portanto, na relação eu-tu”. É preciso ressaltar que o diálogo não é
uma simples conversa ou uma forma de entretenimento ou para fazer amizades, ao
contrário, o diálogo pertence a natureza do ser humano, é o pensar crítico. Como nos
ensina Freire “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho,
na ação-reflexão” (FREIRE, 2013, p. 108). Para que ocorra efetivamente a relação
dialógica é necessário fundar-se: no amor ao mundo e aos homens, na fé no poder do
homem de criar e recriar, na relação horizontal baseada na confiança e na esperança.
A dialogicidade implica o pensar crítico e por essa razão a fé é uma
condição para a concretização do diálogo, pois sem a fé nos homens, no seu poder de
fazer, refazer e transformar a realidade por meio da luta pela sua libertação,
emancipação o diálogo torna-se uma farsa, uma manipulação.
O diálogo é fundamental no processo ensino-aprendizagem. Uma relação
que deve ser alicerçada na confiança, seriedade e responsabilidade, que respeite os
saberes de experiência feito dos/as educandos/as. Embora o professor seja diferente do
aluno pela sua formação, sua experiência e o seu papel no processo ensinoaprendizagem deve levar em consideração o papel do aluno nesse processo, uma relação
democrática, horizontal para desencadear um verdadeiro diálogo na perspectiva de uma
educação crítico-emancipatória.
METODOLOGIA
Neste estudo, utilizamos a pesquisa teórica que tem como foco investigativo
a escuta e o diálogo como princípios norteadores da formação permanente de
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professores. O aporte teórico utilizado nessa investigação está fundamentado em Freire
(2001, 2008, 2013) e Saul (2010).
DISCUSSÃO E RESULTADOS
O estudo apontou, ao longo das discussões, que por meio da escuta e do
diálogo os/as professores/as podem refletir sobre as suas necessidades e os seus
problemas concretos e assim realizarem uma análise crítica do seu fazer na perspectiva
de criar e recriar as práticas.
O diálogo é o centro da prática educativa que se pretende democrática,
crítica, problematizadora e libertadora, uma vez que na relação dialógica os sujeitos
confrontam argumentos, questionam, partilham saberes, experiências e vivências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo teve como objetivo fazer uma reflexão sobre a escuta e o diálogo
como princípios norteadores do processo formativo de professores/as. As reflexões
apresentadas demonstram que a escuta é um componente fundamental na formação
permanente de professores/as. Saber escutar as necessidades e os problemas enfrentados
pelos/as educadores/as no contexto das suas ações é importante para desencadear a
reflexão da prática pedagógica na perspectiva de sua melhoria e transformação.
A escuta e o diálogo são princípios e condições necessárias para equacionar
as dificuldades e problemas dos/as professores/as no processo formativo. O diálogo e a
escuta contribuem para ampliar o respeito mútuo, a formação de sujeitos críticos,
indagadores e autônomos na busca constante pela transformação da realidade. O
diálogo, portanto, é um instrumento que deve impulsionar a formação permanente de
professores/as na perspectiva de uma educação crítico-transformadora.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: PERSPECTIVAS
LEGAIS E A REALIDADE DA PRÁTICA NO MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA/PR
Camila Macenhan/UEPGi
Bruna Caroline Camargo/UFPRii
Resumo: Este trabalho apresenta dados referentes ao processo de formação continuada
de professores no município de Ponta Grossa/PR e analisa os princípios da Lei
Municipal nº 12.213/2015, estando esta articulada com a Lei Federal nº 13.005/2014
(PNE), e também traz os princípios da Lei Municipal nº. 12.269/2015. A partir das
análises sobre a legislação, o texto revela as percepções dos docentes sobre os processos
formativos propostos pela rede municipal e que acontecem nas instituições em que
trabalham. Assim, o problema de pesquisa apresenta-se da seguinte forma: Como a
formação continuada de professores é contemplada da legislação do município de Ponta
Grossa/PR e como esta se reflete no cotidiano escolar? O objetivo da pesquisa
compreende: Verificar os possíveis reflexos da Lei Municipal nº 12.213/2015 e da Lei
Municipal nº. 12.269/2015 na formação docente. A investigação utiliza os diários de
bordo e os relatórios constituídos nos estágios do Curso de Licenciatura em Pedagogia
para assim apresentar os dados empíricos e relacioná-los com o referencial adotado,
neste caso, Domingues (2014) e Pinto (2011). Os dados empíricos da presente
investigação são provenientes das inserções nas escolas da rede municipal e Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) em Ponta Grossa/PR, por meio dos estágios
realizados durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Gestão
Educacional. O número de instrumentos analisados até o presente momento é quarenta e
sete (47) diários de bordo e o mesmo número de relatórios. Por meio do estudo, ficounos perceptível que as propostas realizadas a partir da legislação acontecem em espaço
distinto das instituições em que trabalham, neste caso, os professores participam de
formações gerais da rede municipal, mas no espaço da escola desenvolvem ações
pontuais e direcionadas ao planejamento das atividades para as aulas.
Palavras-chave: Políticas educativas
Desenvolvimento profissional docente.
INTRODUÇÃO

de

formação.

Formação

continuada.

Este texto tem o objetivo de verificar os possíveis reflexos da Lei Municipal nº
12.213/2015 e da Lei Municipal 12.269/2015 na formação docente. Assim, o estudo traz
dados coletados pelos acadêmicos durante os estágios, relativos à percepção dos
professores sobre a formação continuada ofertada no município de Ponta Grossa/PR,
por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e pelas instituições que compõem
a rede municipal, neste caso escoas e CMEIs, enfocando no papel do coordenador
pedagógico.
Justificamos esta análise pelo motivo de o município em questão elaborar o
“Plano Municipal de Educação”, implantado pela Lei Municipal nº 12.213/2015,
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utilizando como subsídio para a sua elaboração as metas expressas no PNE e, com a
oportunidade de acompanharmos os momentos de formação nas instituições, é possível
realizar a análise a respeito do processo de implantação desta política.
Quando trazemos os aspectos mencionados pelos professores sobre a formação
continuada que participam e como o coordenador pedagógico realiza as propostas de
estudo, podemos analisar de qual modo as instituições desenvolvem os momentos de
formação com os profissionais e qual a compreensão da Secretaria Municipal de
Educação sobre tal processo, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente.
Os instrumentos para a coleta de dados utilizados em campo de estágio, neste
caso os diários de bordo e os relatórios de estágio, trazem as descrições de episódios
vivenciados durante as inserções propostas pela disciplina mencionada e as percepções
com análises a partir de fundamentações teóricas efetuadas pelos acadêmicos.
1. A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES: BREVE ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS LEGAIS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PR
O governo brasileiro vem desenvolvendo, nas últimas décadas, inúmeras
políticas públicas destinadas à educação, na forma de leis e programas, objetivando a
melhoria desta área.
Dessa maneira, no ano de 2014 tivemos a Lei Federal nº. 13.005 (BRASIL,
2014), a qual aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Neste documento são
expressas metas e estratégias a serem atingidas na área educacional em um período de
dez anos. Entre as estratégias, as quais favorecem o cumprimento das metas, o PNE traz
inúmeras questões relativas à formação continuada de professores, além de prever no
artigo 8º que:
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em
lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste
PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei (BRASIL,
2014).

Diante disso, o município de Ponta Grossa aprovou, em 23 de junho de 2015, o
Plano Municipal de Educação, por meio da Lei Municipal nº. 12.213 (PONTA
GROSSA, 2015), articulando-o com as metas e estratégias do PNE. O referido
documento traz nas metas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 e 16 estratégias relacionadas à formação
continuada dos professores (Quadro 1).
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Além deste documento, no ano de 2015 foi aprovado a Lei Municipal nº. 12.269
(PONTA GROSSA, 2015), a qual instituiu o Plano de empregos, carreira e remuneração
do magistério público municipal de Ponta Grossa. No plano, em princípios básicos da
carreira pública municipal é ressaltada a formação e aperfeiçoamento profissional
continuado (PONTA GROSSA, 2015).
A partir dos documentos citados, podemos compreender que, na forma legal, o
município de Ponta Grossa contempla aspectos relativos à formação continuada dos
profissionais do magistério. Assim sendo, o próximo tópico demonstrará como a
formação continuada acontece efetivamente no interior das escolas do município,
mencionando a visão dos professores e o papel do coordenador pedagógico nesse
processo.
2. A FORMAÇÃO CONTINUADA NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES DA
REDE MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Com as inserções dos acadêmicos em campo de estágio, é perceptível que as
coordenadoras pedagógicas buscam desenvolver propostas de formação continuada com
os professores, no entanto, devido a outros fatores que interferem nessa situação, as
propostas podem perder espaço e ficar secundarizadas. Percebemos esse elemento nos
relatos a seguir:
A coordenadora pedagógica, apesar de considerar importante a formação
continuada dos professores, não percebemos em nenhum momento ela
desenvolvendo atividades de formação. Durante uma conversa [...], ela
afirmou não ter tempo para trabalhar a formação continuada com os
professores (DIÁRIO DE BORDO).

A partir deste relato, inferimos que o coordenador pedagógico reconhece a
importância da formação na instituição, mas nem sempre consegue efetivar ações
voltadas para análises teórico-práticas do cotidiano escolar. Em algumas instituições, o
coordenador pedagógico desenvolve propostas para a formação tendo a escola como
lócus, mas com enfoque na instrumentalização para o fazer docente. Os profissionais
também acompanham as formações oferecidas pela SME e podemos constatar tais
inferências pelo relato a seguir:
Em relação à formação continuada das professoras, percebemos que a
pedagoga demonstra preocupação com a formação, de modo que ela sempre
planeja intervenções, abordando temas emergentes da prática diária para
debater e refletir com as professoras. Algumas formações são propostas
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também pela Secretaria Municipal de Educação (RELATÓRIO FINAL DA
DISCIPLINA).

Quando ressaltamos a reflexão das professoras sobre a prática diária,
questionamos sobre o significado da terminologia reflexão e se esta parte do processo
de análise crítica dos profissionais da instituição, com base em um estudo teórico. Tal
indagação deriva da análise sobre a estratégia 2.20 do Plano Municipal de Educação
(PONTA GROSSA, 2015), a qual evidencia a necessidade de instrumentalização dos
professores para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, como observamos no
Quadro 1. Nessa estratégia, o que nos chama a atenção é a presença da terminologia
instrumentalização.
Além de trazer questões sobre o fazer docente pela estratégia 2.20, o Plano
Municipal de Educação (PONTA GROSSA, 2015), utiliza o verbo oferecer, presente na
estratégia 16.9, referindo-se à formação continuada que acontece no Congresso
Municipal de Educação.
E ainda, a respeito da proposta do Congresso Municipal de Educação, citado na
Lei Municipal nº. 12.213/2015, estratégia 16.9, conforme verificamos no Quadro 1, os
acadêmicos perceberam que:
A partir das reflexões com o grupo, percebemos a qualidade deste congresso
que oferece oportunidades de aprendizagem de novas tecnologias, com vistas
a ajudar nos problemas e dia a dia das escolas (DIÁRIO DE BORDO).

Diante disso, verificamos que a formação também acontece por meio das
propostas realizadas em eventos, entretanto, não encontramos elementos nas estratégias
do referido Plano Municipal que contemplam aspectos relacionados realização de
pesquisas pelo professor. A estratégia 16.9 assegura a oferta de cursos de formação, a
partir de conferências, oficinas, palestras, mas não propõe a realização de pesquisas
relativas à prática docente.
Assim, ao analisarmos o papel do coordenador pedagógico neste processo, é
perceptível que o profissional desenvolve diversas atividades no ambiente escolar,
conforme evidenciado por meio dos dados, porque possui inúmeras demandas práticas
na instituição, proporcionando momentos pontuais de formação continuada aos
professores. Por considerarem tais demandas urgentes, as profissionais citam a
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importância do congresso mencionado para o auxílio nos problemas do dia a dia das
instituições.
Em relação às demandas do coordenador pedagógico, Domingues (2014, p.
114) afirma que:
Existe uma percepção distorcida de que tudo na escola é pedagógico e,
portanto, tudo é tarefa do coordenador pedagógico. De fato, os trabalhos
devem estar imbricados, um ajudando a compor o outro [...]. Contudo,
quando algum aspecto do processo educativo é amplamente generalizado,
perde-se o olhar específico e deixa-se de fazer escolhas que indiquem as
prioridades dos trabalhos desenvolvidos.

Os objetivos comuns necessitam ser estabelecidos na escola, mantendo a relação
entre os saberes e os fazeres docentes. Assim, a partir dos estudos de Pinto (2011), os
processos de ensino e aprendizagem são a referência central do trabalho pedagógico e
por isso o trabalho do pedagogo envolve o conjunto de práticas educativas presente na
escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos dados, podemos compreender que o município de Ponta
Grossa contempla em seus documentos legais, especificamente nas Leis Municipais nº
12.213/2015 e 12.269/2015, aspectos relativos a formação continuada docente. No
entanto, em poucos momentos, tal legislação cita a forma como a formação ocorrerá.
Ao efetuarmos a pesquisa, percebemos que a formação continuada dos
professores acontece nos momentos da hora-atividade, porém nem sempre com o
acompanhamento do coordenador pedagógico e com a realização de discussões teóricopráticas. Na maior parte das vezes, este não acontece no espaço da instituição de ensino.
Tal situação coloca-se porque nos momentos destinados à hora-atividade, os
profissionais realizam ações voltadas para a confecção de materiais e planejamento das
aulas, conforme verificamos por meio dos dados empíricos.
Temos ciência de que a Lei Municipal 12.213/2015 é recente e a rede ainda
está em processo de implantação desta. Assim, seus reflexos ficarão mais nítidos
futuramente, porém, é necessário analisar como as instituições e a própria SME está se
mobilizando para o alcance das estratégias.
REFERÊNCIAS
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ANEXO
Metas do PNE – Lei Federal nº. 13.005/2014
Meta 2 do PNE: Ensino Fundamental
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove)
anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95%
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam
essa etapa na idade recomendada, até o último ano
de vigência deste PNE.
Meta
16
do
PNE:
Formação
Formar, em nível de pós-graduação, 70% (setenta
por cento) dos professores da educação básica, até
o último ano de vigência deste PNE, e garantir a
todos (as) os (as) profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.

Estratégias do “Plano Municipal de Ponta Grossa” – Lei
Municipal 12.213/2015
2.20 Estabelecer parcerias para proporcionar a formação continuada
de professores do Ensino Fundamental, instrumentalizando-os para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas referentes ao conhecimento
das singularidades da infância, pré-adolescência e adolescência, como
previsto na legislação vigente.

16.9 Assegurar a realização anual do Congresso Municipal de
Educação e da Feira do Livro, com ênfase para uma política de
formação de leitores, o qual deverá oferecer cursos de formação,
conferências, oficinas, palestras, mostra pedagógica, contação de
história, relatos de experiência, entre outros.

Quadro 1: Metas do PNE e estratégias do Plano Municipal de Ponta Grossa sobre a formação continuada
de professores.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
i

Doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Ponta
Grossa/PR.
ii
Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA NO CONTEXTO ESCOLAR: O QUE
REVELAM OS PROFESSORES?
Eliane Guimarães de Oliveira (UNEB, Campus XII, NEPE)
E-mail: elianegbi@yahoo.com.br
RESUMO
O presente trabalho aborda sobre a formação docente, enfocando a formação continuada
que se desenvolve no ambiente escolar e tem como propósito analisar as possíveis
contribuições do processo de formação continuada que ocorre no contexto da escola
para a melhoria da qualidade da práxis pedagógica e da instituição escolar. Para a
realização do trabalho, foi utilizado o método da pesquisa-ação a partir das
contribuições de Thiollent (1986). Como instrumento de pesquisa foi feito o uso de uma
entrevista coletiva desenvolvida junto aos docentes da Escola Municipal Vereador João
Farias Cotrim, localizada no Município de Guanambi-Bahia. Os sujeitos da pesquisa
contribuíram com demonstração de conceitos sobre formação docente e formação
continuada, considerando as experiências de formação que vivenciam e apresentaram
sugestões para a construção de uma possível intervenção que visa revitalizar os
processos de formação continuada que ocorrem no contexto da escola onde trabalham.
Os resultados do trabalho “A formação continuada no contexto escolar: o que revelam
os professores” demonstram que não basta a escola e seus profissionais o desejo de
formação continuada, é preciso organizar os processos planejando os tempos e espaços
da formação, buscando superar vertentes que priorize o praticismo por si só ou
concepções de formação continuada que consideram o professor como executor de
programas e não como produtor de saberes. Como proposta de superação, sugere-se o
uso de pesquisa-ação como caminho de instrumentalização e formação do professor
reflexivo, uma vez que possibilita ao docente realizar sua formação continuada por meio
da reflexão e pesquisa sobre suas práticas.
Palavras-chave: Formação continuada. Professor reflexivo. Pesquisa-ação.
Introdução
Ao longo dos anos de atuação na coordenação pedagógica na Educação Básica
percebe-se que a formação continuada desempenha um papel significativo nos
processos de ensino e aprendizagem e desenvolvimento profissional dos docentes.
Autores como Shon (1992) e Tardif (2010) evidenciam a importância da formação
continuada e sua vinculação ao contexto de atuação dos professores.
Os estudos sobre a atuação da coordenação Pedagógica mostram que a principal
atribuição do coordenador pedagógico é o trabalho com formação docente. Observa-se
que não basta a esse profissional o desejo e a iniciativa de se construir práticas de
formação continuada, é preciso pensar nos projetos e espaços dessas formações.
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Conforme demonstram as pesquisas de Tardif (2010), a formação docente tem
provocado discussões como a questão da valorização do espaço da escola enquanto locus de
formação, considerando o docente como produtor de saberes. Tendo em vista essas
abordagens, a investigação busca responder a seguinte questão: De que maneira a adoção de
práticas de formação docente no contexto escolar pode contribuir com a melhoria da práxis
docente ?
A partir dessa problemática, o presente estudo tem como objetivo analisar as possíveis
contribuições dos processos de formação continuada que ocorrem no contexto escolar para a
melhoria da qualidade da práxis pedagógica.
Procedimentos Metodológicos
Para a realização do estudo escolhemos o método de pesquisa-ação, sendo esta “[...]
um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita
associação com uma ação ou com participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.” (THIOLLENT, 1986, p. 14).
Considerando as fases da pesquisa-ação propostas por Thiollent (1986) tivemos a fase
exploratória, seguida da definição do problema e objetivos. Na fase seguinte foi feito estudo
teórico e na sequência realizamos a coleta e análise de dados através da utilização da técnica
de entrevista coletiva e por fim apresentamos a pesquisa-ação como uma possibilidade de
intervenção.
Discussão e Resultados
Para conhecer o que os professores revelam sobre a formação continuada, a análise
dos dados foi feita a partir da Análise de Conteúdo (AC) definida por Bardin (2011, p. 37)
não como um instrumento, mas como “um conjunto de técnicas de análises das
comunicações”.
Além da entrevista semiestruturada realizada com os professores da escola pesquisada,
eles preencheram ficha de identificação, cuja análise demonstra que todas são do sexo
feminino, 87,5% tem entre 41 e 50 anos e 12,5% tem entre 31 e 40 anos. Sobre a experiência
docente, 50% tem entre 11 e 20 anos e 50% tem entre 21 a 30 anos de trabalho no Magistério,
25% possui jornada de 20 horas e 75% tem 40 horas de trabalho. Em relação à formação,
todas as entrevistadas são pedagogas e possuem pós-graduação lato sensu e nenhuma possui
curso de pós-graduação stricto sensu.
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No que se refere à concepção dos professores sobre formação continuada e sua
importância no trabalho que realizam, de modo geral, os docentes consideram como
oportunidade de estudo, sendo necessária ao aprimoramento e a prática pedagógica.
Sobre as formações que participam os docentes destacaram os planejamentos na
escola, encontros no Centro de Treinamento Pedagógico (CETEP), Programa de Formação de
Professores Alfabetizadores (PROFA) e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PACTO), propostos pelo Ministério da Educação (MEC) e implementados pelo Município.
Nota-se nas informações que há diversidade de oportunidades de formação e os principais
espaços são a escola e o CETEP.
Para as professoras os processos de formação que ocorrem no ambiente da escola são
necessários à melhoria da prática pedagógica e algumas consideram que essa formação não
atende a todas as demandas da sala de aula e foi enfatizada necessidade de organizar
momentos de formação com temas que aflige a maioria, como a inclusão escolar e na visão
das entrevistadas é preciso ir além de discussões internas, é importante contar com a
participação de especialistas/pesquisadores da área para acrescentar conhecimentos, orientar a
construção de novas práticas.
É interessante analisar que as colocações dos docentes condizem com as preocupações
de autores como Tardif (2010) e Cunha (2012) os quais valorizam os saberes das práticas,
mas se preocupam com a supervalorização da mesma em detrimento da teoria. As docentes
demonstram que o praticismo não é suficiente para atendimento das situações vivenciadas no
contexto da sala de aula.
Ao falar dos processos de formação mais significativos a prática pedagógica, uma das
docentes ressaltou o fato de que a formação na escola possibilita tratar das questões
específicas da escola. Percebe-se nas colocações que o diferencial da formação que ocorre na
escola é o processo de identificação, o sentimento de pertença nas discussões empreendidas e
as contribuições para o trabalho da instituição.
Analisando as colocações das entrevistadas, nota-se que há valorização da teoria, mas
quando esta é carregada de sentido e esse está estritamente ligado ao exercício da prática. Isso
só ilustra as abordagens das pesquisas de Shon (1992), e Tardif (2010) quando propõe a
reflexão da prática como caminho para a formação docente. Trabalhar a partir da concepção
de professor reflexivo na formação docente significa envolvê-lo em todo o processo, desde o
seu planejamento e proporcionar situações em que os saberes dos práticos sejam valorizados e
eles se percebam também como produtores de conhecimentos. A análise dos depoimentos das
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professoras leva-nos a crer que no contexto da escola a efetivação dessas práticas é mais
significativa para os docentes.
As professoras foram questionadas em relação às dificuldades para participar de
processos formativos e uma das mais citadas é a organização de tempo. Além disso, foi citado
também questões de logística e dificuldades com o uso de recursos tecnológicos em se
tratando de cursos em ambientes virtuais.
Posto isso, os docentes apontaram que sentem mais necessidade de formação
continuada no espaço da escola e de modo geral enfatizaram a demanda de estudos na área de
inclusão escolar e dificuldades de aprendizagem porque consideram situações intensas
vivenciadas nas salas de aula e pouca discussão e estudo sobre os temas. Também foi citada a
necessidade de formação para o ensino de Educação Física e Artes.
Ademais, as professoras apresentaram propostas para processos de formação
continuada no contexto da escola que parecem úteis e viáveis a prática pedagógica. A análise
dos apontamentos mostra que valorizam a organização de tempos e espaços da formação
docente na escola, não sendo suficientes as reuniões pedagógicas, elas apontam a necessidade
de políticas mais consistentes. As professoras demonstram necessidade de conhecimento que
articule teoria e prática e evidenciam na entrevista a necessidade de estudar e nota-se ênfase
em ações onde o conhecimento venha de outros sujeitos, ou seja, especialistas e
pesquisadores.
É interessante as colocações sobre a participação de outros profissionais na formação,
que tenham domínio de saberes, sejam pesquisadores da área em estudo como meio de
contribuição, mas não se pode perder de vista a necessidade de criar na escola uma cultura de
estudo que seja permeada pela participação ativa do docente na busca de soluções para as
situações vivenciadas em seu contexto de sala de aula, de modo que ele se perceba como
produtor de saberes (TARDIF, 2010).
A partir do exposto e levando em conta as abordagens de Zeichner e Diniz-

-

Pereira (2005) consideramos que uma maneira de organizar a formação continuada de modo
que contribua para a melhoria do ensino e da aprendizagem é por meio do uso da pesquisaação, que na visão dos autores consiste em uma pesquisa sistemática feita por profissionais
sobre sua própria prática e traz ganhos como aprendizagens específicas de professores e
alunos, maior confiança dos docentes nas habilidades de ensinar, maior independência dos
professores ao lidarem com situações difíceis na sala de aula, maior segurança e capacidade
de análise das práticas de ensino, maior motivação e entusiasmo em relação ao ensino e
revalidação da importância do seu trabalho.
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Considerações finais
Conforme exposto no decorrer do trabalho, defendemos o espaço da escola como
contexto de formação continuada, a partir de conceitos de pesquisadores como Shon (1992), e
Tardif (2010) que defendem a escola como locus de formação e espaço de desenvolvimento
profissional, porque possibilita, na visão dos autores, a constituição do professor reflexivo.
Além disso, a pesquisa de campo demonstrou que os docentes valorizam as atividades
realizadas na escola e consideram importantes para a sua formação e prática pedagógica.
É importante destacar que as pesquisas apontaram a necessidade de revisão de práticas
de formação continuada no espaço da escola, necessitando as mesmas de revitalização, o que
implica em organização de tempos e atividades que tornem a formação espaço de
aprendizagem que tenha significado e validade para os envolvidos. Nesse sentido, a partir de
enfoque de Zeichner e Diniz-Pereira (2005) propomos a pesquisa-ação como instrumento de
formação continuada no contexto da escola.
Por fim, é importante destacar que o exercício da pesquisa-ação sobre formação
continuada permitiu a construção de saberes sobre aquilo que é o foco principal do trabalho
do coordenador pedagógico, lembrando que as discussões aqui apresentadas é apenas um
olhar entre vários outros que podem ser lançados sobre essa rica e importante temática.
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA O ENSINO RELIGIOSO
Rosângela Ramos Roldan
Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT

Resumo
O presente trabalho é construído tomando como base os dados coletados a partir de uma
pesquisa realizada como trabalho de conclusão de curso que objetiva compreender os
processos de desenvolvimento profissional de professores a partir do 2º Ciclo de
Formação Humana de escolas públicas de Cuiabá – MT e escolas particulares
confessionais para o Ensino Religioso. A pesquisa toma como problemática: como os
professores dos anos iniciais tem lecionado a disciplina de Ensino Religioso tendo em
vista os conhecimentos específicos e quais as implicações que da formação profissional
para garantir a laicidade na prática docente? Nesse trabalho apresentamos os dados
referentes a uma escola municipal de Cuiabá como lócus da investigação, com o intuito
de entender como se desenvolve no cotidiano das aulas esse ensino na instituição. O
estudo, de natureza qualitativa, se desdobra, metodologicamente, nas abordagens da
pesquisa bibliográfica de Bogdan e Biklen (1994), pesquisa de campo com entrevista e a
observação como discorrem Lüdke e André (1986) e também sobre a pesquisa
documental como respaldo para o Ensino Religioso. Assume-se como aporte teórico
Castro (2014); Sena et al. (2007), entre outros. Esses autores tratam dos processos de
desenvolvimento do ser humano de forma integral e das suas aprendizagens,
contribuindo para a análise sobre os vários aspectos possíveis de serem trabalhados na
disciplina do Ensino Religioso, ainda, compreendendo a problemática da formação de
professores. Os resultados permitiram perceber que a escola pesquisada está constituída
apesar de inserir na grade curricular a a disciplina de Ensino Religioso, as aulas
observadas, a entrevista e o plano de aula demonstrou muita fragilidade devido à
ausência de formação específica. Os dados remetem a um (re)pensar sobre a
importância da formação continuada, nos vários níveis, como possibilidades reais de
desenvolvimento profissional para a disciplina de Ensino Religioso.
Palavras-chave: Formação de professores. Profissional docente. Ensino Religioso.
Contextos e apontamentos caracterizadores do lócus da pesquisa
O trabalho aqui socializado insere-se no campo de discussões da formação de
professores para lecionar a disciplina de Ensino Religioso e é construído tomando como
base os dados coletados de uma pesquisa que objetiva compreender os processos de
desenvolvimento profissional de professores do 2º Ciclo de Formação Humana de
escolas públicas de Cuiabá – MT. Partindo do entendimento de que a formação de
professores envolve processos complexos e dinâmicos, além de múltiplos contextos e
que os sujeitos envolvidos nesses processos são seres que refletem e dão sentido ao que
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fazem, a pesquisa toma como problemática: como os professores dos anos iniciais tem
lecionado a disciplina de Ensino Religioso tendo em vista os conhecimentos específicos
e quais as implicações que da formação profissional para garantir a laicidade na prática
docente?
Como objetivo geral este trabalho pretende analisar a necessidade de formação
específica para os professores responsáveis pela ministração das aulas da disciplina de
Ensino Religioso. Neste viés, os objetivos específicos estão pautados em conhecer qual
a proposta governamental para a disciplina de Ensino Religioso por meio dos
documentos, investigar como ocorre na prática docente a aula da referida disciplina e
analisar a importância de uma formação específica para os pedagogos.
Segundo Bogdan e Biklen (1994) a pesquisa qualitativa investiga in lócus, isto é,
parte do espaço natural como recurso direto para a coleta dos dados. Esta ação no
contexto favorece a compreensão do que se estuda. A entrevista, constituída de questões
semiestruturadas, ocupam um ponto central para a coleta de dados, que possibilitou a
caracterização do sujeito a serem pesquisado, bem como investigar mais
especificamente como o professor compreende o Ensino Religioso no espaço
educacional e verificar qual a formação que o profissional responsável por esta
disciplina possui.
Os procedimentos metodológicos nesta pesquisa fundamentam-se na pesquisa
bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo, através de autores que
abordam o nosso objeto de estudo - o Ensino Religioso - e, ainda, da investigação dos
documentos atuais como respaldo para o desenvolvimento desta disciplina nas escolas.
Tendo em vista que o contexto da investigação se constitui em um elemento importante
na compreensão do fenômeno, apresentamos, a seguir, o lócus de pesquisa: uma escola,
situada em um bairro periférico da capital mato-grossense, em sala do 4º ano do Ensino
Fundamental. A instituição possui na sua grade curricular o Ensino Religioso conforme
garante a lei em 22 de julho de 1997, surge a nova redação dada ao artigo 33 da LDB de
1996, pela Lei n.9.475:
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da
formação básica do cidadão e constitui disciplina em horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
§1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição
dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a
habilitação e admissão dos professores.
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§2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.

Sendo assim, a redação dada ao artigo 33 constrói uma definição para o Ensino
Religioso no Brasil, pois apresenta este ensino como disciplina presente na escola
contribuindo na formação cidadã do aluno, garantindo o princípio do respeito à
diversidade cultural e religiosa do Brasil.
A pesquisa de campo também foi constituída de observações diretas em sala de
aula durante três semanas a fim de compreender como ocorrem as aulas de Ensino
Religioso na prática docente. Neste sentido, segundo Lüdke e André (1986), a
observação permite descobrir aspectos diferentes do que está sendo investigado, pois
quando o observador acompanha in loco a apreensão da visão acerca do fenômeno
observado possibilita melhor compreensão e, ainda, significação da realidade. Além
disso, a observação direta permite a coleta de dados para além do que o depoente
delibera ao responder na entrevista.
Além disso, foram feitas três perguntas abertas à professora: 1) O que é a
disciplina de Ensino Religioso nesta escola? O que se trabalha na disciplina de Ensino
Religioso? Qual a formação recebida pelo professor para desenvolver esta disciplina
Neste sentido, com o intuito de delimitar um campo teórico, nossas discussões
estruturam-se a partir de literatura que discute os processos de desenvolvimento
profissional docente para o Ensino Religioso com Castro (2014) e Sena et al. (2007)
concebido como um processo de formação contínua, intimamente ligado à trajetória
formativa e ao percurso dos professores.
Um primeiro aspecto como dado alarmante, logo nas primeiras conversas com a
professora foi a forma como concebe, organiza e desenvolve os planejamentos de aulas
e a formação recebida para lecionar essa a disciplina de Ensino Religioso. A
preocupação em desenvolver uma boa aula tem sido uma preocupação constante. A
professora é graduada em Pedagogia e foi contratada pela rede pública de ensino assim
que se formou, está há cinco anos nesta instituição atuando direto em sala de aula. A
professora não recebeu formação específica que a instrumentalizasse lecionar essa
disciplina. Segundo a professora, disciplina de Ensino Religioso ocorre uma vez por
semana, todas as sextas-feiras dividindo o horário com a disciplina de Artes após o
recreio dos alunos.
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Foi observado que o desenvolvimento da disciplina de Ensino Religioso
aconteceu de acordo com o planejamento da professora, mas sempre relacionada com as
datas comemorativas que estavam programadas no calendário escolar. Na primeira
semana houve a atividade da disciplina de artes em comemoração ao dia das mães, que
demandou mais tempo, pois os alunos precisaram confeccionar uma poesia e pintar o
desenho da atividade proposta. Entretanto, segundo a professora como na disciplina de
ensino religioso o foco é trabalhar os valores do ser humano, na atividade do dia das
mães houve uma integração entre as duas disciplinas.
Outra pesquisa de documentos foi a Matriz Curricular de Referência do ensino
fundamental 1º ao 9º ano do município de Cuiabá de 2010, orienta as seguintes
capacidades que devem ser desenvolvidas para o 4º ano:
1- Construir atitudes fraternas e solidárias na convivência com o outro;
2- Respeitar a si e o outro relacionando de maneira cooperativa com o grupo
em que vive;
3- Compreender que as relações humanas conflituosas existem e precisam ser
superadas no convício com o outro;
4- Compreender o lugar público com patrimônio de todos, cujo zelo é dever
de todos; (CUIABÁ, 2010, p.67).

Desta forma, na segunda semana de observação da aula de Ensino Religioso o
conteúdo trabalhado focou nos valores essenciais para a boa convivência com o outro –
respeito, generosidade, compaixão, carinho e ajuda. Uma aula muito relevante na qual
os alunos puderam refletir sobre a importância de suas atitudes para construção de uma
sociedade melhor.
De acordo com o documento do Fórum Nacional Permanente do Ensino
Religioso – FONAPER (2009), o Ensino Religioso não deve ser entendido como o
ensino de uma religião ou das religiões na escola, mas como mais uma disciplina
regular na escola centrada na antropologia religiosa. Para uma melhor compreensão
desta questão é necessária uma visão panorâmica do processo que o Ensino Religioso
passou no Brasil como resultado das relações Estado – Igreja – Política – Religião.
Portanto, é possível perceber a concepção da abordagem pedagógica do Ensino
Religioso, a partir de seu ensino como uma área de conhecimento do fenômeno
religioso, possuindo este objeto de estudo definido e uma concepção curricular por meio
de eixos temáticos estruturados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que não
infrinjam as concepções de Ensino Religioso laico.
Portanto, a pesquisa realizada demonstrou a complexidade da disciplina de
Ensino Religioso para as escolas públicas laicas. Lecionar esta disciplina requer

ISSN 2177-336X

9258

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

capacitação específica de grande amplitude compreendendo a proposta governamental,
bem apresentada nos documentos oficiais. No trabalho foi possível perceber que embora
haja orientação clara nos documentos quanto ao que é o Ensino Religioso para escolas
laicas, há uma dificuldade de mudar a mentalidade, seja pela força do contexto
sóciocultural vivenciado no Brasil, ou ainda, pela própria educação religiosa pessoal do
professor que impulsionado pelas suas convicções religiosas, sem formação específica
para esta disciplina, desenvolve uma prática proselitista. Os dados aqui apresentados
nos permitem pensar sobre a importância de uma formação para o pedagogo de forma
continuada que aborde as especificidades para a disciplina do Ensino Religioso
desenvolvida no contexto da própria escola, instrumentalizando de modo coerente com
a proposta legal a prática docente em benefício de todos os envolvidos nesse processo.
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A FORMAÇÃO INICIAL E UMA POSSÍVEL AMPLIAÇÃO DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LICENCIANDOS EM QUÍMICA SOBRE
“SER PROFESSOR”
Camila Lima Miranda
Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de
Ciências – Modalidade: Química.
Daisy de Brito Rezende
Universidade de São Paulo, Instituto de Química, Departamento de Química
Fundamental.
Introdução
Neste artigo, relata-se uma investigação das representações de um grupo de licenciandos
em Química quanto a ser professor dessa disciplina, verificando as possíveis diferenças
nessas representações em função de sua seriação. Para isso, foram investigadas as
representações de ingressantes e concluintes na Licenciatura em Química sobre ser
professor dessa disciplina, buscando compreender o papel da Licenciatura na
construção das representações sobre ser professor.
Nessa perspectiva, é importante considerar que os licenciandos estão constantemente
expostos a fatores que podem fazê-los reconstruir suas representações sobre o que é ser
professor. Essas representações são construídas a partir de inúmeras referências, sejam
familiares, através de um parente professor ou um professor de suas memórias
(CUNHA, 1997; QUADROS et al., 2005). No que se refere à influência da
escolarização, as experiências vividas pelo indivíduo como estudante, antes e após o
ingresso na Licenciatura, influenciam na construção de sua concepção sobre o exercício
da atividade docente.
Nesta direção, vislumbrar os significados atribuídos pelos licenciandos à sua futura
profissão docente é relevante, uma vez que essa visão é permeada por suas inúmeras
concepções, que refletem as ideias desses futuros professores acerca dos processos de
ensino e de aprendizagem e expressam sua relação com o conhecimento, além de suas
crenças e poderão se refletir em suas futuras práticas, uma vez que as representações
"servem para agir sobre o mundo e o outro” (JODELET, 2001, p. 28).
Referencial Teórico
A lente teórica utilizada para o desenvolvimento deste estudo foi a Teoria das
Representações Sociais (TRS). A noção de representação social, tal como é aqui
entendida, foi proposta por Serge Moscovici (2001). O ato de representar implica em
conceber sujeito e objeto intrinsecamente conectados, pois sujeitos reconstroem sua
realidade cotidiana na interação com os objetos sociais, os quais são também
modificados nessa interação. Assim, “enquanto agem no mundo, os indivíduos não
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somente mudam o mundo, mas realizam mudanças em si mesmos” (MARKOVÁ, 2006,
p. 239).
Representando-se uma coisa ou uma noção, não produzimos unicamente
nossas próprias ideias e imagens: criamos e transmitimos um produto
progressivamente elaborado em inúmeros lugares, segundo regras variadas.
Dentro destes limites, o fenômeno pode ser denominado representação social
(MOSCOVICI, 2001, p. 63).

Isto significa, ainda, que, embora sempre possamos construir representações sobre os
objetos com os quais interagimos, estas somente poderão ser denominadas como sociais
se forem partilhadas entre os sujeitos através da comunicação. As representações sociais
são abordadas concomitantemente como produto e processo de uma atividade de
apropriação da realidade exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e social
dessa realidade (JODELET, 2001, p. 22) A proposta contida na TRS refere-se ao estudo
de um fenômeno específico e delimitado: as teorias do senso comum, buscando
compreender como se situa o conhecimento mobilizado na comunicação informal.
Metodologia
Empregaram-se, neste estudo, questionários com questões abertas, em que estavam
presentes dois blocos de questões: o primeiro, que permitiu caracterizar o público-alvo,
e um segundo bloco, no qual os estudantes eram solicitados a escrever sobre sua visão
do “ser professor de Química” em um pequeno texto. Para que os dados obtidos pelos
questionários aplicados fossem passíveis de discussão, estes foram tabulados segundo
Bardin (2000). O questionário foi aplicado a 44 ingressantes e 27 concluintes de um
curso de Licenciatura em Química, período noturno, situado na cidade de Santo André
(SP), Brasil.
Resultados e discussão
Na acepção proposta pela TRS, as representações são construídas e reconstruídas a
partir de interações sociais. Em relação ao nosso objeto de estudo - as representações
sobre o que é ser professor de licenciandos em Química – essa construção/reconstrução
também sofre influência do processo de escolarização da graduação, o qual facilita o
acesso a discussões sobre os processos de ensino e aprendizagem sobre a Química,
dentre outros. Embora os sujeitos da pesquisa estejam sob a influência de diversos
fatores, o subgrupo dos ingressantes diferencia-se dos concluintes por um aspecto
especial, o fato de que esse último esteve por mais tempo sob a influência da
Licenciatura. Nessa direção, esses estudantes possivelmente devam ter tido maiores
oportunidades de reconstruir suas representações.
O confronto entre a categorização nos diferentes subgrupos nos auxilia na compreensão
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da influência da Licenciatura. Assim, a partir do discurso dos estudantes foi possível a
criação de três categorias relacionadas à sua visão do “ser professor”, das quais, para os
propósitos deste trabalho, será aprofundada a denominada: visão sobre o ensino,
subdivida em: conteudista e instigante.
Em relação a categoria visão sobre o ensino, a visão sobre o ensino conteudista esteve
muito presente entre os ingressantes: “Passar ao aluno o conhecimento que adquiriu
lidando com o questionamento deles” (Ingressante 8); “Se esforçar ao máximo para
ensinar tudo aos seus alunos” (Ingressante 29). Esse tipo de representação pauta-se na
ideia de que esse processo se resume à transmissão de conteúdos, em seu
aprofundamento e abrangência. O professor é o protagonista do processo de ensino, os
conhecimentos prévios dos alunos não são considerados, uma vez que o professor é o
único a deter o conhecimento que será oportunamente “transmitido” aos seus alunos, o
que pode contribuir para uma mera reprodução do que foi “ensinado”. Por sua vez, as
ideias presentes na subcategoria centrada no aluno estão alicerçadas na construção do
conhecimento, em considerar o conhecimento prévio do aluno e no incentivo ao
aprendizado. Os licenciandos também concebem que o professor de Química deve se
ocupar da modificação da imagem dessa Ciência entre os estudantes, muitas vezes com
o uso do cotidiano para atingir esse objetivo. Nessas representações o aluno ocupa o
lugar de protagonista de seu aprendizado, a construção de seu conhecimento é apoiada
pelo professor, de maneira a formar alunos mais autônomos e críticos. A aprendizagem
é favorecida com a relação com o cotidiano dos estudantes. A fala do Concluinte 63
sintetiza essa ideia: “ajudar ao aluno a construir conhecimento, desenvolvendo-o de
acordo com suas características”.
É interessante observar que, enquanto as representações dos ingressantes sobre o ensino
agrupam-se na subcategoria conteudista (36%), as representações dos concluintes se
aproximam de uma visão de ensino que privilegia o estudante no processo de
aprendizado (centrada no aluno, 47%). O que pode indicar que as práticas sociais
relacionadas à Licenciatura tenham contribuído para essa ampliação da compreensão
sobre a docência.
Considerações
O diagnóstico deste estudo entre licenciandos em Química vai ao encontro do já
relatado na literatura. Trabalhos sobre diferentes Licenciaturas (NETO; QUEIROZ;
ZANON, 2009; GUIMARÃES; RODRIGUES; PIFFER, 2011) apresentam resultados
semelhantes aos da presente investigação, mostrando, também, que as concepções dos
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alunos ingressantes quanto à profissão docente são bastante ingênuas e que podem se
modificar ao longo do curso.
Estes resultados podem ser compreendidos admitindo-se que as representações dos
ingressantes se alicercem em suas em suas respectivas trajetórias de vida, pois
depreendendo-se que reflitam, principalmente, o padrão de aulas ainda majoritário no
país, pode-se compreender o predomínio, entre esses sujeitos - oriundos de realidades
ímpares -, da visão de ensino que denominamos como conteudista. Este resultado
sugere que, a despeito dos inúmeros trabalhos demonstrando a importância de se
transformarem as práticas de ensino em sala de aula no Brasil, elas não tenham ainda se
modificado extensivamente.
Na comparação entre essas representações, percebe-se que, com a progressão nos anos
escolares, foi possível aos estudantes ampliarem sua percepção, o que indica que o
curso de formação inicial teve certo impacto na reconstrução dessas representações. No
que concerne às visão sobre o ensino, percebe-se, que estes processos, nas
representações dos concluintes, já não se centralizam no professor; além disso, por ser
este um professor de Química, percebe-se, ainda, a ampliação das representações, ao
agregarem os discursos e conteúdos relacionados ao ensino da Química (particularmente
o uso do cotidiano, o entendimento de fenômenos), abordados durante a graduação.
Esses sujeitos também manifestam interesse em modificar a imagem desta Ciência, a
qual, infelizmente é recorrentemente associada a destruição, drogas e bombas. Essa
imagem social é tão forte que há mais de vinte e cinco anos atrás, Renato Russo (1987),
na Legião Urbana, já cantava E eu odeio Química, na música intitulada Química. Para
Silveira e Kiouranis (2008), a construção do conhecimento químico, na relação escolar,
deve ser conduzida de maneira que a imagem pobre e caricatural (p. 29) da Química
seja, cada vez mais, suprimida entre os estudantes.
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RESUMO
Neste artigo, relata-se uma investigação das representações de um grupo de licenciandos
em Química quanto a ser professor dessa disciplina, verificando as possíveis diferenças
nessas representações em função de sua seriação. Para isso, foram investigadas as
representações de ingressantes e concluintes na Licenciatura em Química sobre ser
professor dessa disciplina, buscando compreender o papel da Licenciatura na
construção das representações sobre ser professor. Na acepção proposta pela Teoria
das representações sociais, as representações são construídas e reconstruídas a partir de
interações sociais. Em relação ao nosso objeto de estudo - as representações sobre o que
é ser professor de licenciandos em Química – essa construção/reconstrução também
sofre influência do processo de escolarização da graduação, o qual facilita o acesso a
discussões sobre os processos de ensino e aprendizagem sobre a Química, dentre outros.
Assim, na comparação entre essas representações, percebe-se que, com a progressão nos
anos escolares, foi possível aos estudantes ampliarem sua percepção, o que indica que o
curso de formação inicial teve certo impacto na reconstrução dessas representações. No
que concerne às visão sobre o ensino, percebe-se, que estes processos, nas
representações dos concluintes, já não se centralizam no professor; além disso, por ser
este um professor de Química, percebe-se, ainda, a ampliação das representações, ao
agregarem os discursos e conteúdos relacionados ao ensino da Química (particularmente
o uso do cotidiano, o entendimento de fenômenos), abordados durante a graduação.
Esses sujeitos também manifestam interesse em modificar a imagem desta Ciência, a
qual, infelizmente é recorrentemente associada a destruição, drogas e bombas. O que
pode indicar que as práticas sociais relacionadas à Licenciatura tenham contribuído para
essa ampliação da compreensão sobre a docência.
Palavras-chave: Licenciatura, Química, Representação social
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A IMPORTÂNCIA DA ACESSIBILIDADE À ESCOLA, UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Renata Amanda Santos Lustoza, Professora de Educação Física da Rede Estadual de
Pernambuco, Brasil
Eduardo Jorge Souza da Silva (orientador), Professor Ms. da Universidade Federal
Rural de Pernambuco, Brasil
Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre um Projeto de Intervenção
desenvolvido na Escola Estadual Murilo Braga nos meses de Junho e Agosto de 2015
com alunos do 9° Ano do Ensino Fundamental. Este trabalho foi o produto final do
Curso de Aperfeiçoamento em Acessibilidade na Educação Física Escola, oferecido
pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e teve como objetivo sensibilizar os
alunos sobre a importância das estruturas da escola que podem permitir, impedir ou
negar a acessibilidade dentro e fora do ambiente escolar despertando a importância de
termos um bairro e uma escola mais acessível. Foi possibilitado a eles vivenciar e
desenvolver um olhar mais crítico no que diz respeito a acessibilidade a este ambiente,
pois a inclusão traz mudanças tanto nos espaços, nos pensamentos das pessoas que não
são deficientes quanto na vida de quem tem alguma necessidade especial. Os alunos
foram levados a conhecer os ambientes da escola procurando identificar se estes
estavam dentro de um padrão de acessibilidade. Participaram de oficinas práticas com
atividades que simularam as deficiências visual e física. Em seguida, produziram
relatórios e cartazes sobre as vivências realizadas e finalizaram com apresentação oral
desse produto. Foi perceptível o salto de qualidade na organização do pensamento dos
alunos, eles tiveram a possibilidade de vivenciar e desenvolver um olhar mais crítico no
que diz respeito a acessibilidade ao ambiente escolar. Puderam identificar obstáculos
arquitetônicos, na escola e no seu entorno. Dessa forma desenvolvendo-se como
cidadãos mais conscientes para buscar uma sociedade mais justa e igualitária.
Palavras-chave: Ambiente Escolar; Obstáculos Arquitetônicos; Acessibilidade.
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INTRODUÇÃO
A inclusão de deficientes na educação regular é constada na LDBEN 4.024/ 61,
no Art. 2° a qual diz que todos têm direito a educação. Desta forma pessoas com
necessidades especiais não deveriam estar vetadas ao processo educativo regular.
Porém, no Art. 88. há uma condicional, ou seja, apenas “se houver” possibilidade devese inserir um deficiente na rede regular de ensino, para que ele seja incluso na sociedade
(BRASIL, 1961).
A proteção dos direitos de um cidadão à educação independe de vários fatores,
mas torna-se um desafio, pois na realidade, nem todos tem acesso a mesma. Para a
resolução deste e de outros problemas, o governo vem promovendo programas
educacionais a fim de priorizar o ensino de qualidade que é de extrema importância na
formação de um cidadão crítico, participo na sociedade, digno e respeitoso (ROJO,
2000).
Contudo, não adianta ter programas do governo, obrigatoriedade de incluir as
pessoas com deficiência, se não há meios para que eles cheguem a escola. Calçadas
desniveladas, ruas sem calçamentos, entulhos colocados em locais inapropriados, são
exemplos simples, mas que podem causar enormes dificuldades para se chegar a escola.
Fatores como acesso, engenharia, estrutura tem norteado debates no que diz
respeito ao espaço escolar relacionados a inclusão, pois as escolas não tem preparação
para receber alunos com necessidades especiais (CIDADE & FREITAS, 2002).
A inclusão traz mudanças tanto nos espaços, nos pensamentos das pessoas que
não são deficientes quanto na vida de quem tem alguma necessidade especial. Para que
as diferenças sejam aceitas pela comunidade,e que se tornem mais humanos (CIDADE
& FREITAS, 1997).
É necessário analisar se a estrutura da escola favorece a inclusão de alunos com
necessidades especiais e se a comunidade escolar está disposta a trabalhar com alunos
especiais. Pois para existir integração é preciso, primeiramente, priorizar a inclusão
social e depois inclusão escolar (MACIEL, 2000).
Segundo Manzini, o decreto 5.296, de 2 de Dezembro de 2004, traz a seguinte
definição de acessibilidade:
[...] condição para utilização, com segurança, total ao assistiva, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
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comunicação e informação, por pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. (MANZINI, 2004, p.282)
As escolas deveriam ser adequadas às necessidades de todos os indivíduos, contudo,
como é minoria os alunos que necessitam dessas adaptações, esse problema persiste. Essas
adequações vem ao encontro da acessibilidade. Machado (2007) diz que a acessibilidade é um
direito garantido por lei para que crianças, jovens e adultos com deficiência tenha a
possibilidade de acessar os ambientes da sua escola e realizar as atividades escolares com
segurança, conforto e independência sendo respeitada suas capacidades e limitações.
Nesse sentido, as instituições educacionais podem e devem contribuir para essas
mudanças pois quem convive com as diferenças desde cedo torna-se um cidadão melhor
integrado e consciente.

PROBLEMATICA
Por não haver pessoas com qualquer tipo de deficiências (física, auditiva, visual ou
intelectual) e por falta adequação dos espaço da escola, os demais estudantes não teriam

nenhum interesse sobre a temática da acessibilidade.
OBJETIVOS
Sensibilizar os alunos dos 9° anos sobre a importância das estruturas que dentro da
escola podem permitir ou negar, impedir, a acessibilidade dentro e fora do ambiente escolar.
Descrever e conceituar a funcionalidade e os limites das estruturas que permitem o
acesso aos diferentes espaços, âmbitos e formas de conhecimento oferecidos ou não dentro e
fora da escola;
Analisar como a acessibilidade estrutural, comunicacional e atitudinal, são
disponibilizadas ou não na escola;
Produzir e apresentar à comunidade escolar diferentes formas de registro das
aprendizagens, constatando a realidade, em seus limites e possibilidades.
METODOLOGIA

Inicialmente foi apresentado aos alunos vídeos, slides, jornal e revistas com
matérias sobre o tema abordado, em seguida houve discussões acerca do que foi visto e
eles foram levados a conhecer os ambientes da escola procurando identificar se a escola
estava dentro de um padrão de acessibilidade, de acordo com o que foi visto e sala de
aula.
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Num segundo momento, os alunos foram levados a conhecer os ambientes da
escola por outro ângulo. Eles passaram pelas dependências da escola e fizeram aulas
simulando alguns tipo de deficiência (visual e física) para que eles sentissem um pouco
das dificuldades que as pessoas com esses tipos de limitações passam, e para que
pudessem identificar se a escola está ou não dentro de um padrão de acessibilidade.
Posteriormente, foi solicitado aos alunos que durante seu trajeto de casa a escola e viceversa eles observassem e registrassem possíveis problemas que pudessem existir de
acessibilidade para se chegar ou sair da escola.
A partir do que foi dito sobre acessibilidade, das dinâmicas realizadas e
observações feitas, os alunos produziram relatórios, analisaram o nível de dificuldade
encontrada, criaram gráficos sobre essas análises e apresentarão os resultados, tentando
dar possíveis soluções a elas.
Os relatórios produzidos pelos alunos, foram apresentados em forma de cartaz e
apresentações de textos para toda a comunidade escolar.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Em uma ação interdisciplinar, envolvendo as áreas de Conhecimento do Ensino
Linguagem (Educação Física e Língua Portuguesa), Matemática e Ciências Naturais (Biologia),
aconteceu na Escola Murilo Braga o Projeto Acessibilidade na Prática - reconhecendo as
dificuldades na escola, abrindo caminho para a cidadania.
O projeto teve início nas aulas de Educação Física, onde foi apresentado ao alunos
slides e textos (jornais e revistas) acerca do tema acessibilidade na primeira semana de Agosto
2015. Na ocasião os alunos puderam falar sobre o que eles entendia sobre o tema, se tinham
algum caso em família ou conhecidos e suas expectativas a respeito do projeto.

Na segunda semana, houve oficinas praticas com atividades em cada área
específica, abarcando assuntos em contexto escolar. As atividades foram realizadas na
seguinte seqüência:
10 e 11/08/2015 - Aulas práticas com atividades para simulação de deficiente
visual (cego e guia) e físico (voleibol sentado);
13 e 14/08/2015 - Alunos previamente selecionados (três por turma) , passaram
o dia com venda nos olhos, protetores auditivos e cadeira de rodas.
Após as vivências das atividades práticas, a professora de Ciências solicitou que os
alunos respondessem o seguinte questionário:
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1. De acordo com as atividades vivenciadas, apontem de 1 a 5 o nível de dificuldade,
onde:
1 - Nenhuma Dificuldade
2 - Pouca Dificuldade
3 - Dificuldade Moderada
4 - Muita Dificuldade
5 - Não conseguiu realizar a atividade
Def. Visual

Def. Físico

Def. Auditivo

A) Ir ao bebedouro beber água
B)

Ir ao banheiro

C)

Ir ao refeitório

D) Entrar na sala de aula
E)

Respeito dos colegas/ajuda

F)

Assistir a aula

2. O que poderia ser melhorado para que todas essas atividades fossem realizadas com
sucesso?
Essas perguntas serviram como base para que ela, na disciplina de Ciências, pudesse
abordar as deficiências do ponto de vista biológico com o assuntos: os sentidos; e na disciplina
de Matemática atingisse o conteúdo de construção e interpretação de gráficos. Para a professora
de Língua Portuguesa tanto as aulas práticas como as questões acima, serviram para que ela
trabalhasse a redação com a produção de relatórios das observações e experiências vividas.
Essas ações aconteceram na segunda e terceira semana de Agosto.
Na última semana do mês, os alunos produziram cartazes a partir das aulas práticas, dos
relatórios feitos e dos gráficos criados com base nas respostas ao questionário, bem como os
apresentaram para toda a turma.
Diariamente ao termino das atividades realizadas a equipe avaliava os resultados
alcançados pelo projeto de intervenção e foi gratificante perceber a influência que este exerceu
sobre os alunos. Eles comentavam a prática, se disponibilizaram a conseguir as cadeiras de
rodas, fizeram questão de participar como deficiente. Pudemos, verdadeiramente ver um
trabalho interdisciplinar acontecer.
Acredito que todos os objetivos propostos foram contemplados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considero que a partir do projeto desenvolvido os alunos terão a possibilidade
de vivenciar e desenvolver um olhar mais crítico no que diz respeito a acessibilidade ao
ambiente escolar. Eles poderão ser capazes de identificar obstáculos arquitetônicos, na
escola e no seu entorno, para pessoas com algum tipo de deficiência.
Dessa forma desenvolvendo-se como cidadãos mais conscientes para buscar uma
sociedade mais justa e igualitária.
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A IMPORTÂNCIA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA COMO
ESPAÇO DE REFLEXÃO E TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL
Danyela Martins Medeiros – Universidade de Brasília.
danyelamedeiros@yahoo.com.br
Resumo:
Este projeto analisa como pode se dá a formação continuada dos professores das escolas
públicas do Distrito Federal, na Coordenação Pedagógica apontando-se para possíveis
modificações das práticas realizadas em sala de aula. Diferente da organização da
maioria dos estados da federação o Distrito Federal tem o espaço-tempo destinado à
Coordenação Pedagógica. Este espaço foi uma conquista dos professores com a Lei da
Gestão Democrática Lei Nº 957/1995 que modificou a jornada dos professores. Desde
1996, o professor passou a ter 15 horas por semana exclusivos para o planejamento e
estudo para uma atualização profissional. Realizamos, então, uma pesquisa documental
legislação distrital – Lei 957 de 22 de novembro de 1995 que trata sobre a implantação
da jornada de trabalho dos professores de 4 para 5 horas diárias e suas relações com a
formação continuada realizada na escola. Também da Portaria nº 284 de 31 de
dezembro de 2014 que fala sobre a distribuição e organização de carga horária dos
professores da SEEDF. Sobre a formação continuada a nível nacional citamos a Lei. 12
796/2013 que altera a Lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação. Tivemos como
principais referencias os estudos de Monteiro (2015), Gatti (2013), Nóvoa (2013) e
Junior (ano). As mudanças na carga horária das escolas públicas no Distrito Federal
podem trazer a possibilidade do empenho de um tempo maior para a realização dos
planejamentos das aulas dos professores; o fortalecimento do trabalho coletivo;
favorecendo também o acompanhamento das tendências e avanços tecnológicos das
novas gerações visando alcançar os objetivos de aprendizagem e tornar suas aulas mais
interessantes e produtivas como processo de desenvolvimento profissional.

Palavras-chave: formação continuada, coordenação pedagógica, profissionalização.

Introdução
A formação docente precisa associar teoria e prática. Não basta saber apenas
sobre o objeto da aprendizagem. É necessário ao professor mergulhar nos saberes
didáticos e metodológicos e sobre a avaliação adequada, enxergando o aprendente como
um todo, considerando os fatores psicológicos, sociológicos e culturais. Sobre tais
questões nos ensina Monteiro (2015):
Embora a formação docente seja, por vezes, criticada por ser
demasiado teórica, a verdade é que ela nunca é suficientemente
teórica. “ O que é necessário é a interação permanente da teoria e da
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prática”. Se uma professora ou um professor não tem uma adequada
base teórica para fundamentar uma abordagem profissional da arte
docente, não pode haver justificação para exigir ser olhado como
profissional. (p. 148)

A escola deve ser o centro da formação assim como nos ensina Junior (2013 ):
Os chamados saberes profissionais emergem do contexto de trabalho e são construídos
na ação reflexiva, por isso as escolas devem ser consideradas, simultaneamente, lugares
de produção de práticas e de produção de conhecimentos sobre essas práticas.

A reflexão das práticas ganha um espaço-tempo para serem explorados. Além
das outras providências para garantir a qualidade das aulas dadas a Coordenação
Pedagógica leva ao pensamento dos professores sempre como intervir para que as
aprendizagens se concretizem em todo o coletivo da escola. A Formação continuada
tem como um dos focos a escola e com seus próprios professores, onde o coletivo ganha
força e ressignifica as práticas pedagógicas. Sobre isso nos ensina Nóvoa (2011):
A complexidade do trabalho escolar exige o desenvolvimento de
equipes pedagógicas; a competência coletiva é mais do que o
somatório das competências individuais. Falo da necessidade de um
tecido profissional enriquecido, da necessidade de integrar na cultura
docente um conjunto de modos coletivos de produção e de regulação
do trabalho... a ideia da escola como o lugar da formação dos
professores, como análise partilhada das práticas.

Esta partilha das práticas e trocas de experiências entre professores mais antigos
com os recém-chegados faz parte da construção da identidade da Escola. O professor
mais experiente aprende e ensina com o professor recém-chegado e vice-versa. Estas
trocas têm espaço privilegiado com a exclusividade de horas dedicadas à Coordenação
coletiva.
Sobre as interferências do envolvimento coletivo entre docentes e as mudanças
ocorridas historicamente nas relações profissionais Nóvoa descreve:
Em meados do século XIX, não havia programas de formação de
professores e os professores aprendiam o seu ofício nas escolas, junto
a um professor mais experiente, em uma lógica de mestre e aprendiz.
Entre finais do século XIX e meados do século XX, a formação de
professores adquiriu um estatuto próprio e passou a ser realizada em
escolas normais, prevalecendo uma lógica de preparação teórica e
pedagógica em articulação com escolas de aplicação nas quais se
realizavam os estágios. A partir das últimas décadas do século XX, a
formação de professores vai adquirindo progressivamente um estatuto
superior (e universitário), autonomizando-se da profissão, ainda que se
verifiquem iniciativas no sentido de construir lógicas de cooperação
com as escolas e com professores. (2013, p.205)
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Ao priorizar a formação continuada no locus da unidade escolar há um
fortalecimento entre teoria-prática, ação-reflexão-ação dentro do que propõe o Projeto
Político – Pedagógico de cada Escola. Constitui-se assim um grupo mais envolvido com
as situações de todo corpo discente e não apenas com a sua turma. A visão coletiva
ganha uma proporção maior do que a individualista.
Diante desse cenário buscamos levantar na realidade do Distrito federal as
possibilidades para a formação continuada a partir da análise dos instrumentos legais
recentes que têm fundamentado a coordenação pedagógica neste sistema de ensino.
Realizamos, então, um levantamento documental da legislação de base para a Secretaria
de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

Apontamentos da coordenação pedagógica na SEEDF: perspectivas para a
formação continuada
Analisando a lei 12796/2013 em seu artigo 62, parágrafo único, que altera a
LDB (Lei 9394/96), percebemos a relevância e inclusão da formação continuada na
formação profissional docente e a possibilidade dessa formação acontecer na própria
escola, tal lei indica:
Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se
refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de
educação básica e superior, incluindo cursos de educação
profissional, cursos superiores de graduação plena ou
tecnológicos e de pós-graduação.
Na Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEEDF, diferentemente da
organização da maioria dos estados da federação, o professor dos anos iniciais tem sua
carga horária distribuída em 25 horas semanais de regência, - atuando em apenas uma
classe - e 15 horas dedicadas ao planejamento de atividades e formação continuada.
Segundo a Portaria nº 284 de fevereiro de 2015, da SEEDF, dentro destas 15
horas dedicadas ao planejamento das aulas, às quartas-feiras as coordenações devem ser
coletivas com o fim de serem um
espaço-tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino
e de aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade
planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a
fim de dar suporte ao Projeto Político Pedagógico – PPP.( SEEDF,
2015)
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Com a disponibilidade de um espaço-tempo nas escolas dedicado a Formação
Continuada Nesse contexto, a escola tem autonomia para a organização das
Coordenações Pedagógicas dentro de seu Projeto Político Pedagógico e que o
aproveitamento pelos professores deste espaço, produz resultados distintos.
Perceb-se que essa mudança na carga horária das escolas públicas no Distrito
Federal, desde 1996, e com a Lei Distrital nº 957/2005, trouxe a possibilidade do
empenho de um tempo maior para a realização dos planejamentos das aulas e também
um espaço para a formação continuada dos professores.
As escolas da Rede Pública do DF, portanto, tem a garantia dada pela Secretaria
de Educação, em forma de lei, de manterem um espaço único que podem analisar,
planejar, reorientar e avaliar coletivamente as práticas ocorridas na escola, focalizando
um grupo escolar específico e durante determinado período letivo.
Além da coordenação feita na Escola, vale ressaltar que a Secretaria de Estado
de Educação mantém a EAPE - Centro de Aperfeiçoamento Profissional dos
Profissionais de Educação, instituição que oferece cursos semestrais aos docentes da
Rede nos quais o professor pode se organizar para participar sem prejuízo de sua carga
de horária de trabalho na escola articulando-o os conhecimentos construindo nos cursos
escolhidos.
Considerações Finais
Percebe-se que o aspecto legal se coaduna com princípios dos estudos da
formação docente mas especificamente a formação continuada no espaço de traalho da
escola. A garantia de um espaço-tempo para coordenar e trocar experiências ricas entre
os pares é situação ímpar que deve ser valorizada pelos professores da Rede pública do
DF. Contudo, seria necessária uma sistematização deste espaço pela SEEDF podendo
assim dar elementos para que toda a comunidade escolar hajam com autonomia na
formatação das coordenações coletivas, o que pode contribuir para uma escola mais
articulada, que discute suas práticas, reavalia e reorienta suas ações e como
consequência a qualidade do trabalho pedagógico. Em contrapartida, se este espaço for
utilizado apenas para reuniões meramente administrativas perde-se uma grande
oportunidade de realmente consolidar e qualificar as práticas pedagógicas.
Em suma, partindo da análise da legislação distrital percebemos algumas
possibilidades pertinentes para a formação continuada no espaço escolar tais como: a
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possibilidade do empenho de um tempo maior para a realização dos planejamentos das
aulas e também um espaço para a formação continuada dos professores assim como o
fortalecimento do trabalho coletivo. Além vislumbrar o acompanhamento das
tendências e avanços tecnológicos das novas gerações visando alcançar os objetivos de
aprendizagem e tornar suas aulas mais interessantes e produtivas como processo de
desenvolvimento profissional.
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XVIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino
Didática e prática de ensino no contexto político contemporâneo:
cenas da educação pública
Cuiabá-MT, 23 a 26 de agosto de 2016

A IMPORTÂNCIA DA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elci Nilma Bastos Freitas – SEMECSGC/UEFS
Márcia Suely de Oliveira Araújo – UEFS
Dagmar Ribeiro Duarte - UEFS
Resumo: Temos ciência de que a complexidade da sala de aula demanda do professor,
além do seu protagonismo, diversas habilidades para que a sua identidade profissional
possa se construir em bases sólidas. Acreditamos que a Didática propicia alguns
elementos importantes para a formação do professor da educação superior, visto que a
prática de ensino, no contexto contemporâneo, requer conhecimentos para além do
campo específico e da experiência do profissional docente. Este trabalho é oriundo de
uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujo lócus empírico é o Programa de PósGraduação stricto sensu – Mestrado Acadêmico de Saúde Coletiva de uma universidade
pública baiana. O objetivo deste estudo foi compreender a contribuição da Didática na
formação de professores da educação superior na área de Saúde Coletiva. Nessa
investigação, entrevistamos doze colaboradores no segundo semestre de 2015.
Entendemos que as dificuldades elencadas pelos mestrandos quanto à pouca carga
horária da disciplina Didática impacta negativamente em suas formações como docentes
ou futuros docentes da educação superior. O estudo fundamentou-se em autores como
Cunha (2004), Ribeiro (2009), Estrela (2001), Pimenta (2012), Vasconcelos (2000),
Pimenta e Anastasiou (2010), Tardif (2006), Cunha, Brito e Cicillini (2006), dentre
outros. Os resultados indicam que a Didática contribui, dentre outras questões, para
ampliar a visão do processo ensino-aprendizagem; nortear a prática de ensino e articular
o conhecimento teórico com a experiência em sala de aula; obter estratégias de ensino
para uma aprendizagem significativa dos estudantes da graduação e, por fim, ratificar o
desejo em atuar na docência universitária. Entretanto, embora a Didática apareça como
um componente importante e necessário ainda está conectado com a visão da
instrumentalização técnica dos referidos mestrandos, o que nos leva a refletir que a
Didática necessita de um debate mais ampliado dentro das universidades, buscando uma
perspectiva emancipadora da educação.
Palavras-chave: Formação Docente. Educação Superior. Didática.
Problemática da Pesquisa:
No contexto da sociedade contemporânea, espera-se que o professor seja um
profissional autônomo, protagonista, criativo, dotado de consciência crítica,
cooperativo, preparado para lidar com os conhecimentos e promotor de mudanças em
seus estudantes (ESTRELA, 2001). Esta demanda é ainda maior, quando se trata do
ambiente da educação superior.
Em contrapartida a este desejado cenário, Cunha, Brito e Cicillini (2006)
afirmam que a formação pedagógica para o professor da educação superior é quase
inexistente e isto recai na grande dificuldade de o docente enfrentar os desafios de sua
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profissão. Assim, evidenciamos que o professor da atualidade precisa alargar seu
repertório de conhecimentos, visto que ter o título acadêmico apenas não garante uma
atuação qualificada em sala de aula.
Nessa perspectiva, observamos que a Pós-Graduação stricto sensu deveria ser
lócus privilegiado para a formação inicial do professor universitário. No entanto, este
local tem priorizado a formação específica e em pesquisa, o que nos incita indagarmos
acerca dessa formação do docente universitário e de que modo a Didática contribui com
esta formação.
Temos notado que, na atualidade, a Didática tem sido bastante questionada
dentro das instituições da educação superior, visto que há uma discussão que trata tal
componente como um conhecimento menor e de pouca ou nenhuma relevância para a
formação de professores.
Contraditoriamente a essa ideia, salientamos que a Didática é um campo de
conhecimento que estuda o fenômeno do ensino e, consequentemente, o processo de
aprendizagem dos estudantes. Isto implica afirmar que esse componente curricular traz
em seu bojo reflexões imprescindíveis para a prática docente – objetivo precípuo do
trabalho do professor: o processo de ensino-aprendizagem.
Com efeito, Pimenta (2012) assevera que a Didática estuda o fenômeno do
ensino “[...] Sua ressignificação aponta para um balanço do ensino como prática social,
das pesquisas e das transformações que têm provocado na prática social de ensinar” (p.
178).
Nesse sentido, consideramos necessário avultar nossos conhecimentos sobre os
saberes da Didática, uma vez que esse componente curricular tem sido mencionado
como importante e necessário para a formação docente de estudantes de um mestrado da
área de Saúde Coletiva, em uma universidade pública da Bahia, realizada no período de
2015, cujo objetivo foi o de compreender a contribuição da Didática na formação de
professores/ futuros professores da Educação Superior, na área de Saúde Coletiva e,
também, almejamos refletir sobre a formação docente no âmbito da Pós-Graduação
stricto sensu – o caso do mestrado pesquisado e desvelar os saberes da Didática
atribuídos por estudantes de um mestrado da área de Saúde Coletiva.
Metodologia:
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A pesquisa que deu origem a esse texto foi do tipo qualitativa, descritiva
(MINAYO, 2006) e o lócus dessa investigação foi o curso de Mestrado Acadêmico em
Saúde Coletiva de uma universidade pública da Bahia e do universo de 15 estudantes
que estavam cursando a disciplina Estágio Docência, 12 participaram dessa pesquisa,
através de entrevistas semiestruturadas (MINAYO, 2006). E para tratar os dados
produzidos, recorremos à análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Salientamos ainda que
utilizamos nomes fictícios para registrar os depoimentos de nossos colaboradores.
Discussão:
Uma das questões mais relevantes apontadas em nossa pesquisa diz respeito aos
saberes necessários para a docência universitária (TARDIF, 2006). Nesse quesito,
observamos que o professor que se preocupa com o processo de ensino-aprendizagem é
aquele que além de ter o conhecimento do seu campo específico, precisa de ter
conhecimentos didáticos, políticos e estar disposto a aprender com o outro (professor
experiente e estudantes da graduação), valorizando a prática de ensino e a consequente
aprendizagem de estudantes.
Nessa perspectiva, ratificamos a importância de uma formação docente
universitária que equilibre tanto os aspectos específicos da área que o professor atua/vai
atuar quanto os aspectos didático-pedagógicos. Entendemos que os saberes próprios da
área irão proporcionar o conhecimento necessário para a aprendizagem dos estudantes
da graduação, contudo, esses didático-pedagógicos, corroborando com o pensamento de
Vasconcelos (2000), propiciarão o comprometimento do professor com as questões
relativas ao ensino e a educação. Um depoimento que exprime essa ideia é o do
colaborador Lucas: “A Didática [...] é uma disciplina que vai te proporcionar mesmo
um contato com a ideia do ensino; [...] até se sentir pertencente à ideia de ser
professor, futuro professor, futuro docente”.
No nosso entendimento, a Didática é um componente essencial para a reflexão, a
epistemologia da prática (PIMENTA e ANASTASIOU, 2010) e o compromisso
consequente com a aprendizagem dos graduandos. Nesse sentido, a Didática tem uma
contribuição fundante na formação do docente universitário (CUNHA; 2004 e
RIBEIRO; 2009).
Apesar de uma visão ainda marcada pelos fundamentos da instrumentalização
técnica, observamos a tentativa de uma compreensão da Didática como um
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conhecimento que propicia a reflexão-ação na prática docente nas explanações dos
seguintes mestrandos: “A disciplina Didática em Saúde mesmo abriu os horizontes, no
sentido de você trabalhar com o ensinar, o aprender, trabalhar com as teorias
educacionais” (TEREZINHA); “[...] A disciplina foi pensada para nós, enquanto
formação para ser professor, enquanto mestrado acadêmico” (EMÍLIA); “[...] a
disciplina Didática em Saúde a que mais tentou contemplar essa habilidade de ser
docente” (ATHOS) e “[...] a disciplina de Didática nos possibilitou repensarmos,
refletirmos e até lançarmos mão de estratégias, de como seria a melhor maneira de se
relacionar com o aluno” (LICA).
Resultados:
Os resultados apontados por nossos colaboradores indicam que, dentre outros
elementos, a Didática contribui para a formação da docência universitária à medida que
alarga os saberes acerca do processo de ensino-aprendizagem; guia a prática de ensino,
articulando a teoria apreendida com a vivência da sala de aula; propicia a aquisição de
estratégias de ensino em benefício da aprendizagem significativa dos graduandos; e,
finalmente, fomenta o desejo de ser docente universitário. Entretanto, os depoimentos
de nossos colaboradores ainda estão bastante associados à instrumentalização técnica,
por isso acreditamos que o debate sobre o papel da Didática deve ser ampliado dentro
dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu.
Considerações Finais:
A formação do professor universitário requer além dos saberes específicos da
sua área, saberes pedagógicos que embasam o campo da Didática, na perspectiva de
promover a reflexão-ação durante a prática de ensino no contexto da sala de aula. Neste
estudo, verificamos que os mestrandos de Saúde Coletiva consideram a Didática como
um importante componente formador da docência nesse nível de ensino.
Temos ciência dos limites de nossa pesquisa, pois o debate empreendido não se
esgota neste tempo e espaço, mas possivelmente colabora com a ampliação dos
conhecimentos no campo da Formação Docente e da Didática, como também pode
suscitar novas indagações e novas discussões.
Referências
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São
Paulo: Edições 70, 2011.

ISSN 2177-336X

9279

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira
XVIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino
Didática e prática de ensino no contexto político contemporâneo:
cenas da educação pública
Cuiabá-MT, 23 a 26 de agosto de 2016

CUNHA, A. M. de O.; BRITO, T. T. R.; CICILLINI, G. A. Dormi aluno (a) acordei
professor: interfaces da formação para o exercício do ensino superior. In: SILVA, João
dos Reis; OLIVEIRA, João Ferreira de; MANCEBO, Deise (Orgs.). Reforma
universitária: dimensões e perspectivas. São Paulo: Alínea e Átomo, 2006. v. 1, p.
146-161.
CUNHA, M. I. Diferentes olhares sobre as práticas pedagógicas no ensino superior: a
docência e sua formação. In: Educação. Ano XXVII, nº 3(54). Porto Alegre, Set./Dez.,
2004, p. 525 – 536.
ESTRELA, M. T. Realidades e perspectivas da formação contínua de professores. In:
Revista de Educação, vol. XIV, nº 1, 2001, pp. 27- 48.
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9.
ed. revista e aprimorada. São Paulo: Hucitec, 2006.
PIMENTA, S. G. e ANASTASIOU, L. das G. C. Docência no ensino superior. 4. ed.
São Paulo: Cortez, 2010.
PIMENTA, S. G. O Estágio na Formação de Professores – Unidade Teoria e
Prática?. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
RIBEIRO, M. L. O mestrado em Saúde Coletiva e a formação de docentes
universitários. In: VIII Colóquio do Museu Pedagógico. Vitória da Conquista: UESB,
09 a 11/09, 2009. ISSN: 2175-5493
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 6. ed. Petrópolis/RJ: Vozes,
2006.
VASCONCELOS, M. L. M. C. A Formação de Professor do Ensino Superior. 2ª
Edição Atualizada; Editora Pioneira; São Paulo, 2000.

ISSN 2177-336X

9280

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

A INSERÇÃO DO PROFESSOR INICIANTE NO CONTEXTO ESCOLAR POR
MEDIAÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
Daniella Cristini Fernandes da Silvai
Orientadora: Milka Helena Carrilho Slavezii
Coautor: Rosimeire Farinelliiii
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade Universitária de Paranaíba.

RESUMO:
Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa Linguagem, Educação e Sociedade do
Programa de Pós-graduação em Educação da UEMS. O estudo teve como objetivo
levantar dados de fundamentação teórica referente ao papel do coordenador pedagógico
na inserção do professor iniciante nas atividades do contexto escolar, de modo a
minimizar os conflitos, medos e anseios próprios de início de carreira, inserindo-o não
somente na escola, nos hábitos e rotinas da comunidade escolar, mas na profissão,
proporcionando que o professor iniciante construa sua identidade profissional com mais
autonomia, considerando que o professor iniciante traz consigo uma carga muito grande
de expectativas e junto delas os anseios e medos dos desafios que estão por vir, dentro
de um contexto escolar busca apoio na gestão e nos demais colegas de profissão, como
maneira de superar suas dificuldades, nesse sentido pode-se observar que frente aos
conflitos enfrentados pelo professor iniciante a equipe escolar tem um papel muito
importante na hora de receber este professor, apoiando e situando-o nas decisões a
serem tomadas, formando uma equipe colaborativa, rompendo o isolamento comum no
início de carreira. Nesse ínterim algumas questões surgem: quais os desafios dos
professor iniciante? Qual a importância do coordenador nesse processo para autonomia
e construção da identidade desse novo professor? Nesse viés utilizaremos como aportes
teóricos Marcelo (2009), Veenman (1988), Lawn (2001) entre outros, bem como um
levantamento de teses e dissertações na plataforma virtual: Biblioteca Brasileira de
Teses e Dissertações – IBICT, de modo a verificar as produções feitas referentes a esse
tema no país.
PALAVRAS-CHAVE: Coordenador pedagógico. Professor iniciante. Inserção
docente.
INTRODUÇÃO
A elaboração deste texto teve como referência a reconstrução da minha trajetória
profissional enquanto professora iniciante, assim como a maioria dos professores tive
um início de carreira carregado de conflitos, anseios, medos, expectativas e muitas
dúvidas, pois muitas vezes nos deparamos trabalhando isoladamente.
Nesse aspecto, acredito que uns dos papéis da escola é de produtora de estudos
reflexivos e construção de saberes coletivos. Segundo Silva (2000, p. 37) é na escola:
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[...] que acontecem as experiências pessoais e profissionais, onde eles passam
a maior parte de seu tempo. É no cotidiano escolar que o professor aprende,
desaprende, reestrutura o aprendido, faz descobertas, estrutura formas de
pensamento e constrói crenças. De uma forma ou de outra, a escola, com sua
cultura, é lugar de construção coletiva desses saberes, crenças e mitos que
precisam ser analisados.

PROBLEMA DE PESQUISA
Considerando a importância do coordenador no processo de formação dos
professores, questionamos qual o papel do coordenador pedagógico na inserção do
professor iniciante no contexto escolar? A atuação do coordenador na inserção desse
professor no grupo pode favorecer a sua autonomia? O ato de propiciar momentos de
troca de experiências e o estabelecimento de diálogos entre o professor iniciante e toda a
equipe favorece a superação das dificuldades enfrentadas? A formação continuada
mediada pelo coordenador pode ser uma alternativa para preparar um professor mais
confiante frente aos conflitos?
OBJETIVOS
Esta pesquisa tem como objetivo o levantamento de dados bibliográficos sobre
os estudos referentes ao papel do coordenador pedagógico no processo de inserção do
professor iniciante no contexto escolar e na profissão docente. Servindo como base para
a pesquisa etnográfica com os professores iniciantes e coordenadores no Município de
Andradina-SP.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada nesta pesquisa é de cunho bibliográfico, de modo a
construir argumentos teóricos que sejam fundamentais para a pesquisa de campo
pautada na abordagem etnográfica.
PROFESSOR INICIANTE E A FORMAÇÃO CONTINUADA
Marcelo (2009) nos alerta que os primeiros anos são fundamentais para
assegurar um professor motivado, envolvido e comprometido com a profissão, no
entanto diz que esse momento é de sobrevivência, descobrimento, adaptação,
aprendizagem e transição.
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Em seus estudos (1992) sugere a presença de uma espécie de “mentor” para
apoiar os professores iniciantes, figura esta que seria um professor mais experiente que
ajudaria o principiante no fazer pedagógico auxiliando-os a construir sua identidade
profissional.
Nesse sentido vale mencionar a formação da identidade do professor, assim
Lawn (2001) argumenta sobre a fabricação de Identidades dos professores, na qual
afirma que as alterações de identidades conduzidas pelo Estado é um modo de controle
no gerenciamento das mudanças, e que essas identidades oficiais podem servir de base
para a compreensão do desenvolvimento do ensino público.
Observamos nas investigações de Veenman (1988) que os primeiros anos são
também um período de aprendizagem intensa, na qual os professores iniciantes
adquirem novas habilidades, mas afirma porém que é um período dramático para os
professores inexperientes e muitas vezes traumático, o que ele chama de “choque da
realidade”.
É nessa perspectiva que vemos a importância do apoio na inserção do professor
iniciante, não só na contínua formação, mas como membro da equipe escolar, assim a
figura do coordenador pedagógico pode ser o vínculo ideal para uma boa adaptação e
processo do desenvolvimento profissional docente desse professor.
O nosso interesse em estudar a inserção do professor iniciante na cultura escolar
por mediação do coordenador, surgiu a partir da preocupação com relação a importância
das ações propostas para a minimizar os conflitos encontrados pelo professor
principiante e consequentemente evitando a evasão docente.
Com a intenção de aprofundar essa temática, fizemos um levantamento
bibliográfico no que tange essa discussão do período de 16 de setembro de 2015 a 20 de
outubro de 2015, utilizando como fonte de pesquisa a plataforma virtual: Biblioteca
Brasileira de Teses e Dissertações – IBICT. O primeiro momento da pesquisa foi
utilizado como base, o descritores: “o coordenador pedagógico e a formação
continuada” com 84 trabalhos, “o coordenador pedagógico e a formação da equipe”
com 29 trabalhos, “inserção do professor iniciante” com 16 trabalhos e “coordenador
pedagógico e professor iniciante”, com nenhum resultado no banco de dados.
Após esse momento foi realizada a seleção, organização e análise dos dados
obtidos, produzindo uma tabela (com os dados relevantes de cada trabalho, formando
um panorama das produções, considerando ano, local, foco, agentes e conclusões das
pesquisas. O terceiro momento foi de análise mais atenta do tema, identificando os
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elementos presentes nas produções que poderiam contribuir para o desenvolvimento
dessa pesquisa.
O resultado das consultas realizadas resultou em 129 Teses e Dissertações. No
entanto grande parte das pesquisas encontradas nesse primeiro momentos se destinava a
formação por meio de programas governamentais, ensino superior ou áreas específicas e
dificuldades do início da docência. Desse modo, após triagem inicial, foram
selecionados para análise 16 Dissertações e 4 Teses que discorriam mais
apropriadamente do papel do coordenador pedagógico
A tabela 1, apresentada após as referências, sintetiza as informações obtidas
nesse levantamento, relativas ao ano de produção dos trabalhos, número de teses e
dissertações e quantidade total referente aos descritores já mencionados.
Os dados obtidos com a pesquisa nos leva a perceber que embora haja uma
crescente nas pesquisas referente à formação contínua do professor, mas
especificamente a formação em serviço já em muitos casos mediada pelo próprio
coordenador pedagógico, não encontramos pesquisas que relatem o papel fundamental
do coordenador na formação do professor iniciante e sua importância para a inserção
desse profissional.
Podemos verificar que o Brasil ainda não possui ações de políticas públicas que
contemplem a formação e inserção do professor iniciante, no entanto algumas ações
pontuais vem sendo implementadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos sobre a inserção do professor iniciante revelam a importância de dar
atenção especial a esse profissional, de modo a minimizar os conflitos próprios de início
de carreira. Muitos caminhos precisam ser trilhados para que haja uma educação de
qualidade, mas dentre eles precisamos evitar a evasão docente, e mais ainda preparar
um professor confiante, autônomo, capaz de identificar e lidar com os problemas de
uma escola, sejam eles de cunho cientifico, interpessoal, burocrático e disciplinar.
Desse modo concluímos que é necessário analisar o real papel do coordenador
na inserção do professor iniciante nas atividades do contexto escolar, verificando se as
ações de formação de inclusão do professor em início de carreira realmente garantem a
ele mais autonomia e confiança diante dos conflitos enfrentados no dia a dia da rotina
escolar e na construção de sua identidade profissional docente.
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Tabela 01:
Ano

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TO
TAL

Teses e dissertações sobre
“O coordenador pedagógico e a
formação continuada”, “o
coordenador pedagógico e a
formação da equipe”, “inserção
do professor iniciante”,
“coordenador pedagógico e
professor iniciante”.
Teses
Dissert
Total
ações
1
1
2
2
1
1
1
6
3
2
4
2
2
2
2
4
16
20

i
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A LEI 10.639/03, OS MOVIMENTOS SOCIAIS E O ENSINO: CONTEXTOS
ARTICULADOS
Guilherme do Nascimento Pereira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Resumo
Della Porta (2007) aponta que alguns movimentos que se posicionam, globalmente,
contra ações que privilegiam o capital em detrimento do social, recebem denominação
de antiglobalização , o que tais movimentos rejeitam , alegando que não são contra a
globalização (compreendida como intensificação dos intercâmbios culturais e
desenvolvimento de estruturas supranacionais), mas a favor de uma nova forma de
globalização. Os novos movimentos sociais, originados a partir de questões identitárias,
entram em disputa por poder de significação Ernesto Laclau tem, em diversos textos,
apontado caminhos para a compreensão da produção discursiva. Segundo o autor um
discurso é uma totalidade estruturada pela prática articulatória, quando os elementos
(diferenças) estão dispostos de modo que suas relações são compreensíveis dentro de
uma “lógica”, a partir dos significados construídos pelo próprio discurso aos elementos.
Segundo Lopes e Macedo (2011), o currículo “é, portanto, uma prática de atribuição de
sentidos que se dá a partir de alguns sentidos partilhados”. Cada um se apropriará de um
modo do compartilhado, e, o que for produzido a partir disso é o currículo, que, por
isso, é híbrido. Nesse contexto, o currículo expressa-se como lócus de disputa por
significações, pelo que cada manifestação curricular vai produzir nas releituras e
reinterpretações posteriores. As questões étnicas e raciais estão constantemente
presentes na sociedade brasileira, e em muitas outras, mas a problematização e políticas
que deem conta de tais demandas acontecem a partir das manifestações sociais.
Palavras-chave: Produção discursiva, Lei 10.639/03, movimentos sociais
Como manifestações da globalização, os adventos tecnológicos têm sido
utilizados, em muitos casos, para acelerar a velocidade que as informações se deslocam
e se propagam. Isso cria a sensação, intangivelmente real, de conexão com espaços nem
sempre contínuos, que, em deslocamento unicamente físico, a despeito da possibilidade
de velocidade bastante acelerada também neste quesito, seriam menos eficazes. Tal
globalização é fortemente marcada por uma série de ações neoliberais, objetivando
ingurgitamento de estratégias capitalistas e mercadológicas, que, por vezes, carrega
consigo um escopo pautado em fortalecimento, implícito e sutil, de violência,
preconceito, violações de direitos, inferiorização de culturas menos hegemônicas etc.
Della Porta (2007) aponta que alguns movimentos que se posicionam,
globalmente, contra ações que privilegiam o capital em detrimento do social, recebem
denominação de antiglobalização, o que tais movimentos rejeitam, alegando que não
são contra a globalização (compreendida como intensificação dos intercâmbios culturais
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e desenvolvimento de estruturas supranacionais), mas a favor de uma nova forma de
globalização.
A utilização de ferramentas informacionais de alcance global tem sido
apropriada, também, para a mobilização da sociedade em favor das mais diversas
causas. A aceleração da comunicação possibilita o surgimento de uma esfera pública
transnacional, onde agentes de diferentes posições geográficas tecem discursos sobre
temas em comum, produzindo significação global. (DELLA PORTA, 2007)
Ernesto Laclau tem, em diversos textos, apontado caminhos para a
compreensão da produção discursiva. Segundo o autor um discurso é uma totalidade
estruturada pela prática articulatória, quando os elementos (diferenças) estão dispostos
de modo que suas relações são compreensíveis dentro de uma “lógica”, a partir dos
significados construídos pelo próprio discurso aos elementos. A relação entre os
elementos acontece por meio de dois conceitos que se articulam e se constroem
mutuamente: a lógica da equivalência e a lógica da diferença. Esta última é a que
representa a complexidade social, ou seja, os diferentes elementos constitutivos no
discurso. A primeira, por sua vez, simplifica tal complexidade. Ambas caminham
juntas, e são constituintes/constituídas na existência de um efeito discursivo. Os
diferentes elementos produzidos pela lógica da diferença, articulam-se em cadeias de
equivalência a partir de um exterior constitutivo, algo que não lhes “pertence” mas que,
por algum motivo, uma ameaça, por exemplo, faz com que diferentes elementos sejam
compreendidos como equivalentes, dentro de uma mesma cadeia. Della Porta (2007),
quando retrata as manifestações em Seattle, 1999, assinala que o tema comum dessas
campanhas é a crítica a uma espécie de degeneração da economia de mercado,
decorrente da hegemonia adquirida a partir dos anos 1980 pelas doutrinas econômicas
neoliberais. Nesse caso, o exterior constitutivo que possibilitou a articulação de
diferentes elementos foram tais políticas neoliberais. Dentre os grupos que participaram,
pode-se identificar a comunidade afro-americana, grupos religiosos, sindicatos,
organizações pacifistas e pelos direitos humanos, pela liberdade de movimento para
migrantes e contra as minas anti-homem. Quanto aos interesses particulares destes
grupos (que são o elemento através do qual eles se formam, e pelo qual eles se
identificam), pode-se notar que é bastante heterogêneo, estão presentes, mais
claramente, questões étnico raciais, religiosas, trabalhistas, filantrópicas e políticas, o
que não anula outras questões que, nesse contexto, podem ter tido menos visibilidade,
mas que estão também presentes, como, por exemplo, questões de gênero e sexualidade
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que, por vezes, são inviabilizadas quando confrontadas com as demandas anteriormente
citadas. Desta forma, o caráter heterogêneo é bastante evidente, mas a partir do exterior
constitutivo, os elementos se organizam em uma equivalência entre si, como forma de
lidar com um problema posto a todos eles.
Este exterior constitutivo, ou mesmo a lógica da diferença se estabelece em
uma relação de antagonistmo, de negação. Tal antagonismo é o limite do discurso, ou
seja, é a partir dele que se compreende que uma determinada lógica difere de outra. Ele
aponta as relações dicotômicas de eu/outro. Assim, o discurso, enquanto totalidade
estruturada, é sempre precário e contingencial, bem como as cadeias que o formam,
pois, como são formadas a partir de demandas, ao darem conta de tais demandas, sua
própria existência enquanto articulação “fixa”, deixa de ser possível, há a desarticulação
e a posterior rearticulação, formando novas cadeias, em um processo infinito,
constituidor da sociedade, com seus diversos discursos. Dessa forma, os elementos,
quando articulados em uma vontade coletiva, formam um discurso hegemônico, a partir
de um discurso ideológico. A hegemonia, por sua vez, sedimenta a ideologia, porém,
representa uma ausência de totalidade, uma vez que os discursos não são um campo
homogêneo, possibilitando o surgimento de outros discursos hegemônicos, que, serão
diferenciados entre si a partir de relação de poder, de quem tem mais poder de
hegemonizar suas ideologias.
Algo que deve ser salientado é o fato de as manifestações sociais não
acontecerem isoladamente, mas concomitantemente, e influenciando-se entre si. As
ações afirmativas no Brasil, em favor da superação das desigualdades raciais e sociais,
estiveram fortemente influenciadas pela Conferência de Durban (GOMES, 2010).
Assim, um conjunto de fatores acaba por propiciar o início das ações
afirmativas, que, apesar de estarem presentes mais marcantemente na sociedade
brasileira desde 1995, ainda são rechaçadas ou confundidas com discriminação positiva.
Após a Conferência de Durban, uma série de outros fóruns foram realizados,
dentre eles a Conferência Regional das Américas sobre avanços e desafios no Plano de
Ação contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Intolerâncias
Correlatas, em Brasília, entre 26 e 28 de julho do ano de 2006. As discussões nesta
conferência abalizam que o racismo, a discriminação racial bem como outras formas de
discriminação ainda tem espaço nas áreas da saúde, educação, moradia, trabalho e
justiça nos países envolvidos, apesar de haver por parte dos governos ações que tentem,
de diversas formas, combater tais mazelas.
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Algumas ações do governo brasileiro para o combate ao racismo e a
discriminação racial são o Programa Diversidade na Universidade que, segundo o MEC
(2003), tem por objetivo apoiar os Projetos Inovadores de Cursos e colher subsídios
para a formulação de políticas e de estratégias de inclusão social e de combate à
discriminação racial e étnica na educação média e superior; o UNIAFRO, que via
fomentar os Neabs (Núcleos de Estudos Afrobrasileiros) através de financiamentos para
atividades como cursos, produção de materiais didáticos etc.. Dentre as ações de outras
secretarias do MEC, que abordam e corroboram para as questões raciais e étnicas, podese destacar sobretudo as da Secretaria de Educação Básica, no que se refere à
desconstrução de preconceitos, através de agências pedagógicas. Ainda, como atos que
se desdobram em fortalecimento das políticas antipreconteito, são importantes: a
Conferência Nacional da Educação Básica (CONEB), a Conferência Nacional de
Educação (CONAE); pesquisas sobre a diversidade e a implementação da Lei
10.639/03; os diálogos regionais e o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afrobrasileira e Africana.
Tanto a criação da Lei 10.639/03, quanto sua implementação, são fruto de um
conjunto de ações que estão para além do texto legal. Para que se chegasse à criação da
Lei 10.639/03, foi necessário uma série de ações populares.
Montesquieu, por exemplo, indica que as leis não surgem da mera vontade
humana, mas decorrem de condições sociais, políticas, climáticas etc. - em suma, de um
direito natural mais próximo do sentido que lhe atribuía Aristóteles; ao passo que
Rousseau distancia-se dessa noção, enfatizando a natureza especificamente humana e o
acordo entre os indivíduos (o contrato social) que funda a sociedade (TRINDADE,
1998).
As ações relatadas anteriormente são necessárias para que a proposição da lei
possa, efetivamente, ser posta em prática. Para que o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil (transcrição da Lei
10.639/03) possa acontecer, há a necessidade da criação de plataformas de ação, onde os
conteúdos referidos tenham a possibilidade de se hegemonizarem. Tais ações paralelas e
correlatas são, também, oriundas das manifestações populares e das ações de
movimentos sociais que pleiteiam por questões raciais e étnicas, para que, como
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assinalado na citação de Trindade, exista uma paisagem social que contribua para a
construção de um direito, que não se restrinja a palavras legislativas, mas que se
manifeste, legitimamente, no cotidiano.
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A LEI 11.892/2008 E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ
Lorena Dominique Vilela Freiberger – Universidade Estadual de Londrina - UEL
Eixo Temático 2 – Didática, profissão docente e políticas públicas.
Subeixo 3 – Políticas públicas, formação continuada/desenvolvimento profissional
docente.
RESUMO: O texto apresenta dados de pesquisa de mestrado que vem sendo
desenvolvida e que analisa como ocorreu a mudança de Centro Federal de Educação
Tecnológica – CEFET/Paraná para Universidade Tecnológica Federal do Paraná –
UTFPR. As políticas educacionais implementadas no Brasil após 2003, tem como
característica a ampliação dos cursos de formação docente com ênfase no
desenvolvimento da educação de qualidade. As políticas de formação de professores
implementadas pelo governo federal buscam suprir a falta de qualificação docente, o
incentivo e a valorização do magistério aspecto que justifica a análise aqui
desenvolvida. Por isso, esse texto, apresenta discussão que busca compreender como a
Universidade Tecnológica do Paraná se adaptou à Lei nº 11.892/08 que impõe a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica a criação de cursos de
licenciatura. Busca também apresentar os que a UTFPR passou a oferecer, aspecto que
possibilita analisar o papel e a contribuição da política de expansão da rede federal para
formação de professores. A pesquisa tem caráter qualitativo e desenvolve-se por
discussão bibliográfica, análise de documentos e de legislação da educação. Como
resultados destaca-se que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná passou a
oferecer os cursos de licenciaturas de matemática, química, ciências naturais, ciências
biológicas, física, educação do campo, português-inglês, informática, além do Programa
Especial de Formação Pedagógica. Porém cabe pesquisar e indagar como esses cursos
estão sendo oferecidos? Que formação os alunos de uma Universidade essencialmente
tecnológica estão recebendo? Conclui-se com o estudo que o incentivo à docência vai
muito além da ampliação de ofertas de cursos de licenciaturas, pois implica em
condições de trabalho dos professores, e seus salários justos e reconhecimento da
carreira. Entende-se que a ausência de tais quesitos não torna atrativa a profissão
docente.
Palavras-chave: Formação de professores. Expansão da Educação Superior.
Universidade Tecnológica.
INTRODUÇÃO
A formação de professores é um assunto amplamente discutido em
artigos científicos, porém pouco se pesquisa como a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, e a própria Universidade Tecnológica Federal do
Paraná se adaptaram à Lei nº 11.892/08 que impõe a esses institutos a criação de cursos
de licenciatura em sua grade de cursos. O presente estudo busca compreender como a
Universidade Tecnológica do Paraná se adaptou a essa lei e quais cursos de licenciatura
passou a oferecer. Tem como objetivo discutir o papel e a contribuição da política de
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expansão da rede federal para formação de professores. A pesquisa tem caráter
qualitativo e desenvolve-se por discussão bibliográfica e análise de documentos.
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POLÍTICAS DE AMPLIAÇÃO
A Declaração Mundial sobre Educação Superior elaborada durante a
Conferência Mundial sobre Educação Superior da UNESCO, realizada em outubro de
1998, trouxe alguns dos elementos diretivos da política adotada pelo Ministério da
Educação a partir de 2003.
Algumas políticas têm sido desenvolvidas pelo governo federal nos
últimos anos, como a Universidade para Todos (PROUNI), o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES), o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades (REUNI), a transformação dos Centros Federais de Educação
Tecnológica em Institutos Federais de Educação de Ciência e Tecnologia (IFETs) e o
Sistema Nacional de Formação de Profissionais do Magistério, o que implica a
expansão de vagas em cursos de licenciatura presenciais e na modalidade a distância, ou
que conjuguem as duas modalidades. (MAUÉS; SOUZA, 2013, p.11).
Em 2007, a reordenação da educação superior brasileira foi
estruturada na forma do Programa de Reestruturação e Expansão das Instituições
Federais de Ensino Superior, cujo principal objetivo é ampliar o acesso e a permanência
na educação superior. Com o REUNI, o governo federal adotou uma série de medidas
para retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições para a
expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os
efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos expressivos números da expansão que
transparecem na implantação de novas universidades, nos novos campus universitários e
no aumento no número de matrículas. (BRASIL, 2014, p.31). Desta forma, o papel da
educação é inquestionável e junto com ele o do profissional que atua nessa área. A
formação de professores tem sido objeto de inúmeras políticas que tentam definir como
esta deve ser. (MAUÉS e SOUZA, 2013).
As políticas de formação de professores implementadas pelo governo
federal buscam suprir a falta de qualificação docente, o incentivo e a valorização do
magistério.
Na história da educação brasileira, a carreira docente sofreu uma
imensa desvalorização e com ela a procura pelos cursos de licenciaturas. Como
resultado desse processo, o Brasil hoje conta com uma defasagem no quadro de
professores, principalmente os habilitados em áreas como matemática, física e ciências.
Nesse sentido, “[...] as licenciaturas nos Institutos Federais, trazem, em si, o
compromisso de serem preferencialmente ofertadas nas áreas das ciências, matemática e
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educação profissional, com vistas a atender às demandas do país”. (DE ASSIS, 2013,
p.25).
Para Maués e Souza (2013) há pelo menos duas grandes linhas em
relação a esse assunto. Pode-se denominar uma de pragmática e outra de humanista. No
primeiro caso, há um interesse em definir os cursos de formação visando desenvolver as
“competências e as habilidades” que serão necessárias no ato de ensinar. O outro tipo
ideal não ignora a necessidade exposta pela corrente pragmática, mas entende que o
professor precisa também ter conhecimentos mais amplos que lhe permitam entender as
relações sociais, os processos de trabalho, levando em conta que a escola está inserida
em uma sociedade e que é influenciada por esta, sendo as políticas educacionais
definidas pelos poderes constituídos.
O Estado precisa investir em novos capitais, contudo não pode
avançar se não tiver a mão-de-obra específica (capital humano). A Política Nacional de
Formação de Professores tem como objetivo expandir a oferta e melhorar a qualidade
nos cursos de formação de docentes, como pode ser visto em Flach (2012):
Pelo exposto, fica evidente não só a carência de professores para a Educação
Básica, como também de docentes com formação específica para atuar no
ensino técnico. E estas demandas foram incluídas na configuração atual das
políticas de formação de docentes propostas para a rede federal no projeto
dos institutos federais. Este papel atribuído aos institutos é reflexo de amplas
discussões desencadeadas ao longo da última década, como parte integrante
das políticas propostas para a Educação Profissional. No entanto, avaliar as
circunstâncias em que se dará a efetivação das novas concepções e diretrizes
nessa área, é uma tarefa que certamente ainda está por fazer, devendo ser
objeto de pesquisas e estudos. (FLACH, 2012, p. 05).

A partir da promulgação da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e cria os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, configura-se um novo cenário de
ampliação da rede federal e, com essa ampliação, a obrigatoriedade de destinar vagas
para a formação de professores.
Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta Lei, são
objetivos dos Institutos Federais:
VI - ministrar em nível de educação superior:
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica,
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional.
(BRASIL, 2008).

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná passou a ser assim
denominada a partir da Lei 11.184, de 07 de outubro de 2005, que dispõe sobre a
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transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná em Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. A UTFPR oferece 100 cursos superiores de tecnologia,
bacharelados e licenciaturas.
Dentre as licenciaturas oferecidas pela Universidade Tecnológica do
Paraná estão: Licenciatura em Química (campus de Apucarana, Londrina, Campo
Mourão e Medianeira); Matemática (campus de Cornélio Procópio, Pato Branco,
Curitiba e Toledo); Português-Inglês (campus de Pato Branco, Curitiba); Física (campus
de Curitiba); Ciências Naturais (Ponta Grossa); Ciências Biológicas (campus Dois
Vizinhos, Santa Helena); Educação do Campo (campus Dois Vizinhos); Informática
(campus Francisco Beltrão).
De acordo com as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação
da UTFPR, no capítulo III dos Cursos de Licenciatura, nos artigos 25:
Os Cursos de Licenciatura da UTFPR prepararão profissionais para atuar nas
várias modalidades de ensino da educação básica de acordo com as demandas
de âmbito local, regional e/ou nacional; com formação que vise ao processo
ensinoaprendizagem, ao acolhimento e ao trato da diversidade, ao exercício
de atividades de enriquecimento cultural, ao aprimoramento em práticas
investigativas, à elaboração e à execução de projetos de desenvolvimento dos
conteúdos curriculares, ao uso de tecnologias da informação e da
comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores,
ao desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.
(PARANÁ, 2012, p.07).

A Universidade Tecnológica do Paraná começou a ofertar a maioria
das suas licenciaturas a partir de 2010, além de oferecer o Programa Especial de
Formação Pedagógica (PROFOP) que tem como objetivo habilitar profissionais
portadores de diploma de graduação (bacharéis e tecnólogos) para o exercício de
magistério em disciplinas do currículo que integram as quatro últimas séries do Ensino
Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional de Nível Médio nos diferentes
sistemas de Ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As políticas educacionais implementadas no Brasil após 2003, buscam
ampliar os cursos de formação docente com ênfase no desenvolvimento da educação,
todavia não podemos esquecer que não só de oferta de licenciaturas se faz uma boa
formação. Essa depende de condições postas que garantam aos alunos uma base teórica
sólida juntamente com a práxis pedagógica. Além disso, para que os docentes se sintam
atraídos pela profissão, há que considerar as condições de trabalho: salários baixos,
precarização do trabalho, falta de estrutura das escolas, entre outras. As políticas de
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formação de professores devem perpassar por todas essas questões que vão além da
simples oferta de cursos de licenciatura. É preciso boas condições de trabalho.
Outro ponto relevante é como essa formação nos cursos de
licenciatura está acontecendo na Rede Federal. Universidades que antes da
obrigatoriedade da Lei nº 11.892/08 focavam na formação técnica, agora formam
professores que, muito mais do que recursos humanos, com conhecimentos aplicáveis e
úteis ao mercado de trabalho, são a base para a formação de toda uma sociedade.
Quando se propõe a discutir a educação, não tem como ignorar todas as contradições em
que ela está inserida, pois vivemos numa sociedade capitalista e nela a educação passa a
ser

determinada

pelo

modo

de

produção

da

vida

material.

O

conflito

capital/trabalho/formação segue esta lógica. O Estado oferece a formação, mas não
visando à formação humana desse homem e sim a um braço a serviço do capital.
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RESUMO
O presente trabalho pretende discutir uma das lógicas que norteiam a organização curricular
da disciplina geografia para o ensino fundamental. A partir da análise da matriz curricular
elaborada e difundida no âmbito da secretaria estadual de educação do Rio de Janeiro a
partir de 2011 – currículo mínimo - o que pretendo discutir são os balizamentos tradicionais
que organizam a geografia, enquanto disciplina escolar, sobretudo, no segundo segmento
do ensino fundamental. Para pensar uma leitura crítica em relação a esta organização
curricular para a geografia, busco me apoiar em Gonçalves e Lopes interpretando como
reducionismo e negligência metodológica a organização dos conteúdos assentada no
caminho - escala local rumo à escala global - na análise de fenômenos espaciais. À luz
deste referencial, e entendendo que todos os critérios de organização curricular também
produzem um sentido para a geografia, desdobro uma análise da organização dos conteúdos
de geografia na matriz curricular do Estado do Rio de Janeiro com atenção especial para o
caráter de gradação concêntrica em cima do qual os conteúdos são prescritos. Os conceitos
geográficos – espaço, território e paisagem – não se apresentam como nortes referenciais
para uma articulação entre a vivência do aluno e a geografia escolar. No entanto, o que se
percebe é que estes conceitos tão caros à geografia são instrumentalizados e operados de
forma subserviente ao pragmatismo da análise comparativa local-global. Problematizo,
portanto, o apagamento da dinamicidade do espaço geográfico que se apresenta de forma
crônica nesta matriz curricular e acaba fortalecendo um caráter instrumental da disciplina
em detrimento do viés crítico/reflexivo acerca da produção social do espaço.
Palavras-chave: Currículo. Geografia. Ensino.
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Fechando o foco

A partir de 2011, a secretaria estadual de educação do Rio de Janeiro, elaborou uma
reforma curricular para a rede que culminou na produção do currículo mínimo. Trata-se de
uma proposta de matriz curricular para todos os anos da escola básica e organizada em
cima do desenvolvimento de habilidades e competências. Neste trabalho, pretendo apontar
alguns pontos importantes da matriz curricular de geografia propostas pela SEEDUC-RJ
através do currículo mínimo do segundo segmento do ensino fundamental.
Antecedendo o movimento analítico, foco deste trabalho, é importante considerar
que o conteúdo em si, em muitos casos de matrizes curriculares produzidas no Brasil, tal
como o currículo mínimo segue uma lógica de subalteridade em relação às demandas
externas. Sobretudo, matrizes de avaliações de larga escala e movimentos de
homogeneização de conteúdos muitas vezes se impõem como elementos norteadores para a
elaboração dos currículos escolares disciplinares. A despeito disso, a discussão
epistemológica-metodológica da própria disciplina é negligenciada.
Acrescento a esta argumentação, uma atenção ao fato de que toda escolha é
comprometida com diversos elementos. Portanto, a seleção de conteúdos é norteada por
critérios políticos, culturais, sociais e econômicos. A neutralidade e imparcialidade não se
faz presente neste momento. Desta forma, acredito que a seleção de conteúdos é um dos
processos políticos fundamentais na dinâmica curricular.
A PROPOSTA PARA GEOGRAFIA DO SEGUNDO SEGMENTO DO ENSINO
FUNDAENTAL
A estrutura curricular para geografia do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, segue
uma lógica tradicional de escalonamento espacial, do local para o global. Trata-se de uma
estrutura linear que parte da alfabetização geográfica/cartográfica ancorada pela discussão
da relação sociedade e natureza e ao mesmo tempo se ampara pela geografia regional
percorrendo o percurso bairro – município – estado – Brasil - América e demais
continentes.

ISSN 2177-336X

9299

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

A respeito desta lógica engessada escalonada do simples ao complexo Gonçalves e
Lopes (2008) propõem críticas contundentes uma vez que este modelo negligencia marcas
do global no local além de desconsiderar que as relações no mundo não se desenvolvem de
forma harmônica e linear. Ainda em diálogo com os autores, uma geografia desenvolvida
numa lógica de “círculos concêntricos” (Gonçalves; Lopes, 2008), tal como é no currículo
mínimo de geografia torna possível que o aluno se distancie de elementos fundamentais
para a compreensão da dinâmica espacial. Sobre isso, os autores ao discutirem o ensino de
geografia para o ensino fundamental, apontam:
“ Os conteúdos trabalhados pela geografia para esta etapa de ensino
estão enraizados em um prática educacional tradicional, em que
conteúdos

são

abordados

dentro

de

uma

visão

dos

“círculos

concêntricos, que se sucedem numa lógica linear, do mais simples é
próximo ao mais distante (idem, 230), ou seja, estuda-se a criança
partindo do “eu”, e segue-se um sequência gradativa de temas
geradores; família, escola, rua, bairro, cidade, município, estado, país.
“Todavia, o mundo é dinâmico, e não acolhe sujeitos em círculos que se
ampliam sucessivamente do mais próximo ao mais distante” (Gonçalves;
Lopes, 2008)

Nesta direção, todavia calcado na crítica que se pode fazer em relação à linearidade
estanque do modo que se desenvolve a matriz de geografia, se faz pertinente apontar para a
direção do apagamento das diferenças em escalas de análise menores. A geografia escolar,
muito em função de estratégias didáticas forjadas para tornar o objeto - espaço, algo menos
abstrato e mais compreensível, se vale de regionalizar o espaço geográfico em secções
menores afim de que o aluno possa construir uma compreensão espacial facilitada.
Portanto, ao se valer desta estratégia metodológica, corre-se o risco de que os
critérios que norteiam a divisão do espaço geográfico em secções menores apaguem
diferenças bastante significativas. Como exemplo desta discussão, evoco um dos processos
de regionalização mais conhecidos do senso comum – a regionalização dos continentes. No
currículo mínimo de geografia há no 9º ano do ensino fundamental uma proposta como
foco do bimestre – “a organização do espaço europeu e suas particularidades” – Neste
sentido, penso que cabe a seguinte questão: Existe um espaço europeu organizado? Ao
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longo de toda a matriz curricular, tal como o extraído acima, percebe-se que há uma
tentativa de fixar identidades entre povos, nações e territórios o que necessariamente
implica em apagamento das diferenças.
Percorrendo a matriz de geografia para o sexto ano do ensino fundamental, é
preciso ter em vista que, trata-se de um momento de aproximação inicial com uma
disciplina escolar nova na vida do aluno. Classifico como aproximação e não como
iniciação este momento uma vez que, durante o primeiro ciclo do ensino fundamental há o
desenvolvimento de atividades voltadas para a compreensão espacial à luz da relação
sociedade e natureza. A parte disso, o aluno, tal como aponta LOPES (2007), assim como
no processo de letramento, vive experiências espaciais fora do ambiente escolar.
Considerando todo este ambiente para o sexto ano do ensino fundamental, fica
evidente que se trata de um momento de sistematização da disciplina geografia. Para que
este processo seja desenvolvido alguns conceitos devem ser operados e retomados do
período de alfabetização geográfica. Neste sentido, Gonçalves e Lopes (2008), apontam:
“(...) Conceitos geográficos como espaço, território, paisagem e lugar são
norteadores

no

processo

de

alfabetização

geográfica,

já

que

possibilitarão ao educando articular procedimentos e atitudes sobre o
espaço ao seu entorno.(...) O ensino de geografia deve ter uma proposta
que busque novas alternativas de ensino aprendizagem (...)” (p.48)

Neste sentido, não se trata de evocar um processo de ensino-aprendizagem em
geografia baseado em uma simples lógica de operação de conceitos. Trate-se em admitir
que a articulação de alguns conceitos da geografia com elementos do cotidiano do aluno
são fundamentais para que haja condições de se desenvolver uma geografia escolar
consistente e que faça sentido para o aluno e para a disciplina.
POR ORA, AS CONCLUSÕES...
Os currículos escolares de geografia vêm sendo resignificados em todo o Brasil,
sobretudo, a partir da década de 2000 em que a busca por qualidade de educação foi
atrelada à avaliações de larga escala. Portanto, o que se percebe é que um sentido de
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qualidade de educação forjado através do sucesso em avaliações produzidas em ambientes
externos às escolas foram determinantes para que a lógica instrumental se fortalecesse na
produção dos currículos.
No caso da geografia, a gradação em círculos concêntricos tornou-se um caminho
eficiente para atender demandas externas às escolas e se aderiu de forma eficaz na
organização curricular. No caso específico de análise, no currículo mínimo da SEEDUC-RJ
há uma radicalização do discurso instrumental para o ensino de geografia que se ancorou
em uma excessiva regionalização do espaço geográfico.
Como consequência negativa desta tendência, a geografia escolar se afasta cada vez
mais do seu aspecto crítico no que diz respeito à análise da relação do homem com a
natureza. O que se percebe é que a instrumentalização da disciplina aproxima a geografia a
um caráter excessivamente descritivo do espaço. A dimensão crítica acerca da produção
social do espaço se perde na medida em que a organização do currículo e a prescrição dos
conteúdos apresentam a geografia com um arcabouço de conceitos a serviço da descrição
do espaço e não mais em favor de um entendimento crítico da relação entre sociedade e
natureza.
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AMBIÊNCIA DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DA
OBSERVAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS
Aline Perinelli Fuzete (FCT/UNESP/PP)
aline_fuzete@hotmail.com

RESUMO A ambiência das salas de aula de educação infantil a partir da observação
dos estagiários. O objetivo desse trabalho era: identificar a concepção de educação
presentes nas escolas que foram campo de estágio dos alunos do curso de pedagogia da
FCT/UNESP de 2015, a partir da organização elementos disponíveis na parede como
ornamentação. A questão de investigação era: se as escolas de campo de estágio
observadas pelos alunos do curso de pedagogia são de modos tradicionais? A
fundamentação teórica que deu suporte às reflexões foram: Cunha, 2009; Barbosa,
2001; Barbosa e Horn, 2001; Horn, 2004; O modo tradicional permanece nas salas de aula
da educação infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Ambiência. Estágio. Observação.

A ambiência da sala de aula de educação infantil é fundamental para o
desenvolvimento de aprendizagem dos alunos. Por isso, esse trabalho versa as
observações feitas pelos estagiários com a disciplina Estágio de Educação Infantil e
Estágio dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental II do 2º e 3º ano do curso de
pedagogia da FCT/Unesp Campus de Presidente Prudente, com orientação da
Professora de estágio, a partir do roteiro de observação orientado pela mesma.
O objetivo desse trabalho é identificar a concepção de educação presentes nas
escolas que foram campo de estágio dos alunos do curso de pedagogia da FCT/UNESP
de 2015, a partir da organização elementos disponíveis na parede como ornamentação.
A questão norteadora é se as escolas de campo de estágio observadas pelos alunos do
curso de pedagogia são de modos tradicionais?
A dinâmica da sala de aula sofre influência de vários elementos, por isso analisalas durante a realização do estágio é fundamental para compreendermos como é possível
organizar da melhor forma as paredes a fim de garantir as condições favoráveis à
aprendizagem dos alunos, pois entende-se que
O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que
estão postos em uma sala de aula. O modo como organizamos
materiais e móveis, e a forma como crianças e adultos ocupam esse
espaço e como interagem com ele são reveladores de uma concepção
pedagógica. Aliás, o que sempre chamou minha atenção foi a pobreza
frequentemente encontrada nas salas de aula, nos materiais, nas cores,
nos aromas; enfim, em tudo que pode povoar o espaço onde
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cotidianamente as crianças estão e como poderiam desenvolver-se
nele e por meio dele se fosse mais bem organizado e mais rico em
desafios. (HORN, 2004, p. 15).

Sendo assim, Barbosa (2001), esclarece:
Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe
pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades
diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do
nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas
necessidades. É importante que o educador observe o que as crianças
brincam, como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam
de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais
atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais
agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação
espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é
importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a
proposta pedagógica da instituição, que deverão lhe dar suporte.
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 67).

Procedimentos Metodológicos
Os alunos receberam da Professora de estágio, o seguinte roteiro sobre a sala de
aula com quatro questões para a elaboração do relatório final de estágio, mas para a
realização desta pesquisa foi analisada apenas a questão “Uso das paredes da sala de
aula” dentro do eixo.
A partir desta questão, foram analisados 52 questionários, sendo 36 do 2º ano e
16 do 3º ano. Referente aos aspectos sobre o uso das paredes da sala de aula,
apresentados nos relatórios serão definidos em sete categorias.

Quadro 1: Dados obtidos pelo 2º ano do curso de pedagogia
Categoria
1) Calendário (painel de aniversários,
ajudantes do dia)
2) Letras (Alfabeto e nome das crianças)

Porcentagem
38,88%

3) Números
(Numerais
e
formas
geométricas)
4) Personagens Infantis
5) Organização da dinâmica (Regra de
convivência)
6) Produções (Atividades das crianças,
avisos e fotografias)
7) Outros (Quadro, relógio, suporte para
mochila e espelho)

30,54%

49,88%

13,88%
8,32%
41,65%
19,42%

Fonte: elaboração da autora
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A próxima tabela é da turma do 2º ano do curso de pedagogia, com as mesmas
sete categorias da turma anterior.
Quadro 1: Dados obtidos pelo 3º ano do curso de pedagogia
Categoria
1) Calendário (painel de aniversários,
meses do ano)
2) Letras (Alfabeto e silabário)

Porcentagem
100%

3) Números (Numerais, resolução de
problema de matemática e tabuada)
4) Personagens Infantis (Mônica, Pica-Pau,
animais e anjos)
5) Organização da dinâmica (Regra de
convivência e rotina)
6) Produções (Artísticas e das crianças)
7) Outros (Mapas, sólidos geométricos e
relógio)

50%

63%

32%
19%
19%
38%

Fonte: elaboração da autora

A partir dessas tabelas, podemos verificar que as porcentagens das categorias do
uso das paredes não são semelhantes umas às outras, devido a faixa etária das crianças,
por serem da educação infantil e outra dos anos iniciais.
Com isso, salientamos que segundo Barbosa (2006, p.119), “ [..] ambiente é um
espaço construído, que se define nas relações com os seres humanos por ser organizado
simbolicamente pelas pessoas responsáveis pelo seu funcionamento e também pelos
seus usuários. ”
Considerações finais:
Concluímos que a maioria das salas de aulas observadas no estágio pelos alunos
de pedagogia do 2º e 3º ano, são organizadas de modo tradicional, com relação a
utilização da ornamentação da parede podemos perceber que na turma do 2ª a categoria
letras obteve o maior índice de porcentagem e que a categoria organização da dinâmica
somada não atingiu os 10%, já na turma do 3º ano a categoria calendário obteve o maior
índice de porcentagem e que as categorias produções e organização da dinâmica
somadas não atingiram 20%. Finalizando, salientamos que a ambiência do espaço
deveria receber maior atenção dos profissionais da escola, pois
[...] Organizadas para educar a infância, contribuem para que crianças
e adultos modulem os modos de ver e (não) ver a si próprios e o
mundo, tendo em vista de que estas imagens são uma presença visível
carregada de significados e dizeres. (CUNHA, 2009, p.35)
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Desta forma, a partir das observações apresentadas nos relatórios de estágios,
aferimos que não existia por parte dos professores uma clareza da potencialidade do uso
das imagens no ambiente da escola.
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AMPLIAÇÃO DO FRAMEWORK DE AVALIAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM
DOCÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO: UM OLHAR PARA A EXPERIENCIA
DOCENTE
Camila Olivieri Igari
Introdução
1. O Método Integrado de Formação Continuada de Docentes em Administração
A especialização foi estruturada em um modelo que aproxima as complexidades da
aprendizagem (afetiva, perceptual, conceitual e comportamental), que contempla o
aprimoramento de aspectos objetivos e subjetivos da docência. Sua finalidade é contribuir
para uma aprendizagem integrativa docente em Administração perpassando a aquisição de
ferramenta, especialização de conhecimentos e profissionalidade docente.
Visando abrangência da aplicação, optou-se por desenvolver a especialização em ste
módulos, definidos da seguinte forma:
FIGURA 1 . Mapa Conceitual para a Formação desenvolvida

Fonte: Modelo construído em 2012.
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O conjunto dos módulos tem como finalidade propiciar uma aprendizagem integrativa
docente, como propõe a Aprendizagem Experiencial (Kolb, 1984). Uma aprendizagem
marcada pela auto-realização e pela individuação, alcançando níveis mais elevados de
integração do conhecimento por meio de conexões e suas possibilidades. Para mensurar os
impactos da ação formativa foi elaborado um Framework de Avaliação de Ação Formativa
em Níveis.
2. Procedimentos metodológicos: Framework de Ação Formativa Docente
O Framework proposto é uma metodologia de avaliação sistêmica em níveis
inspirada nos modelos de Avaliação Responsiva de Stake (1975) e na Metodologia de
Avaliação de Ações Formativas em quatro níveis de Imbernón (2011) uma adaptação de
Kirkpatrick & Kirkpatrick (2007) acrescido de um nível de diagnóstico apresenta-se no
Quadro 1.
QUADRO 1. Framework de Ação formativa em níveis de Avaliação
Nível
Diagnóstico

1. Desvelar a formação;
2. Desvelar
desejos e
expectativas em relação a
docência e sua carreira
docente.

1. Entrevistas com
coordenadores;
2. Questionário de
Motivações e
Expectativas;
3.Questionário
Pensando a docência
em Administração.
Aos 23 formandos.

1.Durante a
elaboração da
especialização;
2.Durante o processo
seletivo;
3. No inicio da
especialização.

Analise de
conteúdo.

Reações

Avaliar a satisfação
mensurando os conteúdos,
a qualidade dos
formadores, das aulas e
dos materiais didáticos, as
relações interpessoais, o
apoio e ambiente para a
aprendizagem.

Questionário de
Avaliação do Módulo
e dos Docentes. Aos
23 formados.

Ao final de cada
módulo da
especialização.

Ferramenta SPSS
Statistical
Package for the
Social Sciences

Aprendizagens
e
Transferências

Avaliar a satisfação
mensurando a relevância
dos conteúdos, a qualidade
dos formadores, das aulas
e dos materiais didáticos,
as relações interpessoais, o
apoio e ambiente para a
aprendizagem.
Analisar o impacto da
ação formativa para a
melhoria do ensino em
Administração.

Entrevistas.
A partir desse nível a
avaliação se torna
qualitativa com grupo
de três formandos
docentes da
instituição
conveniada.
1. Entrevistas com o
coordenador da
faculdade
conveniada.

Ao final de
módulo
especialização.

Abrangências

Ao final da
especialização.

cada
da

Análise
conteúdo.

de

Análise de
conteúdo.
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Feedback

Apresentar os resultados
da avaliação e construir
com os juízes um plano de
melhorias.

2. Focus groups com
todos os formandos.
Focus group

3.

A ser realizada em
Maio de 2016.

Análise da Especialização
Uma questão perpassou os diferentes níveis de análise: Como uma especialização em

docência em Administração pode atender às diferentes demandas desde a aquisição de
ferramentas docentes à a especialização de conhecimentos como recurso para o
desenvolvimento da profissionalidade e da carreira docente?
O primeiro passo foi acionar a Huberman (2000, p.347) que apresenta o ciclo de vida
do professor para desenhar tais demandas e possibilidades de uma formação docente.
Identificou-se que entre os sete formandos docentes em entrada na carreira (1 a 3 anos de
docência), as expectativas em relação a formação e a carreira os direcionavam a captação de
recursos e competências docentes. Seus comportamentos e suas posturas demonstravam a
ansiedade e o desejo de aproveitar o espaço para as trocas. Emerge a necessidade estruturar o
mentoring docente para duvidas e trocas com docentes experientes.
Entre os quatro formandos em estabilização na carreira (4 a 6 anos de docência) a
possibilidade de ingressar numa especialização numa universidade de referência foi
considerado o primeiro degrau para uma carreira acadêmica, abre-se como uma nova
expectativa despertada pelo contato com modelos acadêmicos. A abrangência foi
proporcionar um novo olhar para a pesquisa como diferencial em aula. Sugere-se a
obrigatoriedade dos artigos de conclusão no formato de pesquisa acadêmica.
Os três formandos com mais de seis anos de docência, em diversificação e
questionamento, evidenciaram a importância da formação como fonte de modelação docente.
As aprendizagens foram sinalizadas como recursos e competências docentes, propondo um
delineamento da docência em longo prazo. A busca pela especialização foi marcada pela
integração dos saberes docentes em contraponto da aquisição de conhecimentos, uma
oportunidade de rever práticas e delinear carreiras.
O formando docente mais experiente (10 anos de docência) sente-se seguro quanto a
organização e condução das aulas, bem como nos seus direcionamentos de carreira. A
especialização contribuiu para um olhar mais sensível para os anseios e limites.
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4. Considerações na perspectiva de um novo nível de avaliação do Framework
Frente ao cenário, o segundo passo é organizar um plano de melhorias para futuras
aplicações que teve como mote a estruturação do mentoring docente por meio de pares entre
os formandos, o que implicaria em trocas de práticas e experiências como autoavaliação por
meio de gaps.
O terceiro passo pensando na proposta integrativa de formação é necessário promover
um diálogo com a elaboração de um observatório virtual da docência na área sob prisma da
Didática, saberes docentes, comunicação, expressividade e saúde ocupacional. Os módulos
mais generalistas deveriam trazer questões relacionadas especificamente à docência no ensino
superior (em Administração).
Por fim, a analise da avaliação da especialização permitiu delinear possíveis ajustes
nos módulos para atender às demandas de aprendizados docentes conforme a fase do ciclo de
vida do professor. Para validar tais ajustes foi incluído um novo nível de avaliação para o
framework com a finalidade de validar os resultados da avaliação e elaboração conjunta de
um plano de melhorias alicerçado na proposta dos formandos de desdobramentos dos
módulos conforme à experiência docente. A aplicação do novo nível está prevista para o final
do primeiro semestre de 2016 com três focus groups com 23 formandos realimentando o
movimento de olhar para as origens da ação docente.
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ANÁLISE DA FORMAÇÃO INICIAL DOS DOCENTES DE BIOLOGIA QUE
ATUAM NA EJA
Manuela Gomes Bomfim
Fernanda Jordão Guimarães
Universidade Estadual de Santa Cruz
Resumo
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino destinada para as
pessoas com idade considerada superior para frequentar o ensino regular. No entanto,
percebe-se que os professores que atuam com esse público não apresentam uma
formação adequada para tal. Assim o presente trabalho verificou se os professores de
Biologia que atuam na EJA das Escolas Estaduais da cidade de Ilhéus apresentam em
sua formação subsídio para atuarem com esse público. Os dados foram coletados por
meio de entrevistas semiestruturadas, aplicadas aos professores de Biologia da EJA. As
entrevistas foram gravadas em áudio e fielmente transcritas para a análise. As
informações obtidas foram analisadas utilizando a metodologia de Análise Textual
Discursiva. Os professores entrevistados não apresentaram suporte teórico ou prático ao
longo da formação inicial para atuarem na EJA. Mediante ao exposto, conclui se que as
Universidades devem implementar nos currículos disciplinas que deem suporte teórico e
prático para os futuros docentes possam desenvolver os planejamentos das aulas
condizente com o contexto desse público.
Palavras Chave: EJA. Ensino de Biologia. Formação de Professores.
Introdução
Desde 1940 o analfabetismo se faz presente de forma expressiva no Brasil entre
as crianças, adultos e idosos. Com o objetivo de minimizar tais problemas, o Governo
Federal desenvolveu alguns programas. De forma geral, esses programas visavam/visam
proporcionar a esses sujeitos as condições para que os mesmos pudessem ser
alfabetizados. O professor Lourenço Filho, coordenador da Campanha Nacional de
Educação de Adultos (1947) apresentava em seu discurso, que combater o
analfabetismo entre os adultos e as crianças seria algo de extrema importância, pois
ambos estão atrelados no processo de elevação da cultura dos cidadãos (DI PIERRO;
JOIA; RIBEIRO 2001).
O Brasil, em especial, apresenta uma taxa relativamente elevada de adultos não
alfabetizados, sendo mais expressivas nas regiões Norte e Nordeste do país (UNESCO,
2008). Apesar de muitos acreditarem que essa modalidade é um “favor” que o Governo
concede para aquelas pessoas que não apresentam a idade ideal (ou próxima da ideal)
para frequentar o ensino regular, é perceptível que a Educação de Jovens e Adultos
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(EJA) é uma modalidade de ensino necessária no contexto que estamos inseridos
atualmente.
Os alunos que são destinados as salas da EJA apresentam inúmeras
especificidades, relacionadas principalmente com as dificuldades apresentadas no seu
cotidiano (SILVA, 2010). Os grupos que buscam as escolas de EJA apresentam
condições de excluídos social, cultural e economicamente e são em sua maioria
trabalhadores, negros e subempregados (ARROYO, 2004; SILVA et. al, 2012). A
compreensão sobre a identidade desses alunos jovens e adultos é essencial:
“O foco para se definir uma política para a educação de jovens e
adultos e para a formação do educador da EJA deveria ser um projeto
de formação que colocasse a ênfase para que os profissionais
conhecessem bem quem são esses jovens e adultos, como se
constroem como jovens e adultos e qual a história da construção
desses jovens e adultos populares” (ARROYO, 2006, p. 23).

Assim, fica mais evidente a necessidade de preparação dos docentes para
atuarem na EJA. Segundo Cury (2000), o docente tem que apresentar em sua formação
elementos que lhe forneçam subsídios para atuar com todas as especificidades desse
público.
Objetivos
Verificar se os docentes de Biologia que atuam na Educação de Jovens e Adultos
em Ilhéus, BA tiveram durante a sua formação inicial, alguma preparação específica
para EJA.
Procedimentos Metodológicos
A pesquisa foi direcionada para os professores que atuam nas Escolas Estaduais
da cidade de Ilhéus ministrando a disciplina de Biologia para o último eixo da Educação
de Jovens e Adultos. Com base nos documentos fornecidos pela Secretária de
Educação, em Ilhéus há sete escolas Estaduais que trabalham com o último eixo
Educação de Jovens e Adultos há pelo menos dois anos.
Para coleta dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com o áudio
gravado. No momento que antecedeu as entrevistas, os professores voluntários foram
informados que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade
Estadual de Santa Cruz. Eles receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido.
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Posteriormente, o áudio foi fielmente transcrito e analisado utilizando a
metodologia de análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007). Para
preservação das identidades dos sujeitos, os nomes dos professores entrevistados foram
substituídos pelo nome “professor”, seguido por um “numeral”: professor 1, professor
2, professor 3, professor 4, professor 5, professor 6 e professor 7.
Resultados e Discussão
Entre os professores entrevistados, cinco se formaram na Universidade Estadual
de Santa Cruz, um na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e o outro na
Universidade Católica do Salvador. Todos os entrevistados são formados em Ciências
Biológicas, sendo que um também é formado em Agronomia, um em Pedagogia e outro
em Pedagogia e Direito.
Os professores foram questionados sobre a preparação que tiveram durante a
graduação para atuar na EJA. Apenas um dos entrevistados afirmou ter cursado
disciplinas voltadas para essa modalidade de ensino, mas nesse caso Professor 3 estava
se referindo ao curso de pedagogia. Os demais professores afirmam, “[...] eu
particularmente não recebi nenhum suporte para trabalhar com a EJA (Professor
4)”, “[...] meu curso de Biologia, não foi um curso que eu tive preparação para
atuar na EJA (Professor 2)”.
Parte da realidade apresentada acima não está em consonância com o que é
estabelecido pelos documentos oficiais para os docentes que atuam na EJA. O Parecer
nº 11/2000, recomenda que haja uma formação específica para os professores,
ressaltando que, além das exigências formativas para os professores em geral, os
docentes da EJA devem apresentar subsídios na sua formação que lhes possibilitem
trabalhar com a complexidade diferencial desta modalidade de ensino (BRASIL, 2000).
Embora haja necessidade de formação específica para a EJA, as Universidades
não estão levando em consideração o que os documentos oficiais falam sobre a
formação de professores para a EJA (SANTOS et al. 2012; MOURA, 2008). As
Instituições responsáveis pela formação inicial normalmente não reconhecem a
necessidade de trabalhos diferenciados, ou seja, não proporcionam experiências práticas
voltadas para a EJA, ou fazem isso de forma bastante superficial (MOURA, 2008).
De acordo com o relatório do XI ENEJA realizado em 2009, os especialistas que
participaram sugerem que haja a implementação nas Universidades de um currículo que
vise às necessidades apresentadas pela EJA. Nesse caso, percebe se que há um grande
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desafio para as IES, no sentido de assegurar espaços de discussão sobre essa
modalidade de ensino.
Santos et al. (2012) ressaltam que não é uma disciplina que dará conta de
abordar as necessidades formativas apresentadas pelo público da EJA. O mesmo autor
propõe ainda que as discussões sobre essa modalidade estejam presentes nas disciplinas
pedagógicas ao longo de todo curso de graduação. Além disso, acredita-se que para
melhores resultados as discussões sobre EJA devem se fazer presente em grupos de
estudos, linhas de pesquisas, atividades de extensão e em cursos de pós-graduação para
que os futuros docentes dessa modalidade possam ter suporte para desenvolver um bom
trabalho.
Considerando também que “[...] A EJA surgiu e para completar a carga
horária nós fomos encaixados (Professor 5)”, sem nenhuma preparação específica,
pois “[...] Na época que eu me formei não se discutia muito sobre a EJA, só eram
tratadas em sala de aula as questões biológicas (Professor 6)” e que muitos docentes
se enquadram nessa situação, pois cursaram a graduação antes da EJA ser estabelecida
como modalidade de ensino, fica evidente a necessidade de cursos de formação
continuada que visem fornecer suporte para esses docentes.
Mesmo considerando a importância da formação continuada, é durante a
formação inicial que os futuros professores necessitam estar em contato diretamente
com a prática docente, pois é nesse momento que o futuro professor pode vir a
questionar os processos formativos vivenciados e estabelecer novos patamares para
pensar e realizar a prática (NÓVOA et al., 1995).
A formação do docente não pode estar desvinculada da prática e da realidade
que ele irá atuar. De acordo com Arroyo (2010, p. 17) “[...] a formação do educador e
da educadora de jovens e adultos sempre foi um pouco pelas bordas, nas próprias
fronteiras onde estava acontecendo a EJA”. Com a consolidação dessa modalidade de
ensino as Universidades precisam repensar e reestruturar os currículos dos cursos de
licenciatura, para que as ementas das disciplinas pedagógicas possam contemplar as
discussões sobre a EJA e reparar parte dessa lacuna na formação dos professores.
Considerações Finais
Embora haja necessidade de formação específica para a Educação de Jovens e
Adultos, atualmente, poucos cursos de licenciatura fornecem subsídios e disciplinas que
deem suporte teórico e prático para que os futuros docentes possam atua, considerando
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o contexto desse público. Universidades devem repensar e reestruturar os currículos
considerando as demandas dessa modalidade de ensino, crescente no país. Entretanto,
mesmo considerando essa formação inicial essencial, é necessário considerar que a
formação docente vai além da formação inicial.
REFERÊNCIAS
ARROYO, M. A Educação de Jovens e Adultos em tempos de exclusão. In: PAIVA,
J.; MACHADO, M. M.; IRELAND, T. Educação de jovens e adultos: uma memória
contemporânea 1996-2004. Brasília, DF: MEC, 2004
ARROYO, M. Formar educadoras e educadores de jovens e adultos. In: SOARES, L.
Formação de educadores de jovens e adultos, Belo Horizonte: Autêntica/
SECAD-MEC/UNESCO, 2006. 296 p.
BOMFIM, M. G; GUIMARÃES, F. J.; A Influência do PIBID na Formação Inicial dos
Discentes de Biologia, VI Enebio e II Erebio Regional 1- Revista da SBEnBIO,
Número 7, ano 2014.
BRASIL. Resolução CNE/CEB Nº 1, 5 de julho de 2000. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf>. Acesso: 10.dez.2015
CURY, C. R. J. (Relator). Parecer CEB nº 11/2000. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação de Jovens e Adultos. CNE, 2000.
DI PIERRO, M. C.; JOIA, O.; RIBEIRO, V. M. Visões Da Educação De Jovens E
Adultos No Brasil. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 55, novembro/2001
MOURA, T. M. M. (Org.). Os estudos e as pesquisas sobre a formação de
professores para a Educação de Jovens e Adultos: Uma releitura do silêncio, dos
vazios e das lacunas institucionais no Estado de Alagoas. Brasília: Secad /
MEC,UNESCO, 2008.
NÓVOA, A.; MENDES, I. L.;CORREIA, R.; e GIL, L. S. Profissão, professor. 1995.
SANTOS, S. M; MOURA, G. H. A; GUIMARÃES, S. S. M; PARANHOS, R. D.
Silenciamentos revelados: a formação do professor de biologia para atuar na
educação de jovens e adultos. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e
Práticas de Ensino - UNICAMP - Campinas – 2012. Disponível em:
<https://lesec.icb.ufg.br/up/263/o/Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Professores_EJA.pdf
>. Acessado em 08 fev. 2016.
SILVA; A. F. et. al. Educação de Jovens e Adultos. Ilhéus, BA: Editus, 2012.

ISSN 2177-336X

9316

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM
QUÍMICA A DISTÂNCIA UAB/ IFMT SOBRE O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Andréia Andreóli Silvestre
Sandra valéria Limonta Rosa

RESUMO
Os cursos de ensino a distância oferecem oportunidades de formação em nível superior
para estudantes que se encontram no interior do país, ajudando-os a superar limites
geográficos e até mesmo financeiros. O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise
sobre a percepção sobre o processo de ensino e aprendizagem de alunos do curso de
licenciatura em Química a distância da Universidade Aberta do Brasil do Instituto
federal de Mato Grosso (UAB/IFMT). Foram propostos 30 questionários para os alunos
dos polos das cidades de Juara, Ribeirão Cascalheiras, Primavera do Leste, Barra do
Bugres, objetivando conhecer quem são os alunos, suas expectativas de formação e
principalmente como veem o processo de ensino e aprendizagem no curso que realizam.
Os resultados aos quais chegamos apontam para uma contradição importante no
processo formativo: a maioria dos estudantes decidiu fazer o curso por ver neste uma
boa oportunidade de ter uma graduação e não porque queriam ser professores de
Química da Educação Básica. O processo de ensino e de aprendizagem é percebido
como regular e a avaliação dos estudantes aponta para os principais problemas
estruturais e pedagógicos do polo: a falta de aulas práticas em laboratório, considerado
fundamental para a aprendizagem dos conteúdos do curso; o fato de os tutores
presenciais não serem formados na área e a internet irregular nas cidades do interior.
Pensar a docência seja a distância ou não, requer reflexões mais profundas uma vez que
por esta ser um processo complexo que supõe uma compreensão da realidade da
sociedade, da educação, da escola, do aluno, do ensino, aprendizagem e do saber.
Palavras-chave: Educação a distância. Formação de professores. Processo de ensino e
aprendizagem.
INTRODUÇÃO
A Educação a Distância é considerada pelo FORGRAD (Fórum de Pró-Reitores
de Graduação das Universidades) como um importante meio de satisfazer as amplas e
diversificadas necessidades de formação e de qualificação profissional que a sociedade
contemporânea impõe assim, como um importante instrumento para a democratização
do acesso à educação em nível técnico e superior (LÜCK, 2008).
Segundo Leitinho (2008), quando nos referimos de modo específico a formação
pedagógica do professor universitário, afirmamos que o seu propósito maior é estimular
a inovação, o sentido crítico e a criatividade e por essas razões ela deverá ser ofertada
de forma diversificada nas diferentes instituições universitárias, possibilitando respostas
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efetivas às demandas e problemáticas pedagógicas dos professores ao longo do
exercício profissional docente.
Pesquisas sobre a formação de professores em cursos a distância têm apontado
que a evasão dos estudantes é o maior obstáculo para o sucesso da Educação a Distância
(EAD), mas apontam também para outros fatores desafiadores, como a resistência dos
formadores e dos próprios alunos à modalidade e as dificuldades de adaptação de
atividades cotidianas no ensino presencial à modalidade EAD. Somando-se a estas
questões, percebe-se que sempre há uma comparação entre o processo de ensino e
aprendizagem da modalidade presencial com este processo na modalidade a distância, o
que nos levou a investigar a percepção dos alunos sobre a sua formação num curso de
Licenciatura em Química da UAB/IFMT nos polos de Juara, Ribeirão Cascalheiras,
Primavera do Leste e Barra do Bugres.
O objetivo geral da investigação foi identificar e analisar a percepção dos alunos
sobre o processo de ensino e aprendizagem e como objetivos específicos, buscamos
conhecer o perfil dos alunos do curso de licenciatura em Química da UAB/IFMT que
estão em polo do interior do estado do Mato Grosso e também identificar os processos
de ensino vivenciados pelos alunos durante o curso.
A pesquisa fundamenta-se numa abordagem qualitativa e a metodologia adotada
foi a pesquisa bibliográfica sobre a formação de professores em cursos de licenciatura a
distância e a aplicação de um questionário visando o levantamento de dados
quantitativos e qualitativos, tendo sido recolhidos um total de 30 questionários
respondidos. Os dados dos questionários foram agrupados em categorias a partir da
frequência das respostas e posteriormente categorizados e analisados quantitativamente
buscando realizar esses procedimentos fundamentando-nos na análise de conteúdo
(BARDIN, 2004).
RESULTADO E DISCUSSÕES
Dos 30 alunos que responderam ao questionário, 5 alunos (16,6 %) já possuem
graduação e 25 alunos (83,3%) realizavam seu primeiro curso de graduação. Os cursos
realizados pelos alunos que já possuíam uma graduação são licenciatura em
Matemática, licenciatura em Pedagogia, Engenharia de Alimentos, Fisioterapia e
licenciatura em Letras. Sobre a percepção do processo de ensino e aprendizagem do
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curso, 15 alunos (50,0%) consideram-no regular, 8 alunos (26,6%) consideram-no bom,
6 alunos (20,0%) consideram-no muito bom e 1 aluno (3,33%) consideram-no ruim.
Em alguns relatos, vimos que alguns escolheram o curso por ver neste uma
oportunidade para ter uma graduação e não porque se tornariam professores. O que
mostra como a formação para professores é complexa como, afirma Lima (2007), que
diz que a formação de professores é um fenômeno complexo e multifacetado, sobre o
qual existem várias conceitualizações, e pouco consenso quanto a suas dimensões e às
teorias mais relevantes para sua análise. Por isso, é notória a falta de um quadro teórico
e conceitual orgânico que ajude a esclarecer e ordenar essa área de conhecimento,
investigação e prática.
Ao categorizarmos as justificativas para as respostas acima, encontramos as
seguintes categorias entre os respondentes que consideraram o curso ruim e regular: a
dificuldade para tirar dúvidas com os professores; a estrutura física dos polos,
principalmente a falta de laboratórios; o curso foi considerado de maneira geral um
curso “difícil”; poucas aulas presenciais; falta de material e inadequação das apostilas;
dificuldade de acesso à internet. Entre os respondentes que consideraram o curso bom e
muito bom, elencamos as seguintes categorias: boa qualidade do curso em geral: oferta
de materiais diversificados (apostilas, vídeos, sites); mais autonomia para o estudo; o
curso leva o aluno a dedicar-se mais; uso de metodologias de ensino adequadas. No
quadro 1 reproduzimos algumas justificativas dadas pelos respondentes.
Uma das respostas frequente, entre os alunos é que a separação física entre o
professor e aluno é uma dificuldade que deve ser superada, assim como a dificuldade
em utilizar os meios técnicos de comunicação fazendo uso de tecnologia. Para isso se
torna necessário que os professores tenham conhecimento sobre os elementos
fundamentais presentes nos diversos conceitos existentes sobre o ensino a distância.
Como Cornachione e Silva (2002), que diz que a separação física entre professor e
aluno, que o distingue do presencial e assim, pode-se verificar que existem entraves ao
desenvolvimento do Ensino a Distância (EAD), no que tange ao grau de socialização de
seus participantes, aspecto este bastante explorado no ensino presencial, que já data de
milênios.
Em relação às respostas sobre os maiores problemas do processo de ensino e
aprendizagem, exemplificamos algumas em seguida: “Apostilas com muitas teorias e
pouca prática; trabalhos propostos sem objetivos claros, provas individuais [...].” (Aluno
1). “Problema no sistema, internet ruim, falta auxílio dos professores, ausência de
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conhecimento da realidade do discente, falta de comunicação, materiais inadequados
[...]”. (Aluno 2).“Falta de fórum no início da disciplina, avaliações que não condizem
com a realidade, apostilas incompletas [...]” (Aluno 3).“ Diversas disciplinas ao mesmo
tempo, falta de formação de grupos de estudos, falta de vídeos aula, falta de cobrança e
clareza de alguns professores, muito cálculo nas disciplinas [...]” (Aluno 4).“ Falta de
tutor presencial que seja da área no polo, dificuldades na tecnologia, internet ruim e na
compreensão do material didático, falta de estrutura física e de aulas práticas [...]”
(Aluno 5).“Falta interação direta com o professor e mudanças na plataforma e de
organização, demora no retorno das dúvidas [...]”. (Aluno 6).
Outra questão vista nas respostas, se refere à maneira de superar a distância que
separa a formação pedagógica da formação específica, os alunos reclamaram muito com
a falta de aulas práticas e no ensino a distância parece que isso ficou mais evidente.
Maldaner (2000 p.45) argumenta que esta atitude impede de pensar os cursos de
formação de professores como um conjunto, pois o que se espera é a formação prática
do professor. Ele explica que essa desagregação teoria-prática descende dos “currículos
de formação profissional com base na racionalidade técnica derivada do positivismo”,
pois o objetivo era justamente separar o mundo acadêmico do mundo prático, assim o
monopólio da pesquisa (Maldaner, 2000).
CONSIDERAÇOES FINAIS
É a partir das experiências dos alunos é que podemos tornar aparentes as
mudanças e influências na educação. Apesar de alguns problemas estruturais, físicos e
pedagógicos o curso foi considerado regular na visão dos alunos, sem dúvida a
educação a distância por sua experiência de ensino com metodologias não presenciais,
pode vir a contribuir para a transformação dos métodos de ensino e da aprendizagem.
Portanto, pensar a docência seja a distância ou não, requer reflexões mais
profundas uma vez que por esta ser um processo complexo que supõe uma compreensão
da realidade da sociedade, da educação, da escola, do aluno, do ensino, aprendizagem e
do saber. Assim, concordamos com Mortimer e Machado (1997), que explicam que as
concepções prévias do estudante e sua cultura cotidiana não têm que, necessariamente,
ser substituídas pelas concepções da cultura científica. A ampliação de seu universo
cultural deve levá-lo a refletir sobre as interações entre as duas culturas, mas a
construção de conhecimentos científicos não pressupõe a diminuição do status dos
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conceitos cotidianos, e sim a análise consciente das suas relações (MORTIMER e
MACHADO, 1997).
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Quadro 1- Justificativas dos alunos de Licenciatura em Química a distância sobre
a percepção do processo de ensino e aprendizagem
“...dificuldade de acesso, internet lenta, alunos tem pouco tempo para estudar, o aluno
passa muito tempo estudando sozinho, separação física barreiras tecnológicas.”
“Estrutura dificulta o aprendizado dos alunos; deveria ter mais interação entre aluno e
assunto estudado, demora para responder as dúvidas.”
“Não há materiais didáticos que auxilie nas atividades; o aluno busca aprender mais
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usando a tecnologia, dificuldade de não ter aulas práticas.”
“Porque tem que se buscar o aprendizado em materiais fora da apostila e isso dificulta o
aprendizado, ensino mal ministrado; falta organização no curso.”
FONTE: Quadro elaborado pela autora.
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A POLÍTICA CURRICULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL NO GOVERNO PEDRO TAQUES (2015 - 2017):
QUE SENTIDOS PARA A EDUCAÇÃO E PARA O ENSINO DE
MATEMÁTICA?
Thais Silva Verão Theodoro
Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a reconfiguração da política curricular para o
Ensino Fundamental no estado do Mato Grosso, nela buscando entender os sentidos de
educação e de educação Matemática. A centralidade do ensino da matemática e da
língua portuguesa em detrimento das demais disciplinas justifica-se também na política
curricular nacional, sobretudo a partir da análise dos índices de desempenho dos
estudantes nas avaliações nacional e externa. Sendo assim, o presente projeto traz como
problemática de pesquisa: Quais os sentidos se encontram em disputa nos textos da
política de currículo no Estado do Mato Grosso quando são elaborados novos
documentos de orientação curricular pelo governo Pedro Taques? Optamos pela
Abordagem do Ciclo de Políticas de Stephen Ball e Richard Bowe, por considerar que
tal metodologia indica certa descentralização dos poderes que configuram as políticas
públicas, causando rupturas na ideia de que os governos são os únicos que produzem as
políticas e que as escolas não influenciam nessas produções. Os subsídios teóricos à
discussão se encontram em também em Lopes e Macedo (2011), que defendem não ser
possível estabelecer uma definição fixa do que seja currículo. Para as autoras, currículo
é um campo aberto demarcado por lutas e disputas que tentam (re)significar a
educação.Uma análise inicial dos documentos assinados pelo governo Taques permite
indicar, parcialmente, que a aproximação à concepção neoliberal de educação do
Relatório Delors se propõe às ideias progressistas de educação que orientavam os
documentos curriculares anteriores.
Palavras-chave: Política de currículo. Educação matemática. Abordagem do ciclo de
políticas.

Este texto trata de uma pesquisa de mestrado em andamento, cujo foco é a
política de currículo do Estado de Mato Grosso para o ensino fundamental no período
inicial do governo Pedro Taques (2015 - 2017), especialmente nas determinações em
torno da disciplina de matemática, considerando que novos documentos vêm sendo
produzidos no sentido de orientar a ação educativa nas escolas.
A ênfase no ensino da matemática e da língua portuguesa em detrimento das
demais disciplinas constitui a tradição educativa moderna e produz uma ideia de que
bons resultados nestas disciplinas representa a “boa” qualidade da educação. Essa
centralidade justifica-se também na política curricular nacional, sobretudo a partir da
análise dos índices de desempenho dos estudantes nas avaliações nacional e externa.
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Divulgados há cada dois anos no Brasil, estes resultados têm se tornado parâmetro de
análise da proficiência tanto em português quanto em matemática, vindo a reforçar a
ideia de que a má qualidade da educação é devida a uma fragilidade das propostas
curriculares.Em se tratando das teorias que permeiama Matemática no Brasil, Godoy
(2011) considera:
[...] que até a época do Movimento Matemática Moderna, o currículo
da Matemática escolar era centrado, exclusivamente, nos conteúdos
matemáticos, ou seja, em como eles eram distribuídos ao longo dos
anos escolares e das diferentes modalidades de ensino. (GODOY,
2011, p.125)

A concepção de ensino da Matemática sofreu influências de todo um amplo
movimento, que teve seu início com as discussões do Movimento Matemática
Moderna.Quanto às concepções que circundam a Educação Matemática, vale ressaltar
que estas surgiram em contraposição ao Movimento Matemática Moderna, quando o
processo de aprendizagem do aluno passa a ser valorizada gerando novos desafios aos
professores.Neste sentido, Fiorentini e Lorenzato (2012), autores que abordam as
tendências temáticas e metodológicas da Educação Matemática, afirmam que esta,
apesar de estar na intersecção de vários campos científicos, apresenta seus próprios
problemas e questões de estudos e dentre eles está a questão do currículo e da política
de currículo.
Sendo assim, o presente projeto traz como problemática de pesquisa a seguinte
indagação: Quais os sentidos se encontram em disputa nos textos da política de
currículo no Estado do Mato Grosso quando são elaborados novos documentos de
orientação curricular pelo governo Pedro Taques? Diante dessa problemática, o objetivo
é compreender os sentidos de educação e de educação matemática defendidos nos
documentos curriculares produzidos no período de 2015 a 2017.
Para isso, a pesquisa tem como abordagem metodológica o Ciclo de Políticas,
proposto por Stephen Ball e Richard Bowe (1992), pesquisadores ingleses do campo das
políticas educacionais. Tal metodologia indica certa descentralização dos poderes que
configuram as políticas públicas, causando assim ruptura com a ideia de que os
governos são os únicos que as produzem e que as escolas e outros atores sociais
(sindicatos e professores universitários, por exemplo) não influenciam nessas
produções. A Abordagem do Ciclo de Políticas apresenta, principalmente, três contextos
de análise: o contexto de influências, o contexto de produção do texto e o contexto da
prática. Nesse sentido, Mainardes (2006) esclareceque
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O primeiro contexto é o de influência onde normalmente as políticas
são iniciadas e os discursos políticos são construídos. É nesse contexto
que os grupos de interesse disputam para influenciar a definição das
finalidades sociais da educação e do que significa ser educado... O
contexto da produção de texto está articulado com a linguagem do
interesse público mais geral. Os textos políticos, portanto, representam
a política. Essas representações podem tomar várias formas: textos
legais oficiais e textos políticos, comentários formais ou informais
sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, vídeos etc.... O
contexto da prática é onde a política está sujeita à interpretação e
recriação e onde a política produz efeitos e consequências que podem
representar mudanças e transformações significativas na política
original. (MAINARDES, 2006, P.51-53).

Os subsídios teóricos à discussão das políticas de currículo também se
encontram em Lopes e Macedo (2011), que defendem não ser possível estabelecer uma
definição fixa do que seja currículo. Para as autoras, currículo é um campo aberto
demarcado por lutas e disputas que tentam (re)significar a educação. Desse modo, toda
definição de currículo que alguém possa fazer se resume numa tentativa de buscar um
sentido para o que seja educar. Compreende-se, pois, que não há uma definição
verdadeira para currículo, mashá sentidos em disputa. Lopes e Macedo (2011, p 34)
afirmam que "crescem, assim, as críticas ao conceito restrito de currículo como a
prescrição seja do que deveria ser ensinado, seja de comportamentos esperados dos
alunos."
A partir desse entendimento, estão sendo investigados documentos oficiais como
as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso, documentos de referência do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) (em elaboração), bem como portarias, instruções normativas e
outros documentos assinados pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e
pelo Conselho Estadual de Educação (MT).
Uma leitura inicial do documento Orientativo Pedagógico (MATO GROSSO,
2016)permite dizer que o acentuado detalhamento de aspectospedagógicosnele
abordados (que inclusive pode ser visto no Sumário ouao longo de suas 116 páginas),
visa justificar maior intervenção do Estado sobre o trabalho pedagógico da escola.
Nestes termos, sem problematizar o fatode este novo texto se sobrepor às Orientações
Curriculares do Estado do Mato Grosso (MATO GROSSO, 2010), sua escrita busca
impelir os professoresa construírem a qualidade da educação ainda ausente nas escolas.
Assim, o documento ressalta que
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Na Escola Pública Estadual encontram-se parte significativa das
JUVENTUDES do Estado de Mato Grosso, (sic) de acordo com dados
do censo de 2014, o Estado de Mato Grosso possui 615 escolas que
ofertam Ensino Médio, dessas 461 pertencem a Rede Estadual, que
atendem (sic) a 89,21% dos estudantes matriculados, assim, contamos
com a dedicação e o empenho de cada Profissional da Educação
Básica em prol de um Ensino de Qualidade. (MATO GROSSO, 2016,
p. 87) (grifos do documento).

É importante destacar também que, ao explicitar a concepção de educação a
seguir nas escolas da rede, o novo documentorecorre aos quatro pilares da educação
propostos pelo Relatório Delors (UNESCO, 1997) em 1996 - aprender a conhecer;
aprender a fazer; aprender a viver juntos; aprender a ser (MATO GROSSO, 2016, p.
19),

sinalizando

tanto

para

um

afastamento

dos

discursos

pedagógicos

progressistasinscritos nas Orientações Curriculares do Estado do Mato Grosso (MATO
GROSSO, 2010)quanto para uma aproximação ao pensamento educacional neoliberal.
Mas estas, grosso modo, são apenas algumas ponderações que a pesquisa nos
permitepontuar até agora. Uma análise mais detida sobre os documentos que constituem
os textos da política curricular em Mato Grosso (ou de parte dela) – e o contexto da
produção dos textos –está em curso na direção de tentar compreender os sentidos de
educação e de educação matemática neste novo contexto da administração Pedro
Taques. Afinal, tal como indica o slogan de governo, Mato Grosso: estado de
Transformação.
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Subeixo 3 – Políticas públicas, formação continuada/ desenvolvimento profissional
docente.
Resumo:
Para compreender a Educação em Tempo Integral vinculada a uma prática didática e
pedagógica que vise à formação do ser humano em todos os seus aspectos (físicos,
éticos, intelectuais e afetivos), por isso é preciso entender as concepções educacionais
no seu campo epistemológico, histórico e cultural e a efetivação das políticas públicas.
Diante dessa afirmação, destacamos o seguinte problema de pesquisa: como são tecidas
as práticas didática, pedagógica e as políticas públicas em uma perspectiva de Educação
em Tempo Integral no contexto educativo de Caxias- MA?. Especificamos como
objetivo: analisar as implicações das práticas didática e pedagógica a partir das políticas
públicas de Educação em Tempo Integral na educação infantil e no ensino fundamental.
No percurso metodológico desta pesquisa de caráter qualitativo, primamos como
instrumento entrevistas narrativas e observações com três sujeitos que fazem parte de
uma escola municipal de Educação infantil e uma de ensino fundamental nos anos
iniciais e uma coordenadora pedagógica em Caxias-MA. Para a discussão teórica,
fundamentamo-nos em autores como: Kramer (1982), Machado (2005) entre outros. De
acordo com os resultados desta pesquisa, as diretrizes curriculares da Educação em
Tempo Integral não estão consolidadas, bem como não são pautadas em uma ementa
pré-estabelecida entre os professores e monitores desse programa. Logo, sugerimos que
sejam superados os desafios da falta de implementação de políticas públicas mais
efetivas voltadas para a Educação em Tempo Integral para consolidar as práticas de
formação e as concepções de professores e suas implicações no processo de ensinar e
aprender docente.
Palavras Chaves: Educação em Tempo Integral. Políticas Públicas. Práticas.
Introdução
Este trabalho tem como perspectiva a análise das políticas públicas
direcionadas para a Educação em Tempo Integral, tendo em vista, as práticas didática e
pedagógica de professores de uma escola municipal de Educação infantil e uma de
ensino fundamental nos anos iniciais e uma coordenadora pedagógica em Caxias-MA.
Diante disso, situamos no problema de pesquisa: como são tecidas as práticas didática,
pedagógica e as políticas públicas em uma perspectiva de Educação em Tempo Integral
no contexto educativo de Caxias- MA?. A fim de responder à questão em pauta,
elaboramos o seguinte objetivo: analisar as implicações das práticas didática e
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pedagógica a partir das políticas públicas de Educação em Tempo Integral na educação
infantil e no ensino fundamental. Neste sentido, compreendemos que o estudo em
evidência, ao visualizar os temas práticas didática, pedagógica e políticas publicas na
Educação em Tempo Integral, bem como a contribuição do Programa Mais Educação,
poderá colaborar na reflexão e aprofundamento do fazer pedagógico dos profissionais
que atuam nas escolas municipais de Caxias-MA e para melhoria do processo de ensino
e aprendizagem.
Programa Mais Educação: uma política direcionada as práticas didática e
pedagógica na Educação em Tempo Integral.
Como uma política pública, o Programa Mais Educação tem provocado
alterações no cotidiano das escolas que fizeram adesão à Educação de Tempo Integral.
Como política pública foi criado pelo Governo Federal em 2007, o qual é regulado pela
Portaria Normativa Interministerial n. 17, a partir do decreto n. 7.083, de 20 de janeiro
de 2010, tendo em vista a ampliação da jornada escolar e a organização curricular.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP, em 2013, 49,6 mil escolas em todo o Brasil participavam do Programa.
Por essa razão, o Programa não pode ser usado como instrumento de salvação,
mas como formação do sujeito. Kramer (1982, p.54) enfatiza que a educação e sua
democratização estão estritamente vinculadas ao processo político e social, bem como a
própria democratização da sociedade. Isso não significa dizer que a educação esteja
despojada de sua autonomia de ação. Ao concordar com a autora educar, seja em
qualquer modalidade de ensino, se concretiza com a relação da prática didática e
pedagógica para aquisição de saberes tanto docente quanto discente. Mas afinal, como
podemos caracterizar essas práticas? Considerando-se que uma atividade crítica e
criativa para o aluno é fundamental para a ocorrência de aprendizagem significativa,
"[...] a prática pedagógica precisa incluir a atividade deste agente, sem a qual não
poderá ser entendida como prática pedagógica. A atividade que exclui a participação
ativa do estudante é um equívoco pedagógico". (MACHADO, 2005, p.127).
Ao tratar da prática didática se definirá como:
"[...] uma didática sistêmica vai se propor, fundamentalmente, a promover
justificativas, bases conceitual e metodológica, com atividades de exploração

2
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e expressão, promovendo exercícios de conexões entre o que se aprende e o
cotidiano individual e coletivo. O ambiente para o estabelecimento dessa
didática será construído através da tomada de consciência, pelos
participantes, da importância do Conhecimento e do Autoconhecimento
concomitantes. Este ambiente precisa ser construído desde a formação inicial,
em se tratando de formação de professores, mas que deveria ser construído
desde o ensino básico. Trabalha-se na formação de professores a ideia de que
esta tarefa será feita pelos egressos da formação docente.". (MACHADO,
2005, p.133)".

Portanto, a formação inicial é imprescindível na produção dos saberes pelos
professores, por meio da reconstrução de novos conhecimentos teóricos e práticos,
ocasionará mudanças no trabalho pedagógico, mas sem deixar de levar em conta as
condições institucionais, sociais e históricas em que o ensino é realizado e produzido.
Uma vez que o exercício da docência é desafiador, e ser docente não é tornar-se um
transmissor de conhecimentos e que desenvolverá no educando certas habilidades, mas
em sua ação fomenta-se a formação humana.
O trilhar de um percurso Metodológico
Esta pesquisa foi desenvolvida com uma coordenadora pedagógica, uma
professora da educação infantil, um monitor de uma escola pública dos anos iniciais do
ensino fundamental em Caxias-MA. Elegemos três interlocutores selecionados por meio
dos seguintes critérios: atuação docente, no caso de professor, com mais de cinco anos;
os demais participantes deveriam estar envolvidos no processo desde a execução e
reflexão do Programa Mais Educação em 2010, no município.
Para alcançar o objetivo ancorado nessa investigação, nomeamos traçar um
percurso com base nos fundamentos da pesquisa qualitativa, voltando-se, então, para o
aprofundamento da compreensão de um fenômeno social, do seu universo de
significados, algo que não pode ser quantificado (RICHARDSON, 1999). Nesse caso, a
pesquisa qualitativa permite a análise minuciosa dos sujeitos em estudo e por
possibilitar um melhor conhecimento acerca das vivências ocorridas duas escolas que
serão campo empírico. Técnicas utilizadas, como foi o caso das observações e
entrevistas narrativas, serviram como meio articulador do encontro no ambiente escolar
para que os envolvidos pudessem tecer seus olhares e interpretações em relação à
Educação em Tempo Integral.
3
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As vozes dos sujeitos do campo de investigação
As narrativas foram expressas inicialmente pelo Monitor pesquisado que
trabalha no Programa e suas atividades se destacam na escola e, por isso, são as mais
procuradas pelos estudantes.
Em relação ao currículo executado pelo o Monitor:
As atividades não se pautam em uma ementa pré-estabelecida. [...] Tenho um
caderno em que anoto tudo o que vejo de novidades na área, [...]. Tem
algumas técnicas sobre o significado da arte marcial. Passo para eles o nome
da técnica que é importante, [...].(Entrevista Narrativa – MONITOR).

A Professora pesquisada destaca sobre a contribuição do Mais Educação em
sua prática sala de aula e informa que os estudantes são mais participativos. Os
estudantes começaram a adquirir outras habilidades, mas as mudanças seguem a passos
muito brandos, relacionados aos processos de aprendizagem dos conteúdos curriculares.
A Professora afirma que:
A contribuição na minha disciplina não representa quase nada [o Programa].
[...] eu não percebo diferença do Mais Educação na formação do aluno. Então
pegam pessoas que não estão preparadas, colocam numa sala de aula com
atividades com o aluno; falta didática, falta experiência, falta conhecimento
da área. (Entrevista Narrativa – PROFESSORA).

Para a Coordenadora Pedagógica, o Mais Educação:
[...] trouxe de interessantes o aprendizado da música, que retira os alunos da
sala de aula quando tem uma atividade extra. Eu acho que ajuda nesse
sentido. [...] as atividades deixam eles mais alegres, porque tem dança,
gostam da dança. Mas, não é um estudo da dança, [...], mas, mostra para os
alunos quais os tipos de dança que existem, quais são as danças folclóricas.
Acho fundamental para a aprendizagem dos estudantes, em vista a
emancipação social. (Entrevista Narrativa – COORDENADORA).

Por mais paradoxal que possa parecer, mesmo reconhecendo que não houve
uma ampliação das oportunidades na aprendizagem do conhecimento epistemológico, a
coordenadora faz algumas considerações relevantes que o programa propicia para a
emancipação dos sujeitos na escolarização através de atividades culturais e artísticas.
Conclusões
Os discursos relatados pelos interlocutores desta pesquisa divergem quanto as
opiniões em relação as praticas que realizam, mas entram em acordo ao tratar dos
4
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problemas da educação, visto que estão preocupados com a formação dos profissionais
que estão exercendo suas atividades nesse contexto. Uma vez que muitos não possuem
qualificação para a área em que atuam, mas aceitam substituir até um professor para ter
uma compensação salarial e profissional. Os professores têm entre as suas competências
e refletem em torno de sua prática didática e pedagógica, reconhecendo que não são
meros executores de tarefas importas.
Os relatos apontam que houve uma mudança comportamental nos alunos com a
execução do Programa mais Educação na escola, mas em relação a sua práticas e o
currículo necessitam ser repensados. Mas como política publica carece está direcionado
a uma formação docente e discente que prime por uma prática em busca de uma
aprendizagem significativa na formação humana.
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A PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES EGRESSOS DO PIBID: UMA
PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO

Ivo Batista Conde - PPGE-UECE
RESUMO
Este trabalho trata de uma proposta investigativa no campo da formação de professores,
em desenvolvimento, no âmbito do Mestrado do Programa de Pós-graduação em
Educação da Universidade Estadual do Ceará. Seu objetivo consiste em compreender
como professores de Biologia, que vivenciaram a experiência de iniciação à docência no
âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID,
desenvolvem sua prática de ensino na Educação Básica, particularmente na perspectiva
do professor pesquisador. O estudo tem como eixo teórico os constructos de Freire
(2013; 2014, 2015) sobre professor pesquisador. Embasa-se, ainda, nos escritos de
André (2014), Demo (2011) e Garcia (1999). A pesquisa caracteriza-se como um
Estudo de Caso, de abordagem qualitativa, tendo como sujeitos ex-bolsistas de iniciação
à docência do PIBID, egressos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas de
quatro campi vinculados à Universidade Estadual do Ceará, que hoje atuam como
professores de Biologia na Educação Básica. Utiliza a entrevista e análise documental
como instrumentos de coleta de dados, e como procedimento de análise dos dados a
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Até o momento foram coletados o Projeto
Institucional do PIBID da Universidade Estadual do Ceará, que tem como foco o
“Ensinar e aprender pela pesquisa” e os subprojetos de Biologia dos campi do interior
vinculados a essa IES. O estudo segue com a análise dos documentos localizados e
entrevistas com os docentes de Biologia - egressos do PIBID. Outro aspecto a destacar
nesse trabalho é que os estudos da base teórica evidenciam a importância da integração
entre pesquisa e ensino, que favorecem a constituição do conhecimento como processo
de mediação, reflexão e análise crítica da realidade pelos docentes em formação e no
exercício da docência.
Palavras-Chave: Prática docente. Professor pesquisador. PIBID.
INTRODUÇÃO
Este trabalho é recorte de uma pesquisa em desenvolvimento no âmbito do
Mestrado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Ceará - UECE,
tendo como objetivo investigar as contribuições do PIBID/ UECE na formação de
professores egressos do curso de Biologia na perspectiva do professor pesquisador,
partindo de suas experiências e reflexões vivenciadas, atualmente, em sala de aula. O
presente texto apresenta os primeiros dados coletados na investigação, elucidando o
lócus da pesquisa, os sujeitos e a metodologia proposta.
Os dados do Censo da Educação Superior, realizado no período 2012-2013,
informam que a matrícula cresceu 4,4% nos cursos de Bacharelado e 0,6% nos cursos
de Licenciatura. Mediante esses dados, podemos aferir que cursos relacionados à
Licenciatura não são tão almejados, se comparados aos de Bacharelado (INEP, 2013).
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Além disso, as Licenciaturas apresentam problemas que são históricos, a exemplo da
desvalorização social do magistério, a carga elevada de horas-aulas, condições de
trabalho precárias, salários incompatíveis com a profissão docente e a imposição do
currículo.
Em relação, especificamente, à área de ciências, campo desse estudo,
Malucelli (2007) enfatiza que os professores não só carecem de uma formação
adequada, como ainda, não reconhecem suas insuficiências. Diante desses obstáculos, as
orientações do MEC para as instituições de Ensino Superior foram de elaborar propostas
que

modificassem

seus

currículos,

garantindo

conteúdos

necessários

ao

desenvolvimento das competências exigidas para o exercício profissional (BRASIL,
2007), visando, assim, um ensino que ofertasse formação sólida aos futuros docentes,
propiciando a integração da teoria com a prática, tendo em vista a especificidade do
trabalho docente (LDBEN, nº 9. 394/1996).
Nesse sentido, o Governo Federal do Brasil, almejando a aproximação do
licenciando com a escola, seu futuro campo de atuação profissional, lança, em 2007, o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), buscando estimular a
iniciação à docência por meio de ações didático-pedagógicas, que insiram o futuro
professor na realidade da Educação Básica. Diante desse novo contexto, a Universidade
Estadual do Ceará, ao aderir ao Programa, em 2009, incorporou à sua proposta o
“Aprender e ensinar pela pesquisa”, compreendendo a indissociablidade entre ensino e
pesquisa, reconhecendo o PIBID como um espaço de formação mediada pela pesquisa.
Nesse sentido, almejamos, mediante a realização dessa investigação, obter
informações mais aprofundadas acerca do fazer docente no âmbito da referida proposta.
CAMINHO METODOLÓGICO
O estudo tem como eixo teórico os constructos de Freire (2013, 2014, 2015)
sobre professor pesquisador. Embasa-se, ainda, nos escritos de André (2014), Demo
(2011) e Garcia (1999). A pesquisa caracteriza-se como um Estudo de Caso (YIN,
2015), de abordagem qualitativa (ANDRÉ, 1984), tendo como sujeitos ex-bolsistas de
iniciação à docência do PIBID, egressos dos cursos de licenciatura em Ciências
Biológicas de quatro campi vinculados à Universidade Estadual do Ceará, participantes
das propostas dos Editais (Nº 02/2009 – CAPES/DEB; Nº 001 /2011 /CAPES) e que
hoje atuam como professores de Biologia em escolas públicas. Serão utilizadas a
entrevista semiestruturada (BODGAN; BIKLEN, 1994) e análise documental (LUDKE,
1986) como instrumentos de coleta de dados, e como procedimento de análise dos dados
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a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Os documentos centrais utilizados como base
de análise estão constituídos pelo Projeto Institucional do PIBID - UECE e pelos
subprojetos da área de Biologia vinculados aos cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas de quatro campi da referida IES, localizados no interior do Estado do Ceará.
RESULTADOS PARCIAIS
Nossa aproximação ao referencial teórico (ANDRÉ, 2014; FREIRE, 2014;
2013; GARCIA, 1999) favorece a reflexão sobre a importância da pesquisa como
princípio científico e educativo (DEMO, 2011) em que o ensino não está desvinculado
dessa experiência (não exclusiva do âmbito acadêmico); a pesquisa atrelada ao ensino
encaminha ao questionamento reconstrutivo com qualidade política, uma vez que pode
suscitar mudanças na realidade. Nesse sentido, André (2014, p. 56) ressalta acerca do
papel didático desempenhado pela pesquisa na articulação entre prática docente e
saberes elaborados. Com essa autora apreendemos sobre a pesquisa como eixo de
religação em um currículo, o que significa que as disciplinas e atividades devem ser
planejadas coletivamente, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades e
atitudes de investigação pelos futuros professores.
Com esteio nesses autores, consideramos que o ensino e a pesquisa estão
intimamente relacionados em sua essência, e que embora apresentem caminhos
distintos, se entrelaçam à medida que favorecem o campo da docência, o qual requer
indicações teórico-práticas para as múltiplas formas de se conhecer e interagir na
sociedade, orientando para que o ensino seja de caráter reflexivo e crítico sobre os
processos de produção do conhecimento científico, tecnológico e suas implicações
sociais na vida cotidiana. Assim, ao lado dessas formulações nos acercamos dos
constructos de Freire (2013; 2014) que ressalta o papel da pesquisa na constituição do
conhecimento que é restaurado socialmente, considerando que“[...] toda docência
implica pesquisa e toda pesquisa implica docência. Não há docência verdadeira em cujo
processo não se encontre a pesquisa [...]” (FREIRE 2013, p.123-124).
Os achados de cunho teórico desse estudo nos encaminham para o
aprofundamento do diálogo sobre o papel da pesquisa na mediação do ensino
emancipador, investigativo e problematizador, o que buscaremos alcançar ao longo
desse estudo. Em relação ao trabalho de campo, os primeiros dados coletados estão
organizados no quadro 1, o qual apresenta os Subprojetos do PIBID nas propostas de
2009 e 2011, com seus respectivos municípios e a totalização de alunos por Subprojeto.
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Quadro 1 - Subprojetos do PIBID desenvolvidos em 2009 e 2011 em cursos da UECE.
Subprojetos
Municípios 2009/ 2011
PIBIB/ Biologia - CECITECE

Tauá

13

Itapipoca

18

PIBIB/ Biologia- FAEC

Crateús

18

PIBIB/ Biologia - FECLI

Iguatú

20

Total

69

PIBIB/ Biologia - FACEDI

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados do Quadro 1 sinalizam o PIBID como uma possibilidade de
fortalecer a relação pesquisa e ensino na formação inicial de professores de Biologia no
Estado do Ceará. Nesse sentido, apontamos a necessidade de ampliação do Programa
para que um número maior de licenciandos sejam contemplados, fortalecendo a
articulação universidade-escola na formação dos futuros professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante a proposta de investigação apresentada e das aproximações aos
pressupostos metodológicos e aos primeiros dados coletados em campo, destaca-se a
relevância de continuidade desse estudo, uma vez que a formação de professores está no
cerne das discussões sobre a qualidade do ensino e da Educação, de forma geral. Vale
ressaltar que a proposta institucional do PIBID-UECE, de formar pela pesquisa, vai ao
encontro da indissociabilidade ensino-pesquisa, no sentido de potencializar as práticas
pedagógicas dos professores em formação, favorecendo o desenvolvimento do ensino, a
partir de sua problematização e da elaboração de sínteses provisórias sobre o processo
de ensino-aprendizagem e do fazer docente.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR A PARTIR DE UMA
LEITURA INTERDISCIPLINAR
Gesilane de Oliveira Maciel José
UNESP Presidente Prudente
RESUMO
Em um cenário de profundas transformações em que a sociedade é marcada pela
individualidade, pelo efêmero e pela criatividade das mídias eletrônicas, as
comunicações e informações se configuram em velocidade ímpar e apontam condições
para acompanhar essas dinâmicas, inclusive na área da educação. Ao professor, são
cobradas práticas pedagógicas com novas situações de aprendizagem e metodologias de
ensino que correspondam à heterogeneidade e diversidade dos alunos, além de
adaptação às novas condições de trabalho e de sociabilidade. Diante desse panorama,
por entender que ser professor não é uma atividade burocrática para a qual se adquirem
conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas, fez-se necessário levantar várias
frentes de reflexão, percebendo como se revela esse ser-professor diante de suas ações
didáticas nesse contexto plural. Para problematizar e compreender essas questões, foi
desenvolvida uma pesquisa no Curso de Mestrado em Educação do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/MS, com o
objetivo de compreender como se mostra o professor que atua na Educação Superior e
como suas ações didático-pedagógicas se revelam, adotando como instrumento a
fenomenologia. Inclui uma investigação bibliográfica de cunho qualitativo, tendo como
arcabouço teórico Husserl (1989), Merleau-Ponty (2006), Ricoeur (1990) e demais
interlocutores. Foram recolhidos depoimentos e imagens simbólicas de professores
universitários, por meio das descrições das situações vividas, em análises ideográfica e
nomotética, e na sequência, procedeu-se a hermenêutica das categorias abertas. Os
significados revelaram a necessidade do professor estar em sintonia com o mundo-vida,
como uma forma de compreender a realidade atribuindo novos sentidos ao seu fazer
docente, de forma que possa ser aperfeiçoado. Sendo assim, suas ações pedagógicas são
formadas a partir do contexto de coletividade, de trocas e interações que se evidencia a
cada momento e torna-se possível então, adquirir novos valores, conceitos e humanizar
a prática de forma mais significativa.
Palavras-chave: Professor universitário. Interdisciplinaridade. Prática docente.
1 OBJETIVO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O objetivo deste trabalho é de compreender a atitude do ser professor
universitário frente à sua prática pedagógica, amparado por uma leitura interdisciplinar
e embasado na abordagem fenomenológica, buscando perceber como esse docente
compreende os significados que podem fazer parte de suas ações didático-pedagógicas.
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A pergunta que norteou esta pesquisa é: Como se mostra a prática do Professor
Universitário? Como pergunta didática e para elucidação, foram acrescidos dois tópicos:
descreva o seu fazer docente e sua experiência e vivência e o que é e foi importante para
você durante o processo de vida docente?
O presente estudo tem como arcabouço teórico a investigação a partir do filósofo
Edmund Husserl (1989), responsável por formular as principais teorias da abordagem
fenomenológica e que abriu possibilidades para outros pensadores contemporâneos,
como Merleau-Ponty (2006). Na sequência, utilizamos Paul Ricoeur (1990) com a
Fenomenologia Hermenêutica.
Optamos pela abordagem qualitativa de natureza interpretativa, estabelecendo o
contexto teórico e prático, concomitantemente. O levantamento dos dados da
experiência ocorreu por meio das descrições das situações vividas pelos sujeitos que o
fazem de forma consciente, e isso ocorre através da interrogação, da pergunta, do
depoimento. Com essa noção, o fenômeno poderá se manifestar sob diversas
perspectivas, no entanto, como ressalta Bicudo (1997), o que importa e se destaca é a
descrição do percebido, não limitando-se à enumeração de fenômenos, mas ao que é
percebido daquilo que se revela.
Portanto, para a descrição exaustiva do fenômeno, foram articulados dois
momentos: nos depoimentos dos sujeitos; e nas imagens e símbolos escolhidos por eles,
seguidos de suas próprias interpretações. Aqui adotamos a perspectiva de Chevalier e
Gheerbrant (2008), que consideram que a interpretação do símbolo deve inspirar-se não
apenas na figura, mas em seu movimento, em seu meio cultural e em seu papel
particular.
Inicialmente apresentamos os discursos ingênuos dos sujeitos, transcrevendo-os
na íntegra. Em um segundo momento, destacamos os discursos nas Unidades de
Significado, que se referem às falas mais significativas expressas nos depoimentos.
Na análise das descrições foram levantados os conteúdos do fenômeno e suas
características estruturais, comparando as respostas dos sujeitos pesquisados e as
Unidades de Significado do discurso, que servem para compreender o que está sendo
mostrado.
O momento da interpretação consiste na síntese unificadora da coisa percebida e
a explicitação do percebido. Nessa modalidade, os dados são organizados no que
denominamos “categorias abertas”. Desse modo, tais categorias se apresentam em
convergências nas Unidades de Significado, analisadas e interpretadas, e para se chegar
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ao conjunto de tais proposições epistemológicas é necessário percorrer dois momentos,
o da Análise Ideográfica e o da Análise Nomotética.
A análise ideográfica refere-se ao emprego de ideogramas, que expressam ideias
por meio de símbolos, ou seja, buscam tornar visível a ideologia que permeia as
descrições ingênuas dos sujeitos, que são os depoimentos tidos como naturais e
espontâneos. Já o termo nomotético indica o caráter que se baseia em fatos e ocorre com
o movimento da passagem do nível individual para o coletivo e vice-versa. Em virtude
disso, as convergências passam a caracterizar a estrutura geral do fenômeno e as
divergências indicam percepções individuais resultantes de modos pessoais de reagir
mediante os agentes externos (MARTINS; BICUDO, 1989). As convergências e as
divergências são resultantes da compreensão que mostram nos casos individuais e
gerais.
Na etapa subsequente, procedemos à hermenêutica proposta por Ricoeur (1990),
buscando a compreensão da existência humana a partir do descortinar do sentido do
depoimento, no texto escrito e na linguagem simbólica escolhida em imagem, para que
o real seja percebido em sua totalidade, evidenciando a ação e a prática do docente
universitário.
Quanto aos sujeitos pesquisados, optamos em trabalhar com a instituição que faz
parte do lócus de trabalho e das vivências educacionais da pesquisadora, portanto
direcionamos a pesquisa para o estabelecimento de ensino superior de cunho privado,
no qual escolhemos aleatoriamente dez educadores para a recolha dos depoimentos.
Sendo assim, foram interpretados os significados a partir dessas categorias, com
o intuito de se chegar a uma interpretação criadora de sentido, além da experiência das
coisas e dos acontecimentos, mas capaz de revelar a dimensão ontológica do ser
professor.
2 BREVE DISCUSSÃO E RESULTADOS
Com base no contexto do método fenomenológico e das convergências
encontradas na pesquisa com os sujeitos professores, percebeu-se que para eles, o
professor como intermediador do conhecimento não repassa simplesmente a
informação. É necessário desatrelar o ensino do instrucionismo produzido pela elite
dominante. O conhecimento precisa ser produzido, não apenas escutado e reproduzido.
É um processo de desconstrução, construção e reconstrução, em uma dinâmica de
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questionamento, de levar o aluno ao pensar, de desenvolver o seu potencial de
consciência, que possa gerar transformação em sua realidade e na forma de enxergar o
mundo.
Não basta ensinar; é preciso saber como intermediar o conhecimento, como
articular a construção das ideias, criar condições para que o aluno adquira informações,
organizar estratégias para que se compreendam suas reais condições de sociedade e de
cultura. Nesse cenário, é eminente o desafio do professor, que deve formar o sujeito
individual, capaz de refletir sobre a sua realidade e, ao mesmo tempo, formar um
cidadão em seu contexto de coletividade. Todos os elementos inerentes ao homem, que
relacionam a subjetividade, como as emoções, expectativas, frustrações, necessidades,
dificuldades, entre outros, da mesma forma precisam ser percebidos pelo docente sob
um novo olhar.
A interação entre teoria e prática também foi considerada importante, sendo
relacional, crítica e transformadora, uma vez que é a teoria que conduz à prática e a
prática é a ação guiada e mediada pela teoria. Nesses termos, essa relação tece uma
nova realidade para o aluno, alarga a imaginação diante da complexidade da realidade,
desperta novas experiências no cenário da sala de aula e contribui para a compreensão
de novos temas, partindo de uma nova maneira de ler a realidade, beneficiando a relação
pedagógica como um todo.
Outro fator destacado pelos professores foram as inovações tecnológicas que
também fazem parte desse contexto imaginário. Não basta utilizar os slides no projetor
de multimídia ou até mesmo a lousa digital, se a aula continuar a ser um repositório de
conteúdo. As ferramentas tecnológicas são necessárias, mas precisam vir acompanhadas
de um espírito criativo e inovador, caso contrário, o método de aula continua sendo o
mesmo.
Por fim, na prática pedagógica, é interessante criar as relações de afeto que
expressam a vida afetiva, como as emoções, os interesses, os medos e as alegrias são
sentimentos que fazem parte da construção do ser humano. Quando o aluno tem
liberdade e se sente competente para participar de forma ativa nas aulas e o professor
proporciona essa interação, motivando e incentivando o aluno a desenvolver o seu
potencial, a relação torna-se mais significativa, e essa interação contribui para o seu
aprendizado. Tal aprendizado faz parte tanto do percurso acadêmico do aluno, como do
professo de formação docente, que necessita estar em constante aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscando compreender a prática docente a partir da fenomenologia, percebemos
que o docente pode buscar a partir deste olhar fenomenológico, o efeito de sentido de
suas práticas, como uma forma de compreender de forma consciente suas vivências e
saberes, dando condições de perceber e partilhar o que é visível e o que se apresenta
além disso por meio da percepção do mundo.
Por meio das análises fenomenológicas, os elementos considerados essenciais
para os sujeitos que participaram desta pesquisa, perpassam pela preocupação com a
formação integral do aluno e, por meio da interação, da troca e do compartilhar,
promover aulas dinâmicas, motivadoras e inovadoras, estabelecendo os conceitos
teóricos e as experiências e vivências, para que o ensino seja contextualizado e faça
sentido ao aluno. Para eles, essa forma de ensinar promove seu próprio aprendizado, que
deve ser contínuo.
Destarte, a tarefa de ressignificar o fazer docente, acontece à luz da evidência
que se mostra a cada momento, e pode ser feita pela linguagem, aprendizagens e
interações. Percebendo o fenômeno de sua experiência, torna-se possível então, adquirir
novos valores, conceitos e humanizar a prática de forma mais significativa.
REFERÊNCIAS
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO: UMA
QUESTÃO DE MEDIAÇÃP PEDAGÓGICA

Josefa Sônia Pereira da Fonseca
Resumo
O Administrador é o profissional que, necessariamente, precisa alcançar objetivos,
resultados dentro das organizações, para tanto, tem como função, Planejar, organizar,
dirigir (liderar) e controlar o ambiente da organização devendo trazer impactos
positivos para a organização por meio de processos sistemáticos de suas decisões. Este
perfil requerido deve ser formado no ambiente da Universidade. Mas, a queixa
recorrente dos alunos do Curso de Administração, de que o Ensino Universitário neste
curso, está distante da realidade do mercado de trabalho, despertou o interesse por esta
investigação no sentido de conhecer: quão preparado está o professor de administração
para em sua mediação pedagogica, desenvolver novas habilidades e competências do
futuro administrador? A pesquisa foi desenvolvida em um grupo de professores do
Curso de Administração de uma Universidade Pública no Estado da Bahia. A
metodologia consistiu em um teste cego (sem identificação do sujeito) por meio de
questionário com objetivo de conhecer sua prática docente, A aplicação do questionário
foi coletiva (em intervalo de horário de aula do professor) e alguns ou via internet,
respondido individualmente. Os professores foram convidados a participar
voluntariamente. A pesquisa usou como referencial teórico, Nóvoa (2009 e 2002)
conhecendo seus diversos entendimentos sobre formação do professor. Os resultados
instigaram que a pesquisa se prolonge pois encontramos algumas contradições na fala
dos professores quando ele diz, por exemplo, que utiliza-se com frequência de material
“retirado da internet, as aulas são ministradas sob forma de preleção” e que, desenvolve
nos alunos em suas aulas competências e habilidades como: capacidade de trabalhar em
equipe, relacionamento interpessoal, liderança, criatividade e faz com que o aluno seja
extremamente participativo.
Palavras Chave: Aprendizagem; Prática Pedagógica; Competência.
Introdução
As habilidades e competências, (habilidade, é a qualidade ou característica de
quem é hábil. Etmologicamente, do latim -habilìtas,átis - 'aptidão, destreza, propensão.
Competência, soma de conhecimentos ou de habilidades. Capacidade objetiva de um
indivíduo para resolver problemas) dos Administradores devem ser desenvolvidas
observando-se

as

tendências

organizacionais,

nacional

e

internacional,

sob

responsabilidade das Universidades, de modo a preparar o egresso do Curso de
Administração para a empregabilidade.
Um artigo da Revista Exame, Edição 990, Ano 45, Nº 7. 20/04/2011. Pgs. 94 a
96), indicava que as habilidades e competencias ensinadas nas escolas de negócios
estavam condenados ao fracasso pois, na trajetória de ex-alunos poderosos no cenário
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americano, estavam envolvidos com desfechos desastrosos colocado as mais reputadas
escolas de negócios do mundo na lista de vilões da recente história corporativa.
Corroborando com a ideia de que é preciso haver mudanças nas escolas de
negócios, Mintzberg (2006, p.240) afirma: “ ensinar conceitos é relativamente simples e
direto. Mas desenvolver competências – treinar as habilidades – não o é.
Esse cenário nos inquieta e uma pergunta se fez inevitavel para esta
investigação: Quão preparado, está o professor de administração para, em sua
mediação pedagogica, desenvolver novas habilidades e competências do futuro
administrador?
Para tentar entender e responder a questão desta pesquisa, inquirimos 26
professores do Curso de Administração de uma Universidade Pública do Estado da
Bahia e estabelecemos um objetivo específico:
a) conhecer as práticas pedagógicas utilizadas em suas aulas e quais competências
e habilidades eram desenvolvidas nos alunos.
Utilizamos também como base para o estudo, a última Diretriz Curricular do
Curso de Graduação em Administração expressa pela Resolução N 4, de 13 de julho de
2005 que especifica em sue seu Art. 5° quais são os conteúdos que moldarão as
competências para a formação do Administrador. Desses conteúdos, Fonseca (2017)
desenvolveu uma matriz em que organiza as competências em Transversais e Técnicas
as quais apresentamos no Quadro (após as referências).
Ainda segundo Fonseca, as Competências Transversais são entendidas como as
que orientam o desenvolvimento pessoal, social, cultural, relacional e cognitivo dos
alunos e que perpassam por todo o curso. Como Competências Técnicas, entende-se
aquelas direcionadas à aquisição de conhecimentos que auxiliem ao aluno no
desenvolvimento profissional.
Assim, o Quadro 01 suscita uma questão importante para o exercício das
competências transversais e que depende diretamente para o cumprimento desta
Resolução, que é a formação do professor.
O professor Dr. Antônio Nóvoa em seu livro, Professores imagens do futuro
presente (NÓVOA, 2009, P.18), traz à tona uma série de provocações sobre a formação
do professor e em uma delas diz: “Na verdade, não é possível escrever textos atrás de
textos sobre a praxis e o practicum, sobre a phronesis e a prudentia como referências do
saber docente, sobre os professores reflexivos, se não concretizarmos uma maior
presença da profissão na formação” e promover uma análise coletiva das práticas
2
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pedagógicas. A ação dessa prática não é simples visto que muitos professores dessa área
permanecem amarrados ao ensino por meio de práticas pedagógicas tradicionais e são
refratários a mudanças.
É importante observar que o Curso de Administração é de cunho generalista e
que portanto, acolhe professor de diversas áreas como, o próprio administrador, o
advogado, sociologo, matemático etc., e, via de regra, esses professores não têm
formação pedagógica. Ele é um profissional que domina sua área de conhecimento e
torna-se professor. Nóvoa (2002) sugere que a trilogia do Desenvolvimento Pessoal,
Profissional e Organizacional tenha configuração que rompa com os paradígmas
dominantes tornando o contexto de sala de aula estimulante para alunos e professores.
Para um processo de reprodução de conhecimentos talvez não haja necessidade
da formação pedagógica do professor. Mas, considerando-se um cenário em que o
estudante pode gerar, por meio da internet, suas próprias informações e compartilhá-las
no espaço virtual, a formação apenas profissional do professor parece não ter mais o
mesmo sentido e importância. O saber-ensinar nos remete a construção do saber de
forma colaborativa e solidária.
Procedimento Metodológico
Trata-se de um estudo diagnóstico com 26 professores de uma Instituição pública do
Estado da Bahia, o qual compreendeu um teste cego (sem identificação do sujeito) O
questionário foi dividido em três blocos: I) Perfil do docente; II) Auto-Avaliação geral
e, III) Caracterização do curso de Administração. A aplicação foi coletiva (em intervalo
de aula do professor) ou via internet, respondido individualmente.
Resultados
O grupo de professores da Universidade pesquisada é, em sua maioria, formado
por homens com idade entre 36 e 50 anos e com formação de mestre
Dos 26 respondentes apenas 07 fizeram algum curso de atualização em sua área
de formação nos últimos três anos e nenhum deles têm formação didático pedagógica.
A pesquisa detectou que os professores lêm pouco, em média, menos de 2 livros
didáticos ou artigos, por ano. A concentração das leituras está mais voltada para notícias
e artigos da internet.
Com relação as práticas pedagógicas utilizadas em suas aulas, a pesquisa aponta
que o professor se considera um articulador e executor da escolha dos conteúdos de sua
disciplina baseado na ementa que recebe da Universidade e nesse aspecto sentem-se
sem autonomia para decisão. Entretanto, sente-se com autonomia para decidir a forma
3
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como esses conteúdos são conduzidos. Apesar dessa autonomia a prática pedagógica
dos professores do curso é a preleção.
Apesar do uso da preleção nas aulas, o professor entende que desenvolve nos
alunos habilidades e competências de, reflexão crítica da realidade social; domínio das
habilidades dos fazeres básicos da profissão e que desenvolve atitude investigativa
frente as demandas profissionais além de, capacidade de trabalhar em equipe,
relacionamento interpessoal, liderança, criatividade entre outras.
Dizem também que a “forma como está organizado o “estágio já não tem mais
utilidade para os tempos em que a onda são as startups”.
Considerações Finais
A organização dos novos tempos estão baseadas no conhecimento e com
profissionais que disciplinam seu próprio desempenho para o atingimento de metas. As
Universidades e seus professores são os únicos responsáveis em promover mudanças,
fornecendo as melhores perspectivas de carreira para seus formandos.
Entretanto, é impossível dar esse salto sem passar pela formação pedagógica do
professor. Apenas com bons professores com formação acadêmica, a Universidade não
garantirá a mudança de paradígma de transmissão de conheciemntos para a formação de
competências.
A pesquisa aponta a necessidade de formação pedagógica de seus docentes no
sentido de melhorar a mediação docente – estudante de forma a incorporar novas
habilidades e novas formas de gestão da sala de aula. Para Nóvoa (1995, p. 25) “ A
formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores
os meios de um pensamento autonomo e que facilite as dinâmicas de autoformação
participada”. É possível, dado os resultados considerados “contraditórios” entre a
prática docente e formação de competências, que a pesquisa seja aprofundada no que
concerne ao professor e que também seja inquerido o aluno de forma a conhecer melhor
esta realidade do “profissional professor”.
Referenciais Bibliográficos
BRASIL. Resolução do Conselho Nacional de Educação n°4 de 13 de julho de 2005.
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração,
bacharelado, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da União em 14 de
julho de 2005.

4
ISSN 2177-336X

9346

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

FONSECA, Sônia. A Interferência do Modelo de Gestão no Projeto Pedagógico de
Uma Instituição de Ensino Superior: um estudo de caso. 2007. Tese (Doutorado em
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Quadro 01: Competências transversais e técnicas de acordo com a Resoluçao CNE
nº04/2005
Competências Transversais
Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade
política e administrativa, vontade de aprender, abertura
às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas de seu exercício profissional.

Desenvolver expressão e comunicação compatíveis
com o exercício profissional, inclusive nos processos de
negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais.
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para
operar com valores e formulações matemáticas presentes
nas relações formais e causais entre fenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem assim
expressando-se de modo crítico e criativo diante dos
diferentes contextos organizacionais e sociais.
Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções,
pensar estrategicamente, introduzir modificações no
processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes
graus de complexidade, o processo da tomada de
decisão.
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da
produção, compreendendo sua posição e função na
estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento.
Fonte: FONSECA, 2007 p.176.

Competências Técnicas
Desenvolver capacidade de transferir
conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e de
seu campo de atuação profissional, em
diferentes
modelos.
organizacionais,
revelando-se profissional adaptável.
Desenvolver capacidade para elaborar,
implementar e consolidar projetos em
organizações.
Desenvolver capacidade para realizar
consultoria em gestão e administração,
pareceres
e
perícias
administrativas,
gerenciais, organizacionais, estratégicas e
operacionais.
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RESUMO
O Ensino Médio Integrado à Educação Profissional vem se consolidando como política
pública no Ceará desde 2008, porém, o governo não consolidou uma política para
formação de professores dessa modalidade de ensino. Este trabalho é resultado de
pesquisa que objetiva analisar a política de educação profissional no Ceará e,
especificamente, a educação profissional integrada, no período de 2008-2013, tendo
como referência os fundamentos das reformas educacionais que determinaram as
políticas públicas para essa modalidade de ensino e a contratação de professores. Que
diretrizes e fundamentos educacionais orientam a política e a concepção da prática de
Educação Profissional na SEDUC-CE? As diretrizes científicas trilhadas são
determinadas pelo objeto de estudo. Aqui se optou por uma investigação qualitativa,
com procedimentos diversificados e seguiu de forma simultânea três tipos de pesquisa,
contemplando, a pesquisa bibliográfica com autores que tratam do assunto a fim de
construir mediações analíticas com o problema focalizado. A pesquisa documental
utilizou a legislação em vigor, Resolução 413/2006 do Conselho de Educação do Ceará
e o Plano Integrado de Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Ceará. A
pesquisa de campo contemplou entrevista com membro da equipe pedagógica das
Escolas Estaduais de Educação Profissional – EEEP/SEDUC-CE. O estudo aponta que
em 2008 o governo inaugurou uma rede de expansão dos cursos técnicos de nível médio
na modalidade integrada. Esta política articula-se com o movimento de reforma
educacional e derivava-se da Pedagogia das Competências e da centralidade no mundo
do trabalho das terceirizações, práticas de natureza mercadológicas, empreendedorismo
e a ideia de modularização para Educação Profissional. Essa tendência de contratar
professores temporários, uma realidade para esta modalidade, reforça a precarização do
trabalho docente. Trabalhamos para o aprofundamento deste estudo, com etapas
projetadas para outros estados da Federação.
Palavras-Chave:Educação Profissional. Ensino Médio. Precarização.
DA APROXIMAÇÃO AO “CASO”
O Governo do Estado do Ceará, por meio de sua Secretaria de Educação
(SEDUC), assumiu a sugestão de promover a articulação do Ensino Médio com a
Educação Profissional em tempo integral, com uma proposta de Educação Integrada.
Com base no que determina a legislação, o plano CEARÁ (2008) planeja e executa sua
proposta pedagógica, de Educação Integrada, registrando sua missão e premissa da
seguinte forma: “Integrar a formação escolar de nível médio com uma habilitação
profissional técnica através de educação acadêmica de excelência, formação para o
mundo do trabalho e práticas vivenciais em protagonismo juvenil” (p.16).

ISSN 2177-336X

9348

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Além da missão, já delineada, a SEDUC define nos planos as premissas de suas
práticas fundamentadas em quatro linhas, denominadas de: protagonismo juvenil;
formação e nas ações voltadas para uma pedagogia de mercado com enfoque no
empreendedorismo juvenil, cooperativismo, desenvolvimento de projetos e relações de
trabalho - tudo bem articulado com as disseminações das propostas dos organismos
internacionais que implementaram as reformas de Estado.
Nesta pesquisa analisa-se registros dos depoimentos gravados na pesquisa de
campo com as entrevistadas, uma Orientadora da Célula de Currículo e
Desenvolvimento do Ensino Técnico e por uma Coordenadora Pedagógica das Escolas
Estaduais de Educação Profissional - EEEP/SEDUC-CE. Considera-se também a
análise da documentação que deu suporte a melhor compreensão das práticas
pedagógicas das EEEP, e da seleção dos docentes.
Pela documentação analisada é possível asseverar que a gestão da Educação
Profissional está articulada com princípios da iniciativa privada, neste caso, de acordo
com a fala das entrevistadas, as EEEPs da SEDUC se inspiram na gestão da Fundação
Odebrecht, que consiste no modo de gerenciamento de empresa denominado Tecnologia
Empresarial Socioeducacional (TESE), adaptado para gerir escola. Na exposição da
coordenadora de EP da SEDUC, este modelo consiste na “Pedagogia da presença” que
se diferencia com a presença do gestor monitorando todo o processo com base no ciclo
PDCA, (Plan/Do/Check/Act, ou seja, planejar, executar, avaliar e refazer as ações).
Pelo modelo de gestão da TESE, cada agente da escola é responsável em
fazer seu plano de ação específica, que contemple esse conceito de gestão,
como, por exemplo, o professor de língua portuguesa faz o seu plano de ação
dentro do contexto geral da escola para melhor desenvolver sua disciplina e
assim, todos inclusive os alunos aprendem nas atividades complementares a
fazer seu projeto de vida dentro desta linha de ação. (ENTREVISTADA 1,
2012).

De acordo com as entrevistadas e pela análise dos documentos, constata-se que o
currículo dos cursos técnicos na modalidade de Educação Integrada está organizado em
um mapa com carga horária total de 5.400 h/a, distribuídas em 13 disciplinas da base
comum, ou seja as so Ensino Médio, que cobrem 2.620 h/a, igualmente para todos os
cursos. As áreas técnicas estão com carga horária de 800, 1.000 e 1.200 horas. Para os
estágios, é ofertada uma carga de 400 horas, com exceção do curso Técnico em
Enfermagem, que contempla uma carga horária maior de 600 horas.
Segundo as entrevistadas, há também as atividades complementares que
preenchem o restante das horas até completar o total de 5.400 h/a. Essas atividades,
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segundo informações da equipe pedagógica, são desenvolvidas ao longo do curso, de
forma que os princípios de gestão da TESE sejam apropriados pelos estudantes e que,
com base nessa filosofia da gestão, os estudantes aprendam a construir seu projeto de
vida ao longo dos três anos de formação.
Outra atividade complementar é o foco no empreendedorismo juvenil, pois são
80 h/a de temáticas práticas e vivências em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, para que o estudante se aproprie bem deste
conceito e comece a elaborar a possibilidade de ser um empreendedor, conforme
determinam as premissas do projeto de formação da SEDUC.
Nesse sentido, as EEEP da SEDUC no Ceará objetivam ações formativas com
ênfase na tecnologia empresarial, no empreendedorismo e na gestão, demonstrando
assim, uma preocupação com a formação de mão-de-obra para atender a demanda do
mercado. Freitas (2012), ao se referir “agenda dos reformadores empresariais e a
educação pública no Brasil” fez críticas a esse aspecto da formação básica e profissional
e chama atenção para a Educação Profissional vista como uma via para melhorar a
relação oferta e procura de mão-de-obra para o mercado, enfim, enfatiza que o objetivo
da formação deveria ser as diferentes dimensões da vida humana.
[...] uma atividade econômica mais elevada e que passa a demandar um
volume de mão de obra em algumas áreas, maior do que no passado, melhor
infraestrutura (portos, estradas, aeroportos), mas o que interessa no caso da
educação, mais diretamente, é a questão da mão de obra. Essa demanda por
mão-de-obra aparece como um clamor pela melhoria da qualidade de ensino,
mas isso tem que ser visto com cautela. Na realidade, quando os empresários
falam de melhoria da qualidade do ensino o que está em jogo é melhorar a
relação oferta-procura de mão-de-obra. Significa que se você tem pouca mão
de obra para uma determinada área, ela custa mais caro, se você tem muita
barateia (FREITAS, 2012, p. 8).

Se o aluno ficar reprovado em uma disciplina técnica, ele tem que usar os
tempos livres para a recuperação. A escola profissional adota a progressão parcial, ou
seja, até três disciplinas em que o aluno possa se reprovar e no ano seguinte siga
fazendo a dependência destas. Isso não pode ocorrer se a disciplina na qual o aluno se
reprovar for da área técnica, pré-requisito para o ano seguinte.
Em relação aos docentes da rede de formação profissional da SEDUC, esses
profissionais pertencem a três categorias. Professores efetivos – são servidores públicos
concursados do Estado para atuarem na educação básica. Submetem-se a uma seleção
interna para atuarem nas escolas de educação profissional, mas só ministram aulas das
disciplinas da base comum e das atividades complementares. O professor servidor
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público da SEDUC, que for selecionado para a escola de educação profissional, assina
um termo de dedicação exclusiva de 40 h/a semanais.
Outra categoriaé a dos Professores temporários – são professores contratados
por tempo determinado, pelo Estado, para suprir carência de concursos. Estes também
se destinam a ministrar aulas do currículo da base comum dos cursos técnicos. O
processo seletivo é feito pela Universidade Federal do Ceará que mantém um convênio
com a SEDUC para essa finalidade.
Os Professores da área técnica – são os profissionais selecionados para
atuarem nas áreas técnicas. A contratação desses professores é realizada pelo Instituto
de Ensino – C ENTEC, por meio de um contrato de gestão com a SEDUC, mas o
processo de seleção ocorre no Centro Regional de Desenvolvimento da Educação
(CREDE) da região do município para o qual o professor está sendo contratado, também
com vínculo precário.
O salário dos docentes contratados varia de acordo com o número de horas
semanais, estas podem ser até de 40 h/a, com vencimentos definidos de acordo com a
titulação. A equipe de professores da área técnica é composta por tecnólogos, bacharéis,
licenciados, especialistas, mestres e doutores.
No caso dos professores contratados por tempo determinado, temporários e
técnicos, ocorre maior precarização do trabalho, pois, mesmo atuando em uma escola
pública, estão subordinados às relações de trabalho similares aos profissionais do setor
privado, sendo vinculados ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e não fazem jus a estabilidade profissional que os professores concursados
adquirem como servidores , sob o regime estatutário.
Silva (2012), ao analisar a precarização do trabalho docente na Educação Básica,
confirma essa tendência, mencionando, dentre outros fatores, os contratos de trabalho
por tempo determinado como algo que potencializa a precarização.
Se a profissionalização docente tornou-se assimilável no discurso oficial,
como aparece formalmente na expressão valorização do magistério,
inversamente assistimos a um processo de precarização, expresso não só nas
condições de trabalho, no aumento do número de alunos, baixos salários, etc.,
mas também na manutenção de um grande número de profissionais sob
contrato temporário. (SILVA, 2012, p. 141).

Como se observa, os professores técnicos são contratados pelo Instituto
CENTEC, o que corresponde a um vínculo fora da esfera da SEDUC. Desta forma, o
Estado está transferindo os seus deveres para uma organização social (OS)de direito
privado, neste caso, o CENTEC.

ISSN 2177-336X

9351

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Isso quer dizer que o Estado do Ceará está transferindo para outro a
responsabilidade pela contratação de professores. Estas organizações, por sua natureza
jurídica, podem contratar pessoal sem o expediente do concurso público, configurando
um tipo de vínculo instável, estando sujeitos às relações de trabalho, regime de
trabalho/lotação e salários determinados pelo CENTEC.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresenta-se o panorama da educação profissional integrada no Ceará, cujos
indicadores colhidos foram levantados de fontes documentais, coletados nos acervos
dessas instituições por meio de acesso aos documentos originais, obtidos da
Coordenadoria da Educação Profissional da Secretaria de Educação - SEDUC, e
Conselho de Educação do Ceará, tais como o Plano Integrado de Educação Profissional
e Tecnológica do Estado do Ceará (2008), documentos pedagógicos e também
entrevista com integrantes

da equipe pedagógica da Coordenadoria de Educação

Profissional.
Com sustento nestes fundamentos e diretrizes das EEEPs da SEDUC, é possível
garantir que as práticas adotadas nas escolas de Educação Profissional da SEDUC estão
fundamentadas em macropolíticas, disseminadas pelos organismos internacionais, as
quais refletem toda a ideologia que sustenta a sociedade capitalista contemporânea, com
aporte no empreendedorismo, na flexibilização, na sociedade do conhecimento, nas
parcerias público-privado, na globalização da cultura e na quebra de fronteiras para o
capital.
Conclui-se, que, por meio dagestão educacional das Escolas de Educação
Estadual Profissional (EEEPs), a SEDUC-CE incorporou no processo pedagógico a
ideologia do mercado, conforme define a missão e as premissas registradas nos
documentos das EEEPs. Apresentamos nossas considerações dentro de uma dimensão
crítica.
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APRENDER E ENSINAR: O ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO
Leise Cristina Bianchini
Claudiane Aparecida Erram
Elaine Vieira Pinheiro
Resumo
Neste texto, discute-se o estágio em docência desenvolvido em cursos de graduação,
uma atividade que faz parte dos programas de pós-graduação em educação stricto sensu,
mestrado e doutorado, e tem por objetivo possibilitar o desenvolvimento da experiência
docente em cursos de graduação, permitindo ampliar os conhecimentos sobre a
docência, desenvolvendo reflexões acerca da formação de licenciados para atuar na
realidade escolar. Tal estágio foi normatizado pelo Artigo 18 da Portaria 76/2010 da
Capes, que o assinala como parte obrigatória aos alunos bolsistas de programas de pósgraduação visando a preparação para a docência e a qualificação do ensino da
graduação. Questiona-se, aqui, qual o significado do estágio em docência na pósgraduação e que importância tem esta atividade para formação do pós-graduando? As
análises são desenvolvidas, a partir de discussões bibliográfica e documental sobre o
papel do estágio na pós-graduação. Também é pauta das análises desenvolvidas a
constituição do ser professor no ensino superior. Defende-se o espaço do estágio como
um momento importante ao desenvolvimento profissional daqueles que pretendem
seguir na carreira docente universitária, que, aliado aos conhecimentos do professor
orientador, se traduz em uma formação completa aos discentes do programa. Como
resultados verifica-se que no estágio, os pós-graduandos desenvolvem e aprimoram os
saberes que já possuem pela oportunidade de refletir sobre os conhecimentos que estão
em processo. Esta fase da formação na pós-graduação é uma experiência ímpar para
aqueles que nunca atuaram como docentes na graduação e se constitui como campo de
pesquisa, a fim de aprimorar-se na prática docente, ampliando seus horizontes
profissionais e problematizando a realidade.
Palavras-chave: Pós-graduação, Estágio, Docência.
Introdução
Este texto se origina de desenvolvimento de reflexão e análise do estágio de
docência realizado no programa de mestrado em educação. O estágio de docência na
graduação é parte do processo de formação dos futuros mestres. Nele, pretendemos
discutir o significado do estágio de docência na graduação, sendo esta uma atividade
desenvolvida por pós-graduandos do stricto sensu em programas de mestrado ou
doutorado. Para além do simples cumprimento de créditos, o objetivo do estágio em
docência é possibilitar a experiência docente na graduação. Este estágio é realizado por
discentes e bolsistas de demanda social da Capes. De acordo com o Artigo 18 da
Portaria 76/2010 da Capes:
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O estágio de docência é parte integrante da formação do pósgraduando, objetivando a preparação para a docência e a qualificação
do ensino de graduação, sendo obrigatório para todos os bolsistas do
Programa de Demanda Social (CAPES, 2010, p. 31).

O cumprimento do estágio pelo pós-graduando, além de ser uma exigência feita
ao aluno bolsista, deve, também, constituir-se o estágio em docência como uma
possibilidade de reflexões teórico-práticas, que visem a compreender o significado de
ser professor nos dias de hoje. Por isso é esse estágio é aberto aos demais alunos não
bolsistas do programa. A análise desta questão é importante, pois se trata do
desenvolvimento do estágio no momento da formação acadêmica em que se privilegia a
constituição de pesquisadores, aspecto que contribui para o processo de reflexão sobre
ser professor. Estes argumentos nos levam a questionar: Qual o significado do estágio
de docência na pós-graduação? Que importância tem o estágio para formação do pósgraduando? Entendemos que ser professor é um constante desafio e que os profissionais
da educação devem estar preparados para proporcionar ao aluno o conhecimento
necessário ao desenvolvimento das atividades requeridas, instrumentalizando-os no
momento em que há possibilidade de transformação e superação de desafios. Para o
desenvolvimento das reflexões aqui apresentadas, utilizamos pesquisa bibliográfica e
análise dos documentos norteadores do estágio em docência.
O estágio de docência segundo a pós-graduação
Ao possibilitar ao aluno da pós-graduação a participação no estágio durante sua
formação, proporcionando a vivência de atividades docentes, fica clara a necessidade de
problematizar a realidade escolar. Este processo de reflexão permite não só projetar
ideias visando a transformar a realidade escolar, como também desenvolver-se, mediado
pela práxis;
A práxis é, na verdade atividade teórico-prática ou seja, tem um lado
ideal, teórico e um lado material, propriamente prático [...]. O objetivo
(produto) é o resultado de um processo que tem seu ponto de partida
no resultado ideal (finalidade) [...] produz-se sempre certas
inadequações entre o modelo ideal e sua realização [...]. O que
significa que a consciência não pode limitar-se à imprevisibilidade do
processo exige também um dinamismo de consciência (VASQUEZ,
1968, p. 241-242).
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Apropriar-se dessa categoria como elemento central de mediação para reflexões
sobre o fazer docente na graduação permite ao pós-graduando mobilizar tanto os
conhecimentos de sua formação quanto aqueles que se encontram em processo, os
quais envolvem o exercício da docência de modo específico. Estes aspectos são
fundamentais para a realização do estágio, uma vez que a atuação docente na graduação
exige empenho para que os conteúdos não sejam simplesmente transmitidos, mas que se
prestem a ser ponto de partida para o diálogo que se estabelece na relação entre o
ensinar e o aprender. Por isso é fundamental ao estagiário o conhecimento do currículo,
do projeto pedagógico e do plano de curso, além de se oferecer a ele condições de
conhecer a turma na qual seu estágio será desenvolvido. Ao chegar a uma sala de aula,
estagiário e professor precisam lembrar-se de que há um projeto pedagógico norteador
do curso.
O projeto pedagógico, que traduz a identidade da instituição, configura-se como
norte para o professor selecionar os conhecimentos necessários ao ensino com
qualidade. É fundamental, portanto, que se tenha bem clara esta noção de que os
pressupostos da formação no curso de graduação constantes no projeto pedagógico são
elementos norteadores do desenvolvimento de cada disciplina. Cada série possui um
objetivo para formação, assim como cada série estabelece uma relação com as demais
visando, no conjunto, a alcançar o objetivo que se espera com a formação. Ao estagiário
cabe conhecer o projeto do curso e a disciplina, a fim de contribuir para com o
desenvolvimento da atividade docente. Neste sentido, o estágio na graduação permite
uma reflexão sobre o que é preciso para formar o graduando, assim como o que é
necessário para ser professor. Este processo possibilita rever o entendimento da unidade
teoria e prática como forma de sintetizar seus resultados.
Entendemos que o estágio propicia colocar em prática os conhecimentos
adquiridos, ação que requer reflexão desde o primeiro momento, tarefa que se apresenta
constante aos futuros docentes. Conhecer e problematizar a realidade, para além de
uma atividade obrigatória, configura-se em uma formação reflexiva e ativa, figurando
como um espaço privilegiado e imprescindível para a formação, no qual, a vivência da
atividade docente é, em essência, a atividade formativa. Em síntese,
Nos processos de formação de professores, é preciso considerar a
importância dos saberes das áreas de conhecimento (ninguém ensina o
que não sabe), dos saberes pedagógicos (pois o ensinar é uma prática
educativa que tem diferentes e diversas direções de sentido na
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formação do humano), dos saberes didáticos (que tratam da
articulação da teoria da educação e da teoria de ensino para ensinar
nas situações contextualizadas), dos saberes da experiência do sujeito
professor (que dizem do modo como nos apropriamos do ser professor
em nossa vida). Esses saberes se dirigem às situações de ensinar e
com elas dialogam, revendo-se, redirecionando-se, ampliando-se e
criando (PIMENTA, 2005, p. 71 apud OLIARI et al, 2012, p.6,7).

Portanto, torna-se fundamental discutir a concepção de estágio com o pósgraduando para ser possível, pensar o ato de ensinar no campo da prática.
Reforçando a ideia anterior, Paulo Freire (2001) diz que ‘não existe ensinar sem
aprender’. Trata-se de uma aprendizagem mútua. O autor ressalta:
É que não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais
do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de
quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender
se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado,
porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro,
porque, observado a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz
trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o
ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos.
(FREIRE, 2001, p. 259).

O autor destaca a preciosidade da relação que se estabelece entre ensinante e
ensinado e observa a impossibilidade de ensinar, de ser professor, sem estudar. Só pode
ensinar aquele que estuda.
Considerações Finais
O estágio na graduação favorece a formação dos mestrandos e doutorandos que
pretendem seguir a carreira docente. É uma etapa para além da formação inicial que traz
como contribuição a maturidade para desenvolver reflexões daquele que adentra o
universo do graduando que, no caso das licenciaturas, também está sendo preparado
para ser professor. Esta característica peculiar nos programas de mestrado e doutorado
em educação permite aos pós-graduandos estagiários terem contato não apenas com a
realidade acadêmica da educação superior, mas com o confronto com os pontos de vista
dos alunos sobre o encaminhamento da educação escolar brasileira.
Percebe-se pelo exposto a importância do estágio de docência no âmbito da pósgraduação stricto sensu, o que, em nosso entendimento, se configura, para além do
cumprimento de uma atividade própria dos estudantes bolsistas. Trata-se de espaço de
aprendizagem e de formação e se constitui como espaço de ampliação de conhecimentos
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em que o convívio entre alunos em processo de formação para a docência aprimora seu
conhecimento a respeito da educação, da escola e do sentido de ser professor.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE ESTÁGIO SUPERVISIONADO: O QUE
REVELAM OS ARTIGOS DOS PAINÉIS DOS ENDIPES DE 2000 A 2012
Liliane Dias Heringer Casottei
Resumo: propomos com essa pesquisa mapear, descrever e analisar a produção
acadêmica sobre Estágio Supervisionado na formação de professores nos Encontros
Nacionais de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) com foco na elaboração de um
estado do conhecimento sobre o Estágio Supervisionado ao longo de sete edições do
evento, assumindo-o como tema de relevância significativa dentro do campo científico
da educação uma vez que configura-se, na maior parte das experiências, como primeiro
contato dos estudantes de licenciatura com o futuro campo de atuação profissional.
Dentre as pesquisas sobre formação docente, o Estágio Supervisionado tem sido objeto
de estudo nos seus aspectos relativos à teoria e prática, sua possível contribuição para
constituição da identidade docente, as articulações estabelecidas entre universidade responsáveis pelos cursos de formação de professores - e escolas - concernentes dos
campos de estágio, os desafios relativos à prática educativa, e ainda o Estágio
Supervisionado como oportunidade de reflexão, formação para pesquisa e/ou
intervenção por parte dos licenciandos. Para tanto, propomos uma pesquisa documental
bibliográfica, de base qualitativa e quantitativa, na qual realizaremos um estudo de
mapeamento sobre a temática nos Endipes, utilizando como nosso corpus documental
os artigos dos painéis, que são uma das modalidades disponíveis para os pesquisadores
socializarem os resultados de suas pesquisas durante os eventos. Nosso recorte temporal
serão as edições realizadas entre 2000 e 2012, disponibilizadas por meio de CDs e que
estavam disponíveis para consulta até setembro de 2015, ocasião do encerramento da
coleta de dados. Nesse contexto elegemos como nossa problemática de estudos a
produção acadêmica sobre a temática no evento e período informados, de caráter
obrigatório e via de regra, não remunerados.
Palavras-chave: Formação de Professores. Estágio Supervisionado. Endipes.
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Desejamos investigar o processo de constituição da identidade do Estágio
Supervisionado na formação de professores e contribuir com a sistematização dos
conhecimentos sobre essa disciplina de caráter teórico-prático no cenário das produções
acadêmicas, pois ao inserir o estudante de licenciatura numa perspectiva de trabalho
coletivo o estágio o habilita a exercer seu papel docente por meio do conhecimento
necessário a partir da contextualização do contexto histórico, social e cultural no qual
esta inserida. (PIMENTA; LIMA, 2011)
Para essa tarefa utilizaremos em nossa metodologia de pesquisa procedimentos
relativos à pesquisa documental bibliográfica utilizando os artigos dos painéis do
Endipe de 2000 até 2012, que contenham no título descritores que façam referência ao
estágio supervisionado. Realizaremos uma associação aos estudos de revisão, utilizando
indicadores bibliométricos com o objetivo de estruturar uma produção aproximada ao
estado do conhecimento sobre Estágio Supervisionado, que de acordo com Romanowski
e Ens (2006, p.40) trata-se de uma análise “... que aborda apenas um setor das
publicações sobre o tema estudado”.
Neste sentido, manifestamos interesse em assumir a produção dos Endipes, por
atribuir-lhe relevância como fonte de mensagens e testemunho da experiência humana
acumulada, uma vez que essa produção, ao longo das edições do evento, congrega em
favor do processo de ampliação da qualidade da educação. (VENTORIM, 2005)
Justificamos a pesquisa deste evento, uma vez que considerado seu destaque no
cenário da educação nacional, uma vez que tornou-se o local de socialização das
experiências e resultados do trabalho de pesquisadores/docentes de todo o país, como
oportunidade para um mútuo reconhecimento das decisões que devem tomar com
atrevimento a fim de superar os enfrentamentos de sua prática na docência. (PIMENTA;
LIMA, 2011)
Para alcançar nosso objetivo, consideramos por necessárias as seguintes etapas
de pesquisa: a) identificação dos textos que deveriam compor nosso corpus documental
a partir da aplicação de descritores “estag” em todos os textos dos painéis dos Endipes
do período determinado, para diagnóstico dos artigos que continham as expressões
Estágio ou Estagiário/a no título, como clara demonstração de que esse tema foi eleito
como foco das discussões na produção em análise; b) definição dos indicadores
bibliométricos que devem ser utilizados para exame dos textos; c) leitura de todos os
textos escolhidos; d) lançamento dos dados na planilha excel a fim de inventariar as

ISSN 2177-336X

9360

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

informações quantitativas; e) organização gráfica dos dados no programa Excel; f)
cruzamento de dados e descrição/análise. Após a leitura, 208 textos foram selecionados
para nossa análise mais detida.
Elegemos os indicadores que melhor trariam indícios dessa produção ao longo
das sete edições estudadas, os quais foram classificados em 5 grupos, sendo estes: 1)
número de autores, relação autoral e suas instituições de origem; 2) representação dos
estados e regiões do Brasil no contexto dessas produções; 3) cursos que tem sido objeto
de estudo com foco no tema Estágio Supervisionado da formação docente; 4) autores de
referência e 5) metodologia informada. Portanto nossa proposta é socializar os
resultados iniciais que surgem a partir da pesquisa empreendida até o momento.
Primeiras sinalizações a partir da análise do corpus documental
Identificamos uma constante progressão do número de artigos que tratam do
tema Estágio Supervisionado na formação de professores, com um salto de 3 para 88
estudos durante as sete edições do evento analisadas. Merece destaque o crescimento de
mais de 140% no número de publicações sobre o assunto entre as edições de 2010 e
2012, ou seja, de 36 para 88 artigos, o que pode ter sido influenciado pela própria
ampliação do número geral de painéis do evento que cresceu significativamente no
período.
Número de autores, relação autoral e suas instituições de origem
Os 208 textos analisados, são fruto do trabalho de pesquisa de 241 autores,
todavia alguns contribuíram mais de uma vez com artigos cujo título inclui os
descritores que elegemos para nossa pesquisa. Não foi possível identificar 26 autores
que estão sinalizados nos textos apenas por CPF (15) ou sem nenhuma indicação de
autoria (11).
No que se refere à relação autoral, compreendemos que, a partir de 2004 houve
uma sinalização para produção em coautoria, ou regimes de colaboração científica,
contudo, ainda é significativo o montante de pesquisas individuais, uma vez que entre
os textos selecionados 53% do total, tiveram apenas um autor.
As universidades possuem grande destaque no cenário da produção em análise,
quando identificamos as instituições de origem dos autores, uma vez que respondem por
ser o lócus de 62% dos pesquisadores. Estiveram representadas ainda 3 faculdades
isoladas, 2 secretarias de educação, e 1 fundação. As Instituições públicas federais
respondem por 46% da produção, seguidas pelas públicas estaduais (36%), sendo os
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demais vinculados a instituições municipais, particulares, ou ainda autores que não
indicaram a instituição a qual se vinculam (35).
Representação dos estados e regiões do Brasil no contexto dessas produções
A partir da indicação das instituições de origem dos autores, tivemos então
referências para indicação dos estados e regiões que tem publicado nos Endipes. Ainda
que considerada a importante aproximação do nordeste e centro-oeste nas publicações
analisadas, constatamos uma permanência da relação de maior destaque das produções
no Sul e Sudeste, uma vez que somente São Paulo e Rio Grande do Sul respondem pela
participação de 89 autores. Tal predominância dessas regiões já havia sido apontado nas
teses de doutorado de Ventorim (2005) e Santos (2011) quando fizeram uma análise de
produções do Endipe e Anped respectivamente.
Cursos que tem sido objeto de estudo
Os autores se dedicaram no estudo do Estágio Supervisionado de 33
licenciaturas distintas com destaque para pedagogia que aparece como objeto de análise
em 90 artigos. Ao reunirmos os cursos por área de conhecimento identificamos que,
quando somada às demais formações da área de ciências humanas e naturais, a
formação do professor e pedagogo esta presente em 70% dos artigos sobre Estágio
Supervisionado das licenciaturas.
No detalhamento então tivemos 2 estudos de enfermagem, e 3 de psicologia
representando as licenciaturas da área de saúde; 18 indicações de cursos da área de
artes; 21 de educação física; 55 das áreas de exatas e informática/computação, e ainda
134 das ciências humanas e naturais, considerando que temos textos se referem a mais
de uma licenciatura.
Autores de referência
Para identificação dos autores de referência elegemos como critério aqueles que
eram indicados 3 ou mais vezes ao longo do texto, com isso tivemos 183 autores que
foram referência em apenas uma produção; 25 que foram mencionados mais de 3 vezes
em dois textos; 11 autores que atingiram o critério em 3 artigos; 6 autores com
indicações de que foram referência em 4 textos; 1 autor que foi referência em cinco
textos; 4 que segundo nosso critério foram referência em 6 textos e 1 em sete produções.
Como destaque, tivemos cinco autores com mais de dez indicações de referência nas
produções, que foram Antônio Nóvoa (10 textos), Donald Schon (12), Maurice Tardif
(20), Maria do Socorro Lucena Lima (36 textos), e Selma Garrido Pimenta em 69

ISSN 2177-336X

9362

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

artigos, ou seja, em mais de 30% dos estudos houve indicação dessa autora destacandose como referência no campo.
Metodologia informada
Os resultados da análise parecem apontar uma significativa opção pelas
pesquisas de base qualitativa, contudo permanece a ausência de clareza na indicação da
metodologia com significativa presença de imprecisão dos autores que sinalizam
procedimentos metodológicos ao invés da metodologia (ROMANOWSKI; ENS, 2006).
Desta forma, tivemos então 24 indicações de abordagem ou pesquisa qualitativa
como metodologia. Outras autores apontam como metodologia revisão de literatura,
pesquisa-ação, intervenção, com o cotidiano, colaborativa, participante, autobiográfica,
revisão teórica, análise de conteúdo, estudo exploratório, cartografia, etnografia,
autobiográfica, narrativa, análise documental, levantamento bibliográfico. Temos ainda
122 textos, 58% do total, nos quais não há indicação da opção metodológica.
Considerações finais
A partir dos resultados parciais de nossa pesquisa, identificamos o envolvimento
de um grupo significativo de profissionais técnicos, docentes e pesquisadores que se
dedicam a estudar o Estágio Supervisionado das licenciaturas, e o número de
instituições envolvidas nesse contexto, compreendemos que os indícios encontrados
reforçam nosso entendimento de que o Estágio Supervisionado deve ser articulado às
demais disciplinas a fim de que se proporcione uma formação mais completa e
significativa para aqueles que futuramente assumirão a docência.
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A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE NO BRASIL: UM RECORTE SÓCIO
HISTÓRICO DE SUA CONSTITUIÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCACIONAIS
Prof.ª Espec. Marcia Helena Gemaque de Souzai
Prof.ª Dra. Arlete Maria Monte Camargoii
Universidade Federal do Pará
Resumo:
O objetivo deste trabalho é apresentar parte da revisão bibliográfica acerca da
constituição da profissionalização docente no Brasil, parte integrante da pesquisa em
andamento designada: “Trabalho Docente: as condições de trabalho e a repercussão na
saúde dos professores no município de Ananindeua/PA”. Parte da constatação que
novas demandas são apresentadas aos professores, exigindo deste profissional melhorias
dos resultados de aprendizagem, o que contribui para a reconfiguração de sua atuação e
de suas e responsabilidades. Face a isso pergunta-se: Em que medida tem ocorrido a
profissionalização docente e sua consequente valorização? Como tem se configurado as
políticas públicas educacionais com relação ao trabalho docente? Em que condições este
profissional desenvolve seu trabalho, diante das várias exigências sobre ele? O processo
de profissionalização docente se dá em uma constante luta travada por esses
profissionais que ao longo dos anos encontram inúmeros obstáculos para o
reconhecimento da sua profissão, sobretudo no que diz respeito a ameaça da perda de
controle deste trabalhador em relação ao seu trabalho, caracterizando um processo de
proletarização, controle sobre recrutamento, estatuto único. A partir da década de 1980,
as políticas educacionais brasileiras terão forte influencias dos organismos
internacionais, através das reformas educativas que serão implementadas desde então
com implicações no trabalho e formação docente. A metodologia adotada foi o
levantamento e análise bibliográfica das obras de Esteve (1995); Costa (1996); Villela
(2007); Oliveira (2003, 2010); Azzi e Bock (2008), Neves (2007) os quais trazem
grandes contribuições para compreendermos o processo de profissionalização docente, a
pratica docente atual e o contexto das políticas públicas educacionais. Nos resultados
constatamos que o processo do desenvolvimento profissional docente foi marcado por
lutas, rupturas e avanços, sendo as políticas públicas implementadas para este
reconhecimento vem carregada de contradições.
Palavras Chaves: Profissionalização docente, Políticas Públicas Educacionais,
Condições de Trabalho.

1. INTRODUÇÃO
A constituição da profissionalização docente no Brasil traz em seu processo
histórico

acontecimentos

que

proporcionaram

aos

trabalhadores

docentes

reconhecimento profissional. Para discorrer sobre a temática nos apoiamos nas obras de
Esteve (1995); Costa (1996); Villela (2007); e Oliveira (2010), os quais trazem
significativas contribuições para compreendermos aspectos referentes ao processo da
profissionalização docente no Brasil. Além de Silva, Azzi e Bock (2008), Oliveira
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(2003), Neves (2007) que muito nos fazem refletir sobre este momento, demonstrando
com fatos e dados reais a influência direta dos organismos internacionais como o Banco
Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI) e as Organizações Mundial do
Comércio (OMC), no processo de implementação das reformas nos países da América
Latina, influenciando na constituição da profissionalização docente.
Para Oliveira (2010), nas origens do processo de escolarização os sujeitos que
ensinavam eram reconhecidos pelo mérito da vocação e sacerdócio, porém, com
advento da sociedade moderna, e a ampliação dos processos de escolarização o
magistério se constitui em uma categoria que busca a profissionalização. A autora
afirma que a profissionalização do magistério pode ser vista como uma construção
histórica.
A primeira grande luta pela profissionalização do magistério esbarra no
estatuto funcional que por meio da conversão dos professores em servidores
públicos e, portanto, funcionários do estado, retira-lhe a autonomia e
autocontrole sobre seu ofício (p.19).

As afirmações de Oliveira (2010) são reafirmadas com as de Tardif e Lessard
(2014), os quais dizem que a constituição do campo da profissionalização está inserida
dentro de um dado contexto sócio econômico, qual são definidas as reformas do ensino
de um país, os projetos reformistas apresentam alguns obstáculos à profissionalização
da atividade docente,

no que diz respeito às condições em que se encontram os

professores: desvalorização, perda de prestígio, aumento das exigências quanto à
avaliação, diminuição de sua autonomia, além da formação profissional deficiente. Para
esses autores, “... a própria estruturação das organizações escolares e do trabalho dos
professores se presta pouco a uma profissionalização severa deste oficio” (TARDIF e
LESSARD, 2014 p. 26).
1. O PERCURSO HISTÓRICO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE NO
BRASIL
Villela (2007) faz uma análise sobre os primórdios da profissão docente no
Brasil trazendo elementos históricos que tem início na colonização com os Jesuítas até a
década de 1970; esses elementos incluem organização do ensino e a condição docente
em sua busca pela profissionalização. Conforme a autora no decorrer dos três séculos da
época moderna, a função docente, inicialmente não especializada passa a demandar o
desenvolvimento de conjunto de normas e valores, inicialmente restrito ao controle das
ordens religiosas. Após a expulsão dos jesuítas do território brasileiro e com o advento
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das escolas normais no século XIX, inicia-se um processo de institucionalização de
formação docente, e que passa a ocorrer a partir das iniciativas governamentais,
processo que se consolidou no século XX.
Oliveira (2003) afirma que o trabalhador ao perder o controle de seu trabalho
perde a noção integral desse, passando então a executá-lo apenas uma parte, alienandose de sua concepção. A luta pela profissionalização encontra vários obstáculos, segundo
a autora, sobretudo no que diz respeito à autonomia, controle sobre recrutamento,
monopólio, estatuto único, entre outros. Esteve (1995) afirma que em vista de um
autêntico processo histórico há um aumento nas responsabilidades dos professores
exigindo outras habilidades que vão além do saber a matéria que leciona, aumentando as
contradições no que diz respeito ao exercício da função docente. Assim é que
Todos parecem dispostos a considerar o professor como o principal
responsável pelas múltiplas deficiências e pela degradação geral de um
sistema de ensino fortemente transformado pela mudança social. Ora, mais
do que responsáveis, os docentes são as primeiras vítimas (p. 104)

É interessante observar que assim como Esteve (1995), Oliveira (2010) também
reconhece que, por ainda não ter o reconhecimento alcançado, os professores cada vez
mais trabalham submetidos às orientações exteriores convivendo com o aumento de
suas responsabilidades. Para essa autora:
O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem de
responder a exigências para as quais não se sente preparado... Tais exigências
contribuem para um sentimento de desprofissionalização, de perda de
identidade, da constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante
(p.24).

Costa (1995) discorre sobre a profissionalização, desenvolvendo uma discussão
com diversos autores, inclusive com a teoria marxista, analisando a localização dessa
profissão nos estratos da sociedade capitalista e afirma a posição que ocupam sofrendo
“as circunstâncias históricas e as injunções estruturais e conjunturais da sociedade em
que se inscreve seu trabalho” (p. 104). Compreende que o processo de
profissionalização está marcado por um contexto de lutas contra a opressão tanto
econômica como ideológica.
2. O

CONTEXTO

HISTÓRICO

DAS

POLITICAS

EDUCACIONAIS

BRASILEIRA E A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA
DÉCADA DE 1980.
A partir da década de 1980, as políticas educacionais brasileiras terão forte
influencias

dos

organismos

internacionais

através

das

reformas

que

serão

implementadas a partir de então. Com o elevado endividamento dos países do Terceiro
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Mundo e o desiquilíbrio fiscal, há uma reorientação do papel do Banco Mundial e do
Fundo Monetário Internacional - FMI, os quais determinam as linhas políticas e
econômicas desses países assumindo um “...papel central na renegociação e garantia
dos pagamentos das dívidas externas na reestruturação e abertura das economias dos
devedores e na instituição de condicionalidades na obtenção de novos financiamentos”.
(SILVA, AZZI e BOCK, 2008, P. 18)
No ano de 1990, em Jomtien, ocorre a Conferencia Mundial de Educação para
Todos, sendo aprovada a Declaração Mundial de Educação para Todos, que fornece um
plano de ação para satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem a partir da ótica
destes organismos. O Brasil, deve adotar como medidas institucionais, constituindo-se
as bases dos planos decenais de educação, para alcançar as metas determinadas nesta
conferência.
Diante de todo esse processo histórico os trabalhadores docentes travam uma
luta também no que diz respeito o reconhecimento da profissionalização do magistério.
As reformas segundo Oliveira (2003) são responsáveis pela “reestruturação do
trabalho docente, podendo alterar sua natureza e definição” (p. 33). Segundo a autora
o debate sobre a organização do trabalho docente, iniciado a partir dos anos 1980, vai
desencadear a discussão sobre a natureza do trabalho docente.
A polarização identificada nesse momento parece girar em torno da tensão
entre um trabalho reconhecidamente profissional, e, portanto, merecedor do
estatuto próprio e a caracterização do magistério como vocação, sacerdócio e,
por isso mesmo, revestido de certo “messianismo” e voluntarismo (p. 25)

Silva (2002), considerando os compromissos internacionais assumidos por
países em via de desenvolvimento como o Brasil, chama a atenção para o fato que as
políticas para a educação pública sofrem influência das prescrições educacionais dos
organismos multilaterais, tendo em vista o montante financeiro de que esses organismos
dispõem, sobretudo nas mudanças nos processos de formação docente e na prática
docente.
Mais recentemente, pode-se perceber que com as políticas de avaliação
implementadas no processo de reformas da educação, o aparelho do Estado vai
reconfigurando seu papel, já que “antes assumia o papel de executor das políticas
públicas sociais, dentre elas a educação, e agora passa a assumir o papel de regulador
e avaliador dessas políticas” (CARNEIRO, ASSUNÇÃO e BARROS, 2012, p. 117).
As avaliações em larga escala como: a Provinha Brasil, Prova Brasil, Exame Nacional
do Ensino Médio têm trazido, além do IDEB trazem novas exigências ao trabalho
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docente, sendo cobrado da escola e consequentemente do professor resultados
satisfatórios e aumento de sua produtividade
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que as políticas públicas implementadas não atendam satisfatoriamente os
docentes, os estudos realizados sobre a o desenvolvimento profissional demonstram
alguns avanços para a valorização deste trabalhador. Constatamos ainda que este
processo foi marcado por lutas, rupturas e avanços, sendo as políticas públicas
implementadas para este reconhecimento vem carregada de contradições. Pode-se
considerar que o trabalho docente vem se constituindo com muito obstáculos e que a
constituição da carreira docente está em processo, no estado atual podemos considerar
que alguns avanços foram conquistados, porém, ainda de forma fragmentada, visto que
as condições de trabalho atualmente enfrentadas pelos professores são as piores
possíveis, mas de certo a luta não há de morrer.
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COSTA, Maria Cristina Vorraber. Trabalho docente e profissionalismo. Porto Alegre:
Sulina, 1995.
ESTEVE, José M. Mudanças sociais e função docente. In: NÓVOA, Antonio (org.).
Profissão Professor. Portugal: Porto Editora, 1995.
CARNEIRO, Verônica Lima. ASSUNÇÃO, Mariza Felippe. BARROS, Antonilda
Vasconcelos de. Políticas de avaliação e autonomia do trabalho docente na educação
básica do Pará. In: MAUÉS, Olgaíses (org.). O trabalho docente na educação básica: o
Pará em questão. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.
OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Reformas Educacionais na América Latina e os
Trabalhadores Docentes. Belo Horizonte: Autentica, 2003.
_____________ Os trabalhadores da educação e a construção política da profissão
docente no Brasil. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. especial 1, p 17-35, 2010.
Editora UFPR
SILVA, Maria Abádia da. Intervenção e Consentimento. A política educacional do
Banco Mundial. São Paulo, Fapesp, 2002.
SILVA, Camila Croso; AZZI, Diego; BOCK, Renato. Banco Mundial em Foco: sua atuação
na educação brasileira e na dos países que integram a Iniciativa Via Rápida na América
Latina: In: HADDAD, Sérgio (org.) Banco Mundial, OMC e FMI: o impacto nas políticas
educacionais – São Paulo: Cortez, 2008.
TARDIF, Maurice. LESSARD, Claude. O Trabalho Docente: Elementos para uma teoria da
docência como profissão de interações humanas: Petropolis. RJ: Vozes, 2014
VILELLA, Heloisa de O. S. O mestre escola e a professora. In: LOPES, Eliane Maria
Teixeira. FILHO, Luciano Mendes Faria. VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de educação no
Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
i

Pedagoga e Psicóloga formada respectivamente pela Universidade do Estado do Pará e Universidade
Federal do Pará, especialista em Educação, mestranda no curso de Pós-graduação em Educação da
Universidade Federal do Pará.

ISSN 2177-336X

9368

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

6

ii

Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Pará.
Coordenadora da linha de Pesquisa Formação de Professores, Trabalho Docente, Teorias e Práticas
Pedagógicas.

ISSN 2177-336X

9369

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL DE
MATO GROSSO E SUAS CONVERGÊNCIAS COM AS BASES LEGAIS
Kleber Gonçalves Bignarde
Jefferson Ferreira

RESUMO
O presente artigo visa discorrer sobre a implantação do ensino médio em tempo integral
na educação matogrossense no presente ano letivo. Em especial, discute sobre as bases
legais que fundamentam a proposta de educação integral em tempo integral como o
projeto referência para ensino médio em Mato Grosso. Para a realização do intento,
busca-se os princípios legais nas leis, pareceres, resoluções, Diretrizes Curriculares
Nacionais e também nas metas no Plano Nacional de Educação (PNE) no âmbito federal
como também leis, resoluções normativas, portarias estaduais e metas no Plano Estadual
de Educação (PEE).No bojo de tais fundamentações, esta pesquisa documental visa
levantar as aproximações entre o Projeto de Referência para Implantação da Educação
Integral em Tempo Integral em escolas de Educação Básica de Mato Grosso, com o
arcabouço legal em nível nacional e estadual.Especificamente, este trabalho aborda a
gama de princípios legais nas considerações sobre as concepções de educação integral
em tempo integral, pleno desenvolvimento do educando,organização curricular à luz da
educação integral em tempo integral.Concomitantemente, arrola os fundamentos legais
como alicerce de algumas dimensões da matriz curricular do ensino médio integral em
tempo integral em conformidade com as Portarias nº 35/2016/GS/SEDUC e nº
37/2016/GS/SEDUC. Com base no exposto, verifica-se que sem negar a relevância dos
Programas Mais Educação ou Educa Mais relacionados ao PDDE – Programa Dinheiro
Direto na Escola, a proposta de educação integral em tempo integral para o Estado de
Mato Grosso é muito mais que uma visão de ambos os programas, ou de um tempo
integral em oficinas, algumas vezes descontextualizadas da Base Nacional Comum
(BCN). Formação integral articulada às potencialidades de todas as dimensões do
sujeito sócio-histórico a fim de possibilitar a potencialização das aprendizagens dos
alunos.
Palavras-chaves: EDUCAÇÃO INTEGRAL, BASES LEGAIS, ENSINO MÉDIO.
1.
Introdução
No

mês

de

janeiro

de

2016,

por

intermédio

da

Portaria

Nº.

035/2016/GS/SEDUC/MT no Diário Oficial de 26 de janeiro de 2016, e da Portaria Nº
037/2016/GS/SEDUC/MT de 28 de janeiro de 2016,a SEDUC instaura o projeto
referência com a implantação do ensino médio em tempo integral

em quatro (4)

unidades escolares, sendo duas (2) no município de Cuiabá, na Escola Estadual Antônio
Epaminondas e na Escola Estadual José de Mesquita; e outras duas em Rondonópolis,
na Escola Estadual Pindorama e na Escola Estadual André Antônio Maggi.
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Temos a seguinte questão de pesquisa: em que fundamentos, princípios e
documentos legais fundamentam-se o Ensino médio integral em tempo integral no
Estado de Mato Grosso?
2.

A educação integral em tempo integral: bases legais federais
02

A partir do ano de 1988, a educação nacional sofre uma guinada relevante com a
promulgação da Constituição Federal – Constituição Cidadã, a qual promove uma
educação voltada a formação para a cidadania. Tal preceito reverbera posteriormente em
1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN nº 9.394-96, cujo pilar é a formação para o exercício de desenvolvimento da
cidadania como tratado:
Artigos 2º e Art. 22:“Art. 2º A educação, [...], tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2015, s/p.) [grifo nosso]. E, no
“Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”
(BRASIL, 2015, s/p.) [grifo nosso].

Ambos os artigos são de suma importância para a compreensão da educação
integral em tempo integral, pois assentam-se na formação para a cidadania na visão
mais ampla de desenvolvimento humano. Assim, ademais somente de considerar o
desenvolvimento cognitivo-mental do estudante, leva-se em conta outros mais como os
desenvolvimentos afetivo-emocional, o social, o cultural, o motor-físico, o espiritual, o
artístico-musical, o linguístico, o interpessoal, o ético, o estético, o intrapessoal, etc.
Esta gama de aprimoramento pleno do educando como um ser social está em diálogos
com os quatro pilares da Educação da Unesco: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a ser e a conviver, os quais devem estar presentes em uma perspectiva
educacional integral.
No âmbito da etapa do Ensino Médio, a LDBEN abarca o desenvolvimento
pleno ou integral do estudante, a saber:
“Art. 35 - II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando,
para continuar aprendendo, [... e]; III – o aprimoramento do educando como
pessoa humana” (BRASIL, 2015, s/p.).

Coerente com o exposto, na esfera estadual, o ensino médio integral em tempo
integral visa a transformar o educando para o exercício pleno da cidadania e seu
aprimoramento cidadão integral.
2.1

Bases legais nacionais: Parecer, Resoluções Normativas e DCNs
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Fundamentada no Parecer CNE/CEB n. 7/2010, o CNE/CEB publica a
Resolução Normativa n. 04/2010 – que define as Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica -, toma um viés educacional:
“Art. 1º - [...]baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno
desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania e à qualificação
para o trabalho [...]”(BRASIL, CNE/CEB, 2010, p. 3).
03

Face ao aprimoramento cidadão do educando em sua plenitude humana, a
Resolução Normativa dita:
“Art. 12: Cabe aos sistemas educacionais, [...] definir o programa de escolas de
[...] tempo integral (turno e contra-turno ou turno único com jornada escolar de
7 horas, no mínimo, durante todo o período letivo) [...]” (BRASIL, CNE/CEB,
2010, p. 3).

Ainda, o CNE/CBE frisa que:
“Art. 12 § 1º - Deve-se ampliar a jornada escolar, em únicos ou diferentes
espaços educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à
quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização quanto à diversidade
de atividades de aprendizagens” (BRASIL, CNE/CEB, 2010, p. 3).

Outro amparo legal à oferta de educação integral em tempo integral é dado pelo
Parecer CNE/CEB n. 5/2011, Art. 14 - III; e pela Resolução Normativa n. 2/2012 - que
define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio -, cujo Art. 14 advoga
que:“Art. 14 – III - O Ensino Médio regular diurno, [...] pode-se organizar em regime de
tempo integral, com no mínimo 7 horas diárias” (BRASIL, CNE/CEB, 2012, p. 5).
Já nas DCNs, a jornada escolar com regime de tempo integral leva em conta que:
“O Ensino Médio, fundamentado na integração das dimensões do trabalho, da
ciência, da tecnologia e da cultura, pode contribuir para explicitar o significado
da formação na etapa [...] conclusiva da Educação Básica, uma vez que
materializa a formação humana integral.” (BRASIL, 2013, p. 190).

Nesse sentido, falar em uma jornada integrada em tempo integral é falar em
atividades integradas com as quatro dimensões das atividades educativas no Ensino
Médio – trabalho, ciência, tecnologia e cultura.
Por fim, os fundamentos teórico-legais expostos anteriormente implicam de
sobremaneira nas bases legais estaduais.
3.

A educação integral em tempo integral: bases legais estaduais
Entre os anos de 2014 e 2015, dois movimentos instauram-se na base legal da

educação estadual: a aprovação do Plano Estadual de Educação (doravante PEE) em
2014, e no ano subsequente, a promulgação da Resolução Normativa n. 02/2015 pelo
Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. Ambos os documentos se configuram
num suporte legal para um outro movimento educacional, a criação do Ensino médio
integral em tempo integral, amparado também na Portaria nº. 035/2016/GS/SEDUC/MT
e Portaria nº. 037/2016/GS/SEDUC/MT.
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3.1

O Plano Estadual de Educação e a Resolução Normativa n. 02/2015
Promulgado em 2014, o Plano Estadual de Educação propõe a seguinte meta:

“META 16 – Aumentar progressivamente a carga horária em 01 hora por ano atingindo
pelo menos sete horas diárias, para 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes
matriculados na Educação Básica até 2017” (MATO GROSSO, PEE, 2014, p. 39).
04

Já a Resolução Normativa n. 002/2015-CEE-MT, que

estabelece normas

aplicáveis para a Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino e dá outras
providências. Entre elas, a educação em tempo integral:“Art. 11 – Cabe às redes de
ensino definir o programa de escolas de tempo integral diurno (matutino ou vespertino),
[...] e tempo integral (turno e contra turno ou turno único, com jornada escolar de 7
horas, no mínimo, durante todo o período letivo) [...]” (MATO GROSSO, CEE-MT,
2015, s/p.).
O Conselho Estadual de Educação contempla outro aspecto da formação
integral: “Art. 11 - §1º – Deve-se ampliar a jornada escolar, em único ou diferentes
espaços educativos, [...] à diversidade de atividades de aprendizagens” (MATO
GROSSO, CEE-MT, 2015, s/p.).Como a Resolução Normativa n. 02/2015 não detalha o
que seja a diversidade de atividades de aprendizado, a SEDUC regulamenta a Portaria n.
37/2016 para especificar esta gama de atividades escolares estruturadas em uma matriz
curricular delineada em 8 (oito) macrocampos. É um rearranjo relevante da integração
entre a Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo. Como também, é
uma articulação educacional que engloba implicitamente os pilares da educação Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a
aprender, e as dimensões de ações escolares no Ensino Médio: o Trabalho, a Ciência, a
Cultura e a Tecnologia.
4.

Considerações à respeito do Projeto Referência
No ano de 2016, a SEDUC divulga a Portaria n. 035/2016/GS/SEDUC/MT

sobre a implantação do Projeto de Referência de educação integral em tempo integral:
“Considerando que Educação integral em tempo integral compreende não
apenas a permanência do aluno na Escola, mas a oferta de oportunidade
educacional em período único, sendo o mínimo de 7 horas, com a realização
de atividades integradas aos macrocampos que possam fortalecer e favorecer
a aprendizagem, desenvolver as competências inerentes ao desenvolvimento
pleno do aluno compreendido na formação humana” (MATO GROSSO,
SEDUC, 2016, p. 1) [ênfase adicionada].

No âmbito da matriz curricular do ensino médio integral em tempo integral,
concomitantemente às atividades da BNC, existem as chamadas atividades
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complementares ou atividades integradas, especificamente designadas como atividades
integradas aos macrocampos, as atividades de linguagens, atividades de Matemática e
Ciências da Natureza, atividades de Ciências Humanas, projetos de vida I e II, todos
esses articulados na parte diversificada da matriz (cf. Portaria n. 37/2016/GS/SEDUC).

05

A educação integral em tempo integral trabalha o indivíduo em sua totalidade,
em sua multidimensionalidade como pessoa humana. Formação integral articulada às
potencialidades de todas as dimensões do sujeito sócio-histórico a fim de possibilitar a
potencialização das aprendizagens dos alunos.
Em suma, os fundamentos legais nacionais e estaduais delineados no presente
artigo demonstram que o ensino médio integral em tempo integral está fundamentado
em uma rede ampla de princípios teóricos, legais e jurídicos a fim de propiciar-se uma
educação mais transformadora, inclusiva e mais cidadã aos jovens mato-grossenses.
Portanto, tal transformação educacional possibilita e potencializa engendrar uma
transformação da vida social e da vida em sociedade aos estudantes da rede estadual.
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APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE CURRÍCULO,
POLÍTICAS PÚBLICAS E PROFISSÃO DOCENTE: CAMINHOS TRILHADOS
PELA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E O PIBID
M.a FERNANDA SOUZA (Professora da UNIDAVI/Doutoranda em Educação pela UNIVALI)
Eixo Temático: Didática, Profissão Docente e Políticas Públicas/Subeixo: Didática, Currículo e Avaliação

RESUMO
Apoiar o processo de iniciação à docência pode mostrar-se essencial para a formação de
futuros docentes. Com esta compreensão, em 2012, uma Instituição de Ensino Superior
(IES), do Alto Vale do Itajaí - SC, inicia sua participação no Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Por meio do PIBID, o Ministério da Educação
(MEC) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), apoiam projetos de Instituições de Ensino Superior (IES) que
atendam aos seguintes objetivos: incentivar a formação de docentes em nível superior
para a Educação Básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade
da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração
entre a Educação Superior e a Educação Básica; inserir os licenciandos no cotidiano de
escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no
processo de ensino-aprendizagem; incentivar escolas públicas de Educação Básica,
mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; contribuir para a
articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a
qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. Conforme estes objetivos, o
PIBID da IES aqui apresentada, composto em 2012 pelos cursos de Pedagogia e
Educação Física, recebe em 2014 os licenciandos de Educação Especial – curso
viabilizado pela parceria entre a Secretaria Educação do Estado de Santa Catarina e a
referia IES-. Esta pesquisa qualitativa, desenvolvida entre 2014 e 2015, visa
compreender o processo de integração dos licenciandos de Educação Especial em uma
escola pública municipal do interior de Santa Catarina. Para coleta de dados utilizamos
os diários de campo produzidos pelos licenciandos e entrevista semiestruturada.
Palavras-chave: Educação Especial. Currículo. Políticas públicas e profissão docente.
1

INTRODUÇÃO
Partimos do entendimento de que as trajetórias rumo ao caminho da educação,

construídas muitas vezes de forma paralela pela universidade e pela escola pública,
precisam encontrar pontos de conexão com potencial para transformarmos este
paralelismo em uma via de mão dupla.
Desta maneira, entendemos que a universidade e a escola pública podem
transformar-se de forma conjunta. Este entendimento foi construído e fundamentado por
nós principalmente quando passamos a unir as leituras sobre os estudos de
pesquisadores como Nóvoa (2009, p. 30) quando afirma que para ser professor torna-se
importante no processo de formação “compreender os sentidos da instituição escolar,
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integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes”. Ainda neste
mesmo sentido, o referido autor na continuidade afirma que “é na escola e no diálogo
com os outros professores que se aprende a profissão” (NÓVOA, 2009, p. 30).
Também nos utilizamos dos estudos de pesquisadores que investigam a
importância do processo de reflexividade para a formação dos profissionais da área
docente, como por exemplo, os trabalhos de Sá-Chaves (2002) e Pimenta & Ghedin
(2002), por meio de quem, compreendemos que o licenciando ao entrar em contato com
o cotidiano escolar encontra possibilidades de construir seu processo reflexivo
conectando seu aporte teórico acadêmico à prática escolar. Durante esse processo de
construção do licenciando, a escola - ao abrir-se para a experimentação de diferentes
práticas e/ou atividades aventadas pela universidade e elaboradas pelo licenciando -,
pode vir a se sentir desafiada a repensar alguns elementos de seus projetos pedagógicos
e/ou de seus “currículos ocultos” (SILVA, 2000, p. 79).
Com base nestas discussões, a IES buscou integrar-se ao Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Este programa, é viabilizado pela parceria
entre o Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), e apoia projetos que integram Instituições de Ensino
Superior (IES) e Escolas Públicas de Educação Básica na busca de uma melhor
formação para os futuros docentes, matriculados nos mais diversos cursos de
licenciatura do país.
A participação da IES no PIBID/CAPES iniciou em agosto/2012 por meio da
inserção de dez (10) licenciandos (cinco (5) do curso de Pedagogia, e cinco (5) do
curso de Educação Física), em duas escolas públicas do estado de Santa Catarina. O
subprojeto de Pedagogia tem por objetivo principal minimizar o impacto causado pela
distorção idade-série, de alunos das séries iniciais do ensino fundamental,
especificamente na área da alfabetização. Já as ações do subprojeto de Educação Física,
visam atuar de forma qualitativa no processo de inclusão escolar.
Desta maneira, o PIBID da IES tem como algumas de suas ações: a promoção da
vivência contínua e acompanhada da vida docente na escola básica pública de
licenciandos; incremento da capacidade de produção de conhecimento sobre o ensinar
dos professores supervisores por meio de estudos, discussões e da sistematização escrita
de suas análises; promoção da melhoria das ações acadêmicas por meio da formação em
serviço; melhoria da qualidade da formação dos licenciandos, especialmente quanto à
articulação entre teoria e prática e ações de extensão com vistas a formação de
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multiplicadores; elaboração de materiais didáticos a serem utilizados nas escolas
integrantes do projeto; divulgação das experiências bem sucedidas das metodologias de
ensino desenvolvidas nas diferentes licenciaturas.
Imersos neste contexto, no ano de 2014, outros quatro cursos de licenciatura
passam a fazer parte do PIBID da IES: Artes Visuais, Geografia, História e Educação
Especial.
Esta é uma pesquisa qualitativa, desenvolvida entre os anos de 2014 e 2015, com
o objetivo de compreender o processo de integração dos licenciandos de Educação
Especial em uma escola pública e municipal de Santa Catarina, localizada no interior da
região Sul do Brasil. Como Sujeitos da pesquisa elencamos as cinco (5) licenciadas
selecionadas para o subprojeto de Educação Especial do PIBID da IES. Para coleta de
dados usamos os diários de campo produzidos pelas cinco licenciandas nos anos de
2014 e 2015, e entrevista semiestruturada aplicada aos sujeitos da pesquisa em 2015.
2

O PIBID E O CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
A discussão sobre a formação inicial de professores, no que tange ao tema

inclusão escolar, perpassa por uma questão dicotômica: o mais adequado seria
ofertarmos, nas mais diversas licenciaturas, um número maior de disciplinas voltadas
para a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar ou um número maior de
cursos de Licenciatura em Educação Especial?
A partir da reflexão em função desta necessidade de enfrentarmos o debate entre
a formação específica ou o oferecimento de um número maior de disciplinas sobre
inclusão nos currículos das licenciaturas, no estado de Santa Catarina, um dos
profissionais que surge na escola visando contribuir com o processo de inclusão é o
segundo professor ou professor II.
A partir desta compreensão, no segundo semestre de 2012 a Secretaria Educação
do Estado de Santa Catarina e uma IES estabelecem parceria e viabilizam, no início de
2013, por meio do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação
Superior (FUMDES), a criação do curso de Licenciatura em Educação Especial, em
dois campi da região do Alto Vale do Itajaí, com o objetivo de atuar na formação do
segundo processor.
No ano de 2014, cinco (5) licenciandas do curso de Educação Especial, foram
selecionadas para participar do subprojeto do PIBID e, passaram por momentos de:
observação das atividades rotineiras da escola; discussão de práticas observadas e aporte
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teórico selecionado; desafio de confeccionar materiais pedagógicos, bem como elaborar,
adaptar e executar atividades e aulas.
Diante da aplicação das atividades, as acadêmicas: perceberam que a
metodologia utilizada poderia ser aperfeiçoada por meio da elaboração de projetos;
foram convidadas pela direção da escola para participarem de momentos como palestras
e reuniões com pais/familiares; prepararam, juntamente com os alunos e professores
regentes, de apresentações para os pais e comunidade.
Em agosto de 2014 foram apresentados, na terceira edição do Congresso
Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão da IES, alguns resultados que reforçam a
necessidade de imersão e/ou criação de ambientes favoráveis ao processo de
aprendizagem dos alunos com deficiência, bem como a importância da inclusão não só
para o sujeito que necessita de uma atenção especial no que tange a algum aspecto de
limitação física, mas a todos os alunos da escola, suas famílias e a comunidade em
geral.
Os alunos da escola aguardam ansiosos pelo dia em que as licenciandas
executam suas atividades; as acadêmicas planejam e executam as adaptações das aulas e
atividades, sempre atentas a adequação das propostas ao contexto de cada turma; as
acadêmicas estão evoluindo no aspecto da compreensão da necessidade de observação
durante todo o processo, e não apenas se envolvendo na prática pela prática.
Como impactos das ações e atividades do projeto na formação de professores,
licenciaturas envolvidas, e escolas de educação básica participantes identificamos: 1)
Por meio dos relatos dos licenciandos e supervisores escolares em seus diários de
bordo/campo e em reuniões de socialização, compreendemos como efeito do processo
na formação dos mesmos: a identificação do fato de que nem sempre é possível
aplicarmos as atividades exatamente como elaboradoras no momento de planejamento;
o interesse pelo aperfeiçoamento da metodologia empregada para o planejamento das
atividades, por meio de projetos, cujos conteúdos se aproximem da realidade dos alunos
escolares. 2) Quanto aos alunos da escolas de educação básica já identifica-se: algumas
melhorias na interação entre as licenciandas e os alunos com deficiência; a percepção e
o interesse em participar das propostas de atividades alternativas, não só pelos alunos
com deficiência, mas também, pelos demais alunos da turma, o que abre espaço para a
compreensão de que a atuação do segundo professor pode ir muito além de uma
atividade direcionada apenas ao aluno com deficiência; outros dois pontos interessantes
identificados foram que: o trabalho realizado pelos licenciandos no projeto acaba
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refletindo em sala de aula na IES junto aos demais licenciandos que não participam do
programa, pois, o amadurecimento proporcionado pela prática é compartilhado com os
demais licenciando, por meio de relatos de experiências dos acadêmicos participantes
do projeto, e assim, acabam contribuindo com a formação da turma como um todo, ou
seja, de uma forma geral, os desafios do projeto propostos aos acadêmicos bolsistas do
PIBID acabam por envolver os demais acadêmicos, mesmo que indiretamente; a busca
de materiais para o planejamento e leitura para os estudos acabam por dinamizar ainda
mais o uso da Biblioteca, já que a prática precisa ser fundamentada.
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No primeiro ano de atividade do subprojeto de Educação Especial no PIBID da

IES compreendeu-se, por meio das vivências no chão de escola, relatadas durante as
entrevistas semiestruturadas e nos diários de campo que: a) resultados concretos na área
da inclusão escolar nem sempre são imediatos; b) as licenciandas sentiram-se muito
angustiadas no processo de observação inicial, pois, desejavam partir logo para as
atividades práticas.
Observamos também, que vínculos afetivos foram criados entre os acadêmicos e
os alunos escolares. Estes vínculos influenciaram de forma positiva o processo de
aprendizagem de todos os envolvidos. O índice de faltas e/ou evasão nas atividades
propostas no subprojeto é praticamente inexistente, o que denota a satisfação dos
alunos, bolsistas e familiares com o programa.
Consideramos, também, que para Silva (2004) existem relações de saber, poder
e identidade que podem fazer com que conhecimentos sejam inseridos ou excluídos nos
currículos. Assim, compreendemos que a inserção dos conhecimentos de Inclusão
Escolar, por meio do segundo professor, na rede estadual e municipal demonstrou uma
tentativa do governo do Estado em estabelecer uma relação de apoio aos licenciados das
mais diversas áreas do conhecimento. Entretanto, permanece a dúvida imersa na
dicotomia: Curso de Licenciatura em Ed. Especial X Formação nas diversas
licenciaturas.
Segundo Silva (2001, p. 63) “Como local de conhecimento, o currículo é a
expressão de nossas concepções do que constitui conhecimento”. Desta forma, os
dizeres dos entrevistados mostraram-se como indicadores para que se amplie/qualifique
a formação inicial dos licenciados das diversas áreas do conhecimento, ao mesmo
tempo que se amplie o número de cursos de Licenciatura em Ed. Especial. Pois, “Aquilo
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que um grupo tem em comum é resultado de um processo de criação de símbolos, de
imagens, de narrativas, de mitos que “cimentam” a unidade de um grupo, que definem
sua identidade.” (SILVA, 2001, p. 47).
Assim, compreendemos que a constante discussão sobre os fatores que
constituem a identidade do grupo de professores (10s e 20s professores), fundamentada
em um aporte teórico voltado para as questões sobre a inclusão escolar, possa auxiliar
nos níveis de reflexividade referidos por Sá-chaves (2002), e que podem vir a
influenciar as diferentes maneiras dos professores atuarem no ambiente escolar.
REFERÊNCIAS
Chaves, I. A construção de conhecimento pela análise reflexiva da práxis. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian e Ministério da Ciência e da Tecnologia, 2002.
Nóvoa, A. Professores: Imagens do futuro presente. Instituto de Educação. Lisboa:
Educa, 2009.
Pimenta, S. G. & Ghedin, E. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de
um conceito. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
Silva, T. T. da. Quem escondeu o currículo oculto. In: Documentos de identidade:
uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
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A QUALIDADE SOCIALMENTE REFERENCIADA DO ENSINO E
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM JATAÍ – GO
Nilza Aparecida Lopes
Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí

Resumo
A busca da qualidade de ensino mediante a participação da sociedade civil na
organização da educação e das escolas, como nos Conselhos Municipais de Educação,
são importantes eixos da política educacional brasileira. O governo federal ao estimular
a criação de novos Conselhos Municipais de Educação (CME) e fortalecer os já
existentes, visa qualificar a participação da sociedade civil na avaliação, definição e
fiscalização das políticas educacionais, especialmente as relacionadas à ação pedagógica
escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento, repasse e controle do uso das
verbas da educação. Esta pesquisa, de cunho documental, tem por objetivo verificar
como o CME de Jataí/Goiás tem normatizado, regulamentado e refletido sobre a
organização da educação, especialmente da Rede Municipal, no intuito de melhorar a
qualidade da educação no município. Como metodologia, a partir do levantamento
documental, foi possível verificar que o CME de Jataí produziu atas, pareceres,
normativas, resoluções e outros documentos e, nessa pesquisa, buscou-se analisar as
resoluções fixadas pelo CME de Jataí/GO na última década, destacando-se as
categorias: gestão democrática, práticas pedagógicas voltadas para a alfabetização e
para a inclusão, pois foram consideradas aquelas que poderiam ter alguma relevância na
qualidade da educação ofertada pela rede pública . Como resultados preliminares, foram
encontradas e analisadas dez resoluções. Destas, quatro tratam da gestão democrática,
quatro sobre as práticas pedagógicas voltadas para a alfabetização e duas resoluções
referentes as práticas pedagógicas para a inclusão. As ações para a inclusão referem-se a
salas de apoio a assistência especial para alunos com deficiência auditiva. Quanto as
práticas pedagógicas voltadas para a alfabetização as resoluções trazem propostas de
projetos de intervenção, bem como a obrigatoriedade da redução de número de alunos
por série, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, documentos esses
que apontam para aspectos fundamentais para a qualidade da educação.
Palavras-chave: Qualidade do ensino. Conselho Municipal de Educação. Pesquisa
documental.
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Introdução

O interesse pela pesquisa surgiu da necessidade de compreender a história, o
funcionamento e a intervenção do Conselho Municipal de Educação (doravante CME)
em Jataí, com relação à qualidade do ensino ofertada no município.
Essa investigação participa do Programa de Iniciação Científica
(PIVIC/PRPI-UFG/CNPq) e faz parte de uma pesquisa de maior abrangência a qual
busca atingir os seguintes objetivos: historicizar, contextualizar e identificar como o
CME de Jataí tem tratado as demandas e encaminhamentos em relação às avaliações
oficiais (especialmente no que refere à aprendizagem, o tratamento oferecido à
interpretação aos índices do IDEB e sobre a gestão escolar e sua relação com a
alfabetização de crianças na idade certa) e seus reflexos para a prática docente e,
finalmente, perceber se há relação entre a normatização do CME acerca da prática
docente e a qualidade do ensino oferecido no município de Jataí.
Partimos do pressuposto nesta investigação que os Conselhos de Educação
são considerados na literatura sobre o tema da educação e mais especificamente da
política educacional, como um dos instrumentos da gestão democrática da educação.
Nesta perspectiva, a presença do CME como um órgão representativo da sociedade para
promover “a organização de fórum participativo para a definição dos princípios gerais e
das prioridades na área da educação” (CONSELHO, 2009), é de fundamental
importância, pois como orienta Monlevade “havendo um Conselho Municipal de
Educação, com poder normativo ou somente consultivo, é dele o papel primordial de
inspirar, incentivar, cobrar e orientar todo o processo de elaboração, execução e
avaliação do PME”. (MONLEVADE, 2013, p. 40).
A participação da sociedade nas instâncias locais, como fazer-se presente no
conselho escolar e no conselho municipal de educação, abre espaço, mesmo que seja
conflitual, para o debate em torno da qualidade que se espera da educação e se empenha
em alcançá-la.

Marcelino (2013), ao tratar do CME, afirma que estes “tornam-se

espaços privilegiados de participação, espaço este que deve tornar-se, efetivamente,
representativo da sociedade civil, e não um espaço de disputa de poder e representações
corporativas” (p. 82).
Bordignon, por sua vez, problematiza o lugar que o CME ocupa no sistema
municipal de educação alertando-nos que esta presença não ocorre sem tensões. É uma
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relação conflituosa tanto de ordem cultural, que envolve questões de poder, quanto
estrutural, pois limita o espaço de arbítrio dos dirigentes. Afirma
A relação entre os conselhos e os órgãos de gestão da estrutura dos
sistemas de ensino tem registrado tensões, conflitos e rupturas na sua
trajetória. Tensões e movimentos de cooperação e de conflitos, de
ampliação e estreitamento da autonomia, de centralização e
descentralização (BORDIGNON, 2014, p. 1).

Neste contexto, consideramos a importância do CME como um dos
instrumentos para a promoção da qualidade da educação atuando nas suas funções
deliberativas e consultivas, além de mobilização e controle social ao participar do
processo de discussão e formulação da política educacional do município.
A presente pesquisa está em andamento e busca responder por meio da
análise documental das resoluções produzidas e fixadas pelo CME em Jataí a seguinte
problemática: como as ações do CME – Jataí - GO tem direcionado a prática do
professor da escola básica e qual a sua relação com a qualidade do ensino?

Procedimentos metodológicos

A metodologia utilizada na pesquisa será, prioritariamente, de cunho
documental, abrangendo a leitura, análise e interpretação de documentos, entre outros,
que possibilitam realizar um plano de leitura atenta e sistemática objetivando a
fundamentação teórica e conceituação do estudo e propõe a conceituar de forma
destacada a concepção de qualidade socialmente referenciada do ensino.
A pesquisa documental se caracteriza como aquela que “[...] a fonte de
coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se
denomina de fontes primárias.Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou
fenômeno ocorre, ou depois” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 177).
Nessa pesquisa, especialmente, serão utilizados documentos oficiais que, de
acordo com a definição de Marconi e Lakatos são aqueles que se
[...]constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados.Podem
dizer respeito a atos individuais, ou, ao contrário, atos da vida política,
de alcance municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador
diz respeito ao fato de que não exerce controle sobre a forma como os
documentos foram criados. Assim, deve não só selecionar o que lhe
interessa, como também interpretar e comparar o material, para tomálo utilizável (2003, p. 178).
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A pesquisa documental se utilizará também de Banco de dados on-line, tem
feito uso dos documentos registros e arquivos escolares bem como dos arquivos das
Secretarias Municipais de Educação (SME) e dos Conselhos Municipais de Educação
(CME) com vistas a identificar as possíveis relações entre o material produzido pelo
CME a qualidade socialmente referenciada de educação e do ensino, especialmente na
organização da Rede Municipal de Educação de Jataí.

Resultados parciais e discussões

Para se alcançar os resultados parciais pretendidos até esse estágio do estudo, foi
realizado contato com o CME para levantamento documental no qual foi possível
compreender a dinâmica do funcionamento deste Conselho em Jataí. O referido
Conselho mostrou-se disposto a colocar toda sua produção à serviço da pesquisa.
O Conselho realizou um encontro dos CME da Região Sudoeste I (composta
pelos seguintes municípios: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia,
Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de
Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde,Santa Helena de Goiás, Santa Rita do
Araguaia, Santo Antonio da Barra e Serranópolis) do Estado de Goiás, em Jataí, para o
qual a pesquisadora foi convidada visualizando as atribuições, funções e dificuldades na
organização dos Conselhos a partir do debate entre os municípios representados nessa
oportunidade apontando para o uníssono em relação aos obstáculos para o
funcionamento adequado dos Conselhos nas cidades presentes na atividade.
De igual forma, foi realizado um levantamento dos documentos produzidos pelo
CME na última década listando e fotocopiando atas, pareceres, resoluções e outros
documentos.
Já podemos considerar como resultados preliminares que foram encontradas e
analisadas dez resoluções. Destas, quatro tratam da gestão democrática, quatro sobre as
práticas pedagógicas voltadas para a alfabetização e duas resoluções referentes as
práticas pedagógicas para a inclusão. As ações para a inclusão referem-se a salas de
apoio a assistência especial para alunos com deficiência auditiva. Quanto as práticas
pedagógicas voltadas para a alfabetização as resoluções trazem propostas de projetos de
intervenção, bem como a obrigatoriedade da redução de número de alunos por série,
principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, documentos esses que apontam
para aspectos fundamentais para a qualidade da educação.
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Considerações Finais
A pesquisa está em andamento e, no momento, encontra-se em fase de
conclusão do aprofundamento teórico-bibliográfico e análise documental, com destaque
para as resoluções do CME Jataí que podem ter implicações para a qualidade do ensino.
Já se espera, ao final desse estudo, contribuir para a reflexão sobre a importância do
CME enquanto espaço participativo, consultivo, fiscalizador e propositivo de políticas
educacionais que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino e, especialmente,
para a melhoria da aprendizagem das crianças da escola básica.
Para Monlevade (2013, p. 35), “desde que a educação é uma política pública,
existe a necessidade de se planejar e de se aconselhar”. Segundo o autor, o Conselho
Municipal de Educação “deve ser a caixa de ressonância de todas as demandas, de todos
os problemas, de todas as reflexões que se produzem no município quanto à educação
de seus cidadãos [...] e da própria comunidade” (Ibid., p. 40).
Como caixa de ressonância, cabe-nos desmontá-la para a partir de suas partes
(demandas, problemas e reflexões), problematizar enquanto peça de um arcabouço
constitucional com vistas a dar qualidade ao setor educacional. Sem desconsiderar que
intrínseco a isso, a existência de tencionamentos, rupturas de processos sociais com
vistas a construção e/ou transformação que dificilmente escapam da análise documental
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NO DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Jessica Cristina de Carvalho Martins
Resumo
O presente trabalho apresenta os dados preliminares de uma pesquisa de mestrado sobre
o desenvolvimento profissional de professores, no âmbito Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). O estudo tem como objetivo verificar a
contribuição da participação no Pibid no desenvolvimento profissional e no trabalho dos
professores da Educação básica, que atuam junto ao programa como supervisores. Com
o propósito de desenvolver um estudo que tenha como princípios a colaboração,
reflexão e formação, optou-se pela abordagem colaborativa da pesquisa em educação
por proporcionar mudanças uma análise dos professores envolvidos das práticas que
realiza. Para obtenção de dados foi utilizado na primeira etapa da pesquisa o
questionário, com o intuito de localizar os professores da educação básica que atuam no
Pibid, a fim de realizar a caracterização dos sujeitos a serem pesquisados e levantar
informações sobre o seu perfil. Os dados obtidos apontaram um universo de 56
professores supervisores que participam do programa em escolas públicas das cidades
de Mariana e Ouro Preto (MG), destes 53 docentes responderam o questionário
proposto. Estes dados coletados na primeira fase da pesquisa permitiram localizar os
professores supervisores que atuam ou atuaram no Pibid da UFOP ou do IFMG, em
escolas públicas das cidades de Mariana e Ouro Preto (MG). E irão subsidiar a seleção
dos critérios para seleção dos sujeitos que farão parte da pesquisa. A relevância do
estudo se justifica considerando que a finalidade, objetivos e a dimensão desse
Programa, fazem-se necessários estudos que avaliem suas contribuições nos processos
de formação de professores a partir de reflexões e apontamentos críticos que ajudem a
melhorar as dinâmicas educacionais nele gestadas e explorarem seus limites e
possibilidades.
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Formação de professores. Pibid.
Introdução
O presente texto apresenta dados coletados na primeira etapa da pesquisa de
mestrado em educação, intitulada “As contribuições do Pibid no desenvolvimento
profissional de professores da Educação Básica”. O estudo tem como objetivo verificar
a contribuição da participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
docência (Pibid), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no desenvolvimento
profissional e no trabalho dos professores da Educação básica que atuam junto ao
programa como supervisores. Para isso, adotou-se o conceito de desenvolvimento
profissional em contraposição “a tradição justaposição entre formação inicial e
aperfeiçoamento dos professores” (GARCIA, 1999, p.137). Numa perspectiva que
supera o caráter individual das ações de formação continuada de professores, que
envolva a participação de toda comunidade escolar com o objetivo de contribuir para
melhorias no processo de ensino e aprendizagem.
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O Pibid foi criado em 2007 a partir de uma ação conjunta do Ministério da
Educação (MEC) com a Coordenação de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) e do e
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), visando valorizar e
incentivar a formação de professores para a educação básica e elevar a qualidade da
educação pública no Brasil. Trata-se de umas das ações que foram realizadas com o
intuito de contribuir para a melhoria da formação docente e promover a aproximação da
instituição escolar com a universidade.
Os interesses da referida pesquisa estão articulados com o grupo de pesquisa
Formação e Profissão Docente (FOPROFI), criado no primeiro semestre de 2011 que
pesquisa sobre a Região dos Inconfidentes. O grupo discute a formação de professores
em diferentes níveis e modalidades de ensino, sendo composto por docentes e alunos de
graduação e pós-graduação do Departamento de Educação da UFOP.
Os dados que serão apresentados neste texto foram coletados na primeira etapa
da pesquisa com o intuito de localizar os professores da educação básica que atuam no
Pibid da UFOP, a fim de realizar a caracterização dos sujeitos a serem pesquisados e
levantar informações sobre o seu perfil.
Procedimentos metodológicos
Optou-se pela abordagem predominantemente qualitativa pela mesma permitir
uma maior reflexão sobre os dados, tendo seus interesses não esta apenas no produto
final como no percurso da pesquisa, não deixando de atender ao rigor e à objetividade
que uma pesquisa exige. (BODGAN; BIKLE, 1994).
Além disso, com o propósito de desenvolver um estudo que tenha como
princípios a colaboração, reflexão e formação, optou-se pela abordagem colaborativa da
pesquisa em educação (Zeichner, 1993). Essa abordagem teórico-metodológica
proporciona mudanças uma análise dos professores envolvidos das práticas que realiza.
Para o desenvolvimento da pesquisa primeiramente, foi feito o levantamento dos
professores supervisores da educação básica que atuam no Pibid em escolas públicas
das cidades de Mariana e Ouro Preto. Depois de localizados, foi utilizado o questionário
para coleta de dados iniciais, com questões fechadas relacionadas a atuação no
Magistério e no programa, a fim de realizar a caracterização dos sujeitos a serem
pesquisados e levantar informações sobre o seu perfil. Cabe ressaltar que esta coleta de
dados é parte das atividades do núcleo 1 do projeto “Desenvolvimento Profissional Docente e
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Inovação Pedagógica: estudo exploratório sobre as contribuições do PIBID”, do programa
OBEDUC (Observatório da Educação) da UFOP.

Esses dados, apresentados a seguir, irão nortear a definição dos critérios para a
seleção dos sujeitos que farão parte da pesquisa. Depois de selecionados, e tendo como
base os fundamentos norteadores da pesquisa colaborativa, será utilizado como
procedimento metodológico as sessões reflexivas, observação e notas de campo.
Dados sobre o perfil do professor supervisor do Pibid da UFOP
Foram localizados 56 professores supervisores do Pibid da UFOP provenientes
de 20 escolas públicas estaduais e federais das cidades de Mariana e Ouro Preto, Minas
Gerais. Destes, 53 docentes responderam o questionário proposto.
Os dados mostraram que a maioria dos professores pesquisados (94%) têm idade
entre 40 a 59 anos (Graf.1) e o tempo de magistério varia de 10 a 25 anos (Graf.2).
Gráfico 1- Idade dos professores supervisores
do Pibid

Fonte: Organizado pela autora com base nos dados
obtidos na pesquisa.

Gráfico 2 – Tempo de Magistério na Educação
Básica

Fonte: Organizado pela autora com base nos dados
obtidos na pesquisa

Sobre a participação no Pibid a maioria dos professores (91%) atua/atuou em
projetos da UFOP, e apenas 5% no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), campus
Ouro Preto (Graf.3). Isso ocorre porque na UFOP é ofertado um número maior de
cursos de licenciatura, são 11 ao todo, enquanto no IFMG são comtemplados apenas 2.
Gráfico 3- Instituição de Ensino Superios que desenolve/ desenvolveu o Projeto do PIBID
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Fonte: Organizado pela autora com base nos dados obtidos na pesquisa.

Em relação a situação no programa o Gráfico 4 mostra que metade (50%) dos
professores ainda está participando como supervisor em subprojetos e a outra metade
são egressos do Pibid. Sobre o tempo de atuação a maioria dos professores (76%)
responderam que participam/participaram no programa no periodo de 01 a 03 anos.
Gráfico 4- Situação no
Pibid

Gráfico 5- Tempo de Participação no Pibid

.

Fonte: Organizado pela autora com base nos
dados obtidos na pesquisa.

Fonte: Organizado pela autora com base nos dados
obtidos na pesquisa.

Por fim, foi perguntado aos professores em qual área atuavam/atuaram no
programa, e como mostra o Gráfico 6 eles estão distribuídos em 12 subprojetos das
áreas de Artes Cênicas, Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Geografia,
História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia e Química.
Gráfico 6- Área do Subprojeto a qual está/ esteve vinculado
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Fonte: Organizado pela autora com base nos dados obtidos na pesquisa.

Estes dados coletados na primeira fase da pesquisa permitiram localizar os
professores supervisores que atuam ou atuaram no Pibid da UFOP ou do IFMG, em
escolas públicas das cidades de Mariana e Ouro Preto (MG). E irão subsidiar a seleção
dos critérios para seleção dos sujeitos que farão parte da pesquisa.
Considerações finais
Em relação às políticas educacionais, segundo Gatti, Barreto, e André (2011), no
que se referem à formação de professores para a educação básica, têm sido
implementadas diversas ações interventistas relacionadas a esta formação de grande
abrangência. Dentre as ações desenvolvidas pelo governo federal nos últimos anos
visando aos cursos formadores de professores, se destaca o Pibid que tem tido grande
adesão por parte das instituições de ensino superior e atingido parcela significativa de
estudantes dos cursos de licenciatura.
Considerando a finalidade, objetivos e a dimensão desse Programa, fazem-se
necessários estudos que avaliem suas contribuições nos processos de formação de
professores a partir de reflexões e apontamentos críticos que ajudem a melhorar as
dinâmicas educacionais nele gestadas e explorarem seus limites e possibilidades.
“Pesquisas avaliativas sobre seus efeitos diversos poderão futuramente contribuir com
conhecimentos sobre sua validade social e educacional.” (GATTI; BARRETO;
ANDRÉ, 2011, p.130).
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AS DCNEM E O NOVO OLHAR PARA O ENSINO MÉDIO
Shirlei de Souza Corrêa
UNIVALI/SC
Resumo: A educação brasileira carrega consigo, desde o início de sua história,
divergências e contradições. No que tange ao ensino secundário, duas vertentes, que,
influenciadas por marcos histórico, social e cultural, foram sendo constituídas: a
primeira voltada aos interesses das classes dirigentes, e, a outra, voltada ao atendimento
da classe trabalhadora, marcada pelo advento da industrialização e a necessidade de
mão de obra especializada. Essa polaridade histórica propiciou à organização
pedagógico-curricular, condições de adaptação: com características voltadas para
formação acadêmica ou para a formação técnica, o currículo do ensino secundário
manteve-se, por muito tempo, baseado na fragmentação, oferecendo condições e
situações diferenciadas de aprendizagens. (FRIGOTTO, 2002, KUENZER, 2000).
Considerando esse contexto, realizamos uma pesquisa bibliográfica, objetivando
identificar as mudanças efetuadas no EM nas últimas décadas. Para isso, focamos na
questão central desta discussão – as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio – DCNEM. Criadas em 1998, essas diretrizes reforçavam, em texto e na prática,
essa polaridade histórica entre a função do EM. No entanto, ao serem reformuladas em
2012, respondendo os anseios do Decreto n. 5.154/2004, as DCNEM reaparecem como
um aspecto importante na transformação do EM, principalmente no que se refere à
inserção de um currículo flexível e diversificado, que pudesse se adequar aos distintos
interesses dos jovens. Como resultado, percebemos que as diretrizes remodeladas
anunciaram, tanto na estruturação do currículo, como nas relações estabelecidas entre a
educação e sociedade, uma tendência aos princípios da formação humana, baseado,
sobretudo, na articulação das dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da
tecnologia. Propiciando, por fim, a formulação de novos sentidos ao EM.
Palavras chave: Ensino Médio; Diretrizes Curriculares; Currículo.
A década de 1990 no Brasil foi marcada pela intencionalidade dos governantes
de inserir o país na nova ordem mundial, resultando a instauração de práticas
neoliberais. No contexto educacional algumas mudanças foram elaboradas e, aos serem
colocadas em prática, modificaram estruturas e influenciaram contextos nas mais
diversas etapas e modalidades de ensino. A partir de uma pesquisa bibliográfica,
buscamos algumas das mudanças efetuadas no EM nas últimas décadas. Entre elas,
destacamos as DCNEM – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio,
focando na sua criação e reformulação de seu conteúdo.
O Parecer CNE/CEB nº 15/1998 tratava da organização deste documento, no fim
da década de 1990 e que tinha como base propostas de organização curricular a partir de
pressupostos da interdisciplinaridade, da contextualização e das competências. A
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criação deste documento deu-se num contexto em que a educação estava a serviço do
capital, e, por este motivo observou-se, através do discurso híbrido das diretrizes, que
havia planos e ações tendenciosas e intencionais que se voltavam à educação como
formadora de mão de obra, e tinham, como principal objetivo, atender às necessidades
do mercado (MOEHLECKE, 2012). Seguindo o mesmo tom, Czernisz (2013, p. 264)
afirma que havia um “reforço à tendência de uma formação caracterizada por forte
vinculação com os requisitos exigidos do trabalhador por um mercado norteado pelo
avanço tecnológico.”. A partir destas percepções, Frigotto e Ciavatta (2011, p. 624)
relatam que estas interferências “hipertrofiam a dimensão individualista e competição e
induzem à formação aligeirada de jovens e adultos trabalhadores em cursos
pragmáticos, tecnicistas e fragmentados ou a treinamentos breves de preparação para o
trabalho”.
Sob nova hegemonia política, um movimento de educadores e pesquisadores
contrários à política educacional instituída pelo Decreto nº 2208/97, organizaram novas
propostas para

o EM.

Essas propostas,

baseadas na

articulação

entre a

profissionalização em nível médio e o EM normal, pressionaram a revogação do decreto
de 1997. Em continuidade a este movimento, houve a criação do Decreto n. 5.154, de 23
de julho de 2004, que objetivava unificar o EM, seja profissionalizante ou normal.
Estaria dado o primeiro passo em direção a um projeto unitário no qual o trabalho
tomava forma de princípio educativo para o EM, condensando, a partir dele, as
concepções de ciência e cultura. Perspectiva esta que possibilitaria a adoção da ciência,
da tecnologia, da cultura e do trabalho como eixos estruturantes na formação do EM.
A nova legislação, criada a partir destas mudanças, indicava, ainda, três formas
de articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio: a
integrada, a concomitante e a subsequente.
§ 1o A articulação entre a educação profissional técnica de nível
médio e o ensino médio dar-se-á de forma:
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição
de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o
ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível
médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas
para cada curso, podendo ocorrer:
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a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades
educacionais disponíveis;
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as
oportunidades educacionais disponíveis; ou
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de
intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao
desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados;
III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o
ensino médio.

Tal integração entre os tipos de EM ficou a critério dos sistemas e das redes de
ensino, o que gerou algumas implicações que respondiam, sobretudo, ao contexto
neoliberal instituído na década de 1990, instaurado no país e no mundo. Entre elas
destacamos as parcerias com os setores privados, programas-piloto, e ainda a
secundarização da educação em detrimento às exigências legais e mercadológicas.
(MELO e DUARTE, 2011).
Na visão de Costa (2013)
Essas políticas educacionais brasileiras criaram, nas últimas décadas,
um contexto legal favorável à consolidação da matrícula na última
etapa da educação básica em escolas públicas estaduais e, com ela,
uma nova realidade da escola média: os trabalhadores passam a ter
como principal alternativa uma formação não profissionalizante. O
Decreto nº 2.208/97 altera a proposta dual, com escola média de
educação geral agora também para os que vivem do trabalho. O ensino
médio não profissionalizante deixou de ser exclusividade da burguesia
e a escola profissional somente para os trabalhadores. (COSTA, 2013,
p. 191).

Ancorados nessas condições, a partir do decreto de 2004, outras ações foram
organizadas no que cerne ao EM e ao Ensino Médio profissionalizante, quando ambos
passaram, novamente, a serem ofertados concomitantemente. Dentre essas citamos as
questões referentes ao financiamento que passou a ser contemplado pelo Fundo
Nacional de Financiamento da Educação Básica – FUNDEB, assim como a
reformulação das novas DCNEM.
As novas DCNEM, reformuladas a partir das diretrizes de 1998, pautadas no
Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004 e no Parecer CNE/CEB nº 05/2011,
reaparecem como um aspecto importante na transformação do EM, principalmente no
que se refere à inserção de um currículo flexível e diversificado, que pudesse se adequar
aos distintos interesses dos jovens. Para Isleb (2014) as diretrizes remodeladas
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anunciam mudanças estruturais, que se diferenciam na linguagem, nos princípios da
formação humana, na estrutura do currículo e, sobretudo, nas relações estabelecidas
entre a educação e sociedade. Ainda na visão da autora,
Tanto na base nacional comum quanto na parte diversificada, a
organização curricular do Ensino Médio deve oferecer tempos e
espaços próprios para estudos e atividades que permitam itinerários
formativos opcionais diversificados, a fim de melhor responder à
heterogeneidade e pluralidade de condições, múltiplos interesses e
aspirações dos estudantes, com suas especificidades etárias, sociais e
culturais, bem como sua fase de desenvolvimento. (Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Parecer CNE/CEB n.
05/2011).

Diante deste cenário, o grande desafio se encontra na busca pela consolidação de um
EM que seja contemplado como um direito igualitário, e, como aponta o Artigo 5º das
DCNEM, que essa formação seja humana e integral aos alunos, em todos os seus
aspectos, garantido em todas as dimensões: trabalho, ciência, tecnologia e cultura.
Esta temática, a formação humana integral, tem sido tema recorrente nas
discussões contemporâneas que tratam dos processos de ressignificação da escola, em
especial, a escola pública. No que tange ao EM, esta temática assume um lugar especial,
quando vinculada, também, às novas ações governamentais que compreendem a
formação continuada de professores, a instituição de novos programas e, principalmente
a (re) configuração das diretrizes curriculares nos espaços escolares. Kuenzer (2000), ao
problematizar a trajetória do EM, o considera como aquele que deixou de preparar para
o trabalho e passou a preparar para a vida:
O objetivo a ser atingido é a capacidade para lidar com a incerteza,
substituindo a rigidez por flexibilidade e rapidez, a fim de atender a
demandas dinâmicas, que se diversificam em qualidade e quantidade,
não para ajustar-se, mas para participar como sujeito na construção de
uma sociedade em que o resultado da produção material e cultural
esteja disponível para todos, assegurando qualidade de vida e
preservando a natureza. (KUENZER, 2000, p. 20).

Como resultado, percebemos que as DCNEM remodeladas anunciaram a estruturação
do currículo e a adaptação deste aos desejos e necessidades vivenciadas pelos sujeitos
que frequentam o EM, propondo a inserção no currículo, e, portanto, no contexto
escolar, de um diálogo permanente entre os sujeitos e as dimensões do trabalho, da
ciência, da cultura e da tecnologia. O que pressupõem total flexibilidade diante
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diversidade de arranjos curriculares: seja na forma de projetos, seja por disciplinas ou
áreas de conhecimento, a ideia central está em articular as atividades num eixo comum,
o que garante novos sentidos à escola, com experiências dinâmicas e significativas aos
alunos.
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AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO GRANDE ABC E O DESEMPENHO
ESTUDANTIL
Laila Fernanda Mendes Leite
Nonato Assis de Miranda
Resumo: O objetivo precípuo desse projeto é analisar o desempenho das escolas
públicas do Programa Ensino Integral da Secretaria de Estado da Educação de São
Paulo, na região do Grande ABC, tendo como referência o desempenho estudantil
(SARESP) e a qualidade de ensino (IDESP). Os resultados mostram que a dedicação
exclusiva de docentes e gestores e o incremento financeiro nos salários tendem a
repercutir, positivamente, na melhoria dos indicadores educacionais tendo em vista que
de um total de dez escolas analisadas, nove apresentaram resultados positivos.
Palavras-chave: ensino integral; Idesp; qualidade de ensino; Saresp.
Introdução
A educação em tempo integral tem sido considerada uma possibilidade de
alargamento dos trabalhos culturais e sociais, permanecendo presente nas propostas das
diversas correntes políticas desde a década de 1940 do século XX cujo modelo
perpassou e foi difundido por diferentes orientações ideológicas que buscaram a
qualidade na educação por distintos interesses (FIGUEIREDO, 2014).
Nas décadas seguintes, surgiram várias propostas que, em sua maioria,
buscavam a ampliação da jornada diária de tempo de permanência dos alunos nas
escolas com o propósito melhorar os indicadores educacionais mensurados pelas
avaliações externas, mas nem sempre, acompanhadas de uma reflexão acerca de uma
educação em permanente mudança, na qual seus atores utilizam-se dos mais diversos
recursos intelectuais para a construção de uma sociedade mais democrática e mais justa.
Nesse contexto, o objetivo precípuo desse projeto é analisar o desempenho das
escolas públicas do Programa Ensino Integral da Secretaria de Estado da Educação de
São Paulo, na região do Grande ABC, tendo como referência o desempenho estudantil
(SARESP) e a qualidade de ensino (IDESP).
A Educação em Tempo Integral no Brasil e em São Paulo
De modo mais efetivo, a história da educação integral, no Brasil, tem como
marco pioneiro o movimento da Escola Nova, que ganhou notoriedade após a
divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932 a partir do qual
defendia-se a universalização da escola pública, laica e gratuita (DUTRA, 2014).

ISSN 2177-336X

9397

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

Anísio Teixeira, nas décadas de 1940 e 1950, difundiu a ampliação da função
social da escola e seu fortalecimento como instituição enfocando a educação integral.
Ele defendia
[...] a ideia de uma educação que pretende trabalhar com um aluno de forma integral
surgiu com o movimento da Escola Nova e foi desenvolvida, principalmente por
Anísio Teixeira, que além de elaborar alguns de seus princípios conceituais e
práticos, constrói escolas modelos para consolidação desta educação (MOTA, 2006,
p.4).

Posteriormente, na década de 1980, Darcy Ribeiro deu sequência aos princípios
defendidos por Anísio Teixeira já que esses dois pesquisadores vislumbraram um país
efetivamente educado e democrático. Com base nesse modelo de educação, foram
criados, nos anos 80, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) dando
continuidade aos projetos idealizados por Anísio Teixeira.
Na década de 1990, o então presidente Collor decidiu implantar, no país, a
escola de tempo integral. Contudo, sua proposta não influenciou, significativamente, as
ações educacionais por ter priorizado a construção dos Centros Ligados ao Apoio da
Criança (CIACs), posteriormente, intitulado pelo Ministério da Educação (MEC) como
Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) e não,
necessariamente, centros de educação. Com isso, perdeu seu caráter de tempo integral
para atenção integral (DEMO, 1997).
Atualmente, a educação de tempo integral está contemplada na legislação
brasileira, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBN nº
9394/96 que, em seu artigo 34, prevê a perspectiva de Educação Integral em Tempo
Integral que, “A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período
de permanência na escola. [...] §2º. O ensino fundamental será ministrado
progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino”.
Com a aprovação da Lei nº 13.005/2014, a educação de tempo integral está
contemplada na meta seis que almeja “Oferecer educação em tempo integral em, no
mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da
educação básica” (BRASIL, 2014).
É nessa direção que alguns estados vêm desenvolvendo programas próprios
como é o caso do Programa Ensino Integral (PEI) da Secretaria de Estado da Educação
do Estado de São Paulo (SEE) que será objeto de estudo desse projeto.
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A SEE/SP, em 2011, organizou suas ações e prioridades no Programa Educação
Compromisso de São Paulo. Um dos pilares desse Programa foi lançar as bases de um
novo modelo de escola e de um regime mais atrativo para a carreira do magistério.
O PEI instituído pela Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012,
alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012. Esse Programa
foi iniciado em 2012, em 16 Escolas de Ensino Médio, e a partir de 2013 expandido
para 22 escolas de Ensino Fundamental Anos Finais e 29 escolas de Ensino Médio, e 2
escolas de Ensino Fundamental e Médio (SÃO PAULO, 2012).
O PEI prevê dois modelos orientadores o pedagógico e o de gestão. Na
construção do Modelo Pedagógico do Programa Ensino Integral, quatro princípios
educativos fundamentais foram eleitos para orientar a constituição das suas
metodologias, sempre como referência a busca pela formação de um jovem autônomo,
solidário e competente. São estes os quatro princípios: a Educação Interdimensional, a
Pedagogia da Presença, os quatro Pilares da Educação para o Século XXI e o
Protagonismo Juvenil. O modelo de Gestão do PEI apresenta premissas que ao se
integrarem aos princípios educativos do Modelo Pedagógico articulam às ações
educativas desenvolvidas na escola. Seus instrumentos de gestão permitem acompanhar
e monitorar o trabalho pedagógico e formular planos de formação continuada para a
equipe escolar. Isto é, a escola diante de suas finalidades educacionais organiza-se numa
gestão integrada de seus diferentes segmentos e contributos de todos, seja
individualmente ou coletivamente (SÃO PAULO, 2012).
As Escolas de Ensino Integral do Grande ABC
Em todo Estado de São Paulo, o Programa Ensino Integral contemplava, até
2015, 257 escolas. Desse total, 15 estão localizadas no Grande ABC, nos municípios de
Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Mauá e Ribeirão Pires
participam do modelo Escolas de Tempo Integral. Já as escolas das cidades de Rio
Grande da Serra e Diadema não participam de nenhum Programa com Escolas de
Tempo Integral pela rede Estadual. Diadema adotou ao Ensino Integral somente na rede
Municipal com o Programa Mais Educação.
O município de Santo André possui seis escolas participantes do PEI sendo que
duas delas entraram no ano de 2015. Desse total, quatro estão suscetíveis à análise já
que as demais ainda não têm resultados comparáveis, conforme Tabela 1.
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A EE Jardim Riviera que ingressou no primeiro ano do programa (2012)
apresentou no período de dois anos um crescimento de 20,3%; a EE Manoel Grandini
Casquel mostrou um crescimento significativo de nos anos de 2013 e 2014, ou seja,
44% no ano de 2013 em relação a 2012 e 28% em 2014 em relação a 2013; EE Profª
Cristina Fitipaldi que ingressou no PEI em 2014 apresentou um resultado positivo de
18,2% comparado com o ano anterior e, por fim, a EE Nagib Miguel Elchmer também
ingressante em 2013 cresceu 32,5% no primeiro ano de programa.
Escolas de Tempo Integral
Santo André
EE Dr. Calos Garcia
EE Prof. Cristina Fittipaldi
EE Jardim Riviera
EE Dr. Manoel Grandini Casquel
EE Prof. Nagib Miguel Elchmer
EE Papa Paulo VI

Ingresso
no

Nível de Ensino

2015
2014
2012
2013
2014
2015

Fundamental (AF)
Fundamental (AF)
Ensino Médio
Fundamental (AF)
Fundamental (AF)
Ensino Médio

IDESP 2007
REAL
4,21
2,08
1,46
2,57
6,21

IDESP 2008
REAL META
4,13 4,34
2,57 2,21
1,47 1,58
2,29
2,7
6,22 2,69

IDESP 2009
REAL META
3,73 4,27
2,44
2,7
1,54
1,6
2,59 2,42
2,78
2,5

IDESP 2010
REAL META
4,45 3,89
1,74 2,58
1,82 1,67
3,08 2,72
2,59 2,62

IDESP 2011
REAL META
4,44 4,58
2,38 1,92
1,63
2
2,81 3,26
2,81 2,95

IDESP 2012
REAL META
4,8
4,58
2,28 2,58
1,7
1,82
3,02
3
3,14 2,78

IDESP 2013
REAL META
4,93 4,91
2,08 2,42
2,85
2,45 1,84
2,65 3,15
2,87 2,68

IDESP 2014
REAL META
5,39 5,06
2,46 2,25
3,43 2,96
3,14 2,62
3,51 2,82
2,8
2,98

Tabela 1: Evolução do IDESP das participantes do PEI em Escolas de Santo André
Fonte: IDESP.

São Bernardo do Campo conta com sete escolas participando do PEI sendo que a
EE Prof. Marco Antônio Prudente de Toledo entrou para o Programa neste ano de 2016
estando, portanto fora da análise. O mesmo se aplica à EE Amadeu Oliverio cuja data
de ingresso não está confirmada.
As EE Lauro Gomes de Almeida ingressou no PEI em 2013 apresentando um
crescimento de 48,5% no primeiro ano, mas não cumpriu a meta em 2014; a EE Rudge
Ramos também ingressante no PEI em 2013, mas não cumpriu a meta, ao contrário teve
um decréscimo de 10,5% no primeiro ano do programa recuperando em 2014 com um
superávit de 15,3% além da meta estabelecida.
Das três escolas ingressantes no PEI em 2014, todas obtiveram crescimento no
seu primeiro ano de programa sendo a EE Prof.ª Faustina Pinheiro Silva com 15%; a EE
Jean Piaget 15% e a EE Robert Kennedy 32,5% no Ensino Fundamental (anos finais) e
100% no Ensino Médio (1,53 em 2013 para 3,06 em 2014), conforme Tabela 2.
Escolas de Tempo Integral
São Bernardo do Campo

Ingresso
no

EE Amadeu Olivério
EE Profª Faustina Pinheiro Silva
EE Jean Piaget
EE Lauro Gomes de Almeida

*
2014
2014
2013

EE Prof. Marco Antonio Prudente de Toledo

2016

EE Robert Kennedy Senador

2014

EE Rudge Ramos

2013

Nível de Ensino
Ensino Médio
Fundamental (AF)
Fundamental (AF)
Fundamental (AF)
Fundamental (AF)
Ensino Médio
Fundamental (AF)
Ensino Médio
Fundamental (AF)

IDESP 2007
REAL
2,32
3,15
2,16
1,72
2,55
1,29
2,69
1,66
3,88

IDESP 2008
REAL META
2,82 2,41
2,96 3,26
1,76 2,28
2,08 1,85
2,62 2,67
1,98 1,39
2,62 2,81
2,43 1,76
3,94 3,96

IDESP 2009
REAL META
2,37
2,9
3,22 3,08
2,09 1,89
2,61 2,21
2,98 2,75
2,26 2,08
3,37 2,75
2,42 2,75
3,65 2,75

IDESP 2010
REAL META
2,38 2,47
2,94 3,34
1,81 2,23
2,61 2,74
2,15
3,1
1,77 2,37
2,4
3,49
1,91 2,52
3,28 3,76

IDESP 2011
REAL META
2,19 2,57
3,46 3,12
2,09 1,99
2,33
2,8
2,43 2,34
2,03 1,95
3,35 2,59
2,01 2,09
3,27 3,45

IDESP 2012
REAL META
3,02 2,39
3,69 3,64
2,05 2,29
2,5
2,53
2,4
2,63
2,13 2,23
2,78 3,53
2,78 2,21
3,68 3,45

IDESP 2013
REAL META
2,74
3,1
2,87 3,08
2,11 2,19
3,71 2,64
2,1
2,54
1,82 2,24
2,53 2,91
1,53 2,29
3,33 3,79

IDESP 2014
REAL META
3,67 2,86
3,3
3,03
2,64 2,28
3,52 3,84
2,3
2,27
1,81 1,96
3,35
2,7
3,06 1,66
3,84 3,48

Tabela 2: Evolução do IDESP das participantes do PEI em Escolas de São Bernardo do Campo
Fonte: IDESP.

Por fim, São Caetano do Sul com duas Escolas participando do Programa Ensino
Integral sendo que, como a EE Profª Joana Motta teve seu ingresso no PEI no ano de
2016 ficará fora da análise.
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No caso da EE Trujilo Torloni tanto no Ensino Fundamental que ingressou no
PEI em 2013, somente em 2014 alcançou a meta no Ensino Fundamental. No Ensino
Médio a escola tem obtido resultado insatisfatório desde sua adesão ao programa
(Tabela 3).
Escolas de Tempo Integral
São Caetano do Sul

Ingresso
no
programa

EE Profª Joana Motta

2016

EE Maria Trujilo Torloni

2013

IDESP 2007 IDESP 2008 IDESP 2009
Nível de Ensino
Fundamental (AF)
Ensino Médio
Fundamental (AF)
Ensino Médio

REAL
3,3
1,42
2,55
1,36

IDESP 2010 IDESP 2011

IDESP 2012 IDESP 2013 IDESP 2014

REAL META REAL META REAL META REAL META REAL META REAL META REAL META
2,77
1,86
2,41
1,82

3,41
1,52
2,68
1,46

3,15
2,49
1,88
1,66

2,9
1,97
2,54
1,93

2,73
2,32
2,16
1,7

3,28
2,59
2,02
1,77

2,41
1,92
2,37
1,28

2,91
2,51
2,35
1,88

2,06
2,41
1,43
1,52

2,61
2,11
2,57
1,45

2,97
2,69
1,53
1,45

2,2
2,51
1,56
1,63

4,08
2,06
2,92
1,5

3,13
2,81
1,7
1,58

Tabela 3: Evolução do IDESP das participantes do PEI em Escolas de São Caetano do Sul
Fonte: IDESP.

Considerações Finais

Essa pesquisa foi realizada com o propósito de analisar o desempenho das
escolas participantes no PEI na região do Grande ABC. Os resultados mostram que o
ingresso das escolas do PEI traz avanços na melhoria dos indicadores das escolas,
contudo esses resultados, que são parciais, não podem ser generalizados, pois nem todas
as escolas foram bem sucedidas com a adoção do programa como é o caso da EE Trujilo
Torloni de São Caetano do Sul.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo identificar implicações sobre a condição de ser
do gênero masculino no curso de graduação em Pedagogia. Os dados foram analisados
seguindo uma perspectiva crítica, que permite um estudo mais aprofundado e
aproximado das situações concretas dos indivíduos, não se limitando a uma simples
transcrição, além de permitir ao pesquisador se colocar como pensador crítico sobre os
dados apresentados. Este estudo foi sustentado a partir de reflexões teóricas de Louro
(1997), Cortez (2008), Sousa (2014), Scott (1995), Connel (2008) entre outros. É
possível destacar entre os achados do trabalho a necessidade de ações que valorizem a
presença do estudante do gênero masculino nos cursos de Pedagogia. Embora gostem
do curso e queiram exercer a docência após a formatura, os sujeitos de pesquisa
apresentaram uma insegurança no que diz respeito a sua aceitação no mercado de
trabalho devido a sua identidade de gênero. Desde cedo à criança deve ter contato com a
diversidade de gênero, isso irá contribuir na construção de sua personalidade
preparando-a para respeitar o diferente. Os professores são os agentes que podem dar
espaço a pluralidade e valorização das diferenças presentes dentro da escola. Para tanto,
se faz necessário reflexões sobre práticas e trajetórias profissionais, ampliando saberes e
construindo um espaço de discussão e reconstrução de significados. Recomenda-se a
promoção de mais estudos que foquem na presença do pedagogo do gênero masculino
em turmas de educação infantil e alfabetização, afim de identificar possíveis
implicações relacionadas a construção da sua identidade de gênero no exercício da
Pedagogia.
Palavras-chave: Formação de Professores; Gênero Masculino; Pedagogos;
Introdução
A falta de conhecimento do conceito de gênero e a análise de suas interferências
nas relações sociais por professoras e professores, sejam de anos iniciais ou não,
acabam por reforçar os papéis construídos socialmente. Faz-se necessário então discutir
o que é gênero e suas implicações nas atividades pedagógicas das escolas.
Neste sentido, a categoria de gênero pode ser usada para compreender a maneira
com que se estabelecem as relações de conflito sofridas por pedagogos do gênero
masculino nos anos iniciais e educação infantil. As consequências dessas relações
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poderiam passar despercebidas caso não houvesse essa categoria. Portanto é preciso
refletir sobre a importância de estudos de gênero na formação de professores.
Segundo Scott (1995) existem funções sociais atribuídas a homens e a mulheres
que muitas vezes são perpetuadas mas não percebidas, como por exemplo a sexualidade
da mulher submetida aos interesses pessoais do homem. Nessas representações
simbólicas, as práticas de cuidado, de controle maternal e com a saúde são atribuídas ao
gênero feminino.
Esse contexto gera um clima de tensão, já que o cuidar de crianças exige contato
físico constante e posturas afetivas por parte dos profissionais, e estes são atributos
cultural e socialmente femininos. Logo, quando os pedagogos utilizam gestos, carinhos
e até contato corporal, isso pode ser visto como algo não recomendável por parte destes
profissionais às crianças no ambiente escolar. Uma vez que a escola ainda é permeada
por esses valores, percebe-se a cada dia maior afastamento de profissionais do gênero
masculino da profissão.
Um dos argumentos que justificam o distanciamento dos homens na educação
infantil e anos iniciais do ensino fundamental está ligado a casos de pedofilia. Segundo
Cortez (2008) a interpretação do cuidar, como gestos e carinhos implicando um contato
corporal, levantam alguns problemas na competência destes profissionais. Aspectos na
atividade profissional relacionados ao cuidado continuam sendo associados ao gênero
feminino, fazendo com que alguns educadores evitem contatos corporais com as
crianças, para evitar supostas alegações de assédio e abuso sexual.
A compreensão e divulgação das vivências e sentimentos do pedagogo do
gênero masculino em suas dificuldades podem trazer contribuições no que se refere a
um novo diálogo ou nova perspectiva sobre as relações de poder, possibilitando a
construção de novas formas de atuação neste ambiente de construção humanista. Uma
educação de qualidade não é construída pela relação de homens e mulheres, e sim por
relações que visam promover o desenvolvimento social, psicológico e cultural de seres
humanos.
Para tanto, tivemos como objetivo identificar as implicações sobre condição de
ser do gênero masculino nos cursos de Pedagogia. Utilizamos uma abordagem
qualitativa a partir de uma perspectiva crítica que permite um estudo mais aprofundado
e aproximado das situações concretas dos indivíduos, não se limitando a uma simples
transcrição, além de permitir ao pesquisador se colocar como pensador crítico sobre os
fatos sociais. Foram aplicados 20 questionários aos estudantes do gênero masculino do
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curso de graduação em Pedagogia da Universidade de Brasília de forma aleatória. Estes
continham questões como a expectativa para o mercado de trabalho, justificativas para a
escolha do curso, impressões da docência a partir de suas vivências acadêmicas, os
caminhos que tomam durante a graduação e seus objetivos profissionais após a
conclusão.
Implicações sobre condição de ser do gênero masculino no curso de Pedagogia
Através das análises percebemos que existe na concepção dos estudantes uma
desvalorização do trabalho docente, o que acaba por afastar, no momento atual, não só
homens como também mulheres do espaço de sala de aula. Os estudantes que
responderam ao questionário demonstraram o objetivo de assumir espaços de atuação
mais rentáveis e de maior status como a Pedagogia empresarial, hospitalar, gestão
escolar, entre outras áreas do curso que não são as de sala de aula.
As implicações relacionadas ao gênero acabam por sobrecarregar os indivíduos
de metas, expectativas, e determinações que são feitas pelas características e
responsabilidades atribuídas socialmente a homens e mulheres. As construções a
respeito do gênero determinam o que é próprio para homem ou que é próprio para
mulher de acordo com sua condição biológica.
Destaca-se também nos dados da pesquisa que quando os estudantes de
pedagogia escolheram o curso, contaram sempre com a opinião de alguém que dissesse
que eles deveriam fazer um curso de maior status social, de maior ganho financeiro e
reconhecimento. Entre os entrevistados, 10 afirmaram que sofreram críticas de amigos
por ter escolhido o curso de Pedagogia, 8 responderam que são respeitados quanto à
escolha e apenas 2 afirmaram que sofreram críticas de familiares. A cobrança por uma
normatividade existe para ambos os sexos, entretanto, o homem é constantemente
cobrado a ser viril, ter uma postura severa e de maior distanciamento de atividades ou
sentimentos que podem levá-lo a ser comparado com uma mulher.
Quando perguntados sobre as áreas da Pedagogia que querem atuar após a
formatura, a maioria dos estudantes manifestaram o desejo em trabalhar com Pedagogia
Empresarial, espaços administrativos, entre outros ambientes que não são os de sala de
aula. Isso se confirma na perspectiva dos estudantes após a conclusão do curso, em que
apenas 1 respondeu querer atuar como professor de educação infantil, 3 desejam atuar
na área de Educação de Jovens e Adultos e 12 confirmam o direcionamento desses
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estudantes homens para outros campos do curso, sendo a área de maior interesse a
Pedagogia Empresarial.
Ao serem questionados se existem habilidades próprias a homens e mulheres. Os
resultados mostraram que para metade dos respondentes, homens e mulheres possuem
habilidades próprias, enquanto a outra metade não acredita existir essa diferença de
habilidades entre os gêneros. As respostas positivas, como podemos perceber na fala de
um estudante de 19 anos do quarto semestre, apontam uma aproximação das atividades
nos anos iniciais com as características emotivas, atividades artísticas e ligadas a
sensibilidade: “As mulheres estão dentro da sala de aula, os homens estão em cargos
administrativos” Com base nesta fala é possível mais uma vez relacionar as atividades a
serem executadas por homens e mulheres no âmbito da escola neste nível de ensino,
com características natas a cada sexo, sendo o homem bem visto no cargo de diretor e a
mulher como professora.
Louro (1997) defende a promoção de reflexões que incentivem da
(des)construção de verdades estabelecidas socialmente em relação ao gênero, bem como
as relações de poder inseridas nesse processo. Quando os cursos de formação
desconsideram o grau de complexidade dessa questão, também contribuem para a
perpetuação e reforço das relações de poder dentro da escola e fora dela.
Em acordo com Connel (1995), uma nova política de gênero significa uma nova
ótica, um novo pensamento, desconstrução de culturas repressoras. Para isso, defende-se
uma maior atenção à condição de ser estudante do gênero masculino na graduação,
preparando-o para lidar com possíveis situações embaraçosas em seu ambiente
profissional por consequência de sua identidade de gênero.
Considerações Finais
Este trabalho teve como objetivo identificar implicações sobre condição de ser
do gênero masculino nos cursos de Pedagogia. Através dos dados coletados foi possível
perceber a necessidade de discussões a respeito da construção do gênero masculino e
feminino nas relações sociais, em especial na formação e nas atividades docentes de
professores, sejam eles dos anos iniciais ou não.
Destaca-se nos dados analisados, que o constante medo dos homens em serem
mal interpretados acaba por submetê-los a fazer escolhas de outras atividades
profissionais dentro do curso de Pedagogia, sendo estas atividades ligadas à
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administração, política e distanciamento de práticas sensíveis e a aproximação das
atividades de poder. Essas visões estereotipadas os fazem acreditar na incompetência ou
na falta de habilidades para atuarem como professores de educação infantil e turmas de
alfabetização.
Faz-se necessário a promoção de discussões a respeito das implicações do
gênero no trabalho pedagógico e na formação da identidade profissional. 7 dos 20
estudantes que responderam os questionários pensaram em desistir do curso ao refletir
sobre a condição de ser do gênero masculino na Pedagogia. Tal dado mostra a
necessidade dos cursos de graduação em Pedagogia promoverem ações que visem o
acolhimento desses futuros profissionais e também a problematização da questão a fim
de buscar caminhos que visem a transformação dessa realidade.
É recomendável maiores incentivos a estudos que foquem na presença de
pedagogos do gênero masculino nos anos iniciais, em especial na educação infantil e
turmas de alfabetização, enfatizando os aspectos positivos de tê-los atuando como
professores neste nível de ensino.
Vale ressaltar que as masculinidades e feminilidades devem estar interligadas.
Em nosso contexto educacional tudo ainda é visto de forma fragmentada, a negação da
incorporação das masculinidades e feminilidades em ambos os sexos dificulta o
desenvolvimento integral das pessoas, de suas emoções, anseios e objetivos.
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AS LICENCIATURAS NOTURNAS NA UFV: O MAPEAMENTO DOS
ALUNOS DA TURMA DE 2012
Júlia da Silva Rigo
Mestranda em Educação - UFV
RESUMO
O Ensino Superior no Brasil tem passado por diversas mudanças com a criação de
políticas de expansão e democratização. Em 2007, foi criado o Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que
apresentou como um dos seus principais objetivos a expansão do ensino superior. Na
Universidade Federal de Viçosa (UFV), por meio do programa REUNI, foram criados
vários cursos, dentre eles os cursos de licenciaturas no período noturno de Ciências
Biológicas, Física, Matemática e Química, todos com 40 vagas anuais cada. A partir
deste contexto, este estudo teve por objetivo apresentar um mapeamento dos alunos que
ingressaram na turma de 2012 nessas licenciaturas. Com intuito de descrever a forma de
ingresso dos alunos, bem como a situação deles diante a UFV até o período de 2015/1.
Para concretização deste trabalho, os procedimentos metodológicos utilizados partiram
de uma abordagem quantitativa, e os dados que compõem este estudo foram obtidos
junto à Diretoria de Registro Escolar (DRE) da Instituição por meio do mapeamento da
descrição da rotatividade dos alunos do período de 2012 até o final do primeiro
semestre letivo de 2015. Com o intuito de apresentar como a forma de ingresso dos
alunos e a situação desses sujeitos até o final do primeiro semestre letivo de 2015 na
instituição, com foco no índice de evasão. A partir de estudos realizados por Gatti,
Barreto e André (2011), apesar do número de matrículas nos cursos de licenciaturas
serem alto, o índice de evasão é muito grande e por meio dessa pesquisa foi possível
confirmar e perceber que esse índice é ainda maior na UFV.
Palavras-chave: Licenciaturas noturnas; Ensino superior; Evasão
Problemática
No início de 2007, foi criado o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI), que apresentou como um dos seus
principais objetivos a expansão do acesso e permanência no ensino superior. Na
Universidade Federal de Viçosa (UFV), o Programa foi apresentado em 2007, por meio
de reuniões que ensejaram na aprovação da elaboração do projeto de adesão, o que
resultou na criação de novos cursos em diversas áreas, dentre eles as licenciaturas
noturnas de Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química, cursos já existentes no
período integral na Instituição. A escolha pela habilitação em licenciatura surgiu com a
proposta de formar maior número de professores, dada a falta desses profissionais no
Ensino Médio (UFV, 2009).
A partir deste contexto, esta pesquisa teve por objetivo mapear os alunos que
ingressaram na turma de 2012 do nessas licenciaturas noturnas. Com intuito de
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descrever a forma de ingresso dos alunos das Licenciaturas Noturnas em 2012, bem
como a situação desses alunos diante a UFV até o período de 2015/1. Para
concretização deste estudo, os procedimentos metodológicos utilizados partiram de uma
abordagem quantitativa, e os dados que compõem este estudo foram obtidos junto à
Diretoria de Registro Escolar (DRE) da Instituição por meio do mapeamento da
descrição da rotatividade dos alunos do período de 2012 até o final do primeiro
semestre letivo de 2015. Dessa forma, os cursos de licenciaturas noturnas de Ciências
Biológicas, Física, Matemática e Química em 2012 ofereceram 40 vagas, sendo 80%
(32) reservados para o ingresso via SISU e 20% (8) para o ingresso via Vestibular
tradicional. Porém, nesse mesmo ano, todos tiveram o número de ingressantes superior
aos 40, vagas a mais que corresponderam às vagas ociosas de cada curso.
A admissão de estudantes aos cursos de graduação da UFV em 2012 podia
ocorrer por uma das seguintes modalidades: Sistema de Seleção Unificado (SISU) ou
Vestibular tradicional, que eram processos de caráter seletivo, classificatórios e
destinados ao preenchimento das 40 vagas dos cursos; Vagas Ociosas, que seria a
admissão de estudantes que queriam mudar de curso, transferência entre campi da UFV
e de outra instituição; Portador de Diploma de curso de graduação; Rematrícula e a
Reativação de matrícula; Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G),
instrumento de cooperação educacional, científica e tecnológica que o governo
brasileiro oferece a outros países, administrado conjuntamente pelos Ministérios da
Educação e das Relações Exteriores.
Na Licenciatura em Ciências Biológicas, o total de alunos que ingressaram em
2012 foi de 47, sete a mais do número de vagas oferecidas anualmente (40) que
corresponderam às vagas ociosas. Nesse ano, a admissão dos alunos ocorreu de cinco
formas diferentes (Mudança de Curso, Portador de Diploma, SISU, Transferência e
Vestibular), sendo que a modalidade responsável por maior número de ingressantes,
total de 72,34%, foi o SISU. No curso de Licenciatura em Física, o total de ingressantes
foi de 43, três a mais do total ofertada anualmente (40) referente às vagas ociosas. A
admissão dos alunos no curso ocorreu de duas formas diferentes (Mudança de Curso e
SISU), sendo que das 40 vagas oferecidas anualmente, todas foram preenchidas por
meio do SISU, mais duas vagas ociosas, somando total de 42.
Como na Licenciatura em Física, a Licenciatura em Matemática teve a admissão
dos estudantes por três modalidades (Mudança de Curso, SISU e Vestibular), somando
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o total de 42. Como nos de mais cursos, o SISU ficou responsável por maior parte dos
ingressantes, chegando a 76,59% o preenchimento das vagas. O segundo curso, entre
essas licenciaturas, com maior número de ingressos em 2012, Química, teve a admissão
dos seus estudantes por quatro modalidades diferentes (Mudança de Curso, Portador de
Diploma, SISU e Vestibular), somando no total 44. Novamente o SISU foi o principal
responsável pela entrada dos alunos, com um total de 34. Os dados relativos ao processo
seletivo de 2012 destacaram o aumento significativo do preenchimento das vagas
ofertadas no processo seletivo pelo SISU. Mesmo com a reserva de 80% das 40 vagas
anuais para o acesso via SISU, em algumas dessas licenciaturas, esse índice ficou a
cima do total reservado, chegando em alguma delas o preenchimento de 100% (40) das
vagas por meio do Sistema, como no caso da Licenciatura em Física.
A partir da análise da forma de ingresso dos alunos nas licenciaturas noturnas de
Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química em 2012, procurei analisar também
a situação em que se encontravam os alunos dessas turmas até o período de 2015/1.
Dentre as situações encontradas estão: Abandono, que segundo Regime Didático 2012
da Graduação da UFV, equivale à “falta de renovação de matrícula num período letivo”
(UFV, 2012); Afastamento especial, Conclusão, aluno que terminou o curso até o
período; Cursando; Desligamento da Instituição, Mudança de Curso; e Trancamento da
matrícula por um período de até dois anos. Existem outras situações em que os alunos
podem estar em relação à Instituição, mas foram apenas essas as encontradas nas quatro
licenciaturas.
Na Licenciatura em Ciências Biológicas, o total de alunos que ingressaram em
2012 foi de 47 no geral e 34 pelo SISU. Porém, até o primeiro período de 2015, o índice
de evasão no curso não passou dos 56%, dado bem abaixo se comparado com as demais
licenciaturas, ficando os motivos de Abandono e Mudança de Curso como os
responsáveis pelo maior número de alunos terem evadidos. Na Licenciatura em Física, o
total de alunos que ingressaram em 2012 foi de 43, a situação até o primeiro período de
2015 apresentou um índice de evasão de mais 78%, sendo a modalidade responsável
pelo maior número de alunos terem evadidos foi o Abandono.
Na Licenciatura em Matemática, o total de alunos que ingressaram em 2012 foi
de 42, a situação, até o primeiro período de 2015, apresentou um índice de evasão muito
próximo com o valor da Física, mas, mesmo assim, a Matemática ficou com um número
de evasão superior, chegando a mais de 80%,sendo, portanto, a modalidade responsável
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pelo maior número de alunos terem evadidos foi o Abandono. Na Licenciatura em
Matemática, o total de alunos que ingressaram em 2012 foi de 44, a situação, até o
primeiro período de 2015, apresentou um índice de evasão superior a 87%, sendo a
modalidade responsável pelo maior número de alunos terem evadidos, foi a Mudança de
Curso.
O número de alunos ingressos nessas Licenciaturas Noturnas em 2012, no
geral, foi de 177, mas o número de rematriculados nesses cursos até o período de 2015/1
foi de apenas 47 alunos, apresentando um alto índice de evasão, superior a 73%. Esse
número representa os alunos que não renovaram matrícula no sistema semestral, o que
equivale aos alunos que abandonaram, que foram desligados e os que mudaram de
cursos. A opção trancamento e afastamento especial não foram computadas, pois
considero que esses estudantes ainda mantenham vínculo com a Instituição,
possibilitando o retorno ao curso futuramente.
Considerações Finais
Apesar da grande necessidade de docentes que atuem em sala de aula, são
poucos os que estão se formando. A escassez desses profissionais decorre do fato de que
o “número de aposentadorias tende a superar o número de formandos” (BRASIL, 2006),
fenômeno causado pelo alto índice de evasão. Dentre os cursos de graduação da UFV
analisados, a maior parte teve o índice de evasão superior a 55%, ficando apenas o curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas com valor próximo a esse. Nos outros cursos, o
número de evadidos ficou superior a 78%.
Em um estudo realizado por Gatti, Barreto e André (2011), o número de
matrícula nos cursos de licenciaturas é relativamente alto, porém a evasão neles chega a
ser em torno de 30% em relação ao número de ingressantes. Tal problemática é
decorrente das reprovações consecutivas nos primeiros anos e da falta de recursos para
o aluno se manter, mesmo numa universidade pública. Ao analisar os dados do gráfico
anterior, foi possível perceber que o índice de evasão foi muito superior aos 30%. No
que se refere ao curso com maior índice de evasão, como se pode notar a Licenciatura
em Química ficou responsável pelo maior número de evadidos, com 87, 17% dos alunos
que saíram do curso.
O problema da evasão sabe-se que ele existe a muito tempo, principalmente nas
licenciaturas, mas pouca coisa tem sido feita para o enfrentamento deste meio dessa
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pesquisa foi possível perceber que o índice de evasão nesses cursos de licenciaturas é
muito alto, aspecto que deve ser discutida no âmbito da Universidade, na busca de
medidas que possam combatê-la.
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Gráfico 1: Índice de evasão dos alunos que ingressaram nas Licenciaturas em 2012
pelo SISU.
Ciências Biológicas

19

34

Física

33

42

Matemática

29

36

Química

34
0%

20%
Evadidos

40%

39
60%

80%

100%

Ingressos

Fonte: Construção da autora conforme os dados obtidos junto à Diretoria de Registro Escolar – DRE
(2015).
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ASPECTOS E TENDÊNCIAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM
PERIÓDICOS ACADÊMICOS BRASILEIROS
Dr. Sérgio Fabiano Annibal – UNESP/Assis-SP
Patrícia Dalla Torre – UNESP/Assis-SP
Resumo
O trabalho apresentado é resultado de uma pesquisa financiada pela Fundação de
Amparo à| Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que consiste no mapeamento
das revistas Educação e Sociedade: Revista de Ciência da Educação (1979), ProPosições (1990) e Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação (1993). O
objetivo geral é compreender o que vem sendo debatido nas produções acadêmicas
sobre Formação de Professores de 2010 a 2014. Para isso, utilizou-se abordagem
qualitativa por meio de Análise Documental. Realizou-se levantamento regional e
institucional das produções acadêmicas analisadas e estabeleceram-se categorias para
assinalar, a partir dos artigos lidos, tendências para Formação de Professores, a saber:
Políticas de Formação Docente e Currículo; Industrialização do Conhecimento;
Instrumentalização de Práticas Pedagógicas; Resultados de Experiências. Além disso,
efetuaram-se apontamentos das recorrências de algumas fontes bibliográficas. Nota-se
que as pesquisas acadêmicas sobre Formação Docente predominam na Região Sul e
Sudeste do Brasil com escassez no Norte. Portanto, esta investigação possibilitou
visualizar aspectos e tendências nas movimentações do campo educacional brasileiro.
Palavras-chave: Formação de professores. Campo educacional. Periódicos acadêmicos.
Introdução
O trabalho apresentado é resultado de uma pesquisa financiada pela Fundação de
Amparo à| Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que consiste no mapeamento
dos periódicos acadêmicos Educação e Sociedade: Revista de Ciência da Educação;
Pro-Posições e Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação.
O levantamento das tendências e as discussões que o campo educacional
brasileiro promove sobre a Formação de Professores é fundamental para se
compreender o que vem sendo debatido nas licenciaturas e na Educação Básica.
Há um questionamento sobre o que é ser professor, não apenas entre os futuros
educadores, mas no debate educacional em geral. A ideia que é construída pelo próprio
professor por meio desses discursos que “[...] induzem comportamentos e prescrevem
atitudes ‘razoáveis’ e ‘corretas’” (NÓVOA, 1999, p. 13) sobre a profissão docente “[...]
não corresponde à intencionalidade declarada” (NÓVOA, 1999, p. 13). Tais discursos
provocam grande ambiguidade na representação do professor:
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-2Por um lado, os professores são olhados com desconfiança, acusados de
serem profissionais medíocres e de terem uma formação deficiente; por outro
lado, são bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante que os
considera elementos essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e para
o progresso social e cultural. (NÓVOA, 1999, p. 13)

A identidade do professor posicionada no discurso de exaltação e de
responsabilização pode recair na ideia equivocada da instrumentalização, perdendo de
vista que esta formação perpassa horizontes complexos em que a formação não se reduz
à transmissão de técnicas, mas ao entendimento de aspectos sociológicos, filosóficos,
antropológicos e linguísticos da sociedade, que se encontram relacionados aos
movimentos do campo educacional em sincronia com diretrizes espaço-temporais,
econômicas e sociais, que regulam a ideia de formação e de movimentação no campo.
Investigar as representações sociais do que é Formação de Professores é perseguir um
caminho de descobertas do que é o ato de ensinar e aprender.
Nóvoa (1999) se refere a uma “profissionalização dos professores” menos
instrumental, que permite pensar a premência de trabalhos e de aspirações conjuntas e
coletivas que apontam para um trabalho no qual a humanização e a compreensão dos
códigos socioculturais são fundamentais para considerar ideais de formação em que a
didática instrumental é superada. Tem-se uma tentativa de adensamento desses ideais de
formação, procurando ultrapassar estereótipos de que o método ideal resolverá a
complexidade que o processo apresenta, podendo interferir na construção identitária dos
professores.
A representação do “sujeito docente” na sociedade e no campo educacional
brasileiro está imbuída de diversas questões complexas à Formação Docente, que
perpassa as representações nos cursos de Formação de Professores e na
contextualização espaço-temporal, influenciada pela cultura.
Percepções para a Formação de Professores em Periódicos Acadêmicos
Em busca dos contornos do campo educacional brasileiro por meio das revistas
acadêmicas, pretende-se discutir tendências da Formação Docente e características das
revistas: títulos dos artigos, regiões e filiações às quais os autores dos artigos pertencem,
além da análise dos artigos a partir de categorias estipuladas e fontes bibliográficas mais
utilizadas nos textos.
A importância da contextualização dessas revistas para o campo é desvelar de
que maneira os textos constroem os discursos sobre Formação e compreender a

ISSN 2177-336X

9413

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

-3-

configuração identitária desses veículos de comunicação científica no cenário
educacional.
No que se refere aos conselhos editoriais brasileiros, percebe-se que a maioria
encontra-se na Região Sudeste. No corpo editorial estrangeiro, assinala-se
representantes do continente americano: Argentina, Chile, Uruguai, EUA e México. Em
relação aos europeus, há predominância dos editores da Península Ibérica, França,
Reino Unido e Itália.
O corpo editorial permitiu verificar a disposição nas diferentes regiões
brasileiras e internacionais dos pesquisadores que constituem o conjunto de vozes no
campo educacional sobre diferentes temas e aspectos da educação. Os membros do
corpo editorial do Brasil são, predominantemente, da Região Sudeste; já a maior parte
dos membros estrangeiros pertence ao continente americano e europeu, com grande
contribuição deste último.
Para sistematizar as leituras, elaborou-se um protocolo: título do periódico,
qualificação, ano, volume, título do artigo, autores, filiações, palavras-chave, síntese do
resumo e resumo original; além de um quadro para checagem do resumo em vista da
discussão, objetivos, metodologia e resultados, para análise de cada um dos artigos
selecionados sobre Formação de Professores.
Com base nos protocolos, desenvolveram-se gráficos que apontam de que
regiões do país e do exterior os autores pertencem e outros gráficos que apresentam as
filiações (Instituições de Ensino e/ou Pesquisa) dos autores dos artigos.
A partir do mapeamento regional e institucional, realizado por meio dos
gráficos, verifica-se que tanto as regiões às quais os autores pertencem, quanto às
instituições às quais suas produções acadêmicas estão filiadas, estão no Sul e Sudeste
brasileiro, com uma minoria nas regiões Centro-Oeste e Nordeste e ausência no Norte
do país. À presença internacional, aponta-se, Canadá, Península Ibérica e Inglaterra.
Portanto, vê-se que pesquisas sobre o tema Formação de Professores, nas três
revistas em estudo, encontram-se na Região Sudeste e no continente Americano.
Percebe-se, com isso, um desiquilíbrio regional nesses debates, certamente,
concentrando o poder de voz em direcionamentos teóricos geopoliticamente localizados
para esta temática de pesquisa.

No caso brasileiro, por exemplo, verifica-se uma

diminuição da presença desta abordagem do tema nas regiões Norte, Nordeste, CentroOeste.
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Para aprofundar a investigação dos artigos, foram selecionados nove para
análise, dos quais foram apontadas quatro principais tendências do campo educacional:
Políticas de Formação Docente e Currículo, que está presente em todos os artigos. A
categoria Industrialização do Conhecimento identifica-se como tema mais peculiar ao
tratar da Formação Docente e das representações sociais formadas a partir desse olhar
sobre a profissão de professor. Em Instrumentalização de Práticas Pedagógicas,
verifica-se uma preocupação com a reprodução dos métodos de ensino e aprendizagem
tanto quanto a sua substituição pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).
Na última categoria, Resultados de Experiências, encontram-se aspectos mais abstratos
relacionados à prática docente contextualizada numa determinada cultura, sociedade e
economia. É a possibilidade de adentrar pelo campo educacional a partir das
experiências pessoais.
Ao investigar as referências mais utilizadas, observa-se a predominância
temática sobre a reflexão dos saberes e experiências docentes abordadas por Tardif
(1991), presente em Pro-Posições e Ensaio. E, por outro lado, tem-se presente em
Educação e Sociedade e Ensaio, a autora Kuenzer (2011), que problematiza as
conduções do mundo do trabalho docente e Saviani (2009), que promove o debate
acerca da história desse campo.
Portanto, por meio dos textos analisados nas três revistas, nota-se que há uma
recorrência na utilização desses autores, assinalando uma tendência do campo
educacional, ora voltada aos saberes e às reflexões sobre a profissão, ora às
problematizações históricas e do mundo do trabalho. Os autores que imprimem essa
recorrência encontram-se no Sudeste e Sul do Brasil, além de referências estrangeiras,
principalmente, europeus e norte-americanos.
Considerações finais
Procurou-se situar as revistas acadêmicas estudadas no campo (Bourdieu, 1983)
educacional brasileiro, verificando de que forma estes periódicos abordam o tema
Formação Docente. A maioria dos autores destas revistas pertence às instituições da
Região Sudeste e Sul do país, além de haver predominância destas duas regiões no
corpo editorial e nas filiações desses autores, fato que pode ser justificado pela
concentração tanto geográfica quanto de poder no campo.
Assinala-se a ausência do tema Formação de Professores na Região Norte do
Brasil, o contraste causado pela existência e inexistência dessa temática levanta a
problemática sobre o jogo de forças do campo educacional, logo, necessita-se de mais
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esforços em busca de um equilíbrio político e econômico nessa distribuição do
conhecimento.
Identifica-se que a problematização sobre Formação de Professores centra-se em
quatro

principais

vertentes:

Políticas

de

Formação

Docente

e

Currículo,

Industrialização do Conhecimento, Instrumentalização de Práticas Pedagógicas e
Resultados de Experiências.
É importante perceber que a Formação Docente se torna mais significativa, à
medida que se detém à humanização e aos aspectos constitutivos da cultura em que os
indivíduos fazem parte e também ao papel da escola como formadora e transformadora.
Observa-se, ainda, que as categorias mencionadas relacionam-se com as fontes
bibliográficas: Tardif (1991), que reflete sobre os saberes e experiências docentes,
Kuenzer (2011) e Saviani (2009), que promovem o debate em uma perspectiva crítica
sobre o mundo do trabalho docente.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DO PEDAGOGO E SUA PRÁXIS
NO COTIDIANO DA ESCOLA: IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA DOCENTE
Tânia da Costa Fernandes
Universidade Estadual de Londrina- UEL/PR.
Resumo
Neste texto, objetiva-se apresentar aspectos de um estudo das políticas de formação do
pedagogo que definem o currículo do curso de pedagogia, visando, com isso,
compreender o quanto daquilo que está declarado nestas políticas coincide, ou não, com
as atividades que este profissional desenvolve no cotidiano da escola. Uma reflexão
desta natureza fomenta um repensar necessário do pedagogo sobre sua práxis e,
também, permite identificar possíveis implicações no planejamento e na prática
educativa do docente. Sendo de cunho qualitativo, a pesquisa foi desenvolvida a partir
de sistematizações e análises à luz da temática da formação e práxis do pedagogo; em
decorrência disso, foram elaboradas sínteses descritivas e analíticas que podem
colaborar com a reflexão de professores e gestores. A partir de uma pesquisa
bibliográfica documental, analisou-se o principal documento orientador desta formação:
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Num segundo
momento, aplicou-se um questionário a docentes e pedagogos de uma escola pública
estadual, verificando-se as expectativas e percepções destes sujeitos em relação à
atuação do pedagogo. Dentre seus resultados, observa-se, numa análise comparativa,
que a legislação define como função do pedagogo algo muito distante daquilo que este
profissional realiza no cotidiano escolar. O currículo do curso tem proporcionado uma
formação generalista, em conformidade com os parâmetros da polivalência e da
flexibilidade na atuação do trabalhador, negligenciando a principal atribuição do
coordenador/pedagogo, que é efetuar um acompanhamento pedagógico dos professores
e seus planejamentos de ensino. Compromete-se assim o desenvolvimento de um ensino
de qualidade, cujos objetivos precípuos são a transmissão do patrimônio cultural
acumulado e o desenvolvimento de habilidades. Nesse sentido, a pesquisa tem revelado
aspectos da interface entre políticas educacionais e ideologia neoliberal, podendo
contribuir com a crítica necessária a uma educação adaptativa e a construção de uma
educação que tenha como objetivo a emancipação humana.
Palavras-chave: políticas públicas; formação do pedagogo; práxis docente.
Introdução
O estudo das políticas públicas de formação do pedagogo e a análise do quanto
daquilo que está declarado nestas políticas se aproxima ou se distancia da práxis deste
profissional no cotidiano da escola é, a nosso ver, tema de importante discussão na
busca da qualidade de ensino. Por isso, por meio da sistematização de leis e concepções
educacionais, trata-se de contribuir para a reflexão sobre a formação e a atuação dos
educadores, as quais conduzem e podem comprometer, técnica e qualitativamente, as
orientações dadas em planejamentos e práticas de docentes e gestores.
Em muitas escolas, os pedagogos/coordenadores pedagógicos têm encontrado
dificuldades para realização das tarefas pertinentes à sua função, voltando-se para
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inúmeros afazeres que decorrem das diversas e urgentes demandas do cotidiano escolar.
Nelas, com o predomínio das demandas de caráter imediatista, tornam-se uma espécie
de “faz tudo”, secundarizando sua atuação como orientador e colaborador do professor
no planejamento da prática educativa. Esta realidade coincide com um entendimento
equivocado de que o pedagogo é um generalista, profissional polivalente e flexível,
capaz de atuar onde for preciso.
Para compreender o predomínio desta formação, faz-se necessário um estudo da
concepção de currículo que orienta os cursos de Pedagogia, pois, como organizador do
processo educativo/formativo, o currículo torna-se um instrumento de poder política e
ideologicamente determinado, com desdobramentos no contexto educacional.
Nesta pesquisa, de início, são analisadas as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Pedagogia, Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006. Com isso,
espera-se identificar a concepção de educação e o perfil profissional que elas pretendem
garantir, especialmente em sua convergência ou divergência com ideias progressistas ou
conservadoras de intervenção social. Por fim, buscando compreender a práxis do
pedagogo no cotidiano da escola, foi aplicado um questionário a docentes e pedagogos
de uma escola pública estadual do Município de Londrina/PR.
Desenvolvimento
Um procedimento teórico comum a muitos ideólogos das classes dominantes da
sociedade capitalista é a negação de que suas ideias sejam perpassadas por qualquer
ideologia. Com isso, declaram que elas são assentadas numa postura de neutralidade e
orientadas por parâmetros eminentemente técnicos. No campo educacional, isto
pressupõe que as ideias que orientam a organização da escola e a prática docente não
podem estar vinculadas a nenhuma concepção política. Desnecessário dizer que, aqui,
parte-se da concepção oposta: as ideias que orientam a educação escolar não são neutras
e, deste modo, seus processos e resultados estão relacionados aos processos
econômicos, políticos e culturais. Portanto, à reprodução do capital e suas demandas –
no momento atual, sob influxo primordial das forças da globalização e do
neoliberalismo –, mesmo que estes vínculos não sejam declarados e explícitos. Como
lembra Apple (1982, p. 19),
embora as escolas possam estar a serviço de muitos, e isso não deveria
ser negado, ao mesmo tempo, no entanto, empiricamente elas também
parecem fazer às vezes de poderosos agentes de reprodução
econômica e cultural das relações de classe numa sociedade
estratificada como é a nossa.

Isso significa que, ao contrário das ideias de Bobbitt acerca do currículo (cujo
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intuito é “racionalizar” à la Taylor os resultados da educação), defende-se aqui uma
concepção crítica (pautada, dentre outros, por Apple, Goodson), segundo a qual o
currículo se tornou um dos principais instrumentos de poder e disseminação das
ideologias que perpassam as políticas sociais mais amplas e se manifestam nas práticas
educacionais.
O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de
conhecimentos, que de alguma forma aparece nos livros e nas salas de
aula de um país. Sempre parte de uma tradição seletiva, da seleção
feita por alguém, da visão que algum grupo tem do que seja o
conhecimento legítimo. Ele é produzido pelos conflitos, tensões e
compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e
desorganizam um povo (APPLE, 2000: 53, grifos do autor).

Política e socialmente determinado, o currículo está intimamente atrelado ao
contexto histórico vigente à época, portanto, marcado por continuidades e
descontinuidades em relação à efetivação de uma formação crítica e emancipatória.
Assim,
o currículo não é algo fixo, mas como um artefato social e histórico,
sujeito a mudanças e flutuações. [...] Ele está em constante
transformação/.../, é preciso não interpretar o currículo como resultado
de um processo evolutivo, de continuo aperfeiçoamento em direção a
formas melhores e mais adequadas (GOODSON, 1995, p. 7).

Desvelar, então, qual currículo orienta a formação do pedagogo é de
fundamental importância para identificarmos quais interesses e concepções políticas,
econômicas e sociais estão presentes e definem as ideias e práticas deste profissional.
Ou seja, é imprescindível para que os educadores possam discernir quais são os
objetivos prevalecentes e, por conseguinte, quais devem orientar a práxis educativa.
Nesse sentido, importa lembrar que, com a implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNP), a docência tornou-se a base da formação
e da organização curricular do curso.
O debate acerca da organização dos eixos do curso, segundo Evangelista (2005),
partiu de três projetos: 1) o Documento das entidades sobre a Resolução do CNE,
assinado pela ANFOPE, FORUMDIR, ANPAE, ANPED, CEDES, Executiva Nacional
dos Estudantes de Pedagogia, de abril de 2005; 2) o Manifesto de educadores
brasileiros sobre diretrizes curriculares nacionais para os cursos de pedagogia, de
setembro de 2005 e 3) o Parecer (versão 18) sobre Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Pedagogia, do CNE, de setembro de 2005. Em todos eles persiste
apenas uma elementar ideia comum – o pedagogo é um profissional da educação –, mas,
em contrapartida, é notável a divergência quanto ao seu perfil profissional e à sua
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inserção no mundo do trabalho.
No projeto apresentado pelo CNE, o pedagogo pode atuar tanto na docência
como na administração escolar e, também, desenvolver trabalho pedagógico em
instituições não escolares. A ANFOPE enfatiza a formação para docência e o
rompimento das especializações oriunda da pedagogia tecnicista. O Manifesto de
educadores afirma que o pedagogo é um profissional da educação, porém, não é
docente, dado que desenvolve trabalho pedagógico em vários setores e aprofunda
teorias e pesquisas. Deste modo, “a Pedagogia é tida como uma ciência em que a prática
educativa e o trabalho pedagógico são objetos de reflexão, pesquisa e análise”
(EVANGELISTA, 2005, p. 3).
Nas DCNP, segundo Vieira (2011), almeja-se que os profissionais da educação
sejam polivalentes, com restruturação e flexibilização de suas ocupações; ou seja,
defende-se o profissional generalista, oposto ao especialista. No entanto, longe de ser
uma questão meramente “técnica”, tal aderência a uma formação generalista está
intimamente associada à questão da eficiência econômica. Nas palavras do autor,
Vale destacar que não se pode esquecer que a aprovação das
Diretrizes faz parte do processo de reforma da educação brasileira
desde a década de 1990. As mudanças que o Estado brasileiro vem
sofrendo na área educacional configuram-se como uma adaptação às
transformações do mundo produtivo, o qual apresenta algumas
características: polivalência dos trabalhadores, reestruturação das
ocupações, flexibilização da produção. Tais características serão
encontradas tanto na política econômica como na política educacional
(VIEIRA, 2011, p. 137).

Noutro aspecto, concordamos com Libâneo (2001), quando afirma ser errônea a
concepção que reduz a pedagogia a um mero modo de ensinar, ligada simplesmente ao
fato da técnica e da metodologia.
Ao meu ver, a Pedagogia ocupa-se, de fato, dos processos educativos,
métodos, maneiras de ensinar, mas antes disso ela tem um significado
bem mais amplo, bem mais globalizante. Ela é o campo de
conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e
historicidade e, o mesmo tempo uma diretriz orientadora da ação
educativa. /.../. Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se
ocupa do estudo sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da
prática educativa concreta que se realiza na sociedade como um dos
ingredientes básicos da configuração da atividade humana. /.../ Numa
sociedade em que as relações sociais baseiam-se em relações de
antagonismo, em relações de exploração de uns sobre os outros, a
educação só pode ter cunho emancipatório, pois a humanização
plena implica a transformação desta realidade (LIBÂNEO, 2001,
p. 23, grifos nossos)

Num segundo momento da pesquisa, para se analisar como o pedagogo tem
atuado, foi aplicado um questionário a docentes e pedagogos de uma escola pública de
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Londrina-PR. Por meio dele, buscou-se investigar as expectativas e percepções desses
profissionais relativas às atribuições do coordenador pedagógico. E, em síntese, as
respostas dadas destacaram que as atividades exercidas atendem a situações corriqueiras
que não constam como atribuições em documentos legais ou propostas curriculares, tais
como ministrar aulas na ausência/falta de docente, conversar com alunos por motivo de
indisciplina, fiscalizar corredores etc. Ou seja, atividades que negligenciam o trabalho
pedagógico que o coordenador deveria realizar junto ao professor, distorcendo
gravemente sua verdadeira responsabilidade e função profissional.
Percebe-se que a ausência deste acompanhamento e orientação pedagógica
compromete a qualidade do ensino, a reflexão coletiva sobre a prática educativa e a
seleção de conteúdos e metodologias de ensino. Enfim, essa ausência compromete a
construção de um currículo pleno e emancipatório. Por isso, foi unânime entre os
pedagogos pesquisados a indicação da necessidade de se propiciar melhores condições
de trabalho e realizar cursos de capacitação continuada para que pudessem se qualificar
teoricamente como orientadores do trabalho pedagógico.
Considerações Finais
Dentre os resultados desta pesquisa, cabe salientar o distanciamento entre as
funções declaradas na legislação educacional e as atividades efetivamente realizadas
pelos pedagogos na unidade escolar investigada. E mais, por meio do questionário
aplicado aos docentes e pedagogos, notou-se também que grande parte da comunidade
escolar desconhece o papel/função do pedagogo e, ainda assim, percebe que suas
atribuições têm se circunscrito ao atendimento de demandas imediatas e corriqueiras.
Conclui-se assim que é necessário a oferta de melhores condições de trabalho
aos pedagogos, pois a precarização nas condições de trabalho os impedem de
desenvolver suas reais atribuições como orientadores do trabalho pedagógico junto aos
professores, comprometendo a realização de um ensino de qualidade e de uma educação
voltada para a emancipação de nossos educadores e educandos.
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ATOS DE CURRÍCULOS NO CENÁRIO DA FORMAÇÃO DOS PEDAGOGOS
Aline Daiane Nunes Mascarenhas
Professora Assistente da UNEB – Campus V
E-mail:aline_mascarenhas@hotmail.com

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo compreender os atos de currículo evidenciados
pelos estudantes concluintes no curso de Pedagogia em relação às diversas habilitações
propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia - DCNP
(2006) e a compreensão da Didática e Pedagogia como campos de conhecimentos
distintos. Utilizou-se especialmente os trabalhos de Pimenta (2004; 2010), Libâneo
(2006) e Franco (2008) que denunciam, em suas pesquisas, a problemática em torno de
um currículo fragmentado em várias habilitações e o distanciamento da teoria e prática.
Utilizou-se questionário, análise documental do projeto de curso de Pedagogia de uma
instituição pública e a técnica de grupo focal com o total de 26 sujeitos, no período de
2013 a 2015. Algumas considerações merecem destaque: a) a carga horária de 3.200
horas é insuficiente para formar perfis de diferentes profissionais em um único curso; b)
são insuficientes os conhecimentos profissionais para atuação do Pedagogo em
diferentes espaços, conforme prevê a DCNP; c) a figura do Pedagogo tem sido
dissolvida em diferentes atribuições a partir da lógica de polivalência profissional.
Palavras Chave: Pedagogia; Atos de Currículo; Didática

INTRODUÇÃO
O momento atual é propício para pesquisas sobre o currículo do curso de
Pedagogia, uma vez que completaremos 10 anos de promulgação das Diretrizes
Curriculares Nacional do Curso de Pedagogia/2006.
São notórios os grandes problemas que têm se acumulado em relação ao
currículo de Pedagogia, em relação ao objeto de trabalho e às diferentes habilitações
numa carga horária ínfima de 3.200 h que resulta em problemas no âmbito dos
conhecimentos profissionais. Outra questão que merece destaque é a relação um tanto
quanto paradoxal de graduandos que negam a complexidade da escola e,
consequentemente, da docência como profissão, ao mesmo tempo em que projetam uma
hiper-responsabilizaçãoao componente de Didática, como se a ele coubesse o sucesso
ou não, do exercício do Pedagogo em sala de aula.
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Nesse contexto, este estudo é fruto da pesquisa de doutorado intitulada
“Formação de Pedagogos e identidade profissional: tensões sobre a diversidade de
habilitações profissionais”, de autoria de Mascarenhas (2015), vinculada a Universidade
Federal da Bahia que buscou investigar através das narrativas dos estudantes do 8º
semestre da Universidade Estadual de Feira de Santana, aspectos quanto a identificação
e conhecimentos profissional dos estudantes do curso de Pedagogia de uma instituição
Pública na Bahia.
Nesse recorte, traremos as narrativas dos graduandos (alunos do 8º semestre),
em relações aos atos de currículos tencionados pelos atores curriculantes, face as
diferentes habilitações propostas pela DCNP 2006 e o papel da Didática nesse contexto
de profissionalização. Para situar a questão do currículo na formação do Pedagogo e
professores em geral (outras licenciaturas), analisaremos o conceito de atos de currículo,
difundido pelo pesquisador na área de currículo, Roberto Sidnei Macedo (2010; 2011)
da Universidade Federal da Bahia.
O desenho metodológico desse estudo se delineou a partir da utilização da
pesquisa qualitativa, triangulação da técnica do grupo focal, questionário e análise do
projeto de curso da universidade. Contamos com a participação de 26 estudantes do 8º
semestre do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana, durante
o período de 2013 a 2015.

ATORES CURRICULANTES E SUA RELAÇÃO COM O CURRÍCULO DE
PEDAGOGIA.
Estudos recentes demonstram na atualidade, a que distância estão os professores
entre o conteúdo de sua formação e sua prática pedagógica profissional (TARDIF,
2002; D'AVILA, 2007). Esses estudos nos permitem problematizar o papel formativo
das universidades nos cursos de formação de professores, bem como tecer crítica ao
currículo e à metodologia dos professores do ensino superior que não aproximam as
teorias ao campo de trabalho e a atuação do Pedagogo e do professor em formação.
Não distante, devemos trazer à baila a formação de Pedagogos e professores
diante de um currículo tradicional e distanciado da profissionalização desses sujeitos.
No contexto do currículo tradicional “os atos de currículos são constantemente
evidenciados na cena curricular, via processo de formação em conjunto com as
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vivências dos sujeitos implicados, mediante análises, interpretação, reelaboração
pessoal mediada “pelo agir situado e avaliativo do sujeito”. (MACEDO, 2011, p. 46)
O currículo de Pedagogia da UEFS tem sido um território contestado pelos
graduandos, uma vez que enfatizam a fragilidade de um currículo prescrito que precisa
ser repensado, diante das diferentes habilitações que coexistem e retomando
urgentemente o lugar da Didática nesse lócus. Nesse contexto, Pimenta (2010, p. 16)
igualmente destaca que ainda há falta de clareza de professores e pesquisadores em
relação à natureza e objeto da Didática no campo da educação. Essa percepção também
foi verificada pela pesquisa de Cruz e André (2012, p.5) quando afirmam que, no
contexto da formação de professores, o ensino de Didática parece superar a tendência
instrumental, mas sem definir o foco do que seria o fundamental. Os autores nos
provocam: “[...] Se o prescritivo não prevalece, mas o fundamental da Didática também
não se estabelece, o que conta como Didática nos cursos de formação de professores?”
Esse desenho um tanto quanto confuso e disperso tem acentuado a problemática
no campo da Didática e pode estar influenciando a área de formação de professores para
que essa disciplina se torne, gradativamente, dispensável nas licenciaturas.
O curso de Pedagogia não consegue formar Pedagogos para a inserção em
inúmeras áreas de atuação e com demandas formativas em várias modalidades. Os
depoimentos dos alunos enfatizam a relação complexa resguardada entre as diferentes
habilitações proposta pela DCNP e o contexto de um currículo real ofertado aos alunos, face aos
conhecimentos profissionais nas diferentes habilitações :
O curso não garante os conhecimentos necessários para atuar em
todas as áreas, pois a formação para atuar em EJA, espaços nãoformais, coordenação e gestão foram muito superficiais. Também a
carga horária de 3.200h é insuficiente para tantas especificidades
(Graduando 1.6)
A carga horária do curso não oferece condições para conhecer as
todos os campos possíveis ao Pedagogo, teremos maior propriedade
se ocorrerem oportunidade de estágio nas diferentes áreas. Aqui, a
formação é para lecionar, ou seja, ser professor, não consigo
visualizar o Pedagogo tendo outra função (Graduando 2.3)
Eu me sinto preparada para trabalhar na educação fundamental pelo
fato de já ter trabalhado na área. O curso não oferece contato de
maior duração com as demais modalidades que deveria formar.
(Graduando 3.8)
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Ao longo do texto percebemos que os conhecimentos profissionais para um
gestor; coordenador pedagógico; professor da EJA, a atuação dos espaços não escolares
e a formação do pesquisador ofertado pelo atual currículo de Pedagogia tem sido
insuficiente ou quase ausente para garantir a gama de habilitações proposta pela DCNP
- 2006.
Ao discutir as DCNCP (2006), autores como Libâneo e Pimenta (2002) chamam
a atenção para o fenômeno, segundo o qual o curso de Pedagogia vai adquirindo a
conotação de operacionalização metodológica do ensino, a partir do que propõe a
formação técnica de educação e a formação de professores, consolidando o
privilegiamento das dimensões metodológicas e organizacional, em detrimento das
dimensões filosóficas, epistemológicas e científicas. [...] a pedagogia tende a reduzir-se
à prática do ensino. (2002, p. 22)
Na concepção dos estudantes, embora esteja consagrada como área de
conhecimento, no momento da reflexão em torno do objeto de estudo, existem nas
narrativas um caráter abstrato e superficial sobre a Pedagogia, coexistindo ainda o viés
de operacionalização e uma confusão conceitual com a Didática. A Pedagogia se
alimenta da ciência, assim ajuda na construção de responsabilidade e habilidades da
trajetória escolar para facilitar o ensino através da Didática. (Graduando 3.9)
Ainda relata outras estudantes: A Pedagogia ou Didática ( a mesma coisa, não é?) é
essenciais na formação humana, acredito ser ela a base da existência de outras profissões.
(Graduando 1.3); Eu gosto de perceber na Didática a prática pedagógica, embora que nem
sempre essa teoria orquestrada pela Didática, apareça na prática, confuso!! (Graduando 2.4).

Estes depoimentos permitem-nos inferir que os sujeitos consideram a Pedagogia
e a Didática como sendo o mesmo campo investigativo, o que seria uma confusão
conceitual que a própria universidade e os formadores universitários não deixam claro.
No currículo não se institui uma discussão e o empoderamento dos graduandos em
relação à Pedagogia e a Didática como área de conhecimento distintas que dialogam e
contribuem na formação do Pedagogo e a sua prática pedagógica.

CONSIDERAÇÕES
Concluímos que os conhecimentos mobilizados no curso de Pedagogia não
garantem com uma carga horária de 3.200 horas, diferentes perfis de habilitações
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propostas pela DCNP – 2006 – docência na educação infantil e ensino fundamental,
docência em EJA, docência em espaços não escolares, educação profissional, gestão e
coordenação de ensino. Esse estudo retoma a importância de trazer a tona o papel da
Didática no âmbito da formação do Pedagogo, incluindo nos cursos (na disciplina de
didática) a discussão em relação a Pedagogia e Didática como campo de estudo com
especificidade própria, mas que resguardam o diálogo.
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RESUMO
Este artigo apresenta resultado de pesquisa que objetivou compreender quais
fundamentos têm subsidiado as práticas avaliativas desenvolvidas em classes dos anos
iniciais do ensino fundamental em escolas públicas, tendo por base registros elaborados
por estudantes de um curso de Pedagogia durante a realização da Residência
Pedagógica: uma forma inovadora de organização dos estágios curriculares obrigatórios.
A partir da compreensão de que o tema Avaliação da Aprendizagem compõe o campo
teórico da Didática e que as práticas avaliativas podem revelar concepções filosóficas,
políticas, pedagógicas e éticas do trabalho docente, este artigo buscou destacar aspectos
significativos para uma análise crítica do cotidiano escolar e para a formação de
professores. Subsidiadas por referencial teórico estudado e, principalmente, por autores
como Freitas et al. (2009), Luckesi (2011) e Veiga (2004), foram realizadas leitura,
análise e interpretação de registros escritos, denominados cadernos de campo,
elaborados pelos estagiários, processo metodológio que Sá-Silva, Almeida e Guindani
(2009) denominam de pesquisa documental. A conclusão depreendida foi que, dentre os
artigos pesquisados de autores mais contemporâneos, a avaliação da aprendizagem é um
“tema silenciado”. Além disso, as práticas sistematizadas de avaliação, descritas pelos
alunos estagiários, são quase inexistentes, e aquelas que são explicitadas fundamentamse, ainda, em um modelo de avaliação autoritário e classificatório que não tem
contribuído para a construção da autonomia das crianças e para o alcance da qualidade
do ensino na escola pública.
Palavras-chave: avaliação da aprendizagem; residência pedagógica; práticas
avaliativas.
I – INTRODUÇÃO

Ao articularmos o tema avaliação educacional a outro tema bastante complexo,
a formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, percebemos que
importantes questões poderiam ser abordadas. A principal delas foi pressupor que nem
sempre nos cursos de formação o conteúdo sobre avaliação é tratado com a devida
importância e nível de profundidade que exige. Esta inquietação ganhou outra dimensão
quando reconhecemos que as práticas avaliativas têm estado muito mais a serviço da
exclusão do que da construção da autonomia tanto do estudante como da própria escola.
Nessa perspectiva, nos perguntamos sobre o que os cursos de Pedagogia tem
realizado para formar professores que consigam compreender as dimensões e as

ISSN 2177-336X

9428

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

1

intenções das práticas avaliativas para que busquem romper com a lógica perversa de
práticas de avaliação em sala de aula muito mais segregadoras do que formativas. Uma
lógica que acaba por naturalizar o fracasso das crianças frente aos conhecimentos
escolares.
Luckesi (2011) explica que o conceito de avaliação implica numa noção
processual da ação docente em sala de aula, subsidiadora do planejamento e
replanejamento de ensino que permite ao professor estruturar sua intervenção no
processo de ensino-aprendizagem atrelada aos objetivos propostos. Dessa forma, o autor
desconstrói a tendência tradicional que ao instrumentalizar a avaliação, insere-a no final
do processo, apenas como verificadora de resultados e a descola da proposta pedagógica
como um todo.
Diante disso e, por compreender que o período de estágio no processo formativo
é uma etapa fundamental para “aprender sobre a prática”, acredita-se que focar os
estudantes, futuros professores e como eles percebem as práticas de avaliação e as
registram durante o período de estágio poderia nos oferecer elementos para pensar de
uma só vez sobre o que acontece nas salas de aula e como esses futuros professores têm
sido preparados para analisar e interpretar essa realidade cotidiana das escolas.
Assim,

desenvolveu-se

esta pesquisa

norteada pela seguinte questão

problematizadora: quais fundamentos subsidiaram as práticas avaliativas desenvolvidas
nas classes dos anos iniciais do ensino fundamental, segundo registros de alunos,
futuros professores, elaborados durante a realização dos estágios?
Diante do exposto, o presente texto buscou destacar aspectos significativos do estudo
em questão, com o objetivo de contribuir tanto para uma análise crítica do cotidiano
escolar como para as práticas de formação de professores, tendo por base a
compreensão de que o tema avaliação da aprendizagem compõe o campo teórico da
Didática e que as práticas avaliativas podem revelar concepções filosóficas, políticas,
pedagógicas e éticas do trabalho docente.

II – PERCURSO METODOLÓGICO

A forma como a pesquisa foi desenvolvida teve como base a leitura, análise e
interpretação da literatura existente sobre o tema, o que, de acordo com Sá-Silva,
Almeida e Guindani (2009) caracteriza-se como pesquisa bibliográfica.
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Concluída a primeira etapa procedemos a leitura, análise e interpretação de
registros escritos, denominados cadernos de campo, elaborados por residentes sobre
práticas pedagógicas de professores que ministram aulas no ensino fundamental,
processo que, segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) pode ser denominado de
pesquisa documental.
O material escrito analisado foi produzido por estudantes do curso de Pedagogia
que desenvolveram a Residência Pedagógica em escolas públicas municipais do ensino
fundamental, nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.
As informações encontradas nos registros escritos, por meio de diversas leituras
flutuantes realizadas, foram selecionadas e organizadas em cinco categorias que
serviram para subsidiar a discussão sistematizada dos dados e a compreensão das
concepções encontradas: dificuldade de aprendizagem; avaliação comportamental;
avaliação por disciplinas escolares; avaliação reguladora, punitiva e coercitiva;
instrumentos avaliativos. Nesse artigo, apresentamos somente a análise parcial de
algumas delas.

III – PRÁTICAS AVALIATIVAS EM SALA DE AULA SOB O OLHAR DOS
ESTUDANTES DE PEDAGOGIA

É interessante esclarecer, inicialmente, que a importância de nosso tema,
evidencia-se inúmeras vezes nos registros analisados pela informalidade com a qual é
tratada, sendo identificados diversos momentos em que a avaliação estava sendo
discutida pelos professores fora da sala de aula, destacando prioritariamente o aspecto
da dificuldade de aprendizagem dos alunos que representa o produto negativo da
avaliação: o insucesso escolar. Este dado revela que a avaliação ocupa um espaço
significativo nas atribuições dos professores, justamente por demonstrarem esta
preocupação com os resultados que ela apresenta, independentemente de ser
classificatória ou formativa, tradicional ou não, mesmo que não seja criteriosa
oficialmente e muitas vezes não cobrada qualitativamente na prática, mas apenas
escamoteada na formalidade, esse dado revela o papel essencial da avaliação no
processo de ensino-aprendizagem.
Outra categoria de análise diz respeito à avaliação comportamental, o que pode
ser comprovado, inclusive, pelas diversas vezes em que as falas das professoras,
parafraseadas pelas versões dos estagiários, contém classificações arbitrárias das
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crianças “disciplinadas” e “indisciplinadas” correspondentes unicamente as suas
expectativas de alunos ideais.
A instrumentalização da avaliação é outra categoria de análise que novamente
põe em cheque, nos escritos analisados, o embate entre as práticas avaliativas
classificatórias/excludentes/tradicionais e as progressistas/formativas/qualitativas, o
qual não se delineia simplesmente num umbral maniqueísta em que o certo e o errado
são claramente separados em lados opostos, mas que essas concepções adotadas são
cotidianamente postas em prática simultaneamente em sala de aula, pelo mesmo
professor, numa mesma atividade, daí a complexidade do tema da avaliação. Neste
âmbito da discussão, a prova aparece como o instrumento avaliativo mais proeminente
no desencadeamento desta questão, a qual se dá de maneira formal, pontual e
explicitamente reguladora do comportamento discente.
Percebeu-se ainda que as práticas pedagógicas analisadas encontram-se
impregnadas de características da avaliação tradicional, classificatória e seletiva,
confirmando mais uma vez a atual situação enfrentada pelos educadores e pesquisadores
na tentativa de problematizar essas práticas escamoteadoras de uma realidade perversa
que se perpetua no discurso do sistema e amplifica a crise da má qualidade na educação.
Diante deste cenário, faz-se premente, portanto, a busca por respostas do sistema sobre a
postura reproduzida pelos professores em sala de aula, ou então sobre o que a ausência
dessas respostas pode significar para a compreensão dessa problemática no cenário
educacional.

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ficou claramente evidente que há, dentre as práticas analisadas e pela literatura
estudada, uma forte tendência à burocratização do ensino, inclusive pela questão dos
instrumentos avaliativos utilizados, em que preocupa-se muito em “correr com a
matéria” para dar conta dos conteúdos a serem cobrados na prova - avaliação não
formativa e sim, somativa (WACHOWICS, 2005). Há a exigência de um
comprometimento com as aulas por conta da existência de uma prova, como se este
comportamento se deva dar só em função de uma prova ao final do processo de ensinoaprendizagem. Isso é uma concepção naturalizada de avaliação que precisa ser
problematizada, cabendo-nos discutir se é este o sentido da avaliação, como aqui
pretendeu-se fazer.
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A visão dos residentes põe em jogo aquilo que realmente deva ser avaliado em
sala de aula, o objeto para qual a avaliação deva-se voltar, pensando-se em transformar
a avaliação da aprendizagem em uma avaliação para a aprendizagem. Tudo isso implica
numa mudança de cultura escolar e no modo como o professor concebe a produção do
conhecimento, o seu processo e o seu resultado (ambos são igualmente importantes
porque constituem um ciclo), isto é, o professor precisa avaliar, assim, para que o aluno
aprenda. Isso permite, por sua vez, elaborar a avaliação diagnóstica que possibilita o
crescimento do aluno, remetendo-se novamente à ideia de ciclo (ALMEIDA, 2008).
Crê-se que esta estratégia de problematização na discussão sobre a avaliação da
aprendizagem trará ainda mais elementos para que possamos potencializar, por um lado,
as discussões sobre o currículo da formação de professores e o potencial de formação
existente no período de desenvolvimento dos estágios, e por outro, a nossa discussão em
favor de um futuro questionamento sobre propostas pedagógicas que visam o sucesso de
seus alunos e não a sobrevivência de um sistema excludente.
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AVALIAÇÃO E VOZ DOCENTE - COMPREENSÕES DOS PROFESSORES
SOBRE A REPROVAÇÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO DO
ENSINO EM CICLOS
Andressa Farias Vidal
UNIRIO e RME Niterói
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é fruto das inquietações pessoais em relação às práticas avaliativas
observadas no cotidiano escolar, ao longo do exercício da docência, por mais de quinze
anos, em diferentes redes públicas municipais e estaduais de ensino. Nesse sentido, diante
da proximidade profissional, e conhecendo diferentes realidades educacionais e
organizações escolares, foi possível perceber certa fragilidade do ensino tradicional no que
diz respeito ao fato deste, geralmente, não alcançar todos os objetivos de ensinoaprendizagem a que se propõe com todos os alunos atendidos.
Deste modo, ao observar o grande quantitativo de reprovações ocorridas na rede
municipal de Niterói nos últimos cinco anos, e considerando que esta rede é organizada em
ciclos, iniciou-se um processo de reflexão acerca dos critérios docentes utilizados para
realizar a reprovação, fato que gerou ainda mais incompreensões pessoais, principalmente
após presenciar, em maio de 2014, uma professora da escola pesquisada proferir a seguinte
frase em relação a um de seus alunos: "Esse já tá reprovado!" (VIDAL, 2015, p. 119). A
partir de então o foco da pesquisa que investigaria os educandos reprovados, voltou-se para
os docentes, visando assim responder à pergunta: como a reprovação escolar é
compreendida pelos docentes?
OBJETIVOS
Esta pesquisa teve como objetivo principal investigar como a organização escolar
em ciclos está estabelecida no município de Niterói, cidade do Estado do Rio de Janeiro, a
qual conta, atualmente, com mais de cem escolas, visando analisar especificamente a
compreensão docente acerca da reprovação escolar. Para tal, observou-se o contexto de
trabalho dos professores, considerando os processos de construção, reflexão e reconstrução
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das propostas pedagógicas implementadas pela rede municipal de Educação de Niterói
desde a implementação dos ciclos no município. A fim de, dessa forma, conhecer e
compreender as especificidades dos ciclos no município de Niterói.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A investigação sobre a compreensão docente acerca da reprovação escolar
constitui-se de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio de revisão literária, observação
participante (BRANDÃO and STRECK, 2006; PAULO FREIRE, 1981) e análise
documental (FLICK, 2009; POUPART, 2010; MINAYO, 2004; 2008; 2013). O
levantamento literário foi feito em três bancos de dados: ANPEd, SciELO e Banco de teses
e dissertações da CAPES e retornou com 224 trabalhos sobre ciclos e sobre reprovação
escolar publicados no período de 2010 a 2014.
A observação participante foi realizada, semanalmente, em uma das escolas da
Rede Municipal de Educação de Niterói, que atende alunos de seis a dez anos de idade nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, realizada ao longo dos anos de 2013 e 2014,
englobando 34 professores, duas pedagogas e duas gestoras. Cabe ressaltar que a referida
rede implementou os ciclos por meio da publicação da Portaria n.º 03/1998 (NITERÓI,
1998), no Diário Oficial do município, para início em 1999. Desde a implementação foram
produzidos pela Secretaria Municipal de Educação e pela Fundação Municipal de Educação
de Niterói 24 documentos orientadores da organização escolar em ciclos, sendo 4 desses
sobre avaliação escolar, 7 com orientações curriculares, 8 com disposições administrativas
para a organização do ensino, e 5 referentes à própria organização em ciclos. Esses
documentos compuseram a análise documental desta pesquisa, uma vez que os mesmos
contribuíram para a compreensão do processo de desenvolvimento dos ciclos no município.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Após a reflexão dos materiais coletados, a qual foi realizada a partir do
levantamento bibliográfico, da análise documental e da observação participante, foi
possível realizar algumas elucubrações. Em relação à pergunta desta pesquisa, os
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professores investigados, que realizam a avaliação por meio de portfólios e relatórios
descritivos anuais - processos bastante democráticos de avaliação da aprendizagem entendem a reprovação escolar como "uma maneira de dar uma chance ao aluno a
entender ou amadurecer os conceitos trabalhados" (VIDAL, 2015, p. 24). Segundo estes,
a reprovação ocorre porque "não houve interesse do aluno, da família" (VIDAL, 2015, p.
96).
No que se refere à organização da secretaria de educação de Niterói, houve pelo
menos cinco grandes e importantes movimentos de reflexão sobre o tipo de organização do
ensino e as possibilidades de melhoria das práticas de ensino: 1998/1999 - ano da
implementação dos ciclos; 2006 - O Decreto n.º 9820/2006 instituiu o sistema municipal de
ensino, o qual atualizou o desenvolvimento da educação escolar no município; 2008 - a
Portaria FME n.º 125/2008, fundamentou o trabalho pedagógico em ciclos; 2010 publicação do 'Referencial Curricular 2010 - uma construção coletiva‘; 2014 – revisitação
da proposta pedagógica e publicação do documento “A escola que queremos: repensando a
organização pedagógica da rede municipal de Niterói”.
Entretanto, apesar das descontinuidades do acompanhamento do trabalho entre o
início e o fim de uma gestão municipal e outra, há acontecimentos que se perpetuam e
contribuem para que os ciclos não estejam plenamente consolidados, a saber: conservação
da matriz curricular seriada; carência de professores, sejam estes de apoio para o aluno
NEE, articulador para realizar reagrupamentos, de aulas extras (Artes, Educação Física e
Inglês), da sala de leitura, e da sala de multimeios.
Nesse contexto, há ainda três fatos que contribuem para o atravancamento dos
ciclos no município, a possibilidade de reprovação anual por frequência, e ao final de cada
ciclo por aproveitamento; a instituição de classes de aceleração e reforço escolar para os
alunos que não acompanham o desenvolvimento escolar, favorecendo a segregação entre os
alunos que aprendem e os que não aprendem; e ainda a implementação das avaliações
externas municipais, a partir de 2013, as quais apesar de não terem, inicialmente, o cunho
de rankeamento, a atenção e a valorização recebida em algumas escolas em detrimento de
outras dizem por si só.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No município de Niterói, organizado em ciclos desde 1999, observou-se um
importante movimento de reflexão sobre as práticas docentes, o qual é demonstrado por
meio da grande quantidade de publicações oficiais do município, as quais revelam
tentativas interessantes de revisitar a própria prática, de modo que a mesma possa ser, senão
aprimorada, mas ao menos refletida de acordo com as práticas escolares pensadas no ideal
de uma escola para todos.
Entretanto, há aspectos a serem superados, principalmente no que se refere a
conservação da matriz curricular municipal, que ainda é estabelecida de forma seriada;
além da falta de professores, fatos que são considerados pelos professores, juntamente com
a falta de interesse dos alunos e da participação dos pais na vida escolar dos alunos, como o
grande motivo para os ciclos não estarem consolidado.
Assim, vale destacar que ainda há um importante caminho a ser percorrido visando
uma educação para todos, mas com a experiência pesquisada em Niterói, já é possível
perceber grandes esforços de gestores e docentes em revisitar seus conceitos, paradigmas e
práticas escolares em prol da construção de processos de ensino-aprendizagem mais justos,
democráticos e igualitários.
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DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO À REPROVAÇÃO ESCOLAR NUMA
ESCOLA ORGANIZADA EM CICLOS. Brasil. 2015. 153 fls. Dissertação. (Mestrado
em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Estado
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RESUMO
Este trabalho apresenta pesquisa que investiga a compreensão docente a respeito da
reprovação escolar, no contexto de uma escola municipal de Niterói, cuja rede de ensino é
organizada em ciclos desde 1999. Por meio de uma pesquisa qualitativa foi realizada a
observação participante numa escola municipal de Niterói, envolvendo 38 profissionais da
educação, entre professores, gestores e pedagogos. Também foi realizado o levantamento
literário em três bancos de dados: ANPED, SciELO e Banco de teses e Dissertações da
CAPES, visando encontrar pesquisas que já tivessem se ocupado de estudar o tema. Usando
as palavras-chaves "ciclos" e "reprovação", foram encontrados 224 estudos, porém apenas
27 foram selecionados para compor o corpus desta pesquisa por manterem relação direta
com o tema., sendo que apenas uma pesquisa apresentou perfil semelhante a esta, pois
igualmente buscou respostas com os docentes sobre a reprovação escolar. Além desses
procedimentos foi necessário realizar ainda a análise documental, tendo em vista a grande
quantidade documentos, entre decretos, portarias e orientações produzidos pela referida
rede de educação, a fim de organizar o trabalho pedagógico no município desde a sua
implementação: 24 documentos. Aos relacionar todas as informações encontradas, as quais
foram refletivas academicamente, foi possível observar que apesar dos importantes
movimentos da rede em avançar em prol de uma educação de qualidade, voltada para a
construção de uma escola mais democrática e justa, aspectos como a conservação da matriz
seriada, a carência de profissionais, e as incompreensões docentes acerca do trabalho ser
desenvolvido em ciclos e não anualmente, como no modelo seriado, contribuem para que a
organização em ciclos ainda não tenha sido consolidada.
PALAVRAS-CHAVE: Ciclos; Avaliação; Reprovação Escolar.
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AVALIAÇÃO EXTERNA DO ENSINO SUPERIOR: CONTRIBUIÇÕES DO
INSTRUMENTO DE RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DOS CURSOS PARA
A QUALIDADE DO ENSINO
Luciana Schroeder dos Santos
Verônica Gesser
UNIVALI

Resumo
A busca pela qualidade da educação superior tem sido preocupação de políticas de educação
superior nas últimas décadas em diversos países do mundo ocidental, incluindo o Brasil. A
presente pesquisa pretende avaliar como que o instrumento de avaliação externa de cursos de
graduação na modalidade presencial durante o processo de renovação de reconhecimento
contribui para a qualidade de ensino visando a definição ou redefinição das políticas de
qualidade dos cursos. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo com análise documentos
a partir dos relatórios de avaliação expedidos pelo Inep. Para tabulação dos dados e
subseqüente análise empregamos a técnica de análise de conteúdo. As categorias de análises
seguirão a estrutura do instrumento utilizado pelo INEP, quais sejam: Organização didáticopedagógica, Corpo docente e tutorial e Infraestrutura. Os resultados parciais encontrados até o
momento indicam que alguns itens analisados nas dimensões se enquadravam nas mesmas
condições institucionais receberam conceitos diferenciados. Considera-se que a pesquisa vem
contribuindo no sentido de fomentar ainda mais o interesse pela problemática em processo de
investigação. Evidencia-se a relevância de uma análise mais aprofundada, visando uma maior
compreensão do instrumento de avaliação dos cursos superiores no que concerne a qualidade
dos cursos durante a renovação de reconhecimento.
Palavras-chave: Avaliação Externa, Políticas públicas, Qualidade Educacional.

INTRODUÇÃO
A avaliação tem ocupado lugar central nas políticas educacionais em curso no país,
constituindo-se em um dos elementos estruturantes de sua concretização, nos moldes em que
vem sendo concebida, particularmente a partir da década de 90 (SOUZA, OLIVEIRA,
2003). Para as autoras, assume-se como uma estratégia capaz de propiciar o alcance dos
objetivos de melhoria da eficiência e da qualidade da educação, os quais têm sido declarados
em planos e propostas governamentais, direcionadas às várias instâncias e instituições dos
sistemas de ensino.
De acordo com Souza e Lopes (2010), do ensino fundamental ao superior, a
avaliação de sistemas vem contribuindo para a disseminação do debate sobre a qualidade
que se tem e em relação à qualidade que se quer alcançar.
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Segundo Dias Sobrinho (2008, p. 204), “a avaliação não se confunde com o controle,
mas este também é uma função da avaliação.” Para o autor o controle apresenta dois
aspectos: um pertence à ordem jurídica e burocrática, ao campo das legislações e normas
que regulam os procedimentos e asseguram a legitimação daqueles que as cumprem. Neste
caso, o controle poderia ser definido como um modelo que leva à regularização, a
conformidade com uma norma. A outra dimensão se refere à regulação, aqui entendida num
sentido mais amplo, não meramente como conformidade, mas como dinâmica que utiliza
todas as referências para avançar dentro dos limites superiores das possibilidades.
Aragão e Bertagna (2012) apresentam que desde meados da década de 1990, no
Brasil, o conceito de avaliação deixou de se circunscrever ao âmbito ensino aprendizagem.
Em relação ao ensino superior, iniciou-se a construção e difusão da necessidade de
processos de avaliação para mensuração de desempenho dos alunos nesse nível de ensino.
Esse processo permitiria o aperfeiçoamento contínuo das atividades de ensino, pesquisa e
extensão e ao mesmo tempo, serviria como uma prestação de contas à sociedade
(accontability).
A avaliação da qualidade do ensino superior, neste sentido, utiliza-se das ferramentas
da qualidade (como controle estatístico) visando a mensurabilidade, a comparação, a
hierarquização, o ranking (ARAGÃO e BEDRTAGNA, 2012). No MEC o principal
problema é a concepção de que a avaliação deve ser sustentada por índices de
desenvolvimento pautados por indicadores quantitativos que permitam a elaboração de
“ranking” (ZAINKO, 2008).
O processo de construção histórica da avaliação da educação superior no Brasil é
marcado por avanços e retrocessos (ZAINKO, 2008). Os primeiros sinais de interesse pela
avaliação desse nível educacional surgiram no início da década de 1980, com o Programa de
Avaliação da Reforma Universitária (Paru), produzido pelo Grupo Gestor da Pesquisa, no
âmbito do Conselho Federal de Educação, em 1983.
Em 1993 criou-se o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras
(Paiub), instituído por ato do ministro da Educação, com a prévia criação da Comissão
Nacional de Avaliação das Universidades Brasileiras, pela Portaria n.º 130, de 14 de julho
de1993.
Em 1995, o modelo avaliativo do PAIUB não se mostra adequado enquanto alicerce
para dar os subsídios necessários ao MEC para o desempenho das funções de coordenação e
controle do sistema de educação superior (ZAINKO, 2008).
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Em 2003, ocorre uma série de mudanças nas políticas de educação superior, dentre as
quais constam as políticas de avaliação. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) implementado pelo governo encerra uma série de possibilidades se
comparado à sistemática adotada pelo governo anterior (ZAINKO, 2008).
Dentre as iniciativas do governo federal para avaliar a qualidade de ensino, estão o
Sistema Nacional de Educação Básica (Saeb), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Criado pela Lei n° 10.861,
de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) é
formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do
desempenho dos estudantes.
O sistema de avaliação externa de cursos superiores no Brasil é conduzido pelo INEP,
instituição do governo federal brasileiro, responsável atualmente por avaliar o desempenho da
política educacional, e se baseia em dimensões com respectivos indicadores.

Os cursos de

graduação passam por três tipos de avaliação: para autorização, para reconhecimento e para
renovação de reconhecimento.
Segundo Weber (2010), os instrumentos de avaliação de cursos têm sido objeto de
contestação frequente, seja de parte da comunidade acadêmica e das instituições que os
propõem ou os oferecem, seja dos próprios avaliadores.
Neste contexto, a presente pesquisa pretende discutir a seguinte problemática: Como
que o instrumento de avaliação externa de cursos de graduação na modalidade presencial
durante o processo de renovação de reconhecimento contribui para a qualidade de ensino
visando a definição ou redefinição das políticas de qualidade dos cursos.
OBJETIVO GERAL
Avaliar como o instrumento de avaliação externa de cursos de graduação na modalidade
presencial confere qualidade para o ensino superior ao renovar o reconhecimento de um
curso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mapear nos relatórios emitidos pelos avaliadores quais os principais aspectos que foram
considerados relevantes ao conferir ou não a renovação do reconhecimento.
Identificar os conceitos chave que tiveram inferência diferente nos conceitos atribuídos pelos
avaliadores.

ISSN 2177-336X

9440

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

METODOLOGIA
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Quanto aos instrumentos de coleta de
dados será uma pesquisa documental e a análise de dados se dará pela técnica de análise de
conteúdo. Para atender ao objetivo da pesquisa analisou-se os relatórios referentes ao
instrumento de avaliação externo emitido pelos avaliadores durante a visita in loco de duas
IES até o momento. Com base no emprego da técnica de análise de conteúdo estamos
realizando a análise dos relatórios emitidos pelo INEP a partir da visita externa de avaliadores
que farão a renovação do reconhecimento dos cursos de graduação. Adotamos como
categorias de análise as dimensões já expressas no instrumento utilizado pelo INEP:
Organização didático-pedagógica, Corpo docente e tutorial e Infraestrutura. Com base no
conteúdo encontrado nos relatórios em cada uma dessas dimensões, levantaremos os
principais aspectos, decorrente do texto do relatório do Inep, os quais irão indicar o nível de
qualidade dos cursos com renovação reconhecida ou não. A partir disso, construindo o texto
de análise.
RESULTADOS
Nesta pesquisa, buscou-se avaliar como que o instrumento de avaliação externa de
cursos de graduação na modalidade presencial durante o processo de renovação de
reconhecimento contribui para a qualidade de ensino. A partir da análise de duas avaliações in
loco para cursos superiores das ciências aplicadas de uma mesma instituição de ensino
buscou-se identificar os conceitos atribuídos para cada dimensão e seus respectivos itens
avaliados.
Os dados revelam que os conceitos atribuídos para cada dimensão analisada:
Organização didático-pedagógica, Corpo docente e tutorial e Infraestrutura foram diferentes,
assim como, o conceito final dos cursos. Observou-se que alguns itens analisados nas
dimensões se enquadravam nas mesmas condições institucionais tais como: políticas
institucionais, procedimentos de avaliação ensino-aprendizagem, atuação do núcleo docente
estruturante, espaço de trabalho para as coordenações, sala dos professores, salas de aula,
porém receberam conceitos diferenciados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Considera-se que a pesquisa vem contribuindo no sentido de fomentar ainda mais o
interesse pela problemática em processo de investigação. Denota-se a relevância de uma
análise mais aprofundada, visando uma maior compreensão do instrumento de avaliação dos
cursos superiores no que concerne a qualidade dos cursos durante a renovação de
reconhecimento.
Pretende-se, a partir desta pesquisa, analisar os relatórios referentes aos cursos de
administração considerando as diferentes naturezas institucionais: públicas, privadas,
confencionais, dentre outras.
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AVALIAÇÃO EXTERNA NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO: ESTREITAMENTO CURRICULAR E TREINAMENTO
COMO METODOLOGIA DOCENTE
Maria Simone Ferraz Pereira Moreira Costa
FACED/UFU
Eixo Temático 2 - Didática, profissão docente e políticas públicas
Subeixo 2 – Didática, currículo e avaliação
RESUMO:
O presente trabalho que ora apresentamos objetiva analisar as influências da avaliação
sistêmica na organização do trabalho pedagógico, especialmente em relação ao
currículo e à metodologia docente. O mesmo é um recorte da pesquisa em
desenvolvimento "O Plano de Ações Articuladas (PAR): uma análise das influências
da avaliação sistêmica na qualidade da prática pedagógica de escolas municipais de
um município mineiro". Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas
observações em 03 escolas municipais localizadas em um município do interior de
Minas Gerais. Duas localizadas na periferia da cidade e uma em uma região mais
central. As observações aconteceram em diferentes espaços das instituições como as
salas de aulas avaliadas, sala dos professores, pátios, salas de reuniões e outros espaços
relevantes para o alcance dos objetivos da pesquisa. Os resultados obtidos evidenciaram
que na atualidade o trabalho desenvolvido nas escolas tem sofrido influências das
políticas de avaliação externa, pois a definição do que deve ser trabalhado tem se
voltado para a organização de ações no sentido de garantir os resultados previstos por
essas políticas nas áreas de Português e Matemática. Constatamos que as avaliações
externas têm tido papel primordial dentro da escola e tem sido o principal fator para a
organização do trabalho pedagógico dos professores, muitas vezes restrito ao
treinamento dos estudantes por meio de atividades semelhantes as que são cobradas nas
avaliações externas. Tal realidade, evidencia uma concepção de qualidade restrita ao
treinamento e ao alcance de uma média prevista pelo governo.
Palavras chave: Avaliação; Trabalho Pedagógico; Qualidade.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado da pesquisa em desenvolvimento "O Plano de
Ações Articuladas (PAR): uma análise das influências da avaliação sistêmica na
qualidade da prática pedagógica de escolas municipais de um município mineiro". A
problemática norteadora da pesquisa foi assim definida: em que medida o Programa de
Ações Articuladas (PAR) tem contribuído para que as escolas públicas de educação
básica implementem processos de avaliação que propiciem a melhoria na qualidade
da prática pedagógica e respondam às exigências postas pelas avaliações sistêmicas, ou
seja, garantir bom desempenho dos estudantes?

ISSN 2177-336X

9443

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

Frente a tal problemática, realizamos um estudo bibliográfico no sentido de
compreender temas como PAR, avaliação externa, avaliação da aprendizagem,
qualidade educacional. Além disso, foram realizadas observações em 03 escolas
municipais localizadas em um município do interior de Minas Gerais. Duas estão
localizadas na periferia da cidade e uma em uma região mais central. As observações
aconteceram em diferentes espaços das instituições como as salas de aulas avaliadas,
sala dos professores, pátios, salas de reuniões e outros espaços relevantes para o alcance
dos objetivos da pesquisa.
O recorte que ora apresentamos objetivou analisar as influências da avaliação
sistêmica na organização do trabalho pedagógico, especialmente em relação ao
currículo, à metodologia docente.
POLÍTICAS PÚBLICAS E A QUESTÃO DA QUALIDADE: influências no
currículo e na metodologia docente
As políticas do governo federal têm propalado a ideia de que o sistema
educacional brasileiro tem avançado e conquistado a qualidade educacional. dentre os
vários fatores que utilizam para explicar tal qualidade está a justificativa do acesso
(ampliação do número de estudantes em idade escolarizada matriculada) e a melhoria
dos índices medidos por meio de avaliações externas. Entretanto, nos questionamos: a
entrada de grande parte da população na escola tem significado apropriação
significativa dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade?
Segundo Oliveira (2005), a relação avaliação e melhoria da qualidade
educacional apresenta-se imbuída de uma dimensão política, mas se efetiva como
solução técnica capaz de regular ações para a garantia da qualidade. Assim,
“acompanhada da ideia de transparência (prestação de contas e demonstração dos
resultados) e de participação local” (OLIVEIRA, 2005, p. 763), essa relação tem
contribuído para a produção de políticas de responsabilização das escolas e dos sujeitos
que a constituem.
Dentre os problemas desses programas, destacam-se: as questões
concernentes ainda ao problema de acesso e permanência do sistema educacional
brasileiro; o aligeiramento dos currículos/ formação para garantir bom desempenho nas
disciplinas (especificamente, matemática e língua portuguesa) avaliadas; concentração
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das ações nos alunos próximos à proficiência desejada e exclusão, ainda que branda
(BOURDIEU, 2001), dos estudantes com desempenho considerado ruim, e, também a
possibilidade de as escolas alterarem os resultados sem modificar a qualidade do ensino
ofertado aos alunos.
O próprio governo federal, ao identificar as lacunas do Sistema de
Avaliação da Educação Básica - SAEB, mas sem abrir mão dessa regulação criou em
2007 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb com base na seguinte
justificativa, “no Brasil, a principal preocupação com um sistema de accountability
focado apenas no desempenho dos estudantes em exames externos é o de agravar os
problemas de repetência e evasão” (FERNANDES; GREMAUD, 2009, p. 18). Nessa
perspectiva, o Ideb surge como possibilidade de resolver o problema de fluxo do país,
que poderia ser agravado com um programa de accountability. Para Fernandes e
Gremaud (2009), com a implementação do Ideb, o MEC tem um indicador que sinaliza
às redes e escolas públicas um objetivo a ser perseguido.
Ante a autonomia dos estados e municípios para gerir as escolas, no intuito
de evitar restrições às ações dos governos por parte dos estados e municípios e
fortalecer o Ideb, o Ministério da Educação e Cultura - MEC criou o sistema de metas
educacionais. Segundo Fernandes e Gremaud (2009), a ideia central do sistema de
metas educacionais consistiu em incentivar as redes e escolas a um maior
comprometimento na melhoria do Ideb e ao aumento da mobilização da sociedade pela
qualidade educacional. Esse sistema de metas foi pactuado entre o MEC e as Secretarias
de educação de estados e municípios.
O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, apresentado ao Brasil em
15 de março de 2007, foi lançado oficialmente em 24 de abril do mesmo ano,
simultaneamente à promulgação do Decreto n. 6.094, que dispõe sobre o “Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação” (SAVIANI, 2007).
Fernandes e Gremaud (2009), ao defenderem

posição governamental,

afirmaram que por meio desse plano, o MEC firmou acordos com as redes de ensino,
incentivando-as a acolher as metas e a se comprometer com o cumprimento delas. Em
contrapartida, as escolas que atingissem as metas seriam beneficiadas com a ampliação
dos recursos por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.
Os convênios, tanto com estados, como com municípios, foram firmados
por intermédio da elaboração local de um Plano de Ações Articuladas – PAR, por meio
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do qual, os gestores estaduais e municipais firmam o compromisso para a promoção de
um conjunto de ações para a melhoria do Ideb e se responsabilizam pela concretização
das metas estabelecidas pelo governo federal (FERNANDES; GREMAUD, 2009).
De acordo com o documento, o PAR tem o Ideb como referência e objetiva
contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Suas estratégias visam superar os
resultados das avaliações oficiais, que se apresentam inferiores ao previsto nas metas do
MEC. Frente a este cenário nos questionamos, como a escola básica tem sido regulada,
por meio da avaliação sistêmica para produzir qualidade educacional? Em que medida
essa regulação tem relação com as metas estabelecidas pelo PAR e definidas no
indicador prática pedagógica e avaliação? O que revelam as ações desenvolvidas no
chão das escolas?
As observações realizadas nas três escolas municipais evidenciam que a
preocupação central da escola no desenvolvimento do seu currículo tem sido
basicamente o trabalho com a língua portuguesa e a matemática, por serem áreas
prioritárias das avaliações externas. Os docentes afirmam que a necessidade de trabalhar
conteúdos dessas áreas os tem levado a treinar seus alunos,. por meio de simulados, para
serem bem sucedidos nas avaliações e garantirem o bom desempenho da escola,
anunciando assim, a qualidade das práticas ali desenvolvidas (Ver Quadro I: Currículo e
Metodologia Docente nas Escolas Esperança, Constelação e Amanhecer ao final do
trabalho)
Segundo Freitas (2009) a maioria das escolas vem exercendo o mesmo papel dos
cursinhos, preparando alunos para as avaliações sistêmicas.
Não somos contra a existência de avaliação externa. Não somos
contra, igualmente, a existência de índices. Mas somos contra o uso da
avaliação externa tendo como pano de fundo a “teoria da
responsabilização” liberal. A responsabilização pressupõe uma linha
direta de pressão sobre os municípios, o que poderá levar a toda sorte
de armadilhas para se obter recursos. Prova Brasil, SAEB e IDEB
devem ser instrumentos de monitoramento de tendências e não
instrumentos de pressão. (FREITAS, 2007, p 981)

Para isso, a escola precisa conhecer mudar a sua metodologia e refletir sobre o
tipo de trabalho ali desempenhado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Constatamos ao longo das observações nas três escolas que o processo
ensino/aprendizagem tem se limitado a uma prática mecanizada e controladora,
favorecendo cada vez mais o treinamento, a artificialização do processo educacional e a
desigualdade dentro e entre escolas. Entendemos que a escola precisa sim ensinar e que
ao Estado compete regular a qualidade da escola pública, mas é necessário discutir e
construir uma avaliação a serviço da qualidade social, no sentido de subsidiar os
processos de tomada de decisão e garantir melhoria da aprendizagem.
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Quadro I: Currículo e Metodologia Docente nas Escolas Esperança, Constelação e Amanhecer
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Escola Constelação

Escola Amanhecer

"Os professores tem que
direcionar o seu trabalho
nas suas aulas, de acordo

“Vocês vão fazer hoje
simulado de português e
matemática,
mas
não

"Pessoal prestem atenção,
essa
semana
iremos
trabalhar apenas português
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Currículo

Metodologia docente

com
as
matrizes
curriculares da série em
que atua. Mas muitas
vezes
deixando
ou
trabalhando menos alguns
conteúdos
importantes.
(Entrevista supervisora do
turno
matutino
25/04/2012).

valerá
nota,
só
que
precisam
fazer
assim
mesmo, pois no mês de
outubro ou novembro vocês
vão fazer uma avaliação
que vem do governo e nela
vocês não podem errar e
ninguém vai poder ajudar
vocês.” (Fala da professora
do
5º
ano,
Amarílis,
registrada
pela
pesquisadora em diário de
bordo, 19/09/2013).

e
matemática,
não
precisam trazer os outros
cadernos. E estudem pois
todos os dias teremos
simulados. Agora vamos
corrigir juntos o que
fizemos hoje."
(Professora
substituta,
registro da Pesquisadora
em diário de bordo no dia
28/10/14)

“Estou
treinando
as
crianças há muito tempo,
desde o início do ano. Eu
xeroco exercícios que são
tirados da Prova Brasil e
outros
que
se
assemelham
com
as
questões do Proalfa. [...].”
(Registro em diário de
campo/professora
Margarida 3º ano matutino
20/09/2012).

"Separo alguns materiais
para
as
professoras
trabalharem
com
seus
alunos,
coisas
de
interpretação,
questionamento.
Precisa
treinar mesmo os alunos,
pois nas provas têm muito
disso”. (Fala da supervisora
da
escola,
Camélia,
registrada
pela
pesquisadora em diário de
bordo, 03/10/2013)

Tia o que é simulado?
(Aluno x)
Simulado é uma prova,
para treinar vocês para as
provas do Governo que
acontecerá ou no final
desse mês ou no outro
mês. (Professora B)
Essa
semana
iremos
trabalhar
somente
português e matemática,
não precisem trazer os
outros
cadernos.
(professora B)
(Registro da Pesquisadora
em Diário de bordo no dia
03/10/14)

Fonte: organizado pela pesquisadora com base nos relatórios de pesquisa, 2016.
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AVALIAÇÕES EXTERNAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: UM OLHAR
SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM UMA ESCOLA DA SME/RJ
Claudia Claro Chaves de Andrade
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Resumo
O presente trabalho apresenta as considerações iniciais sobre a pesquisa
desenvolvida no curso de mestrado em Educação, da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UNIRIO), e tem como objetivo investigar a compreensão dos
professores acerca da organização do ensino fundamental da Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro e de que modo as avaliações externas são percebidas por
eles, em suas práticas pedagógicas, no Ciclo de Alfabetização. A pesquisa apresenta
natureza qualitativa, com abordagem de estudo de caso. O levantamento bibliográfico e
documental referente à organização do ensino em ciclos, à organização do ensino da
SME/RJ e às avaliações externas, fundamentam a pesquisa.
Fetzner
(2006;2007;2009;2012), Barreto (2008), Fernandes (2009) e Mainardes (2011) são
utilizados como referenciais teóricos para a compreensão da organização do ensino em
ciclos; Afonso (2010), Domingos Fernandes (2009), Esteban (2002;2010;2013;2015),
Fernandes (2014), Fetzner (2013) e Saul (2010) para a compreensão das avaliações
externas, e , Candau (2012) para contribuir com as reflexões acerca do papel da
didática, no desafio da escola em promover uma educação de qualidade no contexto
atual.
Observações e entrevistas semiestruturadas foram realizadas com nove
professoras de uma escola pertencente à SME/RJ, lócus da pesquisa. A análise dos
primeiros dados tem apontado para o desconhecimento da organização do ensino da
Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, por parte das professoras. O estudo indica,
também, que as professoras, apesar de revelarem a não influência das avaliações
externas em suas práticas pedagógicas, se contradizem ao descreverem suas atuações
didáticas.
Palavras-chave: Ciclos; Avaliação Externa; Prática Pedagógica.

AVALIAÇÕES EXTERNAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: UM OLHAR
SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM UMA ESCOLA DA SME/RJ
Claudia Claro Chaves de Andrade
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Introdução
O presente trabalho apresenta as considerações iniciais sobre a pesquisa
desenvolvida no curso de mestrado em Educação, da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UNIRIO), onde busca-se compreender a percepção dos professores,
quanto às avaliações externas em suas práticas pedagógicas, no ciclo de alfabetização.
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O problema colocado pela pesquisa nos remete às seguintes indagações: de que
modo as avaliações externas são percebidas pelos professores no ciclo de alfabetização
(1º ao 3º ano)? Há influência das avaliações externas sobre as práticas pedagógicas, ou
não?
O objetivo geral traçado pela pesquisa, de modo a contornar o caminho para
compreensão do problema, é investigar a compreensão dos professores sobre as
avaliações externas e, se estas, exercem ou não, influência em suas práticas
pedagógicas, no ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano).
Esteban (2002) nos ajuda a compreender que “como a teoria e a prática estão em
interação dialética e dialógica, nosso olhar para a realidade está impregnado da teoria de
que dispomos, que orienta nossa observação/ação, pautada na formulação das
indagações e das interpretações que conduzem a pesquisa.” (ESTEBAN, 2002, p.36).
Nesta pesquisa, de natureza qualitativa, busca-se o desafio de compreender um
recorte do processo educacional, “na aproximação e na construção da realidade, ao
mesmo tempo que mantém a crítica não só sobre as condições de compreensão do
objeto como de seus próprios procedimentos”. (MINAYO, 2014, p.42)
A abordagem metodológica será o estudo de caso, que segundo Minayo (2014,
p.164) “evidencia ligações causais entre intervenções e situações da vida real; o
contexto em que uma ação ou intervenção ocorreu ou ocorre, o rumo de um processo
em curso e maneiras de interpretá-lo.”
A Escola, campo de investigação desta pesquisa, faz parte da Rede Municipal de
Educação do Rio de Janeiro e encontra-se no conjunto da E/SUB/7ªCoordenadoria
Regional de Educação.
Os instrumentos utilizados nesta abordagem, visando a contextualização do
problema colocado e os objetivos a serem alcançados são os documentos escritos, a
pesquisa bibliográfica e o material recolhido no campo (através de observações e
entrevistas semiestruturadas realizadas com nove professoras, na escola lócus desta
pesquisa).
A pesquisa bibliográfica, como instrumento metodológico, permitiu uma
proximidade maior com o problema a ser pesquisado e envolveu, no primeiro momento,
o levantamento de publicações nas Reuniões Anuais da ANPEd (Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), seguidas de buscas realizadas no SCIELO
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(Scientific Eletronic Library Online), publicações do ENDIPE (Encontro Nacional de
Didática e Prática Pedagógica) e, por fim, o Banco de Teses e Dissertações da CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) com as palavras-chave
“Ciclos” e “Avaliação Externa. Buscou-se, a partir da revisão bibliográfica, a
possibilidade de apontar consensos e dissensos sobre o tema da dissertação. Deste
modo, as leituras foram trilhadas a partir de alguns direcionamentos que envolveram: o
problema tratado pelos autores, a metodologia utilizada e as conclusões.
A pesquisa documental envolveu os Regimentos, Portarias de Matrículas e
demais documentos que dizem respeito à organização de ensino de 2000 até 2014, bem
como, os que pautam as políticas de avaliações (internas e externas), de 2010 a 2014
praticados pela SME/RJ.
No momento atual, a escola encontra-se desafiada e pressionada por inúmeras
questões. A principal delas pode ser expressa na fala de Candau (2012) quando afirma
que “uma escola de qualidade para todos e todas ainda não foi conquistada.”
(CANDAU, 2012, p.12)
Fetzner (2009) ressalta que os ciclos de alfabetização “entendido como o período
de aprender a ler e escrever” não contempla a “reprovação escolar”. Sendo assim, é um
período em que “a criança deveria ser atendida considerando suas necessidades
específicas de mediação no processo de alfabetização.” (FETZNER, 2009, p.54)
Os processos avaliativos na perspectiva de organização de ensino em ciclos
concebe “práticas avaliativas baseadas no diálogo, coletivas e direcionadas para o
conjunto da escola, tendo como foco a melhoria do que se faz, sem a perspectiva de
exclusão (reprovação ou penalização de alunos por meio de notas baixas).” (FETZNER,
2009, p.64)
Se o desafio atual da didática na perspectiva preconizada por Candau (2012)
consiste em “trabalhar com a diferença, ou melhor, com as diferenças entre seus
próprios atores e protagonistas, favorecendo espaços de interlocução e diálogo entre,
principalmente, os grupos de pesquisa presentes neste campo” (CANDAU, 2012, p.8)
como as avaliações externas se configuram em práticas pedagógicas, permeadas pela
lógica do sistema único no ciclo de alfabetização?
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Fernandes (2010, p.16) nos alerta para a necessidade de uma leitura crítica das
formulações existentes, que muitas vezes pretendem domesticar a própria reflexão dos
sujeitos nos processos em que participam.
Se é possível acreditar que as práticas escolares precisam acontecer pautadas no
diálogo, nas experiências, nas diferentes culturas e nas relações dinâmicas que tal
movimento produz, como não problematizar o currículo prescrito e metodologias
classificatórias que concedem validade nos sistemas de ensino?
Analisando os resultados
De modo a coletar dados sobre as práticas pedagógicas das participantes da
pesquisa, no contexto das avaliações externas, destacamos três respostas a partir da
seguinte indagação: As avaliações externas influenciam a sua prática pedagógica?
Em caso positivo, de que modo?
“Não. Assim... A gente se preocupa, né ... com aquela avaliação externa. A
gente olha o que vai ser cobrado. E a gente vê se está dentro dos parâmetros
daquele ano. E a gente procura trabalhar mais um pouco com eles, para eles
dominarem aquele assunto, a forma como vão ser avaliados.”
“Não. Porque ela está planificando o município, o aluno, a escola. Você está
injetada em um determinado conteúdo que muitas vezes não está dentro da
realidade. Você está tirando do aluno a oportunidade de crescimento, está
baseando sempre em algo que não foi seu. Não reflete a realidade do dia a dia
da sala de aula.” – P4
Considerações finais
A análise inicial do material das entrevistas, realizadas no campo, permite a
consideração de que, no tocante às práticas pedagógicas, no contexto das avaliações
externas, algumas professoras ratificam a influência destas em suas práticas
pedagógicas. Por outro lado, mesmo as professoras que revelaram a não influência
das avaliações externas sobre a prática pedagógica, registram em suas falas que o
trabalho desenvolvido é alterado em virtude da lógica única imposta, que inclui o
trabalho com currículo prescrito pela própria SME/RJ, aplicação de provas não
elaboradas pelas professoras e treino para as avaliações externas (a partir de
simulados construídos pelas professoras ou coordenação da escola).

ISSN 2177-336X

9452

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

Diante das constatações iniciais, concordamos com Candau (2012) de que seja
necessário, “reinventar a escola”, onde a reflexão sobre a Didática não possa estar
alheia a problemática trazida por esta pesquisa, de modo a romper com o paradigma
homogeneizador e reprodutivo, evidenciado pelas avaliações externas, para
privilegiar a construção de sujeitos críticos e transformadores da sociedade em que
vivem.
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BALANÇO DO PIBID PEDAGOGIA EAD-UFSCAR: PROCESSOS
FORMATIVOS E IMPACTO NAS ESCOLAS PARTICIPANTES
Marcia Regina Onofre
Cleonice Maria Tomazzetti

Este trabalho apresenta um conjunto de reflexões oriundas das ações efetivas
desenvolvidas no contexto do programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
– PIBID, e junto ao grupo de Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Processos Formativos
e Saberes da Docência da UFSCar. As questões abordadas surgem dos registros das
atividades desenvolvidas pelo grupo de bolsistas do PIBID UFSCar no subprojeto
Pedagogia EaD no polo de São José dos Campos-SP. O contexto do qual emergem os
dados são as salas dos anos iniciais – do primeiro ao quinto ano - a sala de leitura, o
pátio e demais dependências de uma escola pública municipal de educação básica região
central de São José dos Campos, e os seus sujeitos são Coordenadora de Área,
Coordenadora de Gestão, Bolsistas Licenciandos(as), e Professoras Supervisoras da
escola.
Palavras-chave: Iniciação à docência. Pedagogia EaD. Formação inicial.
A pesquisa aqui apresentada toma por referência as bases do PIBID tanto por seu
caráter inovador frente às políticas de formação inicial de professores, quanto por sua
abrangência e excelência nas ações compartilhadas entre universidade e rede pública de
educação básica. (BRASIL, 2009-2013)
A pertinência em analisar os impactos de um programa dessa magnitude se
revela nos dados nacionais apresentados em 2014 sobre a abrangência histórica de ações
que iniciaram em 2007 com a participação de 3.544 bolsistas e atingiram em 2014
aproximadamente 90.000 participantes, envolvendo cerca de cinco mil escolas de
educação básica e 284 instituições de ensino superior. (GATTI et al., 2014)
A escolha pelo subprojeto da Pedagogia diz respeito não só à proximidade de
nossa atuação como também à importância de aprofundamento de estudos na segunda
maior área (3.080 participantes) atendida pelo Programa de acordo com Relatório de
gestão do PIBID 2009-2013. (BRASIL, 2013).
Outro dado importante refere-se à relevância dada para a educação à distância
EaD enquanto política de democratização e acesso a tecnologia e ao conhecimento
(PALLOF E PRATT, 2002) e ao pioneirismo do curso de Pedagogia EaD-UFSCar em
ser o primeiro contemplado com o Programa no estado de São Paulo.
O curso de Pedagogia EaD-UFSCar iniciou suas atividades no PIBID UFSCar
no primeiro semestre de 2011 cotando com a participação de 11 bolsistas, 1
coordenadora de área e 2 supervisoras distribuídas em duas escolas parceiras (EMEF em
Jales/SP e EE em São José dos Campos/SP). Com o novo edital, em 2014, o subprojeto
ampliou o seu atendimento passando a contemplar 20 bolsistas, 4 supervisoras, 2
coordenadoras de área e 1 coordenadora de Gestão possibilitando a melhoria das ações
nas escolas parceiras.
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As ações realizadas pelos(as) bolsistas licenciandos(as) nas escolas
compreendiam inserções de 6h/a na sala de aula com uma professora colaboradora e
2h/a de reuniões semanais com as professoras supervisoras. Quanto à orientação pela
UFSCar, o meio escolhido é a realização de web-conferências semanais com as
coordenadoras de área e bimestralmente reuniões presenciais com toda a equipe
participante do projeto. Na sala de aula, os(as) bolsistas desenvolviam projetos
individuais e coletivos, planejamentos de aula com a professora, atendimento nas
atividades de leitura e escrita e dificuldades dos alunos. Essas ações auxiliavam a
capacidade de inciativa, autonomia, criatividade, motivação e compreensão dos aspectos
teórico-práticos na aprendizagem da docência. Todas as atividades eram orientadas pela
professora da sala, pelas professoras supervisoras e pelas coordenadoras de área
(professoras da universidade). Além dessas atividades os licenciandos desenvolviam
projetos com a comunidade escolar, feiras e eventos mais amplos em parceria com a
coordenação pedagógica e gestão da escola.
Embora tenham sido desenvolvidas várias ações dignas de análises e pesquisa,
este estudo, em específico, se volta para a compreensão dos impactos da inserção do
PIBID em uma das escolas parceiras por meio das análises dos registros escritos dos
diários e portfólios dos alunos, e relatórios da escola produzidos ao longo dos cinco
anos de realização das ações com o objetivo de indicar as aprendizagens e processos
formativos dos diferentes participantes, bem como, o impacto dessas aprendizagens no
cotidiano da escola envolvida desde o início.
A escolha pela analise dos registros escritos contidos nos diários, portfólios e
relatórios ocorre devido à riqueza proporcionada por esses instrumentos que permitiram
captar as ações, observações, percepções e reflexões vivenciadas pelos bolsistas ao
longo dos cinco anos de atividades desenvolvidas.
Os diários foram selecionados por oferecerem a oportunidade de registros que
permitiam, cotidianamente, (os)as licenciandos(os)as refletirem sobre os processos
formativos, os saberes do conhecimento e da experiência e as estratégias de ação e
restruturação da prática (ZABALZA, 2004); os portfólios e relatórios por se
configurarem como eixo organizador do trabalho pedagógico pela virtude e importância
ao longo de todo o processo de construção da docência e a articulação com os
conhecimentos teóricos do curso de formação inicial (VILLAS BOAS, 2005).
A análise dos dados foi estruturada em três categorias: o universo escolar como
campo de aprendizagens; os processos formativos da docência; o impacto do PIBID nas
escolas.
A primeira categoria – o universo escolar como campo de aprendizagens - revela
quatro grandes pontos de destaque:
a escola como lócus de formação – configurada como um espaço de
aprendizagens, conflitos, tensões, reflexões, descobertas e aprimoramento do
processo de construção profissional por todos os participantes (BARROSO,
1997; CANÁRIO, 1997);
a escola parceira – marcada por relações de confiança, colaboração, trocas,
projetos coletivos, autonomia dos bolsistas, compartilhamento de saberes e
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aprendizagens mútuas ocorrendo uma maior integração entre universidade,
escola e comunidade (GIOVANNI, 1998);
a escola real – revelada como campo de disputas, conflitos, dilemas, resistências,
queixas, desafios e lutas cotidianas e ao mesmo tempo um espaço para
observar, sentir e conviver com os futuros pares (HARGREAVES, 1998;
PÉREZ GÓMEZ, 2001);
a escola como campo de reflexão – apontada como um espaço de vivências
cotidianas, de elaboração de propostas, projetos e atividades refletidas
superando a dicotomia entre teoria e prática por meio de conhecimentos e
saberes compartilhados entre o curso de formação e a prática pedagógica
(GAUTHIER et al., 2006).
A segunda categoria refere-se aos processos formativos da docência divididos
em três eixos:
o olhar de pesquisador – destacado como uma postura de “autoconhecimento “ e
de reconhecimento do espaço escolar. Um olhar mais questionador,
compartilhado entre todos os participantes. Um olhar transformador da
realidade resultante da parceria e do trabalho coletivo (ANDRÉ, 2001;
LUDKE, 2001);
o trabalho em grupo – enfatizado como uma aprendizagem voltada para o
respeito mútuo, o diálogo, a reflexão crítica, a diversidade de ideias, a
discussão coletiva e atenciosa, bem como, ética e política que auxiliava na
autonomia e desenvolvimento dos trabalhos do grupo (CONTRERAS, 2002);
a articulação da relação teoria e prática – descrito como a superação da
dicotomia existente entre a fundamentação teórica dos cursos de formação e a
compreensão das ações da prática pedagógica. O hábito dos registros nos
diários, a elaboração dos portfólios e relatórios permitiram a reflexão crítica da
prática profissional colaborando para um maior entendimento do curso de
formação no caso dos licenciandos. Em relação aos professores nas escolas, o
contato com a universidade trouxe uma maior aproximação com o campo da
reflexão e das teorias ao cotidiano de trabalho. (ZEICHNER, 1993);
A terceira categoria refere-se ao impacto do PIBID nas escolas. Essa categoria
foi dividida em seis subitens:
envolvimento da comunidade – Considerou-se que comunidade eram os
sujeitos da instituição escolar, incluindo os pais dos estudantes. Este item foi
identificado a partir da inserção dos estudantes pibidianos nos diferentes
espaços escolares, como a sala dos professores, as reuniões de planejamento
coletivo, as reuniões com os pais dos alunos. Embasado nos princípios da
Pedagogia da Participação (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007)
sugeriu-se atividades para aproximar os pais das rotinas escolares para além
das reuniões para apresentar os desempenhos das crianças, e também como
reivindicação das próprias crianças de que seus pais se envolvessem mais
com as questões presentes na escola, como a indisciplina, a rebeldia, a falta
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de compreensão das diversidades, os insatisfatórios índices de aprendizagem
– elencadas como grandes preocupações da escola e dos pais. Neste sentido,
foi proposta rodada de entrevistas com os pais, feitas pelas próprias crianças,
e a “Pelota em família”;
participação dos(as) alunos(as) – este item desafiou ao desenvolvimento de
habilidades pouco presentes nos ambientes formativos: a escuta sensível das
crianças. A partir do projeto desenvolvido entre 2011-2013, as crianças –
público da ação dos pibidianos deste projeto – eram consideradas parte da
história da escola, cujo foco estava na produção de memórias escolares. A
partir de 2014, foi introduzida a dimensão da escuta sensível para reorientar
a ação dos bolsistas pibidianos na inserção e planejamento junto às
professoras colaboradoras e as ações coletivas do projeto PIBID a partir das
considerações das crianças sobre este espaço – a escola. Além do
reconhecimento do grupo de pibidianos, as crianças da escola passaram a
interagir com eles também fora das salas de aula (atividades coletivas
programadas pelos pibidianos sem obedecer à lógica da seriação das
turmas). Percebeu-se que as crianças ficaram mais estimuladas, criativas, e
envolvidas, evidenciando maior participação em sala, e maior organização
do tempo visando participar das propostas do projeto PIBID. Entendemos
que isso também repercute na melhoria do IDEB das escolas;
formação continuada das professoras colaboradoras - O princípio da
participação também trouxe impactos para o desenvolvimento entre
estudantes em formação inicial e professoras experientes. A possibilidade de
acompanhamento de professoras em ação na prática do ensino permitiu às
docentes colaboradoras do PIBID intensificar o vínculo com cada estudante
pibidiano: repassando seu planejamento, solicitando contribuição as suas
propostas, abrindo espaço para a intervenção/colaboração dos bolsistas do
PIBID em cada sala/classe em que os estudantes se fizeram presentes. Tais
ações desafiaram a esses docentes a desenvolver habilidades de colaboração,
planejamento e docência compartilhadas; aos pibidianos, permitiu construir
conhecimentos sobre a docência diferentes daqueles possíveis no estágio
curricular. A continuidade das ações por um ano letivo inteiro e o vínculo de
longa duração estabelecido entre estudantes bolsistas e professoras
colaboradoras permitiu aprender que a docência é uma tarefa complexa; que
tem uma componente do imprevisto, mas não é o mesmo que ser
improvisada; que há espaços de criação para o professor pensar e agir em
sala de aula; e, principalmente, que a docência tem espaço para a troca, a
parceria, a atualização, donde emerge a motivação e a melhoria na atuação
em sala e participação nos projetos coletivos da escola.
visibilidade da escola – as ações do PIBID repercutiram no contexto mais
amplo, ou seja, expôs a escola para os demais estudantes do curso de
Pedagogia, para o polo da Universidade Aberta do Brasil, onde se situa o
curso de Pedagogia EaD da UFSCar, e para a Secretaria Municipal de
Educação e professores de outras escolas da cidade. Uma das ações
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desenvolvidas no interior do PIBID ganhou repercussão municipal quando
os pibidianos foram convidados a ministrar uma oficina na semana da
educação para os professores de toda a rede.
aprendizagens dos(as) bolsistas - capacidade de iniciativa, autonomia e
participação na elaboração de novos projetos coletivos e individuais,
participantes das reuniões de HTPC e maior segurança para o início da
docência – algumas se formaram e voltaram a lecionar na mesma escola
onde foram bem acolhidas
Os dados revelam que “ser professor” é uma tarefa complexa e que impõem
vários desafios de ordem sócio-político-pedagógica e, neste sentido, a inserção dos(as)
licenciandos(as) nas escolas se configura como avanço no campo da política de
formação de professores diminuindo a dicotomia existente entre teoria e prática e
permitindo o exercício da criticidade, da autonomia e da reflexão sobre o futuro campo
profissional. Também é preciso ressaltar o potencial formador do PIBID no
compartilhamento de ações que envolvem a universidade e a escola superando os
dilemas e distanciamentos históricos.
No caso específico do curso de pedagogia à distância, a repercussão para a
formação dos estudantes – que pode ser considerada avançada em relação aos processos
mais comuns vivenciados nos currículos da Pedagogia – permitiu aos estudantes
bolsistas pibidianos uma ampla gama de estratégias e dispositivos pedagógicos
apreendidos com os professores já experientes na docência. Mas, sobretudo, permitiu
um intenso nível de interatividade com a escola real, a escola vivida por professores e
professoras, crianças e jovens, pais e mães que vivem a instituição escola. Destaca-se,
sobretudo, a relação efetiva de estudantes e docentes com a complexidade da educação
básica, diferenciando-se das oportunidades mais comuns disponíveis à modalidade à
distância. Pode-se afirmar que o maior ganho do projeto PIBID UFSCar – Pedagogia
EaD é a ampliação dos repertórios pedagógicos como conhecimento educacional
apreendido no contexto da educação básica, problematizando as ações de docentes e
estudantes. O que permitiu, também, ampliar os temas, os problemas, as possibilidades
formativas.
Acreditamos que o PIBID tem representado ao curso de Pedagogia da EaD a
possibilidade do investimento em ações de excelência que além de proporcionar a
colaboração entre universidade e rede, promove a formação centrada na escola e a
reflexão conjunta da docência interligando conhecimentos teóricos e práticos em prol a
melhoria da qualidade de ensino nesse país.
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CARTOGRAFIA DA PROFISSÃO DOCENTE DE UM MUNICÍPIO DO
ESTADO DA BAHIA: CENAS DA EDUCAÇÃO SEXUAL
Roberto Santos Teixeira Filho1; Elson Cerqueira2; Ana Lúcia Gomes da Silva3
RESUMO
O texto em tela apresenta resultado da investigação de natureza exploratória acerca da
profissão docente no tocante a Educação Sexual no município de Jacobina-BA, e se
ocupa da cartografia da profissão docente nesta cidade, tendo como foco os professores
da rede Estadual de ensino, integrando o eixo 2, “Didática, profissão docente e
políticas públicas”e subeixo 1, intitulado: “Didática, saberes e experiências formativas
nos diferentes níveis educativos” do XVIII ENDIPE. A pesquisa teve como objetivo
central diagnosticar de diagnosticar como está configurado o cenário da Educação
Sexual no ensino médio da rede estadual do referido município no que se refere à
formação e as condições de trabalho através do levantamento quantitativo nos relatórios
de gestão do Núcleo Regional de Educação 16 e nos bancos de dados on-line do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como resultado da pesquisa apontamos
que a profissão docente neste território é marcada por alto grau de urbanização,
condições de trabalho e formação desfavoráveis no quadro de decentes de biologia do
universo estudado.
Palavras-chave: Profissão docente. Educação Sexual. Cartografia.
INTRODUÇÃO
Esta escrita volta-se para a Educação Sexual de adolescentes e apresenta uma reflexão
metodológica acerca do trato deste tema nas escolas. Assim, apresentamos aqui os
resultados parciais de uma pesquisa mais ampla que busca uma abordagem
metodológica que:
[...] atenda ao objetivo final de um produto de pesquisa
que de fato se revele efetivo ao coletivo para onde nossa
ação é voltada – sujeitos da educação básica [...] de modo
a construirmos um percurso metodológico próprio e
apropriado às singularidades e especificidades dos
produtos [...] que se configurem como dispositivos de
pesquisa, os quais, frente aos desafios paradigmáticos que
1

Mestrando em Educação e Diversidade – MPED pela Universidade do Estado da Bahia/DCIV , membro
do Grupo de Pesquisa Diversidade, Formação, Educação Básica e Discursos –
DIFEBA.www.difeba.uneb.br

2

Graduando em Geografia da Uneb/Jacobina. Orientando de Iniciação Científica – IC do subprojeto
intitulada Cartografia da profissão docente do território do Piemonte da Diamantina - JacobinaBA, sob a coordenação da professora Ana Lúcia Gomes da Silva.

3

Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia (2007). Professora adjunta da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, líder do Grupo de Pesquisa Diversidade, Formação, Educação Básica e
Discursos - Difeba e docente permanente do Programa de Pós-graduação em Educação e Diversidade.
CV: http://lattes.cnpq.br/2930871385446150.
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se “impõem” à pesquisa aplicada à educação, “oxigene”
nosso fazer e nosso constante aprendizado. Eis os desafios
que estão postos, os quais nos move, nos implica e
engendra (TEIXEIRA FILHO R. S. & SILVA A. L. G. da,
2015).
Todavia, a educação sexual é um tema polêmico, que deve ser abordado nas escolas, de
modo a contribuir para a diminuição da discriminação social contra pessoas do sexo
feminino ou de orientação não heterossexual. É aconselhado às escolas que educam
alunos na faixa etária de 11 a 18 anos que trabalhem com o tema “orientações sexuais”.
Isso porque o ensino adequado da Educação Sexual pode ajudar os estudantes a
compreenderem melhor a si mesmos, aos outros e a tornarem mais claros seus valores e
suas atitudes pessoais (REISS, 1997). Deve-se ter atenção, contudo, com a forma como
a educação sexual é encarada nas escolas, na medida em que este tema pode estar
profundamente implicado na preservação de antigas normas sexuais (JOSE, 1999).
Uma das grandes questões da Educação Sexual refere-se aos limites e às possibilidades
de uma intervenção eficaz, ou seja, a concretização de propostas direcionadas à
realidade particular de cada escola. As aulas desenvolvidas sobre o tema sexualidade, de
acordo com Nelson Vitiello (1997), devem ser ministradas por meio de metodologia
participativa e dialógica, baseada na realidade sociocultural, desenvolvida com
criatividade intimista e lúdica. Tendo em vista o exposto, é relevante que o professorpesquisador trabalhe de forma atrelada à sua realidade e que ofereça alternativas para
transformar o tema Educação Sexual em conteúdo de ensino, a partir da sua própria
vivência regional, uma vez que o tema mobiliza as mais variadas questões advindas da
cultura, da ciência e da religião.
Diante do exposto, buscamos relatar neste trabalho os achados de pesquisa exploratória
que objetivou, inicialmente, mapear o cenário da Educação Sexual no município de
Jacobina-BA. Dessa forma, os resultados apresentados aqui nos trazem informações
sobre o panorama do ambiente educacional, suas especificidades e singularidades, bem
como apresentamos também os passos metodológicos para a construção dos achados.
A PESQUISA EXPLORATÓRIA: MATERIAIS E MÉTODOS
Este texto trata-se de um recorte metodológico de uma pesquisa mais ampla, qual seja A
Educação Sexual nos Livros Didáticos de Biologia: uma abordagem no campo do
currículo, a qual está delineada em três etapas:
Etapa 1: pesquisa exploratória: aplicação de questionários à docentes e
discentes;
Etapa 2: pesquisa analítica: análise de livros didáticos de biologia;
Etapa 3: Ateliê de pesquisa: elaboração de documento referencial;
Dessa forma, apresentamos aqui os achados parciais e iniciais da pesquisa exploratória,
a qual, dentre outros, tem o objetivo de diagnosticar como está configurado o cenário da
Educação Sexual no ensino médio da rede estadual do município de Jacobina-BA.
Assim, mostramos como está configurada a formação e as condições de trabalho das/os
docentes de biologia.
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Para tanto, levantamos dados quantitativos através da busca ativa em relatório técnico
disponibilizado pelo Núcleo Regional de Educação – NRE 16, o qual é responsável pela
gestão e coordenação da educação básica no território Piemonte da Diamantina e está
localizado em Jacobina-BA, como parte integrante da secretaria estadual de Educação
do Estado da Bahia. Analisamos o relatório do componente curricular de biologia das
escolas do ensino médio que compõem a rede estadual de ensino no referido município
e procuramos investigar incialmente os seguintes aspectos: formação inicial; vínculo
funcional; situação funcional; equivalência formativa. Além disso, realizamos busca
ativa no banco de dados on-line do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo
demográfico e Censo escolar).
CARTOGRAFIA DO UNIVERSO EDUCACIONAL DA PESQUISA:
COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA PARA A PESQUISA EXPLORATÓRIA
O ensino médio no município de Jacobina é ofertado, prioritariamente, pela rede
estadual de ensino, a qual é composta por quatro colégios estaduais – dentre os quais
três estão localizados na sede urbana e um num distrito desta cidade – o distrito do
Junco; compõem ainda este quadro, mais cinco anexos desses colégios supra citados
localizados em distritos pertencentes ao referido município. Além desses, a rede
estadual de ensino em Jacobina possui ainda, na sede urbana, a APAE e duas escolas
estaduais, no entanto essas escolas ofertam apenas o ensino fundamental. Complementa,
ainda, a oferta de ensino médio em Jacobina, o Instituto Federal da Bahia (IFBA) e o
Centro Noturno de Educação da Bahia, este último funcionando nas dependências da
unidade escolar do Centro Educacional Deocleciano Barbosa (Quadro 1 p. 6).
Assim, está em destaque no quadro 1, os três colégios selecionados para compor a
amostragem para a aplicação dos questionários. Baseamos essa escolha nas observações
de que 70% da população de Jacobina está alocada em domicílio urbano (Gráfico 1, p.
7) e, que seguindo esta tendência, 74% das matriculas iniciais da rede pública de ensino
no ensino médio são em domicílio urbano (Gráfico 2, p. 7). Além disso, como podemos
observar no gráfico 3 (p. 8), dos treze estabelecimentos de ensino que Jacobina-BA
possui, doze estão em domicílio urbano, dos quais 6 são da rede pública de ensino,
sendo que quatro destes seis, são da rede da dependência administrativa estadual.
Dessa forma, levando-se em consideração os achados de que três, das quatro escolas
estaduais que atendem a esta demanda estão na sede urbana, os dados demográficos da
população de Jacobina-BA e ainda a distribuição dos estabelecimentos de ensino por
situação de domicílio concluímos que as três escolas selecionadas na sede urbana para a
realização do trabalho de campo são representativas do universo de matrículas iniciais
no ensino médio do município em questão.
Além disso, ao voltarmos nosso olhar para a amostragem de docentes que irão compor a
pesquisa exploratória (gráfico 4, p. 8), observamos que 90% dos professores do ensino
médio de Jacobina-BA estão lotados em domicílio urbano e, notamos ainda, que todos
os professores da dependência administrativa estadual no ensino médio também estão
lotados em domicílio urbano. Assim, considerando que os três colégios selecionados
estão localizadas na sede urbana do município de Jacobina-BA, concluímos também que
esta amostragem é representativa do número total de docentes do ensino médio da
referida cidade.
Alem disso, vale ressaltar o alto grau de urbanização do ensino médio no município de
Jacobina-BA (gráficos 2, 3 e 4), o que certamente traz implicações para o trato da
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Educação Sexual, as quais devemos levar em consideração ao propormos metodologias
de intervenções nas escolas na busca de uma prática pedagógica em Educação Sexual
que seja emancipatória e libertadora e que combata o preconceito e a discriminação,
respeitando as diversidade e diferenças. Assim, por exemplo, diante desse achado da
urbanização do ensino médio, devemos considerar as peculiaridades, especificidades e
singularidades das concepções de mundo e de sexualidades dos adolescentes do campo
e da cidade, visto que, pelos dados apresentados podemos inferir que, no ensino médio,
os adolescentes do campo estão se deslocando para a cidade dada a ausência de oferta
dessa modalidade de ensino na zona rural.
CENAS DA EDUCAÇÃO SEXUAL NO MUNICÍPIO DE JACOBINA-BA
Apresentamos aqui os achados referentes a formação e as condições de trabalho dos
professores de biologia do ensino médio da rede estadual de ensino no município de
Jacobina-BA, bem como achados parciais dos questionários aplicados as/aos docentes
de uma das três escolas que compõem o universo amostral da pesquisa em questão.
Destarte, os questionários demonstraram, dentre outros achados, que a Educação Sexual
é pouco abordada na escola e que o trato deste tema se restringe as/aos docentes de
biologia (dado não mostrado4). Diante disso, vale analisar os aspectos referentes a
formação e as condições de trabalho das/dos professoras/es de biologia do ensino médio
da rede estadual de ensino do município de Jacobina-BA.
Assim, ao analisarmos o gráfico 5 (p. 9), verificamos que dos 28 docentes de Biologia
apenas 10 (36%) deles apresentam equivalência profissional, ou seja, possuem formação
na área (Ciências Biológicas – licenciatura ou bacharelado – e Ciências com habilitação
em Biologia) e 18 docentes possuem formação em outra área, representando, assim,
uma assimetria quanto a equivalência formativa de 64%. Nesta pesquisa adotamos o
termo equivalência formativa para indicar a relação entre os docentes que lecionam
disciplinas da área de sua formação inicial e aqueles que possuem formação em uma
área diferente da disciplina que leciona.
Observarmos no gráfico 6 (p. 9) que dezenove docentes de biologia (68%) são efetivos,
9 (32%) são PSTs5 e que não há estagiário IEL6 lecionando esta disciplina no universo
da pesquisa em questão.

4

Por questões de espaço no artigo conforme regras do ENDIPE.

5

É considerada lícita a terceirização apenas nas atividades de vigilância regidas pela Lei 7.012 /83; nas
atividades de conservação e limpeza; nos serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador; e
nas hipóteses de trabalho temporário na forma da Lei 6.019 Nos termos do Artigo 2º da referida Lei,
trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade
transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços.
Por se tratar de exceção à regra geral de contrato por prazo indeterminado, o contrato temporário exige
prova robusta do atendimento dos requisitos legais. Para maior aprofundamento consultar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019 de 03.01.74.htm. Acesso em 10 de março de 2015.

6

Estagiários inscritos no Instituto Euvaldo Lodi (IEL) da Federação das Indústrias do Estado da Bahia FIEB e selecionados pelas secretarias, empresas, escolas, conforme suas demandas prioritárias.
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Quanto ao vínculo funcional (gráfico 7, p. 10) das/os docentes citados acima, notamos
que nove (32%) são 40 horas, 13 (46%) são 20 horas e que em 6 (21%) não há
informação de qual é o vínculo funcional.
CONCLUSÕES
Diante dos achados apresentados neste estudo, podemos concluir que:
O ensino médio no município de Jacobina-BA apresenta alto grau de
urbanização (ausência de oferta do ensino médio na zona rural do referido
munucípio);
A equivalência formativa das/os docentes de biologia apresenta elevada
assimetria (64%);
Precarização das condições de trabalho da profissão docente no que se refere a
disciplina de biologia, visto que há um elevado índice de docentes temporários
(PST = 32%), bem como, observamos uma elevada taxa de docentes 20 horas
(46%).
REFERÊNCIAS
JOSE, J. Drawing the Line: Sex Education and Homosexuality in South Australia,
1985.Australian Journal of Politics and History n45: (2) 197-213, Jun 1999.
REISS, M.J. Teaching About Homosexuality and Heterosexuality. Journal of Moral
Education 26: (3) 343-352, sep 1997.
VITIELLO, Nelson. Sexualidade: quem educa o educador. Um manual para jovens,
pais e educadores. São Paulo: Iglu, 1997.
Quadro 1 – Composição da rede estadual de ensino do município de Jacobina-BA
CÓDIGO UEE

UNIDADE ESCOLAR

1178712

ANEXO – LUIS EDUARDO MAGALHÃES – COL. EST. MOD. –
DIST. LAGES DO BATATA

1179326

ANEXO DO COLÉGIO ESTADUAL MODELO LUIS EDUARDO
MAGALHÃES – DIST. CAATINGA DO MOURA

1179327

ANEXO DO COLÉGIO ESTADUAL DE JUNCO

1178711

ANEXO - COLEGIO ESTADUAL DE JUNCO - DIST. DE
CACHOEIRA GRANDE

1178713

ANEXO - COLEGIO ESTADUAL DE JUNCO - DISTRITO
ITAITU

1158165

APAE DE JACOBINA

1121962

CENTRO EDUCACIONAL DEOCLECIANO BARBOSA DE
CASTRO

1176100

CENTRO EST DE ED PROFISSIONAL EM GESTÃO E
NEGÓCIOS DO CENT BAIANO PROF FELICIDADE DE JESUS
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MAGALHÃES
1179308

CENTRO NOTURNO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA – CENEB DE
JACOBINA

1158157

COLÉGIO ESTADUAL DE JUNCO

1178094

COLÉGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES

1122209

ESCOLA ESTADUAL FREI JOSE DA ENCARNAÇÃO

1121954

ESCOLA ESTADUAL PADRE ALFREDO HAASLER

Gráfico 1 – Distribuição da população residente no em Jacobina-BA por situação
de domicílio

Fonte: IBGE/Censo Demográfico. Gráfico elaborado pelos autores.
Gráfico 2 – Distribuição de matrículas no ensino médio por situação de domicílio
em Jacobina-BA

Fonte: IGBE/Censo Escolar 2013. Gráfico elaborado pelos autores.
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Gráfico 3 – Distribuição de unidades escolares por situação de domicílio e por
dependência administrativa

F
onte: IBGE/Censo Escolar. Gráfico elaborado pelos autores.
Gráfico 4 – Distribuição de docentes por situação de domicílio

F
onte: IGBE/Censo escolar. Gráfico elaborado pelos autores.
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Gráfico 5 – Quantitativo absoluto e relativo (%) das/os docentes de biologia do
ensino médio da rede estadual do município de Jacobina-BA em relação a

equivalência formativa.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Relatório de programação docente do NRE
16.
Gráfico 6 – Quantitativo absoluto e relativo (%) das/os docentes de biologia do
ensino médio da rede estadual do município de Jacobina-BA em relação a situação
funcional.

F
onte: Elaborado pelos autores a partir do Relatório de programação docente do NRE 16.
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Gráfico 7 - Quantitativo absoluto e relativo (%) das/os docentes de biologia do
ensino médio da rede estadual do município de Jacobina-BA em relação a situação
funcional.
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CARTOGRAFIA DA PROFISSÃO DOCENTE DO TERRITÓRIO DE
IDENTIDADE PIEMONTE DA DIAMANTINA DO ESTADO DA BAHIA:
ACHADOS DA PESQUISA
Ana Lúcia Gomes da Silva1; Jobison dos Reis Bispo2; Roberto Santos Teixeira Filho3
Resumo
O texto em tela apresenta resultado da investigação de natureza exploratória acerca da profissão
docente na Educação Básica do Território de Identidade do Piemonte da Diamantina tendo
como recorte do universo da pesquisa o município de Jacobina-BA, e se ocupa da cartografia da
profissão docente nesta cidade, tendo como foco os professores da rede Estadual de ensino,
integrando o eixo 2, “Didática, profissão docente e políticas públicas”e subeixo 1, intitulado:
“Didática, saberes e experiências formativas nos diferentes níveis educativos” do XVIII
ENDIPE. A pesquisa teve como objetivo central diagnosticar a configuração da profissão
docente no Território de Identidade do Piemonte da Diamantina em relação à formação e as
condições de trabalho através do levantamento quantitativo nos bancos do Observatório do
Plano Nacional de Educação, relatórios de gestão do Núcleo Regional de Educação 16. Como
resultado da pesquisa apontamos que a profissão docente neste território é marcada por
condições de trabalho desfavoráveis em relação a equivalência formativa e a situação funcional
o que consequentemente gera um quadro rotativo, não criando vínculos da/o docente com a
escola nem com a profissão.

Palavras-chave: Profissão docente. Educação Básica. Situação funcional.
Introdução
O presente artigo se ocupa da Educação Básica no território de identidade Piemonte da
Diamantina localizado no centro-norte da Bahia e apresenta achados parciais e iniciais
de pesquisa com o objetivo de construir um diagnóstico panorâmico da configuração da
profissão docente neste território, no que concerne, por hora, a formação e condições de
trabalho. A questão investigativa que orienta este trabalho é descobrir como a profissão
vem se configurando e tem se configurado nesta região da Bahia. Para tanto, levantamos
dados quantitativos através da busca ativa em relatórios técnicos emitidos pelos
diferentes órgãos institucionais que compõem o sistema educacional, bem como, em
bancos de dados on-line. Desta forma, procuramos investigar incialmente os seguintes
aspectos: formação inicial; vínculo funcional; situação funcional; equivalência
1

Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia (2007). Professora adjunta da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, líder do Grupo de Pesquisa Diversidade, Formação, Educação Básica e
Discursos - Difeba e docente permanente do Programa de Pós-graduação em Educação e Diversidade.
CV: http://lattes.cnpq.br/2930871385446150.
2
Graduando em Geografia da Uneb/Jacobina. Orientando de Iniciação Científica – IC do subprojeto
intitulada Cartografia da profissão docente do território do Piemonte da Diamantina - JacobinaBA, sob a coordenação da professora Ana Lúcia Gomes da Silva.
3
Mestrando em Educação e Diversidade – MPED pela Universidade do Estado da Bahia/DCIV , membro
do Grupo de Pesquisa Diversidade, Formação, Educação Básica e Discursos –
DIFEBA.www.difeba.uneb.br
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formativa; total de professores por disciplina atuando em Jacobina na rede estadual de
ensino.
Vale ressaltar, que a composição desta escrita se dá a partir de um recorte de um estudo
mais amplo, da pesquisa em andamento intitulada Cartografia da Profissão Docente no
Território de Identidade do Piemonte da Diamantina, o qual busca diagnosticar a
docência neste território do semi-árido baiano. O governo do estado da Bahia, em 2007,
adotou os territórios de identidade como unidades de planejamento das políticas
públicas do estado da Bahia (Barreto, 2014, p. 12). Neste sentido o governo da Bahia
alinha-se com o conceito de território de identidade estabelecido pelo Ministério do
Desenvolvimento agrário, o qual segundo Barreto (2014, p.11):
é um espaço físico, geograficamente definido, geralmente
contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais
como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política,
e as instituições, e uma população com grupos sociais
relativamente distintos, que se relacionam interna e
externamente por meio de processos específicos, onde se pode
distinguir um ou mais elementos que indicam indentidade e
coesão social, cultural e territorial.

MATERIAIS E MÉTODOS
Como recorte do universo para os estudos iniciais da Cartografia da Profissão Docente
no Piemonte da Diamantina e para compor este trabalho, escolhemos o município
Jacobina-BA por se tratar da cidade polo do referido território de identidade. Além
disso, pela implicação da pesquisadora que coordena a pesquisa com a cidade através do
sentimento de pertença como filha da terra e pela atuação profissional na Universidade
do Estado da Bahia- Uneb/Jacobina, cujas pesquisas de mestrado e doutorado tiveram a
cidade de Jacobina como seus lócus de pesquisa. E ainda pela atuação dos autores/a no
grupo de Pesquisa Diversidade, Formação, Educação Básica e Discursos – DIFEBA,
cuja atuação conta com a articulação entre a universidade e Educação Básica.
Tomamos como base para os resultados parciais desta pesquisa os Relatórios de
disciplinas disponibilizados pelo Núcleo Regional de Educação – NRE 16, o qual é
responsável pela gestão e coordenação da educação básica no território Piemonte da
Diamantina e está localizado em Jacobina-BA, como parte integrante da Secretaria
Estadual de Educação do Estado da Bahia. Foram analisados, inicialmente, os relatórios
dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Geografia, História, Filosofia e
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Sociologia (linguagem e humanas) das escolas do ensino médio, que compõem a rede
estadual de ensino.
Ressaltamos aqui, que o projeto de pesquisa, ao qual está vinculado este trabalho
preliminar, visa contemplar em seus estudos toda a educação básica em todo o território
de identidade do Piemonte da Diamantina. Todavia, como estamos em fase inicial do
estudo, apresentamos aqui os resultados do recorte acima delineado (Piemonte da
Diamantina, Jacobina-BA, ensino médio, rede estadual de ensino), assim como, pela
modalidade pôster, ter seu caráter sucinto.
Realizamos o levantamento quantitativo a partir da contagem total do número de
professoras/es que lecionam determinado componente curricular. Feito isso, partimos
para a contagem de quantos docentes são formados na área da disciplina que leciona e
quantos possuem formação inicial diferente daquela a qual pertence o componente
curricular cujo professora/or leciona, seguido do vínculo empregatício e situação
funcional de cada docente.
A partir destas contagens, elaboramos as tabelas e gráficos com os achados utilizando o
excel (Microsoft Office). Os gráficos encontram-se ao final do texto, conforme as regras
do evento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O gráfico 1 (p.5) apresenta a situação funcional dos docentes do ensino médio da rede
estadual de ensino de Jacobina-BA4. Assim, do total de 249 docentes, temos 184 (74%)
efetivos, 20 (8%) REDA5 (Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), cujos
contratos são de 02 anos (dois anos), sendo possível renovar por mais 02 anos. Ainda
compõe o quadro funcional docente 17 (7%) estagiários graduandos (IEL6), os quais
atuam com 20h semanais e mais 28 docentes que atuam como Prestadores de Serviço
Temporário7 (PST). O quadro descrito caracteriza um cenário de fragilidade no tocante
4

Dos 20 docentes que possuem vínculo empregatício sob o REDA, nenhum deles aparecem nos
Relatórios das disciplinas de Língua Portuguesa e área de humanas. Este fato nos leva a pensar que estes
docentes se encontram distribuídos entre as disciplinas de exatas.
5
REDA - Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Até agora, 3.891 professores já foram
convocados pela Secretaria de Educação do Estado. Das 6.145 vagas destinadas para esta seleção Reda,
4.616 são para a educação básica, 1.282 para a educação profissional e 247 para a educação indígena.
Conferir
http://atarde.uol.com.br/concursos/noticias/1740083-estado-convoca-1015-professoresaprovados-pelo-reda. 18.01.2016. Acesso em 10 de março de 2016.
6
Estes estagiários são inscritos no Instituto Euvaldo Lodi (IEL) da Federação das Indústrias do Estado
da Bahia - FIEB e selecionados pelas secretarias, empresas, escolas, conforme suas demandas prioritárias.
7
É considerada lícita a terceirização apenas nas atividades de vigilância regidas pela Lei 7.012 /83; nas
atividades de conservação e limpeza; nos serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador; e
nas hipóteses de trabalho temporário na forma da Lei 6.019 Nos termos do Artigo 2º da referida Lei,
trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade
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às demandas da Educação Básica, já que 26% (65) destes docentes são temporários
(REDA + PST + IEL), sendo 17 deles sem formação concluída na área da educação ou
equivalente, pois são estudantes do ensino de graduação ou bacharelado (IEL), atuando
como docentes para suprirem uma carência da rede.
Ao analisarmos o gráfico 2 (p. 5), considerando as áreas do conhecimento, verificamos
que dos cinquenta docentes de Língua Portuguesa 35 (70%) deles apresentam
equivalência profissional, ou seja, possuem formação na área (Letras Vernáculas ou
Letras com Língua Inglesa) e 15 docentes possuem formação em outra área,
representando, assim, uma assimetria quanto a equivalência formativa de 30%. Nesta
pesquisa adotamos o termo equivalência formativa para indicar a relação entre os
docentes que lecionam disciplinas da área de sua formação inicial e aqueles que
possuem formação em uma área diferente da disciplina que leciona. Observarmos no
gráfico 3 (p. 6) que do total de docentes de Língua Portuguesa, temos quarenta (80%)
que são efetivos, 9 (18%) PST e um estagiário IEL (2%) (gráfico 3, p. 6). Comparando
a disciplina de L. Portuguesa com a de Filosofia, conforme gráfico 4, verificamos que
há uma inversão na equivalência formativa, visto que dos 35 docentes que lecionam
Filosofia nenhum possui formação inicial na área, ou seja, 100% de assimetria. O que
isso pode implicar no ensino e na aprendizagem e consequentemente na qualidade social
da escola? Quais as condições de trabalho dos docentes da educação Básica no território
supracitado? É o que buscaremos responder na segunda etapa da pesquisa. Ao
analisarmos o gráfico 4, p. 5, temos um quadro da situação funcional das/dos docentes
de filosofia, no qual do total de 35 professoras/professores, 25 são efetivos (71,4%) e 10
são PST (28,5%). Diante desses achados é provável que sejam os professoras/es
efetivos de outras disciplinas estão assumindo a disciplina de Filosofia (provavelmente
as/os professoras/es de história ou geografia).
Conclusões
As conclusões panorâmicas ainda inicias do estudo exploratório, nos aponta que a
configuração da profissão docente no ensino médio da rede estadual no Piemonte da
Diamantina, mais precisamente em Jacobina-BA, é marcada por condições de trabalho
desfavoráveis quanto à situação funcional, o que consequentemente gera um quadro
rotativo, não criando vínculos na escola nem na profissão, haja vista que a equivalência
transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços.
Por se tratar de exceção à regra geral de contrato por prazo indeterminado, o contrato temporário exige
prova robusta do atendimento dos requisitos legais. Para maior aprofundamento consultar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019 de 03.01.74.htm. Acesso em 10 de março de 2015.
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formativa em Filosofia apresenta uma assimetria de 100% e o percentual de PST, IEL,
os quais são docentes temporários, perfaz um total de 20% para Língua Portuguesa e
28,5% para Filosofia. A ausência de concursos públicos para a efetivação total do
quadro, nos parece ser também um indicador a ser pesquisado, considerando neste bojo
que a Bahia apresenta aproximadamente 42 mil docentes para um universo de 417
municípios, distribuídos em 27 territórios de identidade, cujo quantitativo de estudantes
passa de 900 mil. (Sistema de Gestão Escolar- SGE, 2016).
Quando analisamos os dados menos gerais e, portanto, mais focalizados, estes
apontam que em Língua Portuguesa, quanto à formação inicial, se apresenta em
condições equilibradas de equivalência formativa, enquanto que em Filosofia o quadro é
desolador, pois não há na cidade de Jacobina-BA nenhum docente com formação na
área lecionando esta disciplina, ou seja, um quadro de assimetria extrema. Além disso, a
convocação de mais de oito mil professores em regime de REDA – 2016, ratifica o
cenário rotativo implicando na precarização da profissão docente. Destarte, estes
achados alarmam e apontam os dilemas e desafios da Educação Básica na Bahia, os
quais necessitam de renovada vontade política para a melhoria do cenário que se
apresenta atualmente.
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Gráfico 1 – Quantitativo absoluto e relativo (%) das/os docentes do ensino médio
da rede estadual do município de Jacobina-BA em relação a situação funcional.
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Relatório de programação docente do
NRE 16.
Gráfico 2 – Quantitativo absoluto e relativo (%) das/os docentes de Língua
Portuguesa do ensino médio da rede estadual do município de Jacobina-BA em
relação a equivalência formativa.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Relatório de programação docente do
NRE 16.
Gráfico 3 - Quantitativo absoluto e relativo (%) das/os docentes de Língua
Portuguesa do ensino médio da rede estadual do município de Jacobina-BA em
relação a situação funcional.
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Relatório de programação docente do
NRE 16.
Gráfico 4 – Quantitativo absoluto e relativo (%) das/os docentes de Filosofia do
ensino médio da rede estadual do município de Jacobina-BA em relação a
equivalência formativa.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Relatório de programação docente do
NRE 16.
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COMO APLICAR DIDÁTICAS CONSIDERANDO PROCESSOS COGNITIVOS DE
APRENDER DOS UNIVERSITÁRIOS SURDOS

Maria Gorete de Medeiros
Prof. Me. da UAEd da UFCG
goretedidatica01@gmail.com

Resumo
Ainda em andamento, minha pesquisa, volta-se para a sistematização de
esclarecimentos sobre como o docente pode aplicar didáticas considerando necessidades
de aprendizagem dos universitários surdos. Como a questão linguística e cultural dos
surdos já tem sido objeto de muitos estudos, meu interesse investigativo abrange
conhecimentos sobre os esquemas cognitivos que esses estudantes utilizam para melhor
aprender, partindo do pressuposto de que há diferença entre o modo de aprender do
universitário surdo em relação ao modo do universitário ouvinte. Sob essa perspectiva,
escolhi a teoria do Ciclo de Aprendizagem Experiencial (CAE) de Kolb (1993) porque,
inicialmente, foi necessário comparar o modo como os universitários surdos aprendem
com o modo de aprender dos universitários surdos ouvintes. A utilização (adaptada para
LIBRAS) do Teste do Inventário dos Estilos de Aprendizagem (IEA), já usado por Kolb
(1984) e Cerqueira (2000) (em pesquisas com os universitários ouvintes) ofereceu maior
credibilidade aos resultados adquiridos em relação à minha pesquisa com os surdos.
Como resultado parcial e consistente do meu trabalho investigativo, afirmo que,
mediante conclusões obtidas pela análise do Teste que foi aplicado a vinte e dois (22)
universitários surdos, está comprovado que há diferença no modo de aprender dos
universitários surdos, em relação ao modo como aprendem os ouvintes. Isto implica
que, no ensino inclusivo ao universitário surdo, o professor precisa aplicar didáticas que
também se adequem ao esquema cognitivo de aprender deste aluno. Resta um problema:
Como ajustar o modo de ensinar pelo método do CAE, de maneira que atenda às
necessidades cognitivas de aprendizagem dos universitários surdos? E como fazer isto,
se há desencontro nas trilhas que caracterizam os percursos que cada grupo (de ouvintes
versus surdos) faz no CAE? A sistematização dos saberes relacionados a essas questões
está sendo produzida.
PALAVRAS CHAVE: Estilos de Aprendizagem. Universitário Surdo. Ensino Superior.

Problema da pesquisa
Enquanto professora da disciplina de Didática no Ensino Superior, somente a
partir de 2008 iniciei uma maratona na busca de competências para ensinar a
universitários surdos. Além de duas especializações e cursos de LIBRAS, também fiz
curso de graduação em Letras/Libras na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e,
durante esse curso, interagi com dois universitários surdos, intercambiando as nossas
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habilidades linguísticas. Através deles, eu soube que os surdos se sentem prejudicados
não só porque seus professores não usam a LIBRAS, mas, também, porque lhes
impõem didáticas que são adequadas aos ouvintes e inadequadas ao alunado surdo.
Atualmente, tem sido muito discutida a ideia de que os sujeitos têm diferentes
maneiras de perceber e processar a informação. Essa diversidade corresponde ao que os
pesquisadores denominam de Estilos de Aprendizagem (EAs) ou de estilos cognitivos.
A teoria do Ciclo de Aprendizagem Experiencial de Kolb (CAE) tem sido evidenciada.
Lendo Pereira (2005, p. 21) me chamou a atenção, a afirmativa de que “ao
professor adquirir a consciência de que cada acadêmico tem seu próprio estilo de
aprendizagem torna-se capaz de promover um ensino lastreado nesses parâmetros
utilizando de estratégias que promovam um aprendizado mais eficaz”.
Daí, eu refleti: se, na implementação de uma didática, cujos métodos
possibilitem maior eficácia no processo de ensino e aprendizagem, o docente precisa
saber como se caracteriza a diversidade de modos de aprender, em função de atender à
diversidade de preferências do alunado, quando houver aluno surdo somente o
aclaramento em relação ao alunado ouvinte não será suficiente. Nessa perspectiva, o
docente precisa saber quais são as diferenças que os surdos revelam em relação aos
esquemas cognitivos empregados numa trilha de aprendizagem, para poder aprender a
ensinar a universitários surdos, numa sala de aula em que surdos e ouvintes aprendem
juntos, sendo a quantidade de alunos ouvintes maior do que a dos surdos.
Tese e objetivos
Nesse sentido, levantei a tese de que, mesmo havendo semelhanças entre os
estilos de aprendizagem dos universitários surdos e os dos ouvintes, nas situações de
aprendizagem os surdos expõem processos cognitivos diferentes, exigindo adequação
na condução pedagógica, a partir da que já vem sendo dispensada aos ouvintes.
Assim, minha pesquisa está sendo realizada sob o objetivo de, à luz da teoria do
Inventário dos Estilos de Aprendizagem (IEA) de Kolb (1984), conhecer e analisar a
diferença que existe entre universitários Surdos e ouvintes, quanto ao modo como os
dois grupos utilizam seus esquemas cognitivos em situação de aprendizagem.
Imbricados, estão os objetivos de descrever o perfil predominante de aprendizagem de
universitários surdos, explicando como utilizam seus esquemas cognitivos e quais são
as necessidades pedagógicas que lhes são inerentes. Por último, conhecimentos serão
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sistematizados na perspectiva de ofertar, ao professorado universitário, esclarecimentos
sobre como pode aplicar didáticas também considerando os processos cognitivos de
aprendizagem dos universitários surdos.
Procedimentos metodológicos
Na bibliografia acadêmica brasileira, não encontrei estudos sobre os EAs dos
universitários surdos. Em relação ao nível de ensino superior, há o estudo de Cerqueira
(2000) relacionado somente a universitários ouvintes. A obtenção de dados relacionados
ao modo como os surdos melhor aprendem ficou por conta da minha pesquisa.
Em concordância com Gil (1991) esta pesquisa tem caráter descritivo e
explicativo, pela utilização do método indutivo, uma vez que envolve estudo
bibliográfico, aplicação do Teste do IEA de Kolb (1993) a vinte e dois (22)
universitários surdos, registro e análise de dados que resultam em ordenação de saberes.
O Teste do IEA contém as doze questões que foram sugeridas por Kolb (1993) e
usadas por Cerqueira (2000), mas numa versão adaptada a LIBRAS e foram
apresentadas em vídeo, com respostas marcadas numa ficha escrita em português.
Discussão e resultados parciais
De acordo com a teoria do CAE, Kolb (1984) define aprendizagem como um
processo no qual o conhecimento é adquirido através da experiência, num processo
cíclico que envolve quatro etapas que abrangem operações desde o envolver-se
(Experiência Concreta - EC), observar (Observação Reflexiva - OR), formular ideias e
teorias (Conceitualização Abstrata - CA) até a tomada de decisões (Experimentação
Ativa - EA). Pela combinação entre estas operações são definidos os EAs: Divergente
(EC-OR), Assimilador (CA-OR), Convergente (CA-EA), Acomodador (EA-EC).
Considerando a análise dos resultados da aplicação do Teste do IEA, que
possibilitou a compreensão dos esquemas cognitivos de aprendizagem dos
universitários surdos, em termos de resultados já alcançados, confirmo que entre
universitários surdos e os ouvintes há diferença na ordem de prevalência dos esquemas
cognitivos inerentes aos estilos: Divergente, Assimilador, Convergente e Acomodador.
Enquanto Cerqueira (2000) detectou que os universitários ouvintes aprendem
melhor quando o processo de aprendizagem privilegia estratégias de ensino inerentes ao
estilo Assimilador de aprendizagem, colocando em baixa o interesse pelo estilo
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Acomodador, eu detectei que os universitários surdos aprendem melhor quando o
processo de aprendizagem privilegia estratégias de ensino inerentes ao estilo
Convergente, e que colocam como última preferência o estilo Assimilador. Além disto,
ao passo que os ouvintes mantêm em baixa o interesse pelas estratégias inerentes ao
estilo Acomodador, este é o segundo estilo de aprendizagem preferido pelos surdos.
As preferências máximas dos universitários surdos e dos ouvintes partem da
dimensão do CAE que valoriza a conceitualização abstrata sendo que, para os ouvintes a
ênfase está na OR, enquanto para os surdos a ênfase está na EA. Assim, os surdos
privilegiam estratégias inerentes ao estilo Convergente, enquanto os ouvintes escolhem
o Assimilador. A seguir, ambos os grupos encaminham suas preferências para a
dimensão que valoriza a experiência concreta, continuando os surdos a se beneficiarem
pela EA e os ouvintes pela OR. Assim, enquanto os surdos escolhem estratégias
inerentes ao estilo Acomodador, os ouvintes escolhem as do estilo Divergente.
Na terceira etapa do CAE, acontece algo curioso: enquanto os surdos seguem o
percurso na dimensão da EC, escolhendo as estratégias do estilo Divergente, os
ouvintes voltam para a dimensão da CA, escolhendo estratégias inerentes ao estilo
Convergente (onde iniciou a trilha de preferência de aprendizagem dos surdos no CAE).
Os surdos completam a ordem de preferência na etapa onde os ouvintes
demonstraram preferência máxima: a do estilo Assimilador. Desta forma, utilizando os
nomes dos EAs do CAE de Kolb, posso afirmar que a trilha de preferência dos surdos
equivale a Convergente→Acomodador→Divergente→Assimilador, enquanto a dos
ouvintes corresponde a Assimilador→Divergente→Convergente→Acomodador.
Mediante a consistência deste resultado, estão sendo evoluídas explicações que
podem esclarecer o caráter da diferença da utilização de esquemas cognitivos utilizados
pelos universitários surdos, em relação aos ouvintes, bem como os aclaramentos sobre
as necessidades pedagógicas dos surdos no processo de ensino e de aprendizagem.
Também estão sendo evoluídos esclarecimentos sobre como o docente universitário
pode aplicar didáticas atendendo às necessidades inerentes aos processos cognitivos de
aprendizagem dos surdos.
Jacobsohn (2003, p. 32) afirma que “quanto mais forte for determinada
preferência, mais importante será atendê-la, para obter-se maior eficácia no processo de
ensino e aprendizagem”. Cerqueira (2000) valida a ideia esclarecendo que
quando os professores conhecem e respeitam os estilos de aprendizagem
peculiares de seus alunos, proporcionando instrução em consonância com os
mesmos, verifica-se um aumento de aproveitamento acadêmico e um
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decréscimo de problemas de ordem disciplinar, bem como melhores atitudes
em relação à escola (CERQUEIRA, 2000, p. 37).

Daí porque este trabalho de pesquisa precisa consolidar sua contribuição para o
ensino e a aprendizagem inclusiva aos universitários surdos. Pode fazer isto
esclarecendo aos professores como é possível estabelecer mudanças na condução
pedagógica, na perspectiva de inserir didáticas que também atendam às necessidades
dos esquemas cognitivos de aprendizagem preferencialmente utilizados pelos
universitários surdos.

Considerações finais
Para um professor de curso superior praticar um ensino inclusivo aos
universitários surdos, não é suficiente dispor de um intérprete durante as aulas e de
conhecer os esquemas cognitivos dos ouvintes. Também precisa saber como se
processam os esquemas cognitivos dos surdos. Assim, estará mais preparado para
atender à diversidade de preferências cognitivas do seu alunado, aplicando didáticas que
coadunem métodos que sejam adequados aos esquemas cognitivos de aprendizagem,
tanto dos universitários surdos quanto dos ouvintes.

Referências
KOLB, D. A. Self-Scoring Inventary and interpretation booklet. Revised Edition.
Boston:McBer, 1993.
Kolb, D. A. Experiential learning: Experience as the source of learning and
development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 3. ed. São Paulo: Atlas,
1991. p. 207.
CERQUEIRA, Teresa Cristina Siqueira. Estilos de aprendizagem em universitários.
Tese de Doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas-SP- Brasil, 2000.
JACOBSOHN, Liliana Vasconcellos. O potencial de utilização do e-learning no
desenvolvimento de competências do administrador: considerando o estilo de
aprendizagem do aluno de graduação. Tese de Doutorado em Administração de
Empresas – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de
São Paulo, FEA/USP, São Paulo: USP, 2003.

ISSN 2177-336X

9481

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE DO PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO: ALGUMAS REFLEXÕES
Mateus de Moura Oliveira – UEFS/NEPPU
Cenilza Pereira dos Santos – UNEB/NEPPU/EPODS
Resumo: Este artigo visa discutir sobre a construção da identidade docente e sua
importância no desenvolvimento da prática pedagógica dos professores. É um recorte de
uma pesquisa, ainda em andamento, com professores do Ensino Superior desenvolvida
pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária numa Universidade do
interior da Bahia. Esse recorte foi realizado a partir do interesse dos autores em
compreender como é construída a identidade docente de professores de cursos de
bacharelado do Ensino Superior. Traz o problema: como os professores universitários
que já atuam em cursos de bacharelado construíram sua identidade docente? E tem
como objetivo compreender o processo de construção da identidade docente dos
professores de cursos de bacharelado dessa Universidade. De abordagem qualitativa, a
metodologia utilizada foi a pesquisa-ação colaborativa em que os sujeitos são
convidados a refletirem conjuntamente com os pesquisadores, através de grupos focais,
sobre as temáticas envolvendo os princípios da docência universitária. Um dos aspectos
que foi recorrente fez relação com a identidade docente. Para referenciar este trabalho,
foram usadas as produções de Guimarães (2011), Pimenta e Anastasiou (2010), Pimenta
(2009), Hall e Woodward (2007). Esses autores abordam a importância da construção
da identidade docente para o desenvolvimento da profissão e para a valorização social
desta. Ressalta-se que os dados ainda estão em análise, por isso não há como apresentar
conclusões, no entanto, pode-se afirmar que uma característica presente nos
participantes é seu desejo em compreender os processos pedagógicos para melhor
organizar suas aulas. Portanto, o desejo e a necessidade se constituem elementos
importantes na construção da identidade docente, sendo aspectos definidores de
mudança.
Palavras-Chave: Formação de Professores. Docência Universitária. Identidade
profissional.
Introdução
Este texto é uma reflexão sobre a construção da identidade docente do professor
que atua no Ensino Superior. Se constitui num recorte da pesquisa “Inovação da prática
pedagógica de professores do ensino universitário pela pesquisa-ação colaborativa”, em
andamento,que vem sendo realizada com professores de uma Universidade pública do
interior do Estado da Bahia, vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia
Universitária (NEPPU), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
O recorte foi realizado a partir do interesse dos autores em compreender como é
construída a identidade docente de professores do Ensino Superior. Nesse sentido,
apresenta como problema como os professores universitários que já atuam em cursos de
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bacharelado construíram sua identidade docente e tem como objetivo compreender o
processo de construção da identidade docente dos professores de cursos de bacharelado
de uma universidade pública do interior da Bahia. Os dados foram coletados a partir de
grupo focal e o diário reflexivo, um tema recorrente foi a identidade profissional.
Defendemos a importância de buscar alternativas que visem melhor preparar
aqueles que se lançam no labor do professorado universitário, principalmente os que
não tiveram uma formação que contemplasse aspectos pedagógicos, tão necessários à
boa atuação do professor. Para tanto, é fundamental compreender como é constituída a
identidade profissional desses professores universitários, considerando que sua
formação é específica em suas áreas de conhecimento, ou seja, bacharelados, em que
não se discute aspectos constitutivos da prática docente.
Construção da identidade docente: aspectos teóricos
Ao buscar elementos de análise dos dados, definimos a importância da reflexão
teórica acerca do processo de construção da identidade docente do professor
universitário e sua implicação na prática pedagógica. Portanto, encontramos na
bibliografia aspectos relevantes que compõe seu perfil e atributos que devem ser
contemplados em seu processo formativo, tendo em vista auxiliar no desenvolvimento
de sua formação identitária, buscando respostas sobre a atividade docente na
complexidade de sua atuação.
Um ponto importante é a compreensão do significado de identidade docentee de
como ela influencia nas representações profissionais e que contribuirão para definir e
diferenciar as vivências e elementos constitutivos do sujeito, permitindo ocupar espaços
e contribuir na construção de sua atividade discursiva. Perguntas como: “Quem sou? O
que eu poderia ser? Quem eu quero ser?” (WOODWARD, 2007, p. 17) ajudam a traçar
o perfil identitário e profissional do sujeito. Entender a forma como os sujeitos se
percebem como professores do Ensino Superior mostra-se uma tarefa de grande escopo
para se abordar aspectos formativos.
Nessa perspectiva, Guimarães (2011) traz que questões relacionadas à identidade
podem ser apreendidas em situações diversas, como por exemplo, no momento que as
instituições estão escolhendo aqueles que irão nela ensinar, não sendo raros os casos em
que tem como critério norteador as titulações obtidas no curso de bacharel (contador,
químico, filósofo, economistas, médico...), e que, muitos deles, em nenhum momento
lecionaram anteriormente.
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Ao serem contratados, a instituição lhe apresenta um programa de disciplina
para o desenvolvimento de suas atividades, geralmente elaborados por aqueles que
estruturaram o currículo, sem propor nenhuma formação pedagógica de compreensão
das relações estabelecidas em sala de aula, de concepção de aprendizagem e de ensino,
inferindo já serem possuidores de toda uma metodologia pedagógica para organizar
aulas e conduzir uma classe.Quando isso não acontece, há a crença que poderão adquirila com o tempo, simplificando as atribuições e os conhecimentos específicos
necessários à prática docente (GUIMARÃES, 2011).
Segundo Pimenta (2009) a identidade docente é construída através do sentido
social a ela atribuído, das contínuas reconsiderações sobre seu sentido e dos costumes
da própria comunidade. A não modificação de características e práticas também
contribui para tanto, ou seja, contribui na conservação daquilo que já foi adquirido.Tal
ocorrência pode servir para validar a importância do conhecimento que se mantém ao
longo dos anos. Diante disso, a docência sofre um descaso referente à sua
profissionalização.
Essa constatação está pautada em Pimenta e Anastasiou (2010) quando afirmam
que, por vezes, não se encara a docência efetivamente como uma profissão,
privilegiando no indivíduo aspectos relacionados aos conhecimentos que dizem respeito
ao seu ofício, cujos saberes diretamente se relacionam àqueles adquiridos com o
bacharelado, e, nesses casos, a assimilação da experiência do magistério ocorrem
instintivamente, ocasionando prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem.
Acrescenta-se que a identidade docente é construída paulatina e continuamente,
através da prática nas áreas de ensino e pesquisa e da atuação profissional do indivíduo.
A atividade do profissional bacharel na área exclusiva de sua formação irá equipá-lo
com saberes específicos de seu campo do conhecimento necessários à aprendizagem
discente. A preocupação quanto à aprendizagem, às vezes, se configura através de uma
inquietação em analisar se estão, de forma efetiva, atuando como facilitadores desse
conhecimento. Por outro lado, questões necessárias para essas construções, como
análise crítica e teórica da abordagem do ensino e pedagógica não poderão ser
realizadas devido à falta de conhecimento pedagógico e sua importância passa para
segundo plano (PIMENTA, 2009).
A construção da identidade docente precede o início efetivo das atividades do
indivíduo como professor.Seu processo de construção inicia-se ainda quando está se na
universidade, e, por vezes, não havia pensado em seguir a carreira na docência.
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Acredita-se que o fato de ter passado vários anos de sua vida no espaço escolar o
habilita a adentrar na profissão, fato que constitui um equívoco.
Dessa maneira, são muitos os que atuam no ensino superior que não tiveram
uma preparação adequada, não apenas entre os bacharéis, que não possuíram uma
formação que contemplassem aspectos necessários à prática pedagógica que abordasse
questões fundamentais, como a metodologia, a didática, a avaliação; mas também os
licenciados que tiveram sua formação direcionada a um público diferente, em termos de
idade ou conteúdo de ensino, a exemplo, as licenciaturas das áreas específicas
direcionadas aos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, principalmente
pela pouca importância que é dada as disciplinas pedagógicas no curso. (PIMENTA;
ANASTASIOU, 2010)
O sujeito também tem um importante papel na construção de sua
identidadecomo futuro professor, ao absorver ou rejeitar características definidas pela
sociedade ou instituições nas diversas áreas de conhecimento.A construção desse perfil
envolve vários fatores, segundo Guimarães (2011, p. 21):
A identidade profissional do professor envolve a pessoa do professor
(a adesão a uma forma individual e coletiva de produção da
existência), o desenvolvimento profissional (que se refere a aspectos
do estatuto profissional, em geral) e ao desenvolvimento institucional
(ao investimento que a instituição, no caso universidade, faz para
atingir seus objetivos educacionais).

A formação da identidade docente ocorre em meio a grandes problemas no
campo da educação superior, dentre eles a concepção de ser uma atividade que não goza
de retorno financeiro compatível com as atribuições e importância social, reservando-a a
indivíduos quem veem na sua prática como um ato de bondade, desempenhando-a
paralela a outras atividades tidas como principais; outra questão enfrentada é a cultura
que não preza pela profissionalização da atividade docente, tendo-a como uma atividade
exercida como complementar, e sem uma preocupação com os processos preparatórios
que antecedem a ação prática da profissão (GUIMARÃES, 2001; apud PIMENTA;
ANASTASIOU, 2010).
Questões como essas implicam num descaso com as questões pedagógicas, além
de intervir de forma negativa na luta pela profissionalização do magistério. Um dos
pontos importantes é que a falta de um conhecimento específico da profissão impacta
diretamente na qualidade da educação. Essa discussão envolvendo a construção da
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identidade docente precisa ser assumida mais pela instituição de ensino do que pelo
sujeito, de forma individual.
Considerações Finais
A construção da identidade docente dos professores que atuam no Ensino
Superior é um tema que vem sendo discutido há algum tempo, mas encontra obstáculos
justamente nos cursos de bacharelado ou de licenciatura para atender as áreas
específicas, devido à concepção de que o estudo das teorias pedagógicas deve ser
restrito ao curso de Pedagogia que atua com “criancinhas”.
Essas representações fazem parte de uma identidade construída ao longo da
história de vida desses sujeitos, o que implica numa reconstrução considerando os
elementos constitutivos da profissão. Nessa pesquisa, a reflexão sobre identidade
docente foi iniciada a partir da colaboração dos próprios sujeitos, professores do Ensino
Superior, que participaram voluntariamente da pesquisa. Como os dados estão em fase
inicial de análise, ainda não podemos apresentar conclusões, porém podemos afirmar
que uma característica presente nesses participantes é seu desejo em compreender os
processos pedagógicos para melhor organizar suas aulas. Assim, o desejo e a
necessidade se constituem elementos importantes na construção da identidade docente.
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RESUMO
Regressar para o mundo escolar não é uma tarefa fácil, quanto mais para aqueles que
ficaram muito tempo fora das salas de aula. Atrelado a este problema soma-se o grande
número de jovens e adultos que ainda não foram alfabetizados e segundo a UNESCO
(2014), o país está longe de fornecer uma educação que permita que pessoas que
abandonaram a escola possam ter uma educação de qualidade. Para avaliar se a
educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil apresenta elementos que possam educar
de forma plena quem procura essa modalidade de ensino, neste trabalho foi realizada
uma análise qualitativa e quantitativa com base em critérios como estrutura, carga
horária, objetivos estabelecidos e conteúdos propostos para a disciplina de Biologia, de
cinco diferentes estados representando as cinco regiões geográficas do país: o Rio de
Janeiro (RJ) representando o currículo do Sudeste, Paraná (PR) o currículo do Sul,
Pernambuco (PE) representando o Nordeste, Brasília (BR) o Centro-Oeste e por fim,
Rondônia (RO) a região norte. A escolha dos currículos foi aleatória, e a partir desta
análise, realizou-se a pontuação de cada critério estabelecido resultando em uma média
por estado avaliado. Observou-se que os currículos propostos para EJA pouco se
diferenciam dos currículos destinados ao ensino regular, e que apesar das secretarias
exporem como principal objetivo a necessidade de construir um conhecimento para as
necessidades do aluno trabalhador, este alvo ainda é pouco claro e raso nos documentos
referenciados por estes órgãos.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, EJA, Currículo.
OBJETIVO:
O grande desafio da educação de jovens e adultos é permitir que o público que
procura essa modalidade de ensino possa desenvolver competências que permitam a sua
completa integração social, desde a possibilidade de uma visão crítica do mundo e
também de aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho. O Brasil,
segundo a UNESCO (2014), está longe de fornecer uma educação que permita que
pessoas que abandonaram a escola possam ter uma educação de qualidade e por isso
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existe uma necessidade urgente de políticas públicas para atender esse público.
Dentro da realidade da educação de jovens e adultos, neste trabalho pretende-se
estabelecer um comparativo do que se propõe a ensinar a estes alunos, e se está em
consonância com as questões de necessidade de formação ligadas a este público.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
Para avaliar se a educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil apresenta
elementos que possam educar de forma plena quem procura essa modalidade de ensino,
neste trabalho realizou-se uma análise de alguns currículos destinados a EJA, a qual
considerou a possível uniformidade de visão quanto ao projeto de ensino de cada região
do país. Desta forma escolhemos de forma aleatória e de acordo com a disponibilidade
do currículo, um estado para representar cada região do país (Centro-Oeste, Nordeste,
Norte, Sudeste e Sul).
Em cada um dos currículos, selecionados, foram analisados os seguintes pontos:
estrutura, carga horária, objetivos estabelecidos e conteúdos, onde a partir deles foi
criada uma tabela de dados onde foram atribuídos os seguintes graus: (0) não é possível
avaliar, (1) insatisfatório, (2) regular, (3) satisfatório, (4) muito bom e (5) excelente,
onde a média geral de cada um dos currículos nos forneceu se o mesmo se mostrava
dentro da ideia que formação dos alunos.
Vale ressaltar que esta análise foi realizada com base nos documentos
consultados, e que se restringe a avaliação destes. Caso existam outras iniciativas por
parte de cada secretaria e que não estão descritas nestes documentos, estas não foram
consultadas e levadas em consideração.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Na busca dos currículos para efetuar a análise foram selecionados os materiais
produzidos pelas secretarias estaduais de educação dos seguintes membros da
federação: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Rondônia (DF, 2006;
RJ, 2013; PE, 2013; PR, 2010; RO, 2013). Na primeira análise que se refere ao
objetivo de cada um dos currículos apresentados, foi percebido um discurso muito
próximo entre eles e que em primeiro momento sugere que estes visem à formação
crítica dos discentes, como apresentado pelo currículo do Distrito Federal: “...
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proporcionar aos alunos os diferentes conhecimentos biológicos, socioambientais e
socioculturais, contextualizando e integrando...”.
Em relação a distribuição dos conteúdos temos que: Distrito Federal possui um
curso dividido em três etapas com duração prevista de um ano e meio de curso,
Rondônia não permite obter informações sobre a forma como está distribuído o curso,
Rio de Janeiro o curso está dividido em quatro módulo com a duração de dois anos,
Pernambuco está dividida em três módulos e que prevê um tempo de formação de um
ano e meio, Paraná está baseado em um currículo de educação profissional integrada a
educação de jovens e adultos e a carga horária é estabelecida de acordo com cada curso
profissionalizante tem duração de 3 anos, o que equivale a 6 semestres.
Tabela 1: Pontuação dos critérios analisados em cada currículo de EJA.

Nesta avaliação verificamos que alguns estados (Distrito Federal, Rondônia e
Rio de Janeiro) descrevem claramente cada conteúdo que deve ser ministrado. Portanto,
o professor possui um currículo mínimo para atuar em cada etapa da EJA, tanto para o
ensino de biologia, quanto às demais disciplinas. O Currículo de Pernambuco apresenta
os tópicos a serem trabalhados, e descreve o grau de profundidade que aquele conteúdo
deve ser abordado em cada etapa da EJA. Porém não estipula um livro básico ou
material didático com estes conteúdos, deixando a critério dos professores e escola o
caminho a ser seguindo dentro destes temas. Outro ponto bastante interessante e
positivo no currículo de Pernambuco, é a priorização do uso do lúdico nas aulas,
disponibilizando um manual com sugestões de atividades utilizando a ludicidade como
fator diferencial para a aprendizagem. Isto é enriquecedor, visto que pesquisas têm
apontado que o uso da ludicidade no público de EJA é bem menor que nos outros
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segmentos de ensino.
No currículo da Secretaria do Paraná, não há um descrição dos conteúdos a
serem abordados, mas é referenciada uma apostila de biologia para ensino médio, que
foi preparada pela secretária. Portanto, os conteúdos são os mesmos utilizados no ensino
médio regular, o que descaracteriza a proposta apresentada pela maioria das secretarias
para essa modalidade de ensino: ensino voltado para inserção no mundo do trabalho.
Porém, foi observada positivamente, a contextualização dos objetivos apresentado para
a disciplina: A história e filosofia da ciência, em especial da região onde estão inseridas
suas escolas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Se considerarmos que segundo a legislação vigente, preconizada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), na Lei nº 9394/96, a educação de jovens e
adultos deve em fundamentalmente habilitar os indivíduos que procuram essa
modalidade de educação a prosseguir sua formação no ensino regular (BRASIL, 1996).
Nesse sentido, consideramos que todos os currículos apresentaram um objetivo alinhado
com esta perspectiva, mas quando avaliamos este objetivo relacionado com os
conteúdos determinados por cada secretária, verificamos que a prática não condiz com
todas as metas traçadas no objetivo curricular.
Percebemos que os currículos, apresentam e maior ou menor profundidade,
alguns pontos positivos: certa estruturação, possibilidade trabalho com temas
transversais e divisão de conteúdos em níveis de abordagem, o que é muito importante
quando pensamos em desenvolvimento gradativo dos alunos. No entanto consideramos
que, independente do currículo, existe a necessidade de um processo de formação dos
professores para atuarem com estes alunos e nas páginas oficiais das secretarias
analisadas, na rede mundial de computadores (internet), não ficou claro como ou se é
realizada esta formação profissional.
Na análise da média geral entre os estados analisados, próximo de 3,0, dentro
dos critérios por nós estabelecidos, mostra que apesar dos avanços ainda existe a
necessidade de que esses currículos possam permitir uma formação plena aos alunos.
Por fim, acreditamos que este assunto não se esgota nesta primeira análise, onde
avaliamos em específico a disciplina de biologia, ou seja, existe a necessidade de um
estudo mais profundo nestes documentos e em outros mais que não foram possíveis, e
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ainda, com representantes de cada secretaria. Temos certeza que criando condições para
discussões, debates e trabalhos em conjunto podemos chegar a um objetivo mais
próximo das necessidades destes alunos, que hoje sentam nas cadeiras das escolas com
a esperança de uma vida melhor e mais justa. Que resgatam um sonho que um dia ficou
parado, que sentem a necessidade de estudar, de crescer, de como eles mesmos dizem,
de ter um “diploma”.
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Resumo
O Brasil vive hoje um momento de retomada do debate acerca da educação
integral e de ampliação da oferta de educação em tempo integral pelas redes públicas. O
Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), aprovado há quase dois anos, determina
na meta 06, que estados e municípios provenham, com apoio da União, educação em
tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% dos alunos matriculados na educação básica. (BRASIL,2014). No ano de
2014, o município de Mesquita inaugurou a primeira escola polo de educação integral
em tempo integral, que hoje, oferece oito horas diárias de atividades educativas, a 275
alunos matriculados na unidade, do primeiro ao nono ano de escolaridade. Em 31 março
de 2015, foi aprovada e sancionada a Lei Municipal N° 881, que institui as diretrizes
para a educação integral em tempo integral no município de Mesquita. E hoje, ano de
2016, mais duas escolas municipais inauguram a proposta de educação integral em
tempo integral. Pensar em educação integral em tempo integral é pensar em novas
formas de tempo/espaço e também de novas organizações curriculares. Com dois anos
de funcionamento, um dos grandes desafios da escola, além da continuidade da
construção de uma concepção própria de educação integral em tempo integral, é a
integração curricular. A construção de uma nova organização curricular não se faz por
decreto; sem desconsiderar sua importância, se faz pelos profissionais que o praticam.
Pensar as possibilidades de implantação da educação integral e do currículo integrado
significa assumir que mudanças em educação exigem tempo, é um processo, não
acontecem simplesmente pela aplicação de novas legislações, mas implicam
comprometimento de todos os envolvidos.
Palavras-Chave: Educação integral – Tempo Integral – Organização Curricular
Introdução: O tema educação integral em tempo integral vem se intensificando no
cenário educacional brasileiro. Apesar de não ser um tema novo - as experiências das
Escolas – Parque/Escolas-Classe concebidas por Anísio Teixeira nos anos de
1940/1960, e os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) idealizados por Darcy
Ribeiro nos anos de 1980/1990 nos comprovam isso - a retomada das discussões sobre o
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que é educação integral e/ou tempo integral, além da ampliação do tema, vem se
constituindo, para alguns profissionais, como uma “inovação” na educação nacional.
O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) determina, na meta 06, que
estados e municípios provenham, com apoio da União, educação em tempo integral em,
no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos
matriculados na educação básica. (BRASIL, 2014). Essa lei, muito mais que a
obrigatoriedade de ampliação, traz em seu bojo novas formas de conceber a educação e
sua organização, em relação ao tempo/espaço e a formas de ensinar.
Anterior ao PNE, o Governo Federal lançou, em 2008, o Programa Mais
Educação (PME), um programa indutor, com a finalidade de “contribuir para a melhoria
da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças,
adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação
básica em tempo integral” (BRASIL, 2010)
O município de Mesquita, localizado na região da baixada fluminense, estado do
Rio de Janeiro, é um dos que aderiram ao PME em 2009. Com uma rede municipal de
ensino composta por 40 unidades escolares, destas, 24 possuem ensino fundamental.
Hoje, dessas 24 unidades, 21 tem o Programa Mais Educação como proposta de
extensão de carga horário em suas unidades escolares.
Em 2014, o município inaugurou uma proposta própria de educação integral e
(m) tempo integral, a Escola Municipal Cruzeiro do Sul. Em 31 de março de 2015, foi
aprovada e sancionada a Lei Municipal N° 881, que institui as diretrizes para a
educação integral em tempo integral no município de Mesquita e no ano de 2016, mais
duas escolas municipais inauguraram a proposta de educação integral em tempo
integral.
Problema: A inauguração da primeira escola de educação integral em tempo integral
trouxe consigo muitos desafios: uma nova concepção de educação (formação humana
completa, emancipatória), ampliação de tempo, professores com quarenta horas,
organização diferenciada dos espaços (na escola não há salas de aula mas, sim espaços
educativos) e currículo que objetiva a superação da fragmentação das disciplinas. Uma
coisa é a organização no papel, pensado, analisado, mas ainda não vivido.
Reconhecendo a educação integral em tempo integral como uma educação que
responde às várias necessidades formativas do sujeito; que o currículo é muito mais que
simples lista de disciplinas e de conteúdos, e que a simples publicação de portarias, leis
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e decretos não garantem um currículo integrado, pois, se não for praticado no dia a dia
vira letra morta, questionamos: Qual a concepção de educação integral presente na
proposta pedagógica da escola Pólo de educação integral em tempo integral? Qual a
proposta de currículo presente na Escola Pólo? Como acontece e se acontece a
integração curricular?
Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar a pesquisa, ainda em andamento, e as
análises preliminares da implementação e materialização da organização curricular na
primeira escola de educação integral em tempo integral de Mesquita, buscando conhecer
a concepção de educação integral que a fundamenta e dessa forma contribuir para novos
olhares sobre a prática docente, assim como fomentar o debate acerca das propostas de
novas organizações curriculares e educação integral em tempo integral em andamento.
Procedimentos metodológicos: O percurso teórico-metodológico traz em seu bojo uma
abordagem qualitativa, sob a configuração de pesquisa documental, análise bibliográfica
sobre as concepções de educação integral, abordadas por Moll (2012), Coelho (2009) e
Cavaliere (2002) e aprofundamento dos estudos sobre currículo, encontrados nas obras
de Silva (2009) e Lopes (2011). Concomitantemente, pretende-se visitar a Escola Pólo
de Educação Integral Cruzeiro do Sul, buscando descrever, por meio da análise de
documentos como o Projeto Pedagógico da escola, além de entrevistas com a
comunidade escolar (entre eles a equipe de gestão e professores), o percurso da
implementação e como acontece, na prática, a organização curricular dessa escola polo
de educação integral em tempo integral.
Discussão e resultados preliminares: No ano de 2014, o município de Mesquita
inaugurou a primeira escola pública de educação em tempo integral para 275 alunos.
Essa escola, que funcionava com dois turnos até 2013, passou a funcionar no ano
posterior em um turno único, com nove horas de duração (das 7h às 16h) e uma matriz
curricular composta por disciplinas e atividades, a saber: Ciências humanas (que
compreendia geografia e história); Linguagens (que compreende Língua portuguesa e
Língua estrangeira); Matemática, Ciências, Tecnologia, Artes, Educação física,
Tecnologia da comunicação e da informação, e Estudo dirigido. Aos professores, havia
a orientação que trabalhassem de forma que pudessem integrar os conteúdos. Em uma
escola em que tudo era novo, fazer essa integração exigia muito mais que a orientação.
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Todos os professores dessa escola trabalham em regime de 40 horas; com isso,
há um dia na semana de planeamento coletivo, onde todos os professores se reúnem pra
planejar e para centro de estudos. Além disso, a escola conta com um curso de extensão
da UNIRIO, na área de formação (parceria da Secretaria Municipal de Educação com a
UNIRIO), em que todos os professores e equipe técnica pedagógica da escola
participam. Os encontros são mensais, sempre às quintas feiras.
Em 2015, o horário da escola passou a ser de oito horas diárias (8h as 16h) e
para os professores ficou válido o horário de 2014, pois de 7h às 8h, ficou para
planejamento coletivo. Segundo a diretora da escola, o horário reduzido para os alunos
foi devido ao relato de responsáveis e professores sobre o cansaço dos mesmos. A
matriz curricular passou a ser composta por quatro áreas de conhecimento: Linguagens
e Códigos; Ciências Humanas; Matemática, Ciências da Natureza e Tecnologias e
Expressão Artística e Corporal. Cada área de conhecimento é composta por cinco
blocos. Por dia, cada turma tem 4 blocos, totalizando 20 blocos semanais.
Se no papel tudo é organizado, na prática as coisas mudam de figura. E construir
uma nova organização curricular é desconstruir uma “formação em caixinhas”. O
professor que hoje se abre ao novo formou-se em licenciaturas (são especialistas em
uma disciplina): matemática, letras, geografia, história, entre outras. Além disso,
segundo Tardif (2002, p.20), “(...) antes mesmo de ensinarem, os futuros professores
vivem nas salas de aulas e nas escolas – e, portanto, em seu futuro local de trabalho
(...)” e qual a escola em que a maioria de nós, professores, estudamos? A escola de dois
turnos, com horários organizados por disciplina, e sem falar da hierarquização das
mesmas. A própria definição sobre o que é currículo é diversa:
Embora simples, a pergunta “o que é currículo?” não tem encontrado resposta
fácil. Desde o início do século passado ou mesmo desde um século antes, os
estudos curriculares tem definido currículo de formas muito diversas e várias
dessas definições permeiam o que tem sido denominado currículo no
cotidiano das escolas. (...) (LOPES, 2011, p.19)

Construir uma nova proposta de organização curricular é levar em consideração
o sujeito que pratica esse currículo e os meios para essa prática. A permanência dos
professores em regime de 40 horas proporciona tempo precioso para a troca entre os
pares e a experimentação. O planejamento coletivo é fundamental.

O currículo

integrado nas escolas de educação integral em tempo integral do município Mesquita
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ainda está em fase de construção. Percebemos isso na fala dos profissionais da escola e
também nas duas deliberações do município acerca da matriz curricular.
Considerações: A construção de uma nova organização curricular não se faz por
decreto; sem desconsiderar sua importância, se faz pelos profissionais que o praticam,
profissionais esses que precisam se abrir pra o novo e não temer sair da sua zona de
conforto e desconstruir suas certezas, de práticas de ensino e aprendizagem muitas
vezes fragmentadas e engessadas. A escola na qual ocorre a pesquisa está em
construção, tanto na proposta de educação integral em tempo integral quanto no
currículo integrado. No entanto, em dois anos de funcionamento, já é perceptível o seu
avanço.
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CURRÍCULO: PRA QUÊ? PARA QUEM?

Larissa Almeida da Silva1
João Paulino da Silva Neto2

RESUMO

O presente artigo visa debater o currículo compreendendo o pra quê foi criado e para
quem está direcionado, esse realizado a partir de leituras no campo de currículo, com
autores referências na área, além disso, quais os aspectos, suas particularidades, e de
que forma se manifestam na prática pedagógica. Aborda-se, portanto, a sua interação do
currículo com o meio social, a reação diante do sujeito e objeto, e aplicabilidade no
cotidiano profissional, também a sua relação com o conhecimento e educação.
Apresenta-se elementos identificados a partir de pesquisa bibliográfica e documental.
Palavras-chave: Currículo; Educação; Formação profissional

ABSTRACT
This article aims to discuss the curriculum comprising the for what was created and who
is targeted, that realized from readings in the curriculum field with authors references in
the area, moreover, which respects its peculiarities, and howThey manifest themselves
in pedagogical practice. It covers therefore your resume interaction with the social
environment, the reaction to the subject and object, and applicability in daily work, also
its relation to knowledge and education. It presents elements identified from
bibliographic and documentary research.
Key-words: Curriculum; Education; Transdisciplinary
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O estudo de currículo no Brasil tem avançado a cada ano, com novas
descobertas e desafios para o campo profissional. Sendo assim, torna-se necessário um
aprofundamento na temática para compreendermos de que forma o currículo impacta na
reprodução das relações sociais.
E esse artigo tem como proposta desvelar: “CURRÍCULO: PRA QUÊ? PARA
QUEM? “, está direcionado esse currículo contemporâneo. Além de suscitar o debate no
campo, e propiciar novas pesquisas e leituras nessa área.

DESENVOLVIMENTO

1. Contextualização
Para iniciarmos a discussão sobre o currículo, é necessário analisarmos o
contexto histórico, social e econômico em que ele está inserido, além das influências
ideológicas e políticas que norteiam a formulação e implementação dos currículos no
Brasil. Se desenvolvermos um estudo nessa área, visando a compreensão dos elementos
curriculares, teremos um grande impasse: Quem queremos formar?

A quem está

direcionado esse currículo? Qual a concepção desse currículo? Seria um mero executor
ou um ser pensante? Quais os interesses alimentam esses currículos?
E como fazer para cooperar com uma mudança e quebra de paradigmas,
precisamos nos reportar ao autor:

“[...] a elaboração do currículo consiste numa seleção de
elementos da cultura, passiveis (e desejáveis) de serem
ensinados/aprendidos na educação escolar” “[...] como
construção social, o currículo resulta de processos
conflituosos e de decisões negociadas. “[...].” (Saviani,
2010, p.33,34)

Essa questão, pode ser pensada acerca da responsabilidade do currículo no
contexto voltado para a formação profissional, a sua contribuição permeia diversos
impactos sociais:
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“Nossas noções de educação, pedagogia e currículo estão
solidamente fincadas na Modernidade e nas ideias
modernas. A educação tal como a conhecemos hoje é a
instituição moderna por excelência. Seu objetivo consiste
em transmitir o conhecimento científico, em formar um ser
humano supostamente racional e autônomo e em moldar o
cidadão e a cidadã da moderna democracia
representativa.” (Silva, 2005, pág. 111-112)

A realidade social, econômica e cultural deve ser levada em consideração no
momento de se construir um currículo, através do conhecimento sobre as suas
particularidades, aspectos, perfil da população, crenças, valores culturais. Assim, os
anseios e repostas para aquele público serão exitosas.
Apple (1989, p. 26), expõe: “[...] e o currículo explícito e o currículo oculto no
seu interior – exercem na reprodução de uma ordem social estratificada que continua
sendo notavelmente iníqua em termos de classe, gênero e raça.” Vemos então, as “mãos
invisíveis” por trás da elaboração dos currículos, além da cenário antagônico no que o
mesmo é gerado.

2. CONCLUSÃO
Diante do debate que se apresentou, considera-se que o currículo, é uma base de
sustentação para a formação de profissionais, portanto merece atenção e apreço pelos
sujeitos envolvidos nesse processo, não podemos desconsiderar os estudos brasileiros
no campo do currículo, que tem se desenvolvido de forma considerável.

E a

contribuição dos saberes interdisciplinar e transdisciplinar que apresentam uma série de
benefícios para a composição curricular. Sendo assim, acredita-se que o presente artigo
visou contribuir com o tema e para o debate no campo do currículo com o foco voltado
para os conceitos e aplicabilidade dos saberes interdisciplinar e transdisciplinar.
REFERÊNCIAS
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Resumo: Este trabalho é um recorte da dissertação de Mestrado em Educação que
investigou a construção da profissionalidade docente do engenheiro professor, com o
objetivo de compreender como ocorre este processo. Baseado em conceitos de Pimenta e
Anastasiou, Gaeta e Masetto, entre outros, sobre a formação do professor do Ensino
Superior, a identidade e a profissionalidade docente, este trabalho de abordagem
qualitativa traz resultados sobre a pesquisa
que utilizou, como procedimento
metodológico, entrevistas semiestruturadas com três professores engenheiros de uma
Universidade Pública localizada no Estado do Rio de Janeiro, buscando estabelecer um
diálogo entre os relatos desses professores com a teoria. O trabalho também aborda
questões trazidas pela área da Educação em Engenharia sobre a formação de professores
engenheiros Os resultados da investigação mostraram que, na maioria dos casos, a
formação do engenheiro professor ainda ocorre por meio da experiência e que a formação
continuada deve ser valorizada nos processos formativos. Além disso, os resultados
apontaram a necessidade de as instituições de ensino superior oferecerem condições para
melhorias na formação dos novos engenheiros, possibilitando ao engenheiro professor que
ele possa construir a sua profissionalidade docente. Sem formação e sem acompanhamento
dos professores que ingressam no ensino superior, esse processo pode apresentar
problemas para a aprendizagem dos alunos. Considera que os engenheiros, que também
são docentes, precisam evoluir na profissão e preparar-se para melhorar a formação dos
futuros engenheiros.
Palavras-chave: profissionalidade docente, engenheiro professor, ensino superior.
1.Contextualização da Pesquisa
A obrigatoriedade da formação em nível de Pós-Graduação para a docência no
Ensino Superior, conforme expresso na LDB (BRASIL,1996), levou muitos programas de
pós-graduação a oferecer disciplinas voltadas para a docência, além de incluir alunos que
são bolsistas CAPES em programas de estágio de docência. Essas atividades configuram
uma formação inicial para a docência e colocam em discussão a importância da preparação

ISSN 2177-336X

9501

XVIII ENDIPE
2
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

do futuro professor para o exercício da docência no ensino superior, de forma a evitar que
aquele profissional, oriundo do curso de bacharelado, e que ingressa na docência, fique à
mercê da própria sorte, improvisando ações em sala de aula que seu bom senso lhe diz ser
necessárias (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, p. 106). No entanto, a construção da
profissionalidade docente envolve uma série de fatores e constitui-se como um processo
que ocorre durante toda a vida profissional do professor. Ao tratar desse aspecto, Sacristán
(1995, p. 65) afirma: “entendemos por profissionalidade a afirmação do que é específico na
acção docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e
valores que constituem a especificidade de ser professor”.
No dizer de Contreras (2012, p. 82), a profissionalidade se refere “às qualidades da
prática profissional dos professores em função do que requer o trabalho educativo”. O
mesmo autor observa que “falar de profissionalidade significa, nessa perspectiva, não só
descrever o desempenho do trabalho de ensinar, mas também expressar valores e
pretensões que se deseja alcançar e desenvolver nesta profissão” (CONTRERAS, 2012, p.
82).
De acordo com os estudos de Roldão (2005), podemos analisar a profissionalidade
mediante quatro caracterizadores, ou descritores: a) reconhecimento social da
especificidade da função associada a atividade; b) saber específico indispensável ao
desenvolvimento da atividade e sua natureza; c) poder de decisão sobre a ação
desenvolvida e consequente responsabilização social e pública pela mesma, ou seja, o
controle sobre a atividade e a autonomia do seu exercício; d) vínculo a um corpo coletivo
que partilha, regula e defende, quer o exercício da função e o acesso a ela, quer a definição
do saber necessário (ROLDÃO, 2005, p. 109).
O trabalho é um recorte da pesquisa realizada no Mestrado em Educação e centrase na formação de professores de engenharia para atuar no ensino superior. Busca
conhecer, também, o que motiva este professor a seguir a área acadêmica e como constrói
a sua profissionalidade docente.
2.Procedimentos metodológicos
Para a compreensão do objeto da pesquisa, foi feito um levantamento inicial das
publicações na Revista de Ensino de Engenharia e nas últimas seis edições do COBENGE
(Congresso Brasileiro de Engenharia), com objetivo de investigar como a área estava
tratando a questão da formação de professores de Engenharia. O estudo inicial feito no
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referido periódico e nos Anais do evento apontou um total de 54 trabalhos sobre essa
temática. Na análise realizada sobre esses artigos, publicados no período de 2010 a 2104,
foi possível perceber o interesse da área de Engenharia nas questões sobre a docência,
considerando o número de trabalhos apresentados no período selecionado para a pesquisa e
as questões trazidas nos trabalhos, entre elas: a) formação continuada (11 trabalhos); b)
perfil do engenheiro professor (02 trabalhos); c) formação e construção da docência (15
trabalhos); d) profissionalização e identidade docente (07 trabalhos); e) estágio docente na
Pós-Graduação (05 trabalhos); f) atuação do professor na reformulação do Ensino de
Engenharia (11 trabalhos); g) prática pedagógica (03 trabalhos). Com base nesses
resultados, a pesquisa passou a investigar a construção da profissionalidade docente do
engenheiro professor, com o objetivo de compreender como ocorre esse processo.
A coleta de dados empíricos teve como procedimento metodológico a realização de
entrevistas semiestruturadas, com base nos estudos de Szymanski (2011). Para tal, foram
selecionados foram três professores doutores em Engenharia de uma Universidade pública
do Rio de Janeiro, cada um de uma especialidade diferente e que atuam na docência há, no
mínimo, 10 anos.
Os dados oriundos das entrevistas mostraram que, por serem bacharéis, não tiveram
formação específica para a docência. Assim, construíram a profissionalidade docente
durante o exercício da profissão, conforme expressou o professor A:
Eu fui melhorando como professor muito na tentativa e erro, na
experiência. É muito na experiência, e na vontade, eu acho que é muito
tentativa e erro mesmo, você vai melhorando com as aulas, outra aula
talvez você não dê tão boa, aí você melhora na próxima, vai melhorando
a abordagem, é assim mesmo. Foi assim comigo.

Sobre a formação continuada, os sujeitos afirmaram não terem tido nenhuma
formação nesse sentido, porém a Professora B, ao comentar sobre a questão da orientação
de alunos de Mestrado e Doutorado, referiu-se à importância do estágio de docência para
os alunos bolsistas CAPES:
Eu acho bom isso o estágio da docência, até os meus alunos, eles de vez
em quando dão uma aula para mim na graduação, eu ajudo eles a
prepararem a aula, um assunto específico pra esse aluno né? Não são
muitos não, mas uma vez ou outra, alguns alunos dão aula. Eu acho isso
bom, porque você ensina o aluno né? E aí ele tem o contato pela
primeira vez com uma turma.

De acordo com o sujeito de pesquisa, o estágio é apenas uma iniciação à docência,
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quando o aluno de pós-graduação entra em contato com as questões da sala de aula e
participa das atividades do docente supervisor de estágio. Sob esse aspecto, essa
experiência pode contribuir para a compreensão do que é ser professor e como relacionarse com os alunos, conforme expressou o professor A:
[...] o relacionamento com os alunos ocorre pelo diálogo. É o
enriquecimento de uma pessoa experiente lidando com uma pessoa
pouco experiente. Esse enriquecimento vai para os dois lados, a pessoa
experiente pode tentar transmitir experiência para a pessoa mais nova, e
a pessoa mais nova pode ‘bagunçar’ algumas coisas consolidadas na
pessoa experiente, se a pessoa mais experiente for aberta a receber e a
refletir sobre os seus paradigmas.

.
A formação do professor é um tema que vem sendo debatido cada vez mais na área
da Educação em Engenharia, onde se observa um movimento, pequeno mas significativo,
por parte do próprio engenheiro professor, de buscar uma formação na área da Educação
ou em outra área das humanidades. Nesse sentido, Costa (2010) apresenta que
Devemos ter um cuidado especial com a formação dos professores dos
cursos de Engenharia. Felizmente, cresce o número de Engenheiros que
optam por realizar seus estudos de pós-graduação em programas
direcionados à Educação ou mesmo a áreas humanas. Sendo a formação,
nesta área, relativamente incipiente nos cursos de Engenharia, os estudos
de pós-graduação podem complementar a formação destes engenheirosprofessores.

Em seu trabalho sobre essa temática, Pereira et al. (2014) mostraram que “os
professores que tiveram capacitação para atuar na docência, ressaltaram a importância
dessa etapa na sua formação, evidenciando a necessidade do conhecimento humanístico no
processo de ensino e aprendizagem”. Gaeta e Masetto (2013, p. 56), por sua vez, afirmam
que
O professor vai ensinar, mas poderá (sim! por que não?) aprender com
seus alunos. Temos que ter humildade para perceber que não somos mais
os especialistas detentores do conhecimento, mas pessoas que poderão
aprender em situações de questionamento e reflexão em conjunto com o
grupo que participa.

Portanto, como podemos observar, são muitos os desafios e dificuldades com as
quais os professores bacharéis engenheiros se deparam durante sua carreira docente. O
mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica e a profissão docente deve acompanhar esse
dinamismo da sociedade. Isso representa aos professores um desafio que só é superado
com um processo formativo ao longo da carreira docente, tendo a consciência de que não
seremos nunca um profissional acabado, acabado no sentido de pronto, finalizado, sendo
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assim, estaremos sempre em um processo de formação e construção da nossa identidade e
profissionalidade docente.
Considerações finais
Os resultados da pesquisa mostraram que, no caso do engenheiro professor, o
processo de construção da profissionalidade docente, na maioria das vezes, ocorre durante
a prática docente, entre acertos e erros, e que falta uma formação voltada para aspectos
específicos da docência, o que possibilitaria aos engenheiros professores obter mais
conhecimentos sobre o ser professor. A pesquisa revelou que novas demandas e novos
desafios estão postos continuamente aos engenheiros professores, que exigem novas
soluções e, se existe uma demanda por novos engenheiros professores, é preciso melhorar
a formação desses docentes e daqueles que já estão atuando no ensino superior.
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Programa de Pós-graduação – Faculdade de Educação – UFG
Mestranda em Educação Brasileira
Resumo: Há dez anos a Rede Municipal de Educação de Goiânia – RME, passou a
ampliar a jornada escolar dos educandos na forma das escolas municipais de tempo
integral - EMTI. O estudo que se apresenta a seguir é parte de um processo investigativo
acerca do trabalho docente em escolas de tempo integral, que está sendo desenvolvido
no curso de Mestrado em Educação Brasileira. Para que esse objeto fosse conhecido em
sua essência, compreendido em sua unidade diversa (MARX, 2011), fez-se necessário
um movimento de desvelar os significados e sentidos da docência que foram
constituindo-se no desenvolvimento histórico das EMTI na RME de Goiânia. O esforço
de capturar a historicidade desse objeto exigiu analisar os documentos oficiais que
orientaram as diferentes organizações, identificando nestes os processos materiais e
dialéticos que constituíram as várias formas e condições de trabalho. Nesse sentido,
uma vez que os sentidos se constituem apanhando da realidade os significados da
produção coletiva dessa história, determinações importantes acerca do objeto de estudo
revelar-se-iam nos documentos. Portanto, a seguir, apresenta-se as sínteses parciais
referentes a análise documental que revelou o desenvolvimento histórico das EMTI
engendradas por concepções de educação integral que principia em uma perspectiva
pragmática e caminha na direção de uma educação integral crítica (Libâneo, 2014).
Nesses estudos encontrou-se a chave para compreensão da significação e subjetivação
da docência determinados pela intenção da gestão da Secretaria Municipal de Educação
e Esporte - SME. As análises subsidiaram-se principalmente em Cavaliere (2014),
Coelho (2014), Libâneo (2014), Marx (2002), Neves (2014), Oliveira (2004), Saviani
(2013).
Palavras-chave: educação integral, escola de tempo integral, formas históricas.
As conformações históricas da EMTI
O desenvolvimento histórico da organização das EMTI na SME de Goiânia
revela três principais movimentos institucionais de conformação. O primeiro
compreende o período de 2005 a 2008, atribuindo à escola o caráter redentor,
responsável pela resolução de complexos e profundos problemas da sociedade, caberia
às EMTI
[...] possibilitar aos estudantes, oriundos de famílias de baixa renda, ambiente
adequado e assistência necessária para a realização de suas tarefas; incentivar
a participação responsável da comunidade, buscando através de seu
engajamento no processo educacional, diminuir as desigualdades sociais e,
consequentemente, reduzir os altos índices de violência; promover ampliação
e humanização do espaço da sala de aula; adaptar a realidade econômica da
comunidade à diversificação de culturas, visando a transformação qualitativa
das estruturas produtivas já existentes. (SME, 2006, p.2)
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Nessa perspectiva, a proposta nesse período reflete um projeto mais amplo,
mundialmente delineado, de expansão da sociabilidade capitalista, disseminado por
Organismos Internacionais Multilaterais; que almeja a contenção e o disciplinamento da
pobreza, a harmonização dos conflitos sociais e a submissão das demandas humanas às
exigências do capital (Libâneo, 2014). Portanto “manter os educandos com atividades
no horário em que os pais estão buscando o sustento da família no mundo do trabalho”
(SME, op. cit.,p.2) tornou-se importante função das EMTI.
Foram ampliadas as funções da escola de forma a “vincular as atividades
pedagógicas às rotinas de alimentação, higiene, recreação e estudos complementares”
(idem, p. 2). O projeto inicial era previsto uma equipe multiprofissional (psicólogos,
assistente social, nutricionistas, psicopedagogos) para atendar as crianças em suas
necessidades básicas, tendo sua função pedagógica secundarizada.
A formação preconizava a “elevação da capacidade de intervenção [...] para a
construção de uma sociedade justa e igualitária”, contraditoriamente intentava-se
ampliar o aproveitamento escolar “para redução dos índices de evasão, de repetência e
de distorção idade/ciclo” (idem, p. 1-2). Nesse sentido, os processos se deslocam para o
resultado, evidenciando a preocupação com critérios de eficiência e produtividade,
desvelando o caráter neotecnicista (Saviani, 2013) do projeto proposto. A perspectiva de
correção de fluxo reduz o desenvolvimento a índices que sequer preocupam-se com um
“estreitamento curricular” (Freitas, 2011, p. 13), quisá com um currículo que elevasse a
capacidade do pensamento de forma crítica e autônoma.
O segundo movimento, que compreende o período de 2009 a 2014, destaca a
EMTI como “meio de atender crianças e adolescentes com uma proposta pedagógica de
currículo diferenciado, que contribua para a formação integral do aluno” (SME/DEPE,
2009, p.7) e represente “uma ampliação de oportunidades e situações que promovam
aprendizagens significativas e emancipadoras”. No entanto, comparece novamente a
preocupação com “soluções de melhoria do desempenho nas aprendizagens e no
desenvolvimento escolar de todos os alunos” ( idem, p. 15 e 8).
Houve uma remodelagem no currículo, intentava-se superar a fragmentação
curricular entre atividades do currículo e as oficinas, passando-se a intercala-los em
turno único. No entanto, residiu nessa reorientação uma contradição fundante, a
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integração curricular foi tratada descolada do docente, pois o mesmo não permaneceria
em tempo integral nas EMTI.
Outra contradição encontrada foi entre educação para emancipação almejada e o
caráter neoprodutivista de educação integral (Saviani, op. Cit.), especialmente em sua
variação neoconstrutivista na qual há o “alargamento do horizonte da educação que
coloca para escola exigências mais amplas” (idem, p. 433). Afirmava-se que o “ato
educativo apresenta-se como ação formadora de caráter flexível, não prescritivo e não
ritualizado”, desta maneira, “a função social e cultural da escola é construída com base
na interlocução e diálogo permanentes entre os diferentes sujeitos da ação educativa”,
onde o “tempo extra, geralmente preenchido com conteúdos diversificados”, seria capaz
de promover o acesso “a educação de qualidade que se configura como indispensável
para a inserção e participação na vida social” (SME/DEPE, 2009, p. 6-7).
Cabe ressaltar outra contradição desse projeto, o voluntariado e do
comunitarismo, onde a escola seria “espaço coletivo de parcerias envolvendo [...] ações
da Secretaria Municipal de Educação, outras Secretarias [...]além das universidades
públicas e privadas” por fim promoveria “a integração efetiva dos alunos, das famílias,
ONGs, assim como outros segmentos da sociedade organizada” (idem, p.8). Dessa
forma, viabilizar-se-ia o projeto de harmonização social barato e eficiente (Oliveira,
2004; Neves, 2013).
No terceiro momento, a partir de 2015 a 2016, anuncia-se uma formação
multidimensional que previa “atividades integradas, fundadas no projeto político
pedagógico [...] para alcançar uma educação por e para o ser humano na construção de
sua essência” (COELHO apud SME, 2016, p. 5); a educação deveria ser “mais efetiva
do ponto de vista cultural e científico” com “formação do espírito crítico e oportunidade
de vivências democráticas”, de maneira que “os saberes escolares se apresentam
enquanto ferramentas de emancipação coletiva e individual” (SME, 2016, p.5).
Ao demarcar os fundamentos teóricos-metodológicos, os documentos delimitam
a teoria histórico-cultural como orientadora das ações pedagógicas. Dessa forma
evidencia-se “uma formação na qual os conhecimentos sejam apreendidos em sua
complexidade e integralidade”, e, ainda “o educando encontre possibilidades de
desenvolver-se integralmente em todas as dimensões, concomitantemente, cognitiva,
social, estética, física, emocional, entre outras” (idem, p. 6-7).
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O currículo passa a se materializar nas disciplinas escolares em Atividades
Específicasi, estas surgem da necessidade de conhecer um objeto em sua essência. O
objeto de estudo surge ao observar-se as “necessidades formativas e as problemáticas
existentes nas relações cotidianas na instituição, no bairro, na cidade, no país e no
mundo” (idem, p.11). Todos os professores se tornaram responsáveis pelas disciplinas
escolares e pela escolha, planejamento e desenvolvimento das Atividades Específicas.
Essa estruturação é viabilizada devido a permanência dos mesmos em período integral,
em uma única instituição, com tempo de planejamento coletivo diário, sem a presença
do educando; e planejamentos individuais semanais em horário de aula (SME, 2014).
A perspectiva de autonomia dos docentes na escolha, planejamento e
desenvolvimento das Atividades Específicas, em tese, poderá ser elemento de confronto
da proletarização técnica, pois permite um trabalho ontologicamente significativo,
viabilizando processos de autoria, de escolhas e ações crivadas com intencionalidade
criadora, humanizando a natureza e transformando a si e ao outro (Marx, 2002).
O desenvolvimento histórico dos projetos oficiais para as EMTI
Pode-se constatar que o desenvolvimento dos projetos oficiais das EMTI em
Goiânia no primeiro e segundo movimento alinharam-se a orientação neoliberal de
educação, que visavam contribuir para o fortalecimento do capital e das relações
necessárias para educar para o consenso e a desresponsabilização do estado.
Utilizando a categorização apresentada por Cavaliere (2014), verifica-se que no
período de 2005-2008, prevaleceu uma Concepção Autoritária, compreendida como
uma maneira eficiente de isolar a criança e o jovem dos problemas sociais vivenciados
em suas comunidades, onde a formação se daria direcionada ao mercado de trabalho. Já
entre 2009-2014, percebe-se a predominância da Concepção Assistencialista, pois
voltava-se para as classes populares, com atendimento no qual o conhecimento, a
aprendizagem e a cultura são periféricos.
Por fim, o período de 2015 e 2016 apontaria para função da ampliação do tempo
na Concepção Democrática, ou seja, pautada na educação mais efetiva do ponto de vista
cultural e científico e os saberes escolares são considerados ferramentas de emancipação
social/coletiva e individual. No entanto, ainda é um projeto recém-nascido, que implica
muito além de documentos e orientações oficiais para se efetivar.
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A denominação de Atividades Específicas representa um conceito de formação que pretende estudar as
especificidades dos conhecimentos de forma a entende-lo em sua origem, revelando as inter-relações, que
determinam o objeto e que não podem ser verificados na empiria. Tem como possibilitar análises e
sínteses acerca de determinado conhecimento de forma a compreendê-lo e interpretá-lo teórica e
criticamente, ampliando e aprofundando o entendimento acerca do objeto de estudo, seja este um tema,
um assunto ou um conteúdo. Ou seja, na perspectiva do materialismo histórico dialético, trata-se de
refletir sobre as características e propriedades do objeto de estudo. (SME, 2016, p. 10-11)
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“DIÁRIO DE REPÓRTER”: REFLETINDO SOBRE UMA PRÁTICA
PEDAGÓGICA COM ENFOQUE NA PERCEPÇÃO NOTICIOSA
Gibran Luis Lachowski, Unemat (campus Alto Araguaia)
Problema de pesquisa e descrição da proposta pedagógica
Este artigo faz uma reflexão científica sobre uma prática pedagógica chamada
“Diário de Repórter”, efetuada no curso de Jornalismo da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat)/campus Alto Araguaia em 2015, na disciplina “Redação,
Reportagem e Entrevista I” (RRE I), do 3º semestre (de oito). O exercício focou no
estímulo à percepção jornalística, sobretudo em razão do difundido pensamento entre os
estudantes de que cidades pequenas têm reduzida quantia de notícias. A maioria mora
em Alto Araguaia (17,5 mil habitantes) e municípios vizinhos, como Alto Garças/MT
(11,2 mil), Alto Taquari/MT (9,6 mil) e Santa Rita do Araguaia/GO (7,9 mil)i.
Tal distorção potencializa preconceitos culturais e modelos estandardizados,
desmerece atores sociais locais e inibe novas formas de fazer jornalismo. Negligenciá-la
reforça uma visão midiática, segundo Lima e Capparelli (2004), sintetizada pela notícia
como mera mercadoria, concentração de propriedade e desregulamentação do setor. E
significa assimilar acriticamente tendências que se assenhoram de meios jornalísticos e
resumem o processo multimidiático à internet, aponta Moretzsohn (2013).
O “Diário de Repórter” foi a prática pedagógica desenhada para auxiliar na
superação da “cegueira perceptiva”, propícia à disciplina RRE Iii. O exercício valeu-se
de: apuração, redação e postagem em plataformas digitais (Moodle – ofertada pela
universidade – e grupo secreto no Facebook – para dinamizar veiculação e evitar
exposição excessiva); avaliação sobre o exercício (roda de conversa em 2015/1 e
seminário em 2015/2). Definiu-se como registro assunto potencialmente noticioso – de
interesse público, veraz, atual, inédito, comprovável, diz Erbolato (2004) –, expresso
pela prova de uma ocorrência (foto, vídeo, áudio) seguida de texto conectando-a ao
fazer jornalístico. O material poderia ser pauta jornalística, que contextualiza o fato e
indica fontes de informação ao repórter. Os registros seriam comentados pelo professor.
Assim estruturou-se uma prática pedagógica reflexiva e crítica que, segundo
Veiga (2008), orienta-se por metas e conteúdos associados ao contexto da prática social
e supõe a relação teoria-prática. A atividade se deu sob uma perspectiva pedagógica
crítico-humanística, que compreende o ato de educar vinculado à realidade, com
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posições transparentes e dirigida por princípios democráticos, pois, diz Freire (1996, p.
102-103), “não posso ser professor a favor simplesmente do Homem ou da
Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da
prática educativa”. O exercício foi organizado a partir da concepção de notícia como
bem social, de jornalismo enquanto profissão fundada em preceitos éticos e normas
técnicas, que produz narrativa pautada pelo interesse público. (LAGE, 2005).
Procedimentos metodológicos e objetivos da reflexão acerca da prática pedagógica
A pesquisa concentrou-se nos registros feitos pelos estudantes (descrição de
dados) e em suas avaliações sobre o ”Diário de repórter” (análise de dados). Para a
descrição recorreu-se à Análise de Conteúdo, que, dizem Bauer e Gaskell (2002), busca
parâmetros para um exame concernente ao repertório e ao referencial teórico do
pesquisador e, expõe Bardin (1977, p. 13), objetiva “[...] observar a posteriori os
aperfeiçoamentos materiais e as aplicações abusivas”. Os registros foram divididos em
Área, Assunto, Local, Captação e Estrutura Textual.
Na interpretação dos dados usou-se a Análise Qualitativa com enfoque na
Conversação acerca do diálogo em roda feito em 2015/1 para ouvir os acadêmicos sobre
o “Diário de Repórter”, intentando captar se houve mudanças quanto à percepção
jornalística após o exercício. Marcuschi (2000) expõe que esse tipo de análise almeja
compreender falas e explicar seus sentidos, conforme contexto em que foram ditas.
Também se usou a Análise Qualitativa para textos dos slides do seminário de 2015/2.
Descrição dos dados referentes ao “Diário de Repórter”
A prática pedagógica envolveu 21 estudantes, que produziram 149 registros
(média de sete por cada um), sendo 80 em 2015/1, feitos por 12 alunos entre maio e
junho, e 69 em 2015/2, por nove acadêmicos em agosto e setembro. Principais assuntos
e alguns exemplos: Trânsito (má conservação de ruas e acidentes), Cotidiano (abandono
de obras públicas e lixo em vias urbanas), Meio Ambiente (esgoto a céu aberto e
assoreamento de rio), Educação (eventos acadêmicos e cursos de extensão), Saúde
(situações que representam risco de contrair doenças), Cultura (patrimônio histórico e
perfis de moradores), Economia (fechamento de empresa e alternativa à crise) e
Esporte/Lazer (participação de moradores em competições locais).
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Os registros referiram-se a ruas, calçadas e rodovias, unidades e obras públicas,
instituições filantrópicas, estruturas esportivas, locais de lazer, terrenos baldios, pontos
comerciais, praças, rios e lagos, rodoviárias, corredores, salas de aula. A maioria dos
deslocamentos foi feita a pé e a captação dos registros correspondeu, sobretudo, a fotos.
Em relação à Estrutura Textual, foco no tom dos relatos, com destaque para denúncias,
acrescidas de cobranças ao poder público. Em menor quantia, chamados à
conscientização social e humanização na abordagem.
Análise dos dados referentes ao “Diário de Repórter”
Alguns estudantes sentiram mudanças significativas durante o exercício,
registradas em suas estruturas perceptivas e no roteiro de deslocamento físico, como
ocorreu com E7iii: “Eu não curto muito sair, ficar investigando, ficar olhando,
pesquisando as coisas. [...] Mas depois que eu comecei, eu percebi que era importante
[...] Então, quando você toma um caminho diferente, você vê coisas diferentes, você
fica impressionado”. A prática pedagógica estimulou alunos a buscarem locais diversos
dos de costume, tirando-os da passividade, como E10: “Sabe quando você fica andando
só naquela rua e não tem nada? [...] Eu pegava a bicicleta e ia procurando na cidade [...]
quando não achava no meu bairro, eu ia lá pro centro”.
O estímulo a essa conduta conecta-se a uma ampla noção de aula universitária,
que coloca o acadêmico em situações reais, perto de seu universo de atuação, assinala
Masetto (2001, p. 1), para quem “Onde quer que possa haver uma aprendizagem
significativa buscando atingir intencionalmente objetivos definidos aí encontramos uma
‘aula universitária’”. Isso tem relação com o perfil do jornalista proativo, traçado por
Kotscho (1986). Mostra que o exercício reforça a apuração in locu e evidencia tensão
com a investida digital, como notou E14 (“Materializou o antagonismo ‘jornalismo em
pé’ x ‘jornalismo sentado’”), sendo o último o trabalho feito na sala de redação.
A incursão pelos locais registrados modificou a forma dos alunos verem a
realidade, aponta E9: “[...] as coisas que passam perto e passam despercebidas, que são
coisas simples, mas que se você observar melhor, elas chamam mais a atenção”. Quanto
ao ensino-aprendizagem, destaca-se que o apego à realidade concreta auxilia na
passagem da curiosidade ingênua à epistemológica, pois, diz Freire (2005, p. 26),
“ensinar não se esgota no ‘tratamento’ do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito,
mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível”.
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Nesse sentido, o exercício contribuiu para assimilar conceitos basilares, como
noticiabilidade, que, segundo Erbolato (2004), corresponde aos fatores atuantes na
produção noticiosa, como a relação com as fontes e a qualidade do material jornalístico.
No caso de E6, o aprendizado foi relativo à percepção de anormalidade – “Não fugir do
normal no sentido de ser extraordinário, assim, anormal, mas de me chamar a atenção”
–, quanto ao diferencial da informação noticiosa em relação à corriqueira e no que tange
ao atributo destacável da notícia, como proeminência, raridade, impacto e repercussão.
Consequências do aprendizado foram incorporadas à conduta acadêmica:
“Agora, a todo momento que a gente vê alguma coisa, sempre tem algo pra ser
aproveitado” (E8); “Depois que terminou eu vi mais três coisas, e pensei, ‘Poderia ter
visto isso antes’” (E3). Em contrapartida, alguns estudantes apontaram dificuldades em
relação à percepção noticiosa (“Eu não tinha visão de notícia, se podia virar noticia ou
não. Queria fazer meus registros, com meu olhar, minha visão, do que eu tinha” – E5) e
à hierarquização de dados (“Às vezes eu via o registro e pensava ‘Isso vai ser fácil’, mas
na hora de escrever não sabia [...] quais informações eram importantes colocar” – E2).
Ao evidenciar pontos positivos e dificuldades, os estudantes deram elementos ao
professor para que o mesmo refletisse sobre o direcionamento da disciplina, posto que,
de acordo com Fernandes (1998, p. 98), a prática pedagógica está “articulada à
educação como prática social e ao conhecimento como produção histórica, datada e
situada, numa relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma”.
Considerações acerca da pesquisa
Considera-se, a partir da pesquisa realizada, que o “Diário de Repórter” atendeu
seu objetivo maior, de “afiar o olhar” do estudante de Jornalismo em fase inicial, pelo
apego à dimensão local, pela apropriação de conceitos e técnicas e passagem da
curiosidade ingênua à complexa, desmistificando a ideia de que há carência de assuntos
noticiáveis em cidades pequenas. Contribui-se por resgatar a importância do trabalho de
campo, agregando conhecimento de causa ao material apurado. Equilibra-se, ainda, a
discussão sobre o jornalismo na era da convergência digital, com apropriação de novas
tecnologias, cumprimento de princípios e garantia de caráter humanístico.
Depreendem-se algumas limitações da atividade, como a dificuldade de parcela
dos alunos em definir os enfoques dos registros, mesmo após comentários docentes.
Apesar da ocorrência diminuta, é necessário repensar o retorno pedagógico em razão de
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sua importância na compreensão jornalística. Uma estratégia seria estender a situação
para a sala de aula, mesclando exposição conceitual e execução de exercícios.
Considera-se, por fim, garantir estabilidade metodológica quanto à avaliação da
participação dos estudantes no “Diário de Repórter”, pois esta etapa envolveu uma roda
de conversa e um seminário, gerando diferenças nos resultados. Por detalhar
experiências e ponderações, a conversação deve ser repetida nas próximas edições.
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DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR: UMA EXPERIÊNCIA NA GRADUAÇÃO
EM RELAÇÕES PÚBLICAS
Ana Cristina da Costa Piletti Grohs
ECA/USP, Bolsista Convênio FAPESP/CAPES1

Com aproximadamente 30 anos de distância entre os estudos de Bordenave e
Pereira (1983) e Almeida e Pimenta (2011), a existência de uma nova cultura que
valorize o trabalho docente na graduação ainda é algo pouco comum nos cursos
universitários brasileiros. Planejar os cursos de forma sistêmica e integrada, conhecer o
universo cultural e de conhecimentos dos estudantes, desenvolver habilidades e atitudes
de pesquisa e incentivar a participação ativa são medidas necessárias identificadas pelos
mencionados autores.
Knowles (1970) destaca que os adultos respondem menos prontamente a fatores
externos para a aprendizagem (como as notas) do que a fatores internos (como a autorealização). Para Brophy (1987) os estudantes são mais propensos a querer aprender
quando eles apreciam o valor das atividades e quando eles acreditam que terão sucesso
se aplicarem os esforços necessários.
A motivação também aparece como o primeiro componente que descreve o
processo de aprendizagem segundo Lebrun (2002). De acordo com o autor, as
estratégias educacionais ativas, ou seja, aquelas que tendem a tornar o estudante o
protagonista da sua aprendizagem são mais propícias para evidenciar alguns ou todos os
componentes descritos no Quadro 1 [motivar (-se), informar (-se) , ativar (-se), interagir,
produzir]. Nesta perspectiva, a aprendizagem é um processo ativo de construção de
conhecimentos a partir das relações que o sujeito estabelece com as informações, as
pessoas e as situações que o cerca. O ensino consiste na mediação e disponibilização de
ocasiões para que o sujeito possa aprender. Assim, o ensino-aprendizagem é um
processo interativo e contextual que deve considerar as características individuais dos
estudantes.
Para Biggs (1999), da motivação e características pessoais dos estudantes
emergem as abordagens ou a forma como estes lidam com os estudos. A partir de
estudos realizados na Suécia por Marton e Säljö (1976), o autor apresentou duas
principais abordagens em relação à maneira como os estudantes lidam com a
aprendizagem:
Abordagem superficial (estudantes não acadêmicos): acontece quando o
estudante busca estudar para conseguir passar na prova ou concluir suas tarefas e não
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atribui significado àquilo que é ensinado. A principal estratégia é a memorização dos
conteúdos. Por parte dos professores, este tipo de aprendizagem é reforçado quando
focam no conteúdo e não estimulam a reflexão.
Abordagem profunda (estudantes acadêmicos): pode ser percebida quando o
estudante é curioso e demonstra uma necessidade de encontrar significado para o
conteúdo aprendido e verificar como este pode ser aplicado. Os estudantes questionam
e buscam respostas para suas indagações. Relacionam novos conhecimentos com outras
ideias. O professor busca provocar respostas, questionando e apresentando problemas.
Enquanto o estudante acadêmico apresenta alto nível de engajamento nas
atividades de forma espontânea, a maior proporção dos estudantes, segundo o autor,
ainda é de estudantes não acadêmicos. Para que possam alcançar os mesmos níveis de
compreensão que seus colegas mais comprometidos, eles precisam de mais ajuda dos
professores. De acordo com Biggs (1999), o ensino baseado em estratégias ativas reduz
significativamente a diferença no nível de envolvimento e na atividade cognitiva dos
dois tipos de estudantes (acadêmicos e não acadêmicos).
O referencial teórico relacionado aos componentes do processo de
aprendizagem (LEBRUN, 2002) e a forma como os estudantes lidam com a
aprendizagem (BIGGS, 1999) tem contribuído nas atividades de estágio docente da
autora no curso de graduação de Relações Públicas em uma Universidade Pública do
Estado de São Paulo.
Nos cursos universitários de Relações Públicas, entre as décadas de 80 e 90,
Andrade (1986) e Braga (1992) já demonstravam preocupações em relação à
capacitação do corpo docente e a desarticulação entre a formação teórica e técnica nos
cursos. Um estudo nacional coordenado por Ferrari et al (2014, 2015) mostrou que a
aula expositiva ainda é a estratégia mais utilizada pelos docentes dos cursos de
Relações Públicas no Brasil e que a falta de interesse dos estudantes é um dos
principais problemas enfrentados na sala de aula.
Com o objetivo de entender os efeitos do uso de estratégias ativas no processo
ensino-aprendizagem, Ferrari e Grohs (2015) têm analisado um trabalho teórico-prático
realizado na disciplina “História e Teorias das Relações Públicas”. Utilizam para tal
análise as etapas do processo de aprendizagem descritas por Lebrun (2002). O Quadro 2
relaciona as fases e atividades desenvolvidas no trabalho teórico-prático com as etapas
do processo de aprendizagem de Lebrun (2002).
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Ferrari e Grohs (2015) verificaram ainda as seguintes possibilidades para os
próximos trabalhos: flexibilizar o roteiro a partir de sugestões dos estudantes; utilizar o
histórico das produções de trabalhos anteriores como motivação para novas turmas;
inserir o uso de novas tecnologias nas etapas do trabalho, realizar avaliação pelos pares
e autoavaliação e ampliar empoderamento dos estudantes na análise dos resultados e
produção de relatório final das turmas.
Alguns depoimentos de estudantes que participaram da atividade mostraram a
importância desta para a motivação na realização e continuidade do curso: “É o tipo de
prática que estimula a gente a questionar e a estudar mais (...). Acho que desperta a
curiosidade e também te dá prazer de estudar (...)” (Estudante A, 2013). A estudante B,
da turma do 1º semestre de 2014 afirmou: “É uma oportunidade enorme de conhecer
pessoas que estudam e atuam na área (...), (...) essa participação é algo que eu valorizo
até hoje, pois eu tenho a visão de que a troca de conhecimento é algo muito, mas muito
importante não só pra mim como estudante, mas para mim como futura profissional de
RP” (Estudante B, 2014). Para a estudante C: “(...) foi o primeiro Congresso, o
primeiro evento acadêmico (...) foi importante a gente apresentar para professores (...)
e pessoas de outros lugares (...). Eu gostei muito da parte prática de ir na empresa.
Acho que foi uma forma legal da gente começar o curso. Para ver como é na realidade
(...)” (Estudante C, 2014).
Em entrevistas com outras três estudantes do curso de Relações Públicas dessa
mesma Universidade, a autora procurou identificar os motivos pelos quais elas estudam
e a forma como lidam com a aprendizagem. Duas das três estudantes revelaram que
procuram responder às provas de acordo com o conteúdo, acreditando ser isto o que o
professor deseja. Apenas uma delas afirmou expor seu posicionamento. Também
ressaltaram que costumam ter este tipo de postura reflexiva com mais frequência em
trabalhos e discussões em sala do que em provas. A falta de critérios claros de avaliação
e de feedback pelos docentes foram os principais pontos frágeis apontados pelas
estudantes. “Eu acho que os critérios muitas vezes não são claros. (...). É pouca a
questão do feedback que a gente sempre fala tanto em comunicação e a gente não tem
feedback” (Estudante D, 2015) afirmou uma delas.
As características de um “bom professor” apontadas pelas entrevistadas foram:
dominar o conteúdo; saber trabalhar o conteúdo de maneira didática; saber se relacionar
com os estudantes; entender as necessidades dos estudantes; ser exigente e ter métodos
claros de avaliação.
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Assim, estes resultados fazem parte de uma reflexão a partir de experiências em
sala de aula e dos estudos da autora no âmbito da pesquisa de doutorado em andamento
sobre o processo-ensino das Relações Públicas no Brasil.
Analisar as etapas do trabalho teórico-prático a partir dos componentes de
aprendizagem de Lebrun (2002) tem contribuído para tornar o planejamento e avaliação
da atividade mais efetivos, assim como incorporar melhorias para o trabalho das turmas
seguintes. Foi marcante o envolvimento dos estudantes na atividade ocasionado pelo
desafio de conhecer um departamento de comunicação e apresentar os resultados do
trabalho da turma em um evento acadêmico. As principais dificuldades aconteceram na
fase “ativar (-se)” (analisar as informações) e “produzir” (criar o trabalho final
coletivo), talvez por envolver operações mais complexas do pensamento. Aqui a
mediação do docente deve ser mais pontual e intensa.
Sobre a forma como os estudantes lidam com a aprendizagem, confirmou-se que
as estratégias educacionais ativas podem ampliar o nível de engajamento dos estudantes
(BIGGS, 1999), sendo necessário o conhecimento técnico e didático do docente, assim
como o bom relacionamento com estudantes e comprometimento com o processo
ensino-aprendizagem, neste caso, especialmente no processo de avaliação e feedback.
Enfim, uma das principais aprendizagem para a pesquisadora tem sido encarar
o próprio exercício da docência como uma atividade de reflexão, pesquisa e
transformação contínua em busca da melhoria do processo educativo.
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Quadros
Quadro 1: Componentes do processo de aprendizagem
Motivar (-se)
Depende do contexto geral e do meio didático
Informar (-se)
Depende das informações e de diferentes apoios
Ativar (-se)
Depende de competências de nível superior
(análise, síntese, avaliação, crítica)

Fornecer meios para que o estudante possa atribuir
valor a tarefa ressaltando elementos que tenham
significado e sentido para ele.
Integrar as partes recolhendo a partir do contexto
informações em campos de natureza variada
Manipular e relacionar as várias formas de
representações, tratar corretamente a informação,
colocar questões, fazer emergir e resolver problemas

Ação sem feedback é improdutiva para o estudante,
Interagir
Depende da interação com os diversos recursos e valorizar fatores relativos à comunicação e ao
pessoas
trabalho em equipe
Importância da produção pessoal, da atividade de
Produzir
Depende da construção pessoal ou da produção
criação, do papel da (auto) avaliação, da promoção
da alteração
de novos conhecimentos
Fonte: baseado em Lebrun, 2002
Quadro 2 - Processo de aprendizagem (LEBRUN, 2002) versus Trabalho de Relações Públicas
Motivar
(-se)
Informar
(-se)
Ativar
(-se)
Interagir
Produzir

Fases e atividades do trabalho teórico-prático
Conhecer um departamento de comunicação/ Apresentar o trabalho em um evento
acadêmico/ Gerar questionamentos para pesquisa
Estudar os conceitos/ Buscar informações sobre a empresa/ Conhecer novos exemplos
(materiais complementares, artigos, internet) / Realizar entrevistas com profissionais de
comunicação
Analisar as informações obtidas/ Relacionar e aplicar os conceitos à prática observada
Interpretar resultados/ Estruturar os conhecimentos em categorias de análise/ Tirar
conclusões.
Feedbacks parciais / Orientações frequentes/ Trabalho em equipe/ Interação com
profissionais de mercado, entre grupos da mesma sala e dos turnos diferentes, com
professores, pesquisadores e estudantes de outros estados/ países
Produção de trabalho de cada equipe / Produção de relatório/ Apresentação final de todas as
equipes para Congresso/ Desenvolvimento de capacidade crítica e analítica /
Desenvolvimento de novos relacionamentos
Fonte: baseado em Ferrari e Grohs, 2015

1

“As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de
responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da FAPESP e da CAPES”.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto das atividades que vêm sendo desenvolvidas por um grupo de
bolsistas de um Programa de Iniciação à Docência do Curso de Pedagogia/Seropédica da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – PIBID/UFRRJ. Seu principal objetivo é
ressaltar a importância do PIBID como possibilidade de se trabalhar de forma Didática e
Pedagógica com os licenciandos as próprias ações pedagógicas na Escola em vivência.
Ademais, compreendendo que esses futuros professores da Educação Básica precisam
refletir sobre a prática ainda na Graduação, o estudo pretende problematizar a importância
desse Programa para a formação docente de alunos de licenciatura, a partir de uma reflexão
teórica e prática, pelos planejamentos de atividades que permitam com que os discentes se
relacionem com o contexto educacional de maneira crítica, constituindo sua própria
história, sua própria identidade naquele processo de ensino e de aprendizagem. Desta
maneira, partimos do referencial teórico de Libâneo (2002), cujo papel do professor é o de
planejar, selecionar e organizar os conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo
dentro da classe, incentivar os alunos, ou seja, o professor dirige as atividades de
aprendizagem dos alunos a fim de que estes se tornem sujeitos ativos da própria
aprendizagem. Neste trabalho, foram analisadas algumas atividades realizadas no PIBID,
em sala de aula, que puderam ser, antes de realizadas, pensadas, planejadas, na forma de
planejamentos e planos de aula, viabilizando uma aproximação entre teoria e prática
pedagógica, tão cara ao fazer docente, e tão essencial de ser vivenciada ainda na formação
inicial. Nosso estudo tem verificado a importância de continuidade do Programa na
formação inicial dos licenciandos, bem como a prática de construção dos instrumentos
docentes a cada atividade prevista na Escola.
PALAVRAS-CHAVE: Formação e identidade docente; Didática; Planejamento e plano de
ensino.
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem suas raízes nas experiências vivenciadas a partir do PIBID em sala
de aula. As observações e as atividades realizaram-se na Escola Municipal José de Abreu,
localizada no Bairro Campo Lindo, no Município de Seropédica, no Estado do Rio de
Janeiro, em uma turma da Educação Infantil, no ano de 2015. O Programa está na Escola
desde 2014, ano de implantação do projeto da Pedagogia, pelo edital vigente, de 2013.
Pretendemos, neste diálogo, refletir e analisar a importância e a relevância desse
Programa, no sentido de ser parte de um processo formativo, com experiências
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fundamentais para o desenvolvimento dos licenciandos. Partimos de um problema de
análise de que, pelo PIBID, seja talvez possível vivenciar a teoria e a prática desse processo
de se forjar professor a cada experiência na Escola, especialmente se planejada e avaliada.
O Programa possui duas frentes de atuação, a saber: reuniões periódicas na
Universidade, para leitura, discussão de texto teórico e planejamento das atividades a serem
realizadas na Escola; e encontros semanais na Unidade escolar para a realização das
atividades, a partir do plano de aula criado no planejamento em conjunto com a
supervisora, que é uma professora da Escola envolvida no Projeto do Curso de Pedagogia.
Três agentes, portanto, constroem o planejamento e o plano de aula para cada ação do
PIBID na Escola, sendo esses mesmos documentos ainda modificados pela dinâmica da
turma.
OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo ressaltar a importância do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), através de processos construídos
didaticamente e pedagogicamente, ou seja, por meio de atividades anteriormente refletidas,
planejadas, para que pudessem ser colocadas em prática. Pretendemos, ainda, focar na
reflexão do uso e da necessidade de construção coletiva de planejamentos e de planos de
aula também em atividades de iniciação à docência, uma vez que são igualmente práticas
pedagógicas, e, por esse motivo, carecem de ações que envolvam planejamento e avaliação
reflexiva. Concordamos com Libâneo (1994), quando já nos diz que:
Através da ação educativa o meio social exerce influências sobre os
indivíduos e estes, ao assimilarem e recriarem essas influências, tornam-se
capazes de estabelecer uma relação ativa e transformadora em relação ao
meio social. Tais influências se manifestam através de conhecimentos,
experiências, valores, crenças, modos de agir, técnicas e costumes
acumulados por muitas gerações de indivíduos e grupos, transmitidos,
assimilados e recriados pelas novas gerações (LIBÂNEO, 1994, p. 04).

Especialmente pensando o desenvolvimento dos licenciandos, a ação de
efetivamente planejar e avaliar, como bases constantes da ação pedagógica, também se
refletem como um momento de vivência da práxis docente, ainda na formação inicial.
Logo, como terceiro objetivo destacamos: evidenciar a construção de instrumentos
pedagógicos para além de um retorno didático apenas para a escola – o que já seria
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relevante por si só – mas que sejam parte constitutiva da formação dos próprios
licenciandos, supervisores e coordenadores envolvidos com o Programa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia do estudo contou em se desenvolver por metalinguagem, em análise
textual os planos de aula para cada atividade, em comparação com as avaliações feitas
pelos alunos, pelos bolsistas e pela Escola, em certa medida, no ano de 2015. Em se
tratando de uma turma da Educação Infantil e no contexto da temática acerca de identidade
e memória, individual e coletiva, utilizamos como suporte metodológico a contação de
histórias, tanto por seu caráter oral, quanto por acreditar que todos nós nascemos em meio
às histórias, nos reconhecemos nelas e, por isso mesmo, nossa vida se organiza, desde
pequenos, por seus fios condutores – tecidos por nós ou por outrem (Sisto, 2001).
Assim, com o decorrer das atividades, passamos a estimular as crianças a criarem e
recriarem histórias, parlendas e trava-línguas, bem como permitir que os alunos escolham
ser algum dos personagens das histórias lidas, os levando para o mundo da imaginação.
Neste sentido, buscou-se realizar uma atividade que estimulasse a imaginação dos pequenos
quanto a sua identidade, quanto a quem são e quem gostariam de ser, estimulando, também,
a compreensão de que não deixariam de ser eles mesmos. Após discussões de
planejamento, chegamos à proposta da contação de história em uma peça de Teatro, pela
linguagem dramatizada. Através dessa atividade planejada, verificamos que outras ações
também puderam ser encadeadas no planejamento para o desenvolvimento das crianças no
projeto, como a confecção de fantasias, em que cada um escolhia quem gostaria de ser, e
depois contavam suas próprias histórias.
Dessa primeira experiência, os próprios licenciandos perceberam a urgência de
construção de planos de aula para cada atividade, articulados ao plano de ensino maior,
anual, construído coletivamente pelo grupo junto à coordenação do projeto. Utilizaram
como suporte, o fato de, na contemporaneidade, a participação formativa ocorrer em uma
multiplicidade de espaços, para além dos muros da universidade e de como isso torna ainda
mais desafiadora a prática docente e a participação nas diversas atividades do PIBID.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Libâneo (2002) nos permite refletir sobre a transposição didática como um
movimento que se faz necessário para que, cada aluno, em seu tempo, possa atingir o
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desenvolvimento cognitivo esperado em determinada área. Segundo ele, por essa
transposição, a ciência conseguiria ser (re)processada em conhecimento, por ser, ela
mesma, transformada em matéria de estudo, em um conteúdo mais escolar, mas não menos
educativo.
Partimos, pois, dessa premissa, para também entendermos o PIBID não como uma
formação que distancie a teoria e a prática, mas, que ao contrário, estabelece sua
aproximação por essa transposição citada pelo autor. A cada vez que os bolsistas do
Programa refletem sobre a Escola para contribuir com o planejamento, criando os planos de
aula possíveis também com a supervisora na Escola, a atividade-fim do PIBID se concretiza
em ação: a formação docente inicial assume novas conquistas, vivenciando teoria e prática
a partir do mesmo espaço.
Falamos de um jogo de posições que o bolsista já assume nessas vivências: ora
como bolsista mesmo, ora como possível professor que se projeta como regente ao planejar
as atividades, ora como licenciando que reflete suas teorias a cada novo desafio. Essa
transposição de conceitos e de funções nos permite refletir sobre a necessidade de um
pensamento complexo e dialético na formação docente, como já nosso salienta Santos
(2003):
Ao participar deste tipo de dinâmica de confronto, o educando se coloca
ante desafios e pode aprofundar o espírito de autonomia, processando
novas reflexões e organizando sentimentos, ideias, opiniões e conceitos,
em suma, experimentando novos equilíbrios em suas estruturas mentais e
emocionais (SANTOS, 2003, p. 61).

Como resultados da análise dos planos de aula e das avaliações das atividades, pôde
ser observada a melhoria na compreensão das crianças acerca de seu nome, de sua
identidade, sua história, ou seja, de um entendimento mais profundo do projeto da
Pedagogia, no âmbito do PIBID, na Escola, especialmente considerando que são alunos da
Educação Infantil. Com a socialização prévia das ações nos planos construídos, ademais,
foi possível perceber um engajamento da equipe escolar ao projeto – da professora às
crianças, passando pelos funcionários, bem como uma organização da estrutura do trabalho
docente ainda mais engajada com a dinâmica e a identidade da própria escola, com vistas
ao atendimento também de suas demandas.
A experiência formativa do PIBID se reveste ainda mais de significado quando da
construção desses instrumentos pedagógicos, pois nos permite analisar a dinâmica da
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relação educativa, além de oportunizar o conhecimento da realidade institucional com suas
diversidades e contradições e, principalmente, a experimentação de adversidades e de
desafios a serem enfrentados no cotidiano da profissão, especialmente também pensando a
formação do educador como uma área em que não se faz possível a dissociação entre teoria
e prática pedagógica (CANDAU, 2008; 2009), tampouco o desuso dessas ferramentas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática docente se constitui por um movimento constante de descoberta, iniciado
na graduação, e redescoberta através do PIBID, ou seja, a aprendizagem adquirida na
graduação não é o suficiente, e, por vezes, o estágio obrigatório não satisfaz essa demanda,
sendo o PIBID o apoio de que nós futuros Pedagogos e Pedagogas precisamos, pois com
ele temos conseguido associar a teoria e a prática em vivência, com liberdade de planejar e
de executar as atividades; de sermos, por aquele momento, professores daquela turma.
Pelos instrumentos pedagógicos, compreendemos que o PIBID é importante para
que haja a reflexão sobre a teoria e a prática, especialmente para a compreensão de como
ocorre à aprendizagem dos alunos e de como funciona o sistema escolar em suas dinâmicas.
Cabe ressaltar, ainda, a importância do acesso ao PIBID, de maneira a ampliar essas
experiências formativas interventivas, mais amplas e efetivamente práticas, pela autonomia
de uma proposta de ampliação da ação educativa. Podemos evidenciar, ainda, a importância
de um ensino de Didática de qualidade não apenas para o curso de Pedagogia, mas para
todas as Licenciaturas, para que, dessa maneira, possamos ser autores de nossa prática,
também durante o nosso processo de formação.
REFERÊNCIAS
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DOCENCIA E TECNOLOGIA: FORMAÇÃO EM SERVIÇO DE
PROFESSORES E TRAJETÓRIAS CONVERGENTES
Prof. Dr. Flavio Rodrigues Campos
SENAC- SP
RESUMO

Este trabalho discute aspectos importantes de um projeto de formação em serviço de
docentes da educação básica de uma instituição de ensino particular da cidade de Santo
André – SP - Brasil. Neste projeto, o tema de formação foi o uso de tecnologias no
ensino, com docentes do Ensino Fundamental e Médio. Assim, este artigo tem como
objetivo contribuir para a reflexão docente sobre a importância da formação continuada
em serviço, como forma de capacitação que poderá contribuir para o enfrentamento,
com maior segurança e competência, dos desafios encarados pela educação
contemporânea dentro da real necessidade da escola, onde os problemas são comuns a
todos que dela fazem parte. O projeto iniciou-se em 2014 com três eixos principais:
Aprendizagem no uso de tecnologias presenciais (Softwares educativos, robótica
pedagógica, multimídia); Utilização de recursos da web 2.0 no processo de ensinoaprendizagem; Desenvolvimento de projetos interdisciplinares com o uso dessas
tecnologias. Com o objetivo de proporcionar aos seus profissionais a formação
continuada em serviço, os professores formaram grupos de estudos práticos e teóricos
sobre os eixos propostos, além de participar de um programa de formação técnica.
Assim, os docentes foram desenvolvendo projetos concomitantemente com sua
formação, buscando praticar a teoria em que estavam engajados. Com efeito, as práticas
pedagógicas com o uso das tecnologias se tornaram mais atuantes no processo de
ensino-aprendizagem, indicando possíveis caminhos sobre a incorporação de
tecnologias ao currículo.
Palavras-Chave: Formação em Serviço; Tecnologias na Educação; Prática Docente
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, muitos grupos de pesquisa têm dedicado suas atividades aos
impactos das tecnologias digitais de informação e comunicação sobre a formação
docente.
Em relação às competências, muitos teóricos defendem que é uma categoria
relacionada à identidade política e técnica do profissional, conquistada em sua formação
inicial, garantindo-lhe um domínio sobre sua profissão.
Essas competências dizem respeito não somente aos saberes docentes
específicos constituídos em cada formação, mas também aos saberes construídos na
prática. Sobre isso afirma Tardiff (2002, p. 119):
O trabalho dos professores de profissão seja considerado como
um espaço prático específico de produção, de conhecimentos e
de saber-fazer específicos ao ofício de professor.

Nesse sentido que este trabalho visa discutir um projeto de formação em serviço
de docentes para o uso de tecnologias na prática pedagógica na educação básica.
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Entendemos as dificuldades atuais em relação ao processo de formação inicial e
continuada para o uso de tecnologias, haja vista a diversidade na formação inicial do
educador no Brasil, as múltiplas perspectivas da presença das tecnologias nas
instituições, etc.
Para isso, descrevemos aqui um projeto de trabalho de formação continuada em
serviço em uma escola particular, na perspectiva de permitir aos professores da
educação infantil ao ensino médio desenvolver habilidades e competências para
utilização de tecnologias em suas práticas pedagógicas diárias e no desenvolvimento de
projetos.
Assim, a proposta consistia das seguintes ações: formação técnica de uso de
tecnologias disponíveis na instituição (softwares educativos, internet, robótica,
programas de computador em geral); participação em grupos de estudos e projetos e
reuniões com a coordenação pedagógica e com a coordenação de tecnologia
educacional.
DESENVOLVIMENTO
A atividade pedagógica do professor é um conjunto de ações intencionais,
conscientes, dirigidas para um fim específico. Desse modo, compreender a natureza da
escola e da atividade docente, nesta perspectiva, implica articular a aprendizagem do
aluno à formação continuada do professor e, ainda, compreender que a formação
contínua deve estar a serviço da reflexão e da produção de um conhecimento
sistematizado, que possa oferecer a fundamentação teórica necessária para articulação
com a prática criativa do professor em relação ao aluno, à escola e à sociedade.
Sobre a valorização do saber docente, Candau (1997) considera fundamental
ressaltar a importância do reconhecimento e valorização do saber docente no âmbito das
práticas de formação continuada, de modo especial dos saberes da experiência, núcleo
vital do saber docente, e a partir do qual o professor dialoga com as disciplinas e os
saberes curriculares.
Mas, não devem pensar que eles, por si só, darão conta de sua formação, nem
tampouco dos enfrentamentos do dia a dia de sala de aula, pois “A formação continuada
deve alicerçar-se numa [...] reflexão na prática e sobre a prática, através de dinâmicas de
investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os
professores são portadores” (NÓVOA, 1991, p. 30).
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A propriedade de mediação da tecnologia implica sua situação em um conjunto
de relações, de ações recíprocas, do interior das práticas didático-pedagógicas. No
entanto, não é raro entender-se, sob a expressão mediação, relações lineares,
determinismos e modelos conectivos entre os fenômenos aos quais se referem.
Talvez essas questões pareçam superadas; entretanto, não é essa superação que
encontramos presente no discurso e na prática educacional, em diferentes tempos e
espaços no país.
ATIVIDADES PRÁTICAS DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO: O PROJETO
Partindo dos pressupostos acima citados, o projeto iniciou-se em 2014 sendo
apresentado aos docentes de fundamental e médio antes do início do ano letivo. Uma
característica importante foi que os docentes não eram obrigados a participar do projeto,
ou seja, não lhes foi imposto tal tarefa. Aqueles que desejassem poderiam participar
desta formação que lhes renderiam não somente um certificado de formação continuada
mas também uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal.
Com isso, os docentes formaram um grupo que consistia de mais de 50% do total
de educadores da instituição (35). Ao longo do ano cada grupo participou de uma
formação inicial técnica, ou seja, aprendizagem de uso de softwares educativos,
programas para edição de textos, planilhas apresentações, etc. Além disso, os docentes
se dividiram em grupos que durante o ano letivo puderam aprender em grupo, trocar
ideias, desenvolver projetos em conjunto e avaliar o desempenho. E ainda, através de
reuniões com a coordenação, puderam discutir e ampliar as questões de currículo e
prática pedagógica que estavam fazendo no dia-a-dia do projeto.
A formação técnica estava em primeiro lugar na perspectiva de permitir ao
docente um equilíbrio entre aqueles que possuíam habilidades e competências mais
apuradas em relação as tecnologias e aqueles que ainda estavam “engatinhando”.
Assim, durante 36h os docentes participaram de uma formação continuada específica
em relação ao uso do computador e suas ferramentas mais usadas, internet e seus
aplicativos como downloads de vídeos, imagens e navegação em geral.
Embora antes do período letivo os docentes pudessem participar desta formação,
não foi possível uma formação “pedagógica” sobre o uso das tecnologias, ou seja, além
da formação técnica discutir-se a utilização desses recursos e suas possibilidades na
prática pedagógica pois não havia tempo hábil.

ISSN 2177-336X

9528

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

Por isso que o projeto teve uma segunda etapa que, ao iniciar-se o período letivo
os docentes formariam grupos de estudos com encontros semanais, com horários e dias
estipulados por eles próprios. Assim, durante a semana os grupos poderiam discutir e
aprender novas formas de usar as tecnologias disponíveis para sua prática pedagógica.
As reuniões (1h30min) foram estruturadas em um plano conjunto da coordenação
pedagógica e da coordenação de tecnologia educacional para que os docentes pudessem
desenvolver habilidades e competências técnicas e pedagógicas.
Essas reuniões tinham o intuito de promover a aprendizagem em grupo dos
docentes, ou seja, que eles próprio pudessem ditar o ritmo de aprendizado. Os
educadores discutiam possíveis projetos, aprendiam a manusear softwares e programas
de seus interesses e desenvolviam projetos interdisciplinares. Com isso, ao mesmo
tempo em que participavam dos encontros os docentes aplicavam seus conhecimentos
com os alunos.
Partindo das discussões e do curso de formação inicial, os docentes começaram a
desenvolver projetos simples como o uso de blogs, uso de softwares educativos,
documentos colaborativos na web, etc.
Assim, ao longo de sua formação o docente já aplicava os projetos em sala de
aula, permitindo uma reflexão sobre sua ação e ao mesmo tempo transformando sua
prática conforme os encontros aconteciam.
Portanto, ao permitir que os docentes desenvolvessem projetos de trabalho com
o uso de tecnologias ao mesmo tempo em que desenvolviam habilidades e competências
para tais usos, a instituição possibilitou ao docente uma formação continuada em
serviço em que reflexão e ação estivessem juntas e que contemplasse a aprendizagem
colaborativa entre docentes.
Como método de análise do projeto utilizamos a pesquisa-ação participante, com
instrumentos de coleta de dados como entrevistas semi-estruturadas e observação direta
dos projetos desenvolvidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação ao projeto alguns pontos se destacam. Após o primeiro ano
percebemos um aumento de 60% na utilização de tecnologias na prática docente, e em
grande parte os educadores se disponibilizaram em usar recursos que aprenderam a
manusear recentemente.
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A resistência em se dispor a conhecer novos recursos diminuiu na medida em
que os docentes colaboravam no processo de aprendizagem de novos recursos. Nas
entrevistas, percebemos que a colaboração foi fator importante na aproximação dos
educadores com as tecnologias.
Além disso, os docentes destacaram a possibilidade de uma formação que não se
limitava a cursos de curta duração sem relação direta com sua prática pedagógica, ou
seja, a formação inicial técnica não terminou com o curso, mas se estendeu nos
encontros durante o ano letivo.
Outro ponto importante foi que os docentes tiveram a experiência de
colaboração efetiva no desenvolvimento de projetos, o que possibilitou a
interdisciplinaridade efetiva na sala de aula. Enquanto os docentes refletiam sobre o uso
de determinados recursos tecnológicos, puderam desenvolver projetos entre as
diferentes disciplinas, como por exemplo o blog com 6 anos do ensino fundamental nas
disciplinas de ciências, geografia e história.
Durante o projeto, foi possível percebermos contribuições oferecidas pela
formação em serviço, entre elas podemos relacionar para reflexão:
• nas estratégias de formação em serviço, os professores constituiemse em
sujeitos do próprio processo de conhecimento onde ora são professores “ensinantes” ora
professores “aprendentes”;
• esta modalidade de formação, por estar mais centrada no espaço escolar acaba
oferecendo ao professor plena autonomia, decorrência natural da condição de sujeito do
próprio conhecimento;
Acreditamos que a formação em serviço possa contribuir para a formação
continuada dos docentes de uma instituição de ensino, embora tenhamos que refletir e
melhorar o processo de formação em todas as suas etapas, no sentido de garantir ao
docente um espaço integrador em sua formação e pratica.
REFERÊNCIAS
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DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA QUESTÃO DE GÊNERO?
Fábio Roberto da Silva Vasconcelos
RESUMO
Ao longo da trajetória histórica observa-se que a profissão docente sempre foi vista
como profissão inferior, destinada principalmente as mulheres, porém o homem iniciou
esta atividade muito antes de inserção das mulheres, em virtude da baixas remunerações
destinadas aos professores, onde quem exercia tal função era os homens, as mulheres
foram incluídas em cursos de magistérios e a profissão docente foi implantada com vista
às mulheres ocuparem tais posições no século XIX, no qual surgiu cursos destinados à
elas em escolas técnicas femininas e escolas normais que incluía disciplinas voltadas
para a preparação de donas de casa e ao dom de ser mãe. Esse fato foi favorecido pela
possibilidade do homem encontrar chances de trabalho nas indústrias, e crescimento
nestas. Nos dias atuais os homens são a minoria na profissão docente, mas não significa
que o gênero feminino é o gênero da docência. A referente pesquisa nos mostra que o
homem tem seus interesses em atuar em turmas de educação infantil, porém enfrentam
um grande preconceito para estar em sala de aula de turmas citadas anteriormente, assim
como, quebrando tabus que a sociedade criou e mostrando seu compromisso para com a
educação e enfrentando os desafios diários. O artigo aqui apresentado busca Investigar
os desafios que o homem enfrenta enquanto docente de Educação Infantil e verificar a
atuação do homem como docente nas classes de Educação Infantil. A formação de
professores de Educação Infantil ganhou destaque e tem sido nos últimos anos alvo de
preocupação daqueles que discutem a temática, é favorecido ao professor que reflita,
valorize e se desenvolva profissionalmente e dessa forma ofereça aos seus alunos as
condições didáticas necessárias para o exercício da cidadania.
Palavras-Chave: Docência, Homem e Educação Infantil

O EXERCÍCIO DOCENTE E A QUESTÃO DE GÊNERO
Em um contexto social, a questão de gênero é algo extremamente polêmico,
onde se visualiza problemáticas encontradas em divisão de tarefas, trabalho, atividades
escolares e entre outros.
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Há diversas discussões voltadas a esta temática, de acordo com o dicionário
Larousse de Língua Portuguesa (2008, p.380), a palavra gênero vem do latim genus,
generis, nascimento, raça. Desta forma, entende-se que o ser humano a partir de suas
características biológicas tem seu gênero definido, ou seja, homem ou mulher.
Pinho (2000) explica que:
[...] tanto nos países emergentes como nos países ricos, a desigualdade
no mercado de trabalho e a exclusão econômica afetam a maioria das
mulheres, e de modo mais intenso a mulher negra, mas afetam
também os homens iletrados e sem profissão definida[..]. (p.6).

Assim, percebe-se que há diferença em todos os meios sociais, pois não
importa a nacionalidade do sujeito, sua etnia, cor, raça, grau de escolaridade, enfim,
sempre pode ocorrer fatos que comprovem a discriminação. No mundo do trabalho há
situações que mulheres, mesmo estando na chefia ganham menos que os homens que
ocupam a mesma função, deste modo, observaram a grande desvalorização.
Em relação a questão de gênero, Pinho (2000) destaca:
[...]gênero, explica a Assessoria Internacional do Ministério do
Trabalho, em “Brasil, Gênero e Raça” (Brasília, 1998)- “é um
conceito que se refere a um conjunto de atributos negativos ou
positivos que se aplicam diferencialmente a homens e mulheres,
inclusive desde o momento do nascimento, e determinam as funções,
papéis, ocupações e as relações que homens e mulheres desempenham
na sociedade e entre eles mesmos. “E continua: Esses papéis e
relações não são determinados pela Biologia, mas sim pelo contexto
social, cultural, político, religioso e econômico de cada organização
humana, e são passados de uma geração a outra[...]. (p.8).

No meio social compreende os papéis de gêneros na relação social e as
características sexuais de cada indivíduo que são determinadas pelos traços biológicos
no momento da percepção, no qual é facilmente percebido. Mas, tem que se ter
em mente que gênero não pode ser implicado com o preconceito impresumível.
Nesse aspecto, a questão de gênero e docência passou-sea fazer parte da
pesquisa acadêmica no Brasil a partir da década de 90 (VIANNA, 2001. p. 2)
Pode-se notar que a questão de gênero é visível nas instituições de ensino,
nelas aprende-se “[...] a olhar e a se olhar [...]” (LOURO, 2010, p.61) e compreendemse as diferenças que há entre meninos e meninas, despertando curiosidades entre ambos.
Observa-se que
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[... ]os mais antigos manuais já ensinavam aos mestres os cuidados
que deveriam ter com os corpos a as almas de seus alunos. O modo de
sentar e andar, as formas de colocar cadernos e canetas, pés e mãos
acabariam por produzir um corpo escolarizado, distinguindo o menino
ou a menina que passara por bancos escolares. (LOURO, 2010, p. 6162).

Dessa maneira, percebe-se a função modeladora da escola que por meio de
suas normas e regras, a partir de seu código de disciplina influenciam os discentes para
que tenham em mente o que pode e/ou não pode fazer nas suas dependências (LOURO,
2010, p. 58), de tal modo, faze-se a escola importante para o percurso de sua vida,
possibilitando meios para um aprendizado contínuo. Nesse processo, os manuais
mencionavam como as crianças tinham que se portar, indicando os modos corretos,
posturas e visando o aluno sempre como centro, mas delimitando-o. Assim, verifica-se
que nas escolas é normal que alunos e alunas se dividem em qualquer atividade a ser
desenvolvida, porém pode-se considerar que o brinquedo das crianças escolhidos por
elas próprias é referente ao seu sexo?
METODOLOGIA
O procedimento metodológico desta investigação buscou observar os desafios
enfrentados por homens no ambiente de educação infantil no município de
Ananindeua/Pa. O referente estudo se constituiu como uma pesquisa qualitativa, pois
considerou-se uma relação recíproca entre o mundo real e os sujeitos envolvidos na
pesquisa, no qual, estabelecem-se, portanto, um vínculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade dos sujeitos. Para isso o pesquisador tem que analisar os fatos
sobre a visão dos sujeitos e a organização, na busca de compreender o contexto. Esse
aspecto é abordado por Minayo (2000, p. 21-22) que declara:
[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela
se preocupa nas ciências sociais com um nível de realidade que não
pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de
significados, aprofunda-se nas ações e relações humanas, um lado não
perceptível e não captável em equação médias e estatísticas.
Na pesquisa qualitativa o investigador tenta ao máximo diminuir a distância entre a
teoria adquirida a respeito da investigação e os dados posteriores à pesquisa. Este estudo
também caracterizou-se por meio da abordagem quantitativo, pois, Severino (2007) esclarece
que essa abordagem é feita por formulação matemática de causas ou fenômenos e as relações

ISSN 2177-336X

9534

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

entre variáveis. Neste caso, existem fatores estatísticos que revelam as relações entre variáveis,
assim, exprimindo uma relação quantitativa e este mostra resultados estatísticos no qual se
relaciona as teorias com os dados do mundo real.
Foi elaborado o instrumento de coleta para posterior aplicação junto aos sujeitos desta
pesquisa, é válido ressaltar que a referida coleta foi realizada a partir da aplicação de um
questionário contendo 9 itens. De acordo com, Marconi e Lakatos (2007, p.203), “Questionário
é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que
devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.
Esta investigação contou com a participação de 5 (cinco) docentes do sexo masculino,
com idade entre 21 e 46 anos que atuam ou que já tiveram experiência em turmas de Educação
Infantil, os mesmos possuem o nível superior, todos graduados em pedagogia.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados, estão voltado à verdadeira prática docente entrelaçando a
questão teórica e prática. Tendo como objetivo a investigação apontadas pelos teóricos
confrontadas com a realidade encontrada.
Observou-se que os professores têm uma visão totalmente voltada para a formação do
educando, na qual evidenciam ser extremamente preocupados com o ensino, pois 100% dos
entrevistados consideraram que a contribuição na formação do educando acima citado é de
extrema importância para sua atuação e trabalhar com turmas de pré-escola.
Neste contexto, é perceptível que no censo comum, muitos sujeitos compreendem que
apenas as mulheres podem trabalhar com crianças, sendo assim, se haver homens
desenvolvendo um trabalho com alunos de educação infantil, remete-se a uma orientação sexual
distinta da heterossexualidade, tendo um extremo preconceito com estes.
De acordo com as respostas analisadas , também foi possível ponderar e perceber a
pertinência do profissional de Educação Infantil. Na pesquisa realizada, 80% dos participantes
acreditam que sua atribuição é/era de contribuir na formação cidadã do aluno, infere-se que essa
concepção de educação norteia a pratica docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A referente pesquisa abordou assuntos relacionados a questões de gênero na docência
de turmas de Educação Infantil, focalizando a figura do homem como profissional da educação.
Alguns questionamentos foram feitos a cerca da temática, desta forma, foi investigado os
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desafios enfrentados por esses docentes no âmbito educacional, sabendo-se que a escola ainda é
um lugar que há preconceito e discriminação.
Nesse contexto, considera-se que os cursos de Licenciaturas em pedagogia há grande
predominância do sexo feminino, porém o homem também tem o direito de exercer tal função.
Outro ponto revelado neste estudo diz respeito ao mercado de trabalho, pois foi percebido que
ao longo do processo a docência tem um espaço significativo na sociedade, mas há pessoas que
as vêem somente como forma de cuidar de crianças e esquecem o verdadeiro sentido que é a de
contribuir de forma significativa na construção do caráter de milhares de crianças.
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DO GLOBAL AO LOCAL: DESAFIOS DO ENADE A FORMAÇÃO INICIAL E
INFLUÊNCIAS NA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Denise Dalmás Rodrigues - UNIJUI
Dilva Bertoldi Benvenutti -UNIJUI
Maria Cristina Pansera de Araújo - UNIJUI

Resumo
O foco desta pesquisa é o processo avaliativo local e global na educação superior. Esta
organização precisa ser (re) pensada e (re) estruturada a partir da implementação e
regularização das políticas de avaliação externas. O estudo objetiva compreender a
função das políticas do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) no
contexto educacional, a partir de discursos fundamentados na qualificação e
desenvolvimento de competências avaliadas sem relação com as regionalidades. As
instituições lamentam este distanciamento entre o global e o local, pois, muitas vezes,
ocorre distanciamento da realidade dos licenciandos, que já conhecem o contexto de
atuação. Os licenciandos do curso de Pedagogia da UNOESC (Universidade do Oeste
de Santa Catarina) Campus de Maravilha/ turma 2013 foram convidados a responder a
prova do ENADE/2011, para incrementar e aperfeiçoar sua formação, já que terão de
realizar este exame para receberem sua diplomação. Os sessenta e dois licenciandos do
6o e 7o semestre acataram a proposta e preencheram individualmente suas provas. A
partir da correção e discussão das respostas deste instrumento avaliativo, foi possível
organizar um recorte das questões da prova que tratavam especificamente do tema. Para
verificar a concepção dos licenciandos quanto à avaliação da aprendizagem, que era
foco de estudo do componente curricular de Avaliação dos Processos de Ensino e
Aprendizagem e de Estágio Curricular Supervisionado em anos iniciais do ensino
fundamental. O estudo de caso permitiu averiguar que esta política de avaliação global
mascara o processo de avaliação, a partir da implementação de procedimentos
uniformes, baseados numa perspectiva de verificação, julgamento e controle, numa
tentativa de garantir a inclusão dos sujeitos provenientes de diferentes regiões do Brasil
no acesso ao conhecimento acadêmico.
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Avaliação de Desempenho. Avaliação
Local e Global.
O ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) elaborado pelo
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa) pretende regular e verificar as
aprendizagens produzidas na Educação Superior. Para tanto, convoca universidades e
alunos do ensino superior a submeterem-se a provas organizadas a nível nacional,
atribuindo média de desempenho por curso. Esta prática promove igualdade de
oportunidades, em que graduandos de todos os cursos superiores do Brasil devem
realizar este exame, ao mesmo tempo em que impõe dificuldades aos participantes, pois
a matriz para elaboração das questões e organização das provas está fundamentada na
qualificação e desenvolvimento de competências científicas globais, desconsiderando
algumas realidades regionais.
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A partir de 2016, o ENADE ocorrerá anualmente e a nota obtida será registrada,
no histórico escolar dos licenciandos, o que exige a reorganização dos projetos de curso
das universidades, segundo as recomendações deste procedimento avaliativo. Isto afasta
ainda mais os estudantes dos saberes regionais, que necessitam dialogar com os saberes
globais.
Este estudo de caso está ancorado na discussão dos procedimentos avaliativos
utilizados no ENADE/2011, na disciplina de Avaliação dos Processos de Ensino e
Aprendizagem e Estágio Curricular Supervisionado em Anos Iniciais do curso de
Pedagogia da UNOESC/Maravilha. Vinte e seis licenciados do 6o semestre e trinta e seis
do 7o semestre responderam as questões do ENADE. Posteriormente. foi realizada uma
discussão coletiva sobre as respostas marcadas como certas, o percentual de acertos, e
as justificativas para as escolhas feitas e como desenvolveriam a avaliação nos anos
iniciais, quando atuassem como professores.
Num primeiro momento, entregamos a prova ENADE/2011 para os licenciandos
responderem. Depois, escolhemos a questão 16 sobre a avaliação da aprendizagem para
discutir com os trinta e seis licenciados do 7o semestre. A questão solicitava o seguinte:
Entre os instrumentos utilizados no processo ensino aprendizagem, a professora Cida,
ao final de cada ciclo avaliativo, realiza uma roda de conversa com seus alunos para
discutir as aprendizagens construídas, levando em consideração o desempenho
individual, a participação e o interesse nas aulas, as relações interpessoais vivenciadas
e as atitudes conquistadas. Ora os alunos avaliam seu próprio desempenho, avaliam o
professor, e esse, por sua vez, avalia a turma. Essa prática de avaliação está associada
a quais concepções? I – Democrática, embasada na auto avaliação e no saber-fazer
dos alunos. II – Arbitrária, centrada no exercício de poder e na imposição de ideias da
professora sobre o grupo. III – Mediadora, centrada na troca de ideias, pontos de vista
e reflexão sobre o percurso da aprendizagem. IV – Conservadora, centrada em
momentos pontuais para discussão e classificação de desempenho individual e
comportamentos. É correto apenas o que se afirma em: A) II, B) IV, C) I e III, D) I e IV,
E) II e III
A reposta considerada correta é a letra C. Entre os respondentes, obtivemos o
seguinte resultado: 82% deles assinalaram a letra C e 18% a letra B. Ao promovermos a
discussão e análise da questão e das respostas, os licenciados que optaram pela
alternativa correta efetuaram comentários como: “modelo utópico de avaliação”, “ideal
sem concretude”, “ideal, porém ilusório”, “fora da realidade da escola”, “precisa ser
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quantificado”, “distante da realidade vivenciada”,” fantasioso”, “o que muda esta
roda de conversa se no final devem quantificar”, “respeitoso mas, ilusório”,
“importante mas não verídico”, com 28 crianças de 4º ano, um currículo a cumprir,
como fazer isso?”, “muito bom, mas desafiador”, “sistema que faz de conta, pois tem
que registrar nota”, “nunca vi isso”, “quero ver a prática desta teoria?”. Afirmaram
ter assinalado uma opção em que não acreditavam, pois conhecem o contexto da escola
e da sala de aula. Entendem ainda que existe um sistema quantitativo de registros, que
deve ser respeitado. Aqueles 18% que não marcaram corretamente, afirmaram ter
optado pela alternativa IV, porque esta prática está mais vinculada a momentos
estanques e não processuais e por não concordarem com uma avaliação de
comportamentos e atitudes.
Com os vinte e seis licenciandos do 6osemestre do curso de Pedagogia, foi
analisada a questão 25, que afirmava: A avaliação da aprendizagem ganhou um espaço
tão amplo nos processos de ensino em que nossa prática educativa escolar passou a ser
direcionada por uma “pedagogia do exame”. Por que no processo de avaliação do
ensino e da aprendizagem da maioria das escolas brasileiras predomina a utilização da
avaliação diagnóstica em detrimento da classificatória? A respeito dessas asserções,
assinale a opção correta. A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
segunda é uma justificativa correta da primeira. B) As duas asserções são proposições
verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. C) A primeira
asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. D) A
primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. E)
Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.
A resposta considerada correta é a letra C, que não foi escolhida por 90% dos
licenciandos, pois acreditam que a realidade brasileira já sofreu modificações. Destes,
25% optaram pela letra E, demonstrando insegurança quanto aos conceitos elencados, e
75% a resposta B, parecendo que não entenderam o foco da questão. Somente 10% dos
acadêmicos ficaram entre a opção D e E. Ressaltando que estes licenciados ainda não
estão atuando no contexto da escola, e conhecem o que é regido pela legislação
nacional, pelos saberes constitutivos de professores estudados na academia e pelos
discursos vivenciados nas escolas, onde desenvolvem seus estudos de práticas e
observações.
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As discussões permitiram detectar a angústia destes licenciandos que, motivados
por reflexões emancipatórias e críticas de avaliação, submetem-se a uma prova que
impõe uma estrutura e um sentido ao processo de avaliação global.
A avaliação externa (ENADE) é instituída por um instrumento unificado, em
que a aprendizagem é representada pelo desempenho do aluno, na mensuração e
controle quantitativo dos resultados. Isto propicia a formação de sujeitos competitivos e
hierarquicamente inseridos, nos contextos e processos desencadeados na graduação.
Santos (2001, p.18) afirma que: “A máquina ideológica que sustenta as ações
preponderantes da atualidade é feita de peças que se alimentam mutuamente e põem em
movimento os elementos essenciais à continuidade do sistema”. Este controle silencioso
e tendencioso esgota as forças locais, na busca de atribuir responsabilidades formativas
de inserção e significação do conhecimento científico da humanidade.
A prova do ENADE é um estímulo à pedagogia do exame, pois as universidades
sentem-se obrigadas a preparar seus alunos para atender os requisitos solicitados a nível
nacional. Diante disto, os professores das turmas questionaram: Quais conteúdos serão
contemplados pelo ENADE? Como valorizar esta diversidade de sujeitos existentes no
contexto da sala de aula? Como construir um currículo dinâmico, se a avaliação externa
valoriza apenas uma parcela dos conhecimentos? Como avaliar respeitando o ritmo
individual, se o ENADE está baseado na pedagogia do exame?
É necessário manter vivo nos licenciandos o desejo pelo conhecimento, baseado
numa proposta de emancipação e não de regulação, em que políticas públicas são
necessárias, mas quando priorizamos a verticalidade, as regionalidades serão
desconsideradas e, portanto, dificultarão a significação dos conceitos em diferentes
contextos. Marques (2006, p.135) considera que “Nenhum saber se origina do nada;
mas também nenhum saber se faz na mera transmissão de conteúdos”.
O ENADE é um procedimento global, que impõe uma avaliação genérica dos
saberes científicos reconhecidos como universais, cujos resultados têm um fim em si
mesmo, sem considerar que a avaliação só tem sentido quando seu produto promove
possibilidades de intervenções processuais e melhorias no contexto investigado.
A avaliação é uma prática complexa e articulada que não pode ser entendida de
forma simplificada, a menos que possamos repensá-la, a partir do poema de Manoel de
Barros (1996, p.21) que diz “Sou capaz de inventar um lagarto a partir de uma pedra”.
[...]“Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o
relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a
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uva, etc. Perdoai. Mas eu preciso ser outros.”(p.79). Ou seja, ouvir os outros e inserir-se
em novos contextos pode ser um incentivo a aprendizagens diversificadas.
Considerações Finais
As relações de poder estabelecem-se neste emaranhado avaliativo, trazendo para
o contexto educativo do ensino superior a necessidade de promover um novo olhar, que
possa distanciar-se das ideias reformadoras e seletivas postas por este modelo global,
que afasta os sujeitos dos lugares em que vivem. Este afastamento acaba provocando a
falta de conhecimento qualificado sobre o local impedindo o sujeito de comprometer-se
com a sua realidade.
O ENADE é um sistema de verificação e de controle, e seu resultado não tem
influenciado a melhoria do processo de aprendizagem no ensino superior, pelo contrário
o que realmente tem ocorrido é a intervenção na organização dos planejamentos,
investimento de tempo de preparação para prova, premiação aos alunos bem sucedidos e
exclusão de saberes regionais e, portanto, do compromisso com a intervenção
qualificada no ambiente e na significação do conhecimento.
A avaliação não pode ser somente a constatação e verificação do certo e do
errado, mas sim o desenvolvimento da capacidade de intervenção. Não temos a certeza
de qual seria o melhor caminho a seguir, mas gerar outras possibilidades avaliativas é
uma alternativa. Por esta incerteza, o pensar e o refletir sobre a avaliação e as discussões
sobre os exames objetivos produz um momento importante na formação dos
licenciandos e indica outros modos de atuação na educação básica. Esta é a provocação
para nossas ações junto aos licenciandos, que podem ser permeadas pela curiosidade e
pelas escolhas, que permitam conhecer, desenvolver atitudes, valores e práticas
vinculadas a responsabilidade social com a formação para um mundo de bem viver.
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EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DOS IDOSOS NAS UNIVERSIDADES
ABERTAS PARA A TERCEIRA IDADE A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS
PROFESSORES
Paola Andressa Scortegagna
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Rita de Cássia da Silva Oliveira
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Resumo: As discussões acerca do envelhecimento estão em evidência, pois este
processo é uma tendência mundial. No Brasil há 25 milhões de idosos (IBGE, 2013).
Embora o contingente de idosos seja significativo ainda persistem preconceitos por
meio de um estereótipo negativo da velhice, que ressalta incapacidade, improdutividade,
doenças e marginalização. Houve a implantação de políticas públicas voltadas ao idoso
(assistência, saúde, alimentação e processos educativos). A existência de políticas não
garante sua efetividade, porém, dentre as ações prescritas no Estatuto do Idoso, destacase a importância de instituições de ensino superior oferecer projetos/cursos para este
segmento. Estes projetos/cursos têm se disseminado pelo país, por um lado para
responder ao princípio legal e por outro, para o processo educacional. A educação
possibilita a problematização da realidade e a instrumentalização a partir do
conhecimento. Destaca-se a importância da educação permanente, que acompanha o
sujeito em toda a sua trajetória de vida. A pesquisa qualitativa, fundamentada a partir da
dialética materialista, tem como objetivo: analisar as ações educacionais para o idoso
desenvolvidas por projetos/cursos das Instituições de Ensino Superior Públicas
Paranaenses a partir da percepção dos professores. Foi utilizado para coleta de dados um
questionário com questões abertas e fechadas. Os professores que atuam nestes
projetos/cursos apontam que estas ações extensionistas possibilitam ao idoso a
atualização, elevação de autoestima, melhoria na qualidade de vida, a inserção social do
idoso e contribui para o processo de emancipação política do idoso. Embora com
limitações, a educação para a terceira idade contribui para a conscientização do idoso,
podendo-se vislumbrar a emancipação política a partir da relação dialética entre
educação, homem e sociedade.
Palavras-chave: Professor. Emancipação política. Universidades Abertas para a Terceira
Idade.
Introdução
A sociedade atual é marcada por inúmeras questões sociais, políticas e
econômicas, que influenciam diretamente no cotidiano dos sujeitos. E dentre as
questões sociais de grande impacto na atualidade destaca-se o processo de
envelhecimento humano, que está presente em todos os países, inclusive no Brasil.
De acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no
Brasil há cerca de 25 milhões de idosos, o que representa 12% da população brasileira
(IBGE, 2013). Todo este segmento da população já supera a quantidade de crianças de 0
a 6 anos e mantém-se em constante crescimento, o que repercute diretamente na
necessidade de ações para além da constatação demográfica.
Diante do envelhecimento, considerando-o na sociedade capitalista, torna-se
fundamental a aplicabilidade de ações que garantam ao menos condições mínimas de
sobrevivência e interação social. Embora com muitas limitações, a implementação de
políticas públicas para este segmento pode ser uma alternativa para minimizar os

ISSN 2177-336X

9542

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

preconceitos e estereótipos negativos ligados à velhice e ao envelhecimento,
considerando que o idoso é um sujeito incapaz de produzir, de interagir, de aprender e
inclusive de se relacionar (OLIVEIRA, 1999).
Dentre as políticas públicas voltadas para o idoso, destacam-se a Constituição
Federal de 1988, que traz a garantia de direitos fundamentais para todos os cidadãos, a
Política Nacional do Idoso (Lei 8842/1994) e o Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003). As
duas legislações específicas para o idoso apresentam em suas prescrições a garantia de
direitos como saúde, trabalho, previdência, assistência, cultura, lazer e educação.
Ao se considerar as prescrições das legislações específicas e a realidade da
população idosa, torna-se fundamental considerar a necessidade de um processo
formativo, em que o idoso tenha condições de analisar o contexto em que está inserido e
discernir sobre os processos de alienação a qual está submetido.
A educação ocupa um importante papel, ao ser uma alternativa para possibilitar
que o idoso entenda o envelhecimento e a velhice, discuta e perceba-se enquanto sujeito
social e consiga avançar em seu processo de conscientização, levando-o a perceber-se
nas diversas formas de alienação (SCORTEGAGNA, 2016).
Neste sentido, a educação para o idoso ocupa um importante espaço no processo
de formação deste sujeito, tendo como princípio norteador a educação permanente, que
ocorre em todas as etapas de vida do sujeito (FURTER, 1976).
Dentre as ações educativas para a terceira idade, podem-se destacar as
Universidades Abertas para a Terceira Idade (UATI), que são atividades extensionistas
desenvolvidas pelas universidades e atuam no processo formativo do idoso, tendo
caráter político, social e educacional. Estas ações mais do que resposta às prescrições
legais, como a do Estatuto do Idoso (Artigo 25), correspondem a atuação com fins para
a emancipação do idoso.
A presente pesquisa qualitativa, apresenta como problemática: As Universidades
Abertas para a Terceira Idade das Instituições de Ensino Superior Públicas Paranaenses
contribuem para emancipação do idoso? Como os professores das UATI percebem este
processo?
O objetivo da pesquisa é analisar, a partir da percepção dos professores, como as
Universidades Abertas para a Terceira Idade das Instituições de Ensino Superior
Públicas Paranaenses contribuem para a emancipação do idoso. Foi utilizado para coleta
de dados um questionário com questões abertas e fechadas para professores de 7 UATI,
totalizando um total de 25 pessoas.
Metodologia
A presente investigação pressupõe uma relação entre o idoso, o processo
educacional e a emancipação política, considerando a inserção numa realidade política,
econômica, cultural e social, bem como a historicidade que permeia tal realidade.
Para a realização do processo investigativo, considera-se o movimento e a
transformação da realidade, que se dá ciclicamente na oscilação entre ir e vir, os quais
apontam e fortalecem-se a partir de uma análise dialética, captando as articulações entre
o problema proposto, a fim de alcançar uma nova exterioridade, realizando a captação
do objeto em toda sua totalidade e complexidade, considerando-o a partir do contexto
histórico-social a que está inserido, bem como a que conexões estabelece com este
contexto.
A presente investigação encontra amparo na dialética materialista, considerando
que o envelhecimento está diretamente relacionado ao movimento, que avança do real
aparente para a busca do real concreto, por meio da síntese. Segundo Konder (2012, p.
36), “A síntese é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura
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significativa da realidade com que se defronta, numa situação dada. E é essa estrutura
significativa – que a visão de conjunto proporciona – que é chamada totalidade.
A presente pesquisa ocorreu em quatro momentos: no primeiro momento foi
realizada a revisão de literatura; no segundo foi efetivado o mapeamento das IES que
possuíam UATI; na terceira fase foram aplicados questionários para os professores; o
quarto momento destinou-se para a análise dos dados.
Discussão e resultados
As UATI fundamentam-se na concepção de educação permanente e auto
realização do idoso. Estrutura-se numa abordagem multidisciplinar, priorizando o
processo de valorização humana e social da terceira idade, analisando constantemente a
problemática do idoso nos diversos aspectos (biológicos, psicológicos, filosóficos,
político, espiritual, religioso, econômico e sociocultural). Preocupam-se em
proporcionar ao idoso uma melhor qualidade de vida, tornando-o mais ativo,
participativo e integrado à sociedade, por meio da educação enquanto processo de
formação e que contribui para a conscientização e a emancipação do sujeito.
Dentro da perspectiva da educação permanente e sendo a universidade um lugar
por excelência para o aprimoramento, a pesquisa, a busca do conhecimento e também a
democratização do saber, timidamente surge em seu âmago um espaço educacional para
o idoso. As universidades ampliam sua função social, “buscando integrar aqueles que se
encontram à margem do processo de desenvolvimento” (OLIVEIRA, 1999, p.240).
Os diferentes programas oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior são
formas alternativas de atendimento ao idoso, visando além da valorização dessa faixa
etária, maior conscientização do idoso da sociedade em geral a respeito do processo de
envelhecimento da população do nosso país que é uma realidade.
Com a inserção do idoso na comunidade universitária, a integração entre
gerações ocorre necessariamente, fomentando debates sobre as questões que envolvam
essa faixa etária, analisando preconceitos e discriminações ora sustentados socialmente
e que se apresentam sem fundamentação científica.
O próprio idoso, ao se conscientizar sobre si e sobre o seu espaço na sociedade,
terá uma visão mais otimista, considerando-se produtivo, útil e sem incapacidades,
tendo condições de buscar seu processo emancipação política, por meio da superação de
sua condição de alienação.
A emancipação política representa a luta para que o homem se torne um cidadão,
considerando a relação deste com o Estado e com os demais membros da sociedade.
Significa importantes avanços no que diz respeito às conquistas sociais, que vão se
consolidando no decorrer dos séculos, como igualdade perante a lei, liberdade de ação e
expressão, propriedade privada, seguridade, trabalho, saúde, educação, entre outros.
Logo, representa a emancipação da sociedade civil em relação à política, pela concessão
de direitos (embora na condição individual). Embora parcial e limitada, Marx (2009) em
seu livro “Questão Judaica”, afirma que esta emancipação significa um avanço
importante1. Representa o que se pode atingir a partir da ordem social vigente.
A emancipação política não representa um estágio inicial para a emancipação
humana. É uma liberdade limitada, que separa o ser privado do ser coletivo, porém não
significa apenas a superação da pobreza ou melhoria da qualidade de vida. Representa a
capacidade de o indivíduo interpretar e compreender a totalidade em que vive. Volta-se
1

“A emancipação política é, sem dúvida, um grande progresso; ela não é, decerto, a última forma da
emancipação humana, em geral, mas é a última forma da emancipação política no interior da ordem
mundial até aqui. Entende-se: nós falamos aqui de emancipação real, de [emancipação] prática” (MARX,
2009, p. 52).
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para o entendimento e o processo de conscientização do sujeito referente ao trabalho, a
alienação, a ideologia e ao capitalismo (SCORTEGAGNA, 2016).
A partir do momento em que o sujeito adquire conhecimentos e se aproxima da
participação no meio social, ele começa a adquirir representatividade e refletir sobre o
que lhe é impossibilitado. A educação assume um importante papel para que a
emancipação política possa ocorrer, mesmo sendo um processo contraditório e que
colabora para a reprodução da sociedade vigente.
Os processos educativos efetivados nas UATI contribuem não apenas para a
aquisição de conhecimentos dos idoso, mas possibilita um olhar frente à totalidade, em
que o sujeito passa a dimensionar quem é e quais relações estabelece, num processo
emancipatório, que visa à formação do homem de modo integral, buscando a superação
da fragmentação.
Ao considerar a ação educativa para o idoso, cabe destacar que o professor ao
realizar o processo de mediação do conhecimento, encontra-se aproximado do seu aluno
e tem subsídios para avaliar não apenas o processo educativo, como também o
desenvolvimento social, político e cultural. Desta maneira, foi considerado para esta
pesquisa, a percepção dos professores que atuam nas UATI sobre o processo educativo
e de emancipação do idoso.
O questionário para os professores que atuam nas UATI das IEs públicas
paranaenses apresentava questões abertas e fechadas. As primeiras voltavam-se ao perfil
e as demais sobre as ações educacionais e sobre como estas contribuem para a
emancipação do idoso.
Dos 25 professores que responderem o questionário, há 9 com idade entre 50 e
59 anos (36%), outros 5 com idade entre 20 e 29 anos (20%), os demais estão
distribuídos em outras faixas etárias. Há 13 professoras e 12 professores.
No que diz respeito à formação, há 10 professores com Doutorado (40%), outros
14 com Graduação e Especialização (52%) e apenas 1 com Ensino Médio (4%).
Há 10 professores que atuam nas UATI dentre 1 a 3 anos (40%) e 8 professores
que atuam entre 4 a 6 anos (32%). Como a pesquisa considerou todas as UATIs das IES
públicas paranaenses, a atuação também corresponde ao tempo de existência destas
ações extensionistas. A mais antiga tem 25 anos, enquanto a mais nova tem 3 anos de
atividade.
Dos 25 professores, apenas 4 (16%) possuem formação específica para atuar
com o idoso e outros 21 professores não possuem formação na área da gerontologia
(84%).
Sobre o processo de ensino, os professores apontam que as dificuldades estão na
falta de materiais específicos (11 – 44%) e nas dificuldades de aprendizagem do idoso,
pois o critério de ingresso nas UATI é ser alfabetizado (10 – 40%).
Apesar das dificuldades, apontam que os idosos são participativos (22 – 88 %) e
que se sentem realizados em atuar na UATI (19 – 76%).
Os professores apontam que após o ingresso nas UATI, os idosos se tornam mais
comunicativos (22 – 88%) e ampliaram o círculo social (18 – 72%). De acordo com os
docentes, o processo educativo contribui para: inserção social, segurança, autoestima,
participação, valorização e conscientização.
Além disso, a UATI contribui para aquisição de novos papeis sociais (23 –
92%). Como também possibilita a atuação política do idoso, por meio da transformação,
espaço de discussão, esclarecimento que potencializa a participação e consciência dos
direitos.
A partir das respostas dos professores, pode-se considerar que o ingresso nas
UATI possibilita melhorias na qualidade de vida do idoso, que pode ser expressa pela
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educação que torna o idoso mais atuante; o idoso que se percebe capaz, mais útil; pela
socialização; melhoria de habilidades; melhoria da autoestima.
De acordo com os professores, a inserção do idoso em ações educacionais
contribui para importantes avanços para o processo de conscientização, o que permite
vislumbrar a emancipação política deste sujeito. Dentre os avanços, destacam-se:
participação; mudanças de comportamento; idosos mais comunicativos; ampliação do
círculo social; idosos mais questionadores; conquista de novos papeis sociais; espaço de
discussão; esclarecimento e consciência dos direitos.
Considerações finais
As ações da Universidade Aberta da Terceira Idade pressupõem a integração e a
participação do idoso, não apenas no contexto individual, mas também na coletividade.
Embora com limitações, a educação para a terceira idade contribui para a
conscientização do idoso, podendo-se vislumbrar a emancipação política a partir da
relação dialética entre educação, homem e sociedade.
Por meio da UATI, os idosos podem integrar-se à sociedade e percebem que há
a possibilidade de novos papéis sociais, e que ao contrário dos estereótipos negativos
enraizados culturalmente no contexto social, estas pessoas podem manter-se ativas e
produtivas, tem capacidade de discernir o que está correto ou não, e são capazes de
atuar nos espaços sociais e políticos, denunciando suas dificuldades e limitações, além
de reclamar seus direitos e buscar sua emancipação.
De acordo com a percepção dos professores sobre o processo educativo nas
UATI, a educação sozinha não irá emancipar os idosos, mas pode promover o despertar
às contradições. Embora o processo seja complexo e possibilitará pequenos avanços, a
educação representa um caminho para a conquista de espaço pelo sujeito.
Referências
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EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E CURRÍCULO: O QUE REVELAM AS
PESQUISAS DE PÓS-GRADUAÇÃO?
Katia Regina de Sá
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
Resumo
A acelerada expansão na oferta de educação em tempo integral no Brasil, observada na
última década, demanda esforços no sentido de acompanhar sua implementação e
analisar seus resultados. Há publicações que reúnem relatos e análises sobre as
experiências exitosas de alguns municípios, que frequentemente são citados como
exemplos. Outras pesquisas analisaram a implantação de programas de educação
integral, que não estão em evidência, e que também podem contribuir para análises mais
abrangentes sobre os rumos da educação em tempo integral. O objetivo deste trabalho
foi apresentar uma síntese da produção acadêmica, oriunda da pós-graduação stricto
sensu, sobre os programas de educação de tempo integral e seus currículos. Foram
encontradas 8 pesquisas sobre ETI, na base de dados do Banco de Teses da Capes e da
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que apresentavam o termo
“currículo” como palavra-chave. Embora desenvolvidas a partir de diferentes
perspectivas metodológicas, as pesquisas apontaram problemas que se repetiram em
diferentes localidades. A análise revelou que: a) o contexto da realização está distante
do contexto da formulação, no que se referem às finalidades da ETI presentes nos
documentos oficiais; b) a implantação apresentou problemas a serem superados e, c)
ainda não há uma visão clara sobre o currículo da escola de tempo integral. As
pesquisas sugerem que essa política está sendo implementada de forma precipitada e
com recursos insuficientes, quase sempre, num ambiente de pouco diálogo, exíguas
orientação, improvisos e pressões políticas de cunho eleitoral. Diante de resultados
antagônicos encontrados nas pesquisas de pós-graduação, comparadas com as
experiências descritas em outras publicações, são necessários estudos mais abrangentes
para avaliar a implantação da ETI no Brasil e apontar rumos mais confiáveis para essa
política.
Palavras-chave: Educação; Tempo Integral; Currículo.
Nos últimos anos houve acelerada expansão na oferta de educação em tempo
integral (ETI) no Brasil e o número de matrículas deve continuar crescendo nos
próximos anos rumo à meta estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE), que
prevê a oferta dessa jornada estendida para, no mínimo, 25% dos alunos da Educação
Básica da rede pública até o ano de 2024.
A ETI não é uma novidade, algumas experiências foram realizadas no passado,
porém, não tiveram propagação e longevidade, A ETI passou a ser oferecida em larga
escala no Brasil há menos de uma década, período marcado por uma agenda favorável à
sua consolidação, resultante do conjunto de ações governamentais, não governamentais
e de demandas sociais. Contudo, é necessário acompanhar o desenvolvimento desses
programas para garantir o alcance de suas finalidades e o atendimento das necessidades
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dos alunos. Há publicações1 que reúnem relatos e análises sobre as experiências exitosas
de alguns municípios, que frequentemente são citados como exemplos. Outras pesquisas
analisaram a implantação de programas de educação integral, que não estão em
evidência, e que também podem contribuir para uma análise mais abrangente sobre os
rumos da educação em tempo integral.
A proposta deste trabalho foi apresentar uma síntese da produção acadêmica,
oriunda da pós-graduação stricto sensu, sobre a implantação da educação de tempo
integral no contexto atual e analisar seus resultados. Tal análise visa discutir as
contribuições dessa produção, alertar sobre os principais problemas enfrentados pelas
escolas durante a implantação dos programas e confrontar a realidade da ETI com a
regulamentação que estruturou sua retomada. Ao ampliar e aprofundar os
conhecimentos sobre implantação da ETI podemos avançar na compreensão dessa
política pública e desvelar suas reais finalidades.
A ETI faz parte das políticas públicas para a educação brasileira e está presente
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996) e nos Planos
Nacionais de Educação, desde 2001. O Programa Mais Educação (PME) foi criado em
2007, sua finalidade é contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da
ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em
escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo integral (BRASIL, 2010).
De acordo com o PME, as práticas realizadas na jornada ampliada precisam estar
sintonizadas com o currículo e os desafios acadêmicos, colaborando para a elaboração
de um paradigma de educação integral que reúna diversas áreas, experiências e saberes,
com condições de mútuas influências e negociações sucessivas e que considere a
ampliação das necessidades formativas do sujeito, contemplando as dimensões afetiva,
ética, estética, social, cultural, política e cognitiva (BRASIL, 2009).
O PNE para o decênio 2011-2020 incorporou a ETI como uma de suas metas e
propôs sua oferta em 50% das escolas públicas brasileiras. O PNE aprovado em 2014
mantém esta meta para o decênio 2014-2024 e acrescenta que, além disso, deve atender,
pelo menos, 25% dos alunos da educação básica (BRASIL, 2014).
Apesar da existência de regulamentações e diretrizes, a ETI está em processo de
construção e não há certezas sobre suas finalidades, sobre as experiências de
aprendizagem que devem ser promovidas na ampliação do tempo de permanência dos
alunos nas escolas e sobre os problemas recorrentes enfrentados na sua implantação.
Para Cavaliere (2014), não há conceito ou prática firmados sobre o que seja educação
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integral escolar, portanto, é necessário formular/aperfeiçoar modelos de trabalho
articulando áreas disciplinares e temáticas, sendo inevitáveis discussões mais
aprofundadas sobre currículo.
Com o propósito de conhecer o panorama das pesquisas sobre ETI, que discutem
questões referentes ao currículo, foi realizado em maio de 2015 um levantamento da
produção da pós-graduação strictu sensu através de buscas na base de dados do Banco
de Teses da Capes e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD),
com as palavras-chave “tempo integral” e “currículo”. A busca resultou em 8 trabalhos,
sendo 7 dissertações e 1 tese. Cinco estudos realizaram pesquisas de campo no interior
das escolas (RAMOS, 2011; BRANDÃO, 2009; MOREIRA, 2013; FIGUEIREDO,
2011; HENRIQUES, 2012). Dois estudos analisaram redes de ensino (SOARES, 2014;
SILVA, 2011) e um estudo investigou a parceria entre uma escola de ensino
fundamental e um centro social urbano (FONTANA, 2013).
As pesquisas apresentaram análises sobre a escola ETI e seu currículo a partir de
diferentes perspectivas e revelaram a potencialidade da ampliação da jornada,
entretanto, todas apontaram problemas a serem superados, sendo que alguns deles se
repetem em diferentes localidades. As pesquisas focalizadas podem trazer importantes
contribuições para os rumos da ETI porque apresentam como o seu programa está se
efetivando no “chão da escola”.
Com exceção do estudo de Brandão (2009), todas as pesquisas constataram falta
de investimentos adequados para o funcionamento da escola de tempo integral, seja na
estrutura física ou na contratação e formação de recursos humanos. Isso pode estar
associado aos interesses políticos eleitorais identificados nas pesquisas, tanto nas ações
precipitadas para inaugurar essas políticas quanto nas descontinuidades dos programas
observadas nas trocas de gestões de governo.
Os estudos de Ramos (2011) e de Fontana (2013) apontaram que não houve
melhoria da aprendizagem entre os alunos matriculados na ETI e os demais estudos
analisados não revelaram avanços nesse sentido. Cavaliere (2006) afirma que um tempo
de escola organizado de forma convencional e meramente duplicado em horas é
desnecessário e ineficaz. A proposta de ampliação do tempo diário de escola só faz
sentido se trouxer uma reorganização inteligente desse tempo e se levar em conta as
peculiaridades presentes em cada escola.
Na tentativa de romper com a ideia de oferecer mais do mesmo aos alunos e
buscar uma educação integral em tempo integral, alguns programas optam pela
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contratação de oficineiros, estagiários e agentes culturais da comunidade, geralmente
em condições precárias relativas ao vínculo de trabalho, gerando elevada rotatividade
desses agentes, especialmente nos grandes centros, o que agrava ainda mais as
dificuldades de integração das atividades por eles conduzidas com as atividades da
escola (CAVALIERE, 2014). Esse modelo tem reforçado a ideia equivocada de que a
escola de tempo integral é o somatório de um turno regular, onde todos os alunos
estudam a base comum, e um contra-turno onde os alunos carentes tem um conjunto de
atividades extraclasse de menor importância, sem que exista qualquer comunicação
entre as duas propostas, embora ambas coexistam numa mesma escola. Essa dualidade
na construção do currículo se apresentou como um problema evidenciado nos estudos
de Moreira (2013), Figueiredo (2011), Henriques (2012) e Fontana (2013). Escolas de
tempo integral não deveriam prescindir de um currículo coeso para um turno integral.
As pesquisas revelam que o contexto da realização está distante do contexto da
formulação, no que se referem às finalidades da ETI presentes nos documentos oficiais.
Ainda não há uma visão clara sobre o currículo da escola de tempo integral e essa
política está sendo implementada de forma precipitada e com recursos insuficientes,
num ambiente de desconfianças, incertezas, improvisos e falta de condições adequadas.
As escolas, pressionadas por interesses eleitorais, são obrigadas a implantar o tempo
integral sem que haja diálogo e orientação. Diante de resultados antagônicos
encontrados nas pesquisas de pós-graduação, comparadas com as experiências descritas
em outras publicações, são necessários estudos mais abrangentes para avaliar a
implantação da ETI no Brasil e apontar rumos mais confiáveis para essa política.
Notas
1. Para saber mais sobre essas experiências, consultar: MOLL, Jaqueline et al.
Caminhos da Educação integral no Brasil. Porto Alegre: Penso, 2012; CENTRO DE
ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA.
Tendências para educação integral. São Paulo: Fundação Itaú Social – CENPEC, 2011.
A pesquisa da qual este trabalho faz parte contou com financiamento da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), processo nº 2014/26681-7.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: DOS MARCOS REGULATÓRIOS À POLÍTICA
PÚBLICA DE FORMAÇÃO DOCENTE
Kelly Katia Damasceno. UFPA/SEDUC-MT/ SMECEL-VG.
Soely Aparecida Dias Paes. SMECEL-VG/SEDUC-MT.
Flávia Costa do Nascimento. UFPA/SEDUC-PA/SME-Castanhal-PA.
Introdução
Este estudo, em desenvolvimento, tem como objetivo analisar as implicações das
políticas públicas educativas no que tange à formação inicial e/ou continuada destinada
aos profissionais que atuam na educação infantil. Para tanto, organizamos o estudo em
três etapas, a saber: 1ª) Etapa: Levantamento dos Programas/Planos de formação (inicial
e continuada), bem como as publicações acerca da educação infantil a partir do acesso
ao site oficial do Ministério da Educação (MEC); 2ª) Etapa: Analisar o impacto dos
programas/planos do governo federal na organização do trabalho pedagógico das
instituições de educação infantil; 3ª) Elaborar um relatório final da pesquisa e divulgar
em publicações e eventos voltados a discutir a educação pública brasileira.
A proposta do texto em tela é apresentarmos o levantamento da primeira etapa
do estudo; as demais etapas, em construção, serão apresentadas, posteriormente, em
outros espaços acadêmicos. Os procedimentos metodológicos utilizados foram de cunho
bibliográfico e coleta de dados no site oficial do Ministério da Educação.
Compreendemos que, embora nos últimos anos, sobretudo com a aprovação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, a educação infantil tenha
mobilizado estudiosos, pesquisadores e demais profissionais para refletirem e
encaminharem propostas de diferentes perspectivas teórico-metodológicas a essa tão
importante etapa da vida do ser humano; ainda há muito que avançarmos,
principalmente quanto aos investimentos governamentais, uma vez que cabe ao governo
assegurar uma educação pública, gratuita e com qualidade a todo cidadão brasileiro.
Até metade do século XX, os cuidados das crianças pequenas foram atribuídos
somente como responsabilidade da família, em especial da mulher, a qual ficava
incumbida de educá-las e instruí-las para sua inserção ao cenário educacional, após os
primeiros seis anos de vida. Assim, o marco para reorganização dos princípios
educacionais brasileiros, no final do século XX, foi a Constituição Federal de 1988, em
que dispõe, no Artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
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garantia de: [...] IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco)
anos de idade (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006); [...].
(CF/1988). No diálogo com a Constituição Federal, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Artigo 55 trata sobre
as atribuições dos pais ou responsáveis junto à educação escolar: “Os pais ou
responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino” (ECA/1990).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) nº 9.394,
promulgada em dezembro de 1996, no Título V - Dos níveis e das modalidades de
Educação e Ensino - Capítulo I - Da composição dos níveis escolares: Art. 21. A
educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio; [...]. Em fevereiro de 2006, a LDBN foi alterada
nos artigos 29, 30, 32 e 87 pela Lei nº 11.274; assim a educação básica fica organizada
da seguinte maneira: Educação Infantil: Creche: 0 - 3 anos e Pré-escola: 4 - 5 anos;
Ensino Fundamental - 6 a 14 anos e Ensino Médio - 15 a 17 anos.
A articulação entre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e as
Diretrizes Curriculares Nacionais, aprovada sob a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de
2009, foi outro importante marco regulatório para a Educação Infantil brasileira, tanto
para subsidiar a definição de políticas públicas educacionais em âmbito governamental,
quanto para possibilitar às escolas a sistematização/elaboração da prática pedagógica
(Projeto Político Pedagógico - PPP, planejamento, avaliação, propostas pedagógicas e
curriculares).
Como parte do movimento de redemocratização brasileira, a aprovação pelo
Congresso Nacional do primeiro Plano Nacional de Educação (PNE) foi promulgada
sob força da Lei nº 10.172/2001, com o prazo de duração de dez anos, mediante
avaliação periódica pelo Poder Legislativo e acompanhamento da sociedade civil
organizada. Dentre as prioridades estipuladas no plano, destacamos: a garantia de
Ensino Fundamental obrigatório, assegurando o ingresso e a permanência na escola, e a
conclusão dessa etapa de ensino; a ampliação do atendimento nas demais etapas da
educação básica, ou seja, Educação Infantil e Ensino Médio, bem como no Ensino
Superior.
Em 2007, houve a promulgação da Lei nº 11.494, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB. Esta lei prevê a aplicação dos recursos também na Educação
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Infantil, além do Art. 10 § 4º - O direito à educação infantil será assegurado às crianças
até o término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.
Sem a garantia da aprovação do Plano Nacional de Educação durante quase 4
(quatro) anos, houve a aprovação da Lei nº 12.796, de 4 de Abril de 2013, que, de certa
maneira, se pautou na meta nº 1 - a universalização do atendimento de crianças de 4 a 5
anos até 2016 - do Projeto de Lei que tramitava no Congresso Nacional para aprovação
do novo plano nacional. Esta lei é mais um avanço importante da educação,
principalmente para a população infantil excluída do contexto escolar por descaso
histórico dos diversos governantes brasileiros.
Entendemos que é necessária a articulação entre os marcos regulatórios e as
políticas públicas educacionais, dentre estas, temos a formação docente. Dessa maneira,
no próximo item destacamos os Programas/Planos destinados à formação dos
professores que atuam na educação infantil no Brasil.
Formação de Professores da Educação Infantil: Programas/Planos e Publicações
Apesar de hoje encontrarmos alguns poucos programas que são direcionados a
educação infantil e, em especial, à formação do professor, percebemos que o atraso
deste olhar mais atento, historicamente, veio legitimar uma ideia de assistencialismo
sobre esta etapa da educação básica, desqualificando os profissionais que ali atuavam,
por não exigir deste nenhuma formação específica, o que, consequentemente, veio a
acentuar a desvalorização docente. Ou seja, na concepção de Educação Infantil numa
perspectiva assistencialista e botânica, em que a criança já nasce “pronta” e passará por
um processo de amadurecimento, acaba por incentivar uma desprofissionalização do
profissional que atua no contexto da Educação Infantil.
Diante da busca por mudanças na concepção de Educação Infantil numa
perspectiva de desenvolvimento humano, se faz necessário pensar a formação de
professores também nesse sentido de desenvolvimento, em que o professor será um
organizador, um provocador e um coautor do processo de aprendizagem.
Desse

modo,

levantamos

os

programas/planos

de

formação

docente

disponibilizados pelo Ministério da Educação em parceria com as Universidades
Federais, Estados e Municípios:
O PROINFANTIL – foi um curso a distância, em nível médio e na modalidade
Normal, para formação de professores de Educação Infantil que atuavam em creches e
pré-escolas e que não possuíam a formação mínima exigida pela legislação, sendo
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realizado pelo Ministério da Educação em parceria com os estados e os municípios que
aderiram ao programa. Puderam participar tanto professores da rede pública quanto
aqueles que atuavam na rede privada sem fins lucrativos.
O PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
tem como objetivo fomentar a oferta de educação superior, para os professores em
exercício na rede pública de educação básica obterem a formação exigida pela Lei nº
9.394/96. Tal proposta, mesmo não sendo direcionada somente aos docentes da
Educação Infantil, também os contemplou por meio do curso de Licenciatura em
Pedagogia que tem, como um dos objetivos, a formação de professores para atuarem
nessa etapa da educação.
Localizamos, também, publicações específicas para a Educação Infantil,
disponibilizadas no site oficial do Ministério da Educação, que têm como objetivo
contribuir e subsidiar a formação dos professores da educação infantil; dentre eles,
destacamos:
QUADRO - PUBLICAÇÕES – FORMAÇÃO PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PUBLICAÇÃO

PARCERIA

ANO

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI)
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (formato livro)

-

1998
2010

Instituto Avisa Lá –
UNICEF

2015

UFES

2015
2012
2012

Diretrizes em Ação
Educação em Tempo Integral na Educação Infantil
Brinquedos e Brincadeiras
Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial
Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos,
jurídicos, conceituais
Política de Educação Infantil no Brasil: Relatório de Avaliação

UNICEF
Instituto Avisa Lá
UFSCar/NEAB/CEER

2012

UNESCO

2009

Educação Infantil: Subsídios para construção de uma sistemática de
avaliação

INEP/SEB/FNDE/UNDI
ME/CNTE/ANPED/MIE
IB/RNPI

2012

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil
Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos
Fundamentais das Crianças
Revista Criança
Deixa eu falar!
Dúvidas mais frequentes sobre Educação Infantil
Parâmetros nacionais de qualidade para a Educação Infantil

-

2009

-

2009

-

2011

-

2006

Fonte: Ministério da Educação (MEC) – www.mec.gov.br.

Como indicamos no início desse texto, na próxima etapa do estudo iremos tratar
das implicações dos programas aqui indicados, bem como das publicações com o
objetivo de subsidiar a formação dos professores e as práticas pedagógicas na Educação
infantil. No oportuno, analisaremos as concepções de criança, Educação Infantil,
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formação de professores que subjazem à política educacional brasileira, em especial, a
primeira etapa da educação básica.
Diante dos marcos regulatórios e dos programas propostos até o momento à
população infantil, aos seus familiares e aos profissionais da educação, ainda é grande a
necessidade de investimentos e a execução de políticas públicas para que, de fato, o
Brasil avance em todos os aspectos da educação nacional pública e de qualidade para
todos. Leontiev (1978) defende, ao discutir as aquisições da cultura humana, que todos
tenham a possibilidade prática de tomar o caminho de um desenvolvimento que nada
entrave. Nessa perspectiva, muito mais que direito da família, ter vagas para seus filhos
é direito de todas as crianças terem acesso à Educação Infantil, ampliando a
possibilidade do pleno desenvolvimento humano.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: CARACTERIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS EM RONDONÓPOLIS-MT
Mariana Silva Vieira Fachim
(UFMT/PPGEdu)
Adelmo Carvalho Silva
(UFMT/PPGEdu)
RESUMO
A Educação Permanente em Saúde no Brasil foi estabelecida como política pública pelo
Ministério da Saúde em 2004 através da Portaria 198 GM/MS como estratégia para a
formação e desenvolvimento de trabalhadores para do setor. A política distingue
Educação Continuada de Educação Permanente. Considera que a educação continuada é
um recurso tradicional da saúde, já a educação permanente representa uma mudança na
prática de capacitação de trabalhadores. A partir do exposto objetivou-se caracterizar as
atividades educativas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde tendo como
referencial as diretrizes que normatizam a política. Questionou-se se as atividades
educativas podem ser denominadas de educação permanente ou educação continuada.
Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva exploratória com abordagem qualitativa
realizada no município de Rondonópolis-MT. Cinco enfermeiros, que trabalham nas
unidades de saúde da família, foram selecionados para investigação. Sendo um
enfermeiro de cada um dos distritos em que as unidades do município são divididas. A
coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada. Os dados revelam
que não há um consenso entre os enfermeiros no que diz respeito a metodologia de
ensino adotada. Existe o predomínio do modelo tradicional de ensino, porém ele não é
constante, há uma diversificação. No entanto percebeu-se que a prática de formação
baseada em palestras tende a predominar, pois foi a única estratégia de ensino citada por
todos os sujeitos. Observou-se a prevalência de educação continuada ao contrário de
educação permanente. As ações educativas parecem ter caráter prescritivo e não
problematizador. Há o desconhecimento sobre o processo de ensino-aprendizagem,
metodologias de ensino, por parte dos profissionais. Isso demonstra problemas na
formação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Permanente. Políticas Públicas. Formação
profissional

INTRODUÇÃO
A Educação Permanente em Saúde (EPS) no Brasil foi estabelecida como
política pública pelo Ministério da Saúde em 2004 através da Portaria 198 GM/MS
como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) para a formação e o
desenvolvimento de trabalhadores para do setor. Esta portaria define como EPS a
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baseando-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas
dos trabalhadores da saúde (BRASIL, 2014).
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) distingue
Educação Continuada (EC) de Educação Permanente (EP). Afirma que a EC é um
recurso tradicional da saúde e é caracterizado por: continuidade no modelo escolar ou
acadêmico centralizado na atualização de conhecimentos e baseado em técnicas de
transmissão; conceituar inicialmente a técnica e posteriormente ir a prática gerando
desconexão do saber como solução de problemas; cursos periódicos sem sequência;
centrada em categoria profissional não em equipes multidisciplinares. Já a EP representa
uma mudança nessa prática de capacitação de trabalhadores tendo as seguintes
características: incorporar o processo ensino-aprendizado ao cotidiano do serviço;
mudanças nas estratégias de ensino tendo a prática como fonte de conhecimento e
problemas; os profissionais devem ser atores reflexivos de sua prática e construtores do
saber ao invés de receptores; promover encontros em equipes multidisciplinares
(BRASIL, 2009).
A partir do exposto esta pesquisa objetivou caracterizar as atividades educativas
realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município de RondonópolisMT tendo como referencial as diretrizes que normatizam a política de educação
permanente em saúde. Questiona-se: Ocorre educação permanente ou educação
continuada no município?
METODOLOGIA
O estudo é um recorte do projeto de pesquisa de mestrado intitulada “Educação
Permanente em Saúde: o olhar dos profissionais acerca de sua efetividade” em
desenvolvimento pelos autores pesquisadores. Trata-se de uma pesquisa do tipo
descritiva exploratória com abordagem qualitativa realizada no município de
Rondonópolis-MT. Os sujeitos selecionados foram cinco enfermeiros que trabalham nas
unidades de saúde da família sendo um enfermeiro de cada um dos cinco distritos em
que as unidades do município são divididas. Os pseudônimos adotados foram: Ester,
Ana, Rute, Sara e Daniel. Estabeleceu-se como critério de escolha os profissionais que
finalizaram sua graduação a partir do ano de 2005, tendo como referência o ano de
implementação da política no país que se deu em 2004.
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A coleta de dados foi realizada através de entrevista utilizando como
instrumento o questionário semiestruturado. Essas foram gravadas e transcritas para
análise utilizando a técnica de análise temática. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisas.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No decorrer da entrevista os sujeitos foram questionados sobre as metodologias
de ensino adotas pela SMS para o desenvolvimento da EPS no município. Os
enfermeiros utilizaram diversos termos para classificar essas atividades educativas
como: treinamento, educação continuada, capacitação, educação permanente. Observase que não sabem diferenciar cada um dos termos, acreditam que são a mesma coisa
pois a cada questionamento se usam de um ou outro conceito.
Segundo os sujeitos predominam atividades educativas do tipo palestras, que são
organizadas a partir de uma temática central, como citado por eles: Hanseníase,
Obesidade, Consulta Pré-Natal, entre outros; e então um profissional, geralmente
médico, é convidado para expor o conteúdo teórico a todos os enfermeiros da rede.
Aqui em Rondonópolis a gente recebe muita assim até... eu não sei
qual é a realidade de fora, mas aqui em Rondonópolis a gente recebe
bastante capacitação né.... é.... bastante é.... como fala ... atualização,
das políticas públicas né, quando a mudança a gente sempre é
chamada para conhecer a nova forma de trabalho que foi
preconizado pelo Ministério. [...]. Aí eles explicam. [...] Explanação
do tema verbalmente[...]. Uma palestra [...]Tipo sala de aula.
Professor aluno. (Sara)

Nesta fala é possível inferir que a enfermeira não sabe conceituar as atividades
educativas que participa, destaca que quando há mudanças nas diretrizes do Ministério
da Saúde a SMS realiza palestras para atualizar os profissionais da rede. Refere que a
metodologia de ensino é semelhante a uma sala de aula onde apenas o professor fala e
os alunos são os receptores do conhecimento compartilhado.
A enfermeira Ana, no excerto abaixo, afirma que há interação durante as
palestras e, finaliza dizendo que são realizadas rodas de conversas onde a participação
dos profissionais é ativa durante todo o processo. Relata que o conteúdo é abordado de
forma a expor a realidade loco regional do serviço, estimulando a aprendizagem,
tornando-a significativa.
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É...., mas aí tem a.… o data-show explicando e depois a gente entra
com tipo um feedback com o palestrante tirando as dúvidas é.… eles
trabalham bem legal a didática porque você participa junto. Na hora
lá da palestra eles estão lá palestrando e nas dúvidas você já
pergunto ali mesmo na hora, tipo uma roda de conversa, geralmente
eles fazem. (Ana)

Daniel caracteriza as atividades educativas que participa como tradicionais no
que diz respeito a metodologia de ensino usada. É possível inferir pela fala dele que,
apesar de haver atividades práticas, execução de procedimentos técnicos, permanece em
maioria, como modelo de ensino, a exposição não dialogada do conteúdo.
Olha, de forma geral, não tem muita relação com que se tem falado
muito hoje em dia com as práticas que envolvam o ouvinte. É algo
mais unidirecional, uma coisa um pouco mais tradicional.
[...]basicamente, em geral, uma aula expositiva. [...]. Existe o
momento das dúvidas, mas predomina o modelo tradicional. (Daniel)

Na fala seguinte, a enfermeira Ester expõe que a metodologias de ensino são
diversificadas. De acordo com a temática abordada é a didática usada. Cita como
exemplos: questionários, rodas de conversas, exposição dialogada; entretanto finaliza
afirmando que ainda predomina a exposição não dialogada do conteúdo, contudo elogia
e diz gostar da postura adotada pela SMS para organização das atividades educativas.
Sobre o exposto, verbaliza que as práticas de formação são
[...] expositiva, tem dinâmica às vezes em alguma palestra. Tem
questionário, daí eles tiram as dúvidas, roda de conversa. Então é.…
a dinâmica não é fixa. [..] A gente já fez roda de conversa, didática
expositiva. [...], mas geralmente, geralmente! É expositiva,
geralmente, mas assim tem algumas vezes que é diferente. Mas
geralmente é expositiva. (Ester)

A luz dos dados apresentados nota-se que não há um consenso entre os
enfermeiros no que diz respeito a metodologia de ensino adotada. Existe o predomínio
do modelo tradicional de ensino, porém ele não é constante, há uma diversificação. Os
sujeitos não foram unanimes em suas respostas apresentando divergência de opiniões.
No entanto percebe-se que a prática de formação baseada em palestras tende a
predominar pois foi a única estratégia de ensino citada por todos os sujeitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações educativas parecem ter caráter prescritivo e não problematizador.
Visam esclarecer novas diretrizes, trazer atualizações, ditar regras, mas não considera os
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comportamentos que devem ser mobilizados nos profissionais para uma mudança
permanente no serviço contrariando o proposto pela Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde. Observa-se então que prevalece educação continuada ao
contrário de educação permanente.
Essa especificidade da área da saúde, de ter diversas políticas sendo
implementadas, novas portarias sendo emitidas, movimentos de reformulações daquelas
já existentes, precisa que a formação profissional se faça no dia-dia dos serviços de
saúde. Schweickardt e organizadores (2015) consideram que essa necessidade gera nas
instâncias do SUS a necessidade de prontidão para aprender e ainda afirmam que isto
extrapola os treinamentos consecutivos. O desconhecimento sobre o processo de ensinoaprendizagem, metodologias de ensino, andragogia, são claros na área da saúde. Ao
questionar os enfermeiros eles não compreendiam o que era uma metodologia de
ensino, não sabiam diferenciar as diversas estratégias de ensino acreditando que todas
são iguais. Essa é uma lacuna na formação profissional. Há a política ministerial como
proposta pedagógica para saúde, todavia os profissionais não compreendem os
processos educacionais afim de poderem opinar sobre esses ou até mesmo planejar
ações educativas de forma significativa.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UMA PROPOSTA PARA
PROMOVER A SAÚDE SEXUAL ATRÁS DAS GRADES
Maria das graças de Mendonça Silva Calicchio
Fagner Luiz Lemes Rojas
A pesquisa tem por finalidade dialogar com as mulheres privadas de liberdade para
compreender as relações da sua situação atual com a formulação de estratégias que
culminam no aprendizado sobre os condicionantes da saúde sexual no cárcere.
Analisamos a situação a partir dos autores: Michael Foucault (obra: Vigiar e Punir),
Paulo Freire (Pedagogia da Autonomia), Ricardo Burg Ceccim e Emerson Elias Merhy
(Educação Permanente em Saúde), pois consideramos que ocorre um ‘auto-desvelar’
relacionado ao aprisionamento que direciona para a aprendizagem-significativa, mas,
sobretudo, que imbrica no sujeito a autonomia de si, para aprender pelo contexto
(cotidiano), assuntos relacionados à Educação Sexual. Portanto, consideramos que as
mulheres formulam variadas formas de compreender e (re)aprender no cárcere sobre a
Educação Sexual. Nesse sentido, criou-se através de oficinas, a materialidade que
subsidiou a cartilha intitulada: “Saúde Sexual Atrás das Grades”. Esse material, no
entanto, aproximou-se da realidade local valorizando a capacidade criativa e reflexiva
das mulheres privadas de liberdade, sendo então, aprendizagem-significativa,
perspectiva da vertente pedagógica da Educação Permanente em Saúde. O dinamismo
das ações e a proximidade entre o ensino-serviço só foi possível a partir do Projeto de
Extensão Universitária “Promoção da Saúde Sexual em Mulheres Privadas de
Liberdade”, sob a responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso - Curso de
Enfermagem, Campus de Sinop (MT), junto à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
do Estado de Mato Grosso e Secretaria Municipal de Saúde de Sinop (MT), com o
Serviço de Atenção Especializada para as IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais (SAE). A
mulher privada de liberdade foi a peça fundante para o (re)pensar em promover a saúde
sexual nas populações privadas de liberdade feminina e masculina para que sigam seu
percurso, seja na condição privação de liberdade, e/ou liberdade, porém de forma
consciente e crítica.
Palavras-chave: Educação em saúde sexual. Educação Permanente em Saúde. CárcereMulheres privadas de liberdade.

À QUESTÃO SEXUAL NO CÁRCERE
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são frequentes, têm múltiplas
etiologias e apresentações clínicas, elas causam impacto na qualidade de vida das
pessoas, suas relações interpessoais, familiares e sociais. (BRASIL, 2014).
Considerando a população privada de liberdade, Giordani (2000), afirma que no
contexto da prisão as mulheres encarceradas, encontram-se expostas ao risco para a
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transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (DST/HIV), considerando a condição da prisão, um impulso considerável
para realização de relações sexuais com múltiplos parceiros, violência caracterizada
pelo abuso sexual, estímulo para tatuagens e uso de drogas, sem a devida esterilização
dos materiais, ambas com compartilhamento de agulhas já contaminadas.
No Brasil, as mulheres representam cerca de 7% da população carcerária, o que
corresponde aproximadamente 36 mil presas, sendo a maioria por tráfico de drogas, em
dissonância da violência corporal, furto e latrocínio, pois poucas delas são aprisionadas
por crimes de violência. A característica etária é de mulheres jovens, entre 18 e 34 anos,
e 58% são analfabetas (BRASIL, 2015).
Vivenciando o Projeto de Extensão Universitária - Promoção a Saúde Sexual em
Mulheres Privadas de Liberdade, Campus Universitário de Sinop (MT), dentro da
Cadeia Pública Feminina de Sinop (MT), nota-se a fragilidade de conhecimento e
orientação acerca das IST.
Objetivando difundir informações sobre as IST a partir da percepção das
mulheres privadas de liberdade em consonância com a perspectiva da Educação
Permanente em Saúde (EPS), considerando a aprendizagem-significativa freiriana e a
autonomia do sujeito, valorizando a sua capacidade de protagonismo nos variados
cenários, como por exemplo, o cárcere, culminou na interlocução da ação transversal
EPS nos ambientes de saúde, juntamente com a valorização do conhecimento do sujeito
no cotidiano, resultando na materialização de elementos textuais (conhecimento tácito)
e imagéticos (desenhos/imagens manuscritas) que propiciaram a elaboração da cartilha:
Saúde Sexual Atrás das Grades.
Dentre elas destaca-se a educação sexual, que se entrelaça com a EPS, que, tem
por premissa, aumentar o nível de compreensão das mulheres e homens privados de
liberdade, afim de, dirimir os riscos de infecção e prevenir as IST, e entre as principais
podemos destacar o HIV/AIDS, Hepatites B e C e Sífilis, como também, dinamizar as
informações nesse âmbito entre indivíduos e/ou população chave, como a população em
privação de liberdade, cujo comportamento sexual e o envolvimento com as drogas os
tornam mais vulneráveis às IST (BRASIL, 2014).
PERCURSO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS
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A proposta inicial compreendia a realização do projeto de extensão, voltado à
promoção da saúde sexual em mulheres privadas de liberdade, algo diferenciado para o
público destinado, porém o mais importante foi o contato inicial, para alavancar as
interlocuções, primeiramente entre os serviços, que, nesse caso, compreendia a
Universidade, o Serviço de Atenção Especializada para as IST, HIV/AIDS e Hepatites
Virais (SAE), o Anexo Prisional Feminino, os trabalhadores de todos os serviços em
questão, as usuárias na condição de detenção e/ou representantes da comunidade (em
condição adversa de liberdade), e a gestão desses sistemas, nesse sentido, conseguimos
realizar a formação do quadrilátero de saúde, compreendida pela interlocução do ensinoserviço-trabalhadores de saúde e comunidade, proposto por Ricardo Burg Ceccim e
Laura Camargo Macruz Feuerwerker.
As inserções do grupo firmavam diálogos com as mulheres, justamente para
captar quais eram as compreensões delas sobre a condição atual de saúde sexual, mas,
sobretudo, para identificar quais conhecimentos elas já detinham para que as oficinas
pudessem ser pensadas e discutidas com elas. A partir dessa iniciativa, foi disposto
material de escritório-escolar (giz de cera, lápis de cor, variados tipos de papéis, entre
outros) para que elas pudessem expressar quais saberes já dominavam, e, quando
poderíamos intervir esclarecendo em Roda de Conversa, estabelecendo assim, o
reconhecimento dos variados conhecimentos dispostos pelas tecnologias em saúde,
1

conforme descritos por Emerson Elias Merhy e Túlio Batista Franco (2015), que as
identifica como: duras, leve-duras e leves, porém utilizamo-nos das leve-duras e leves,
respectivamente, o conhecimento acadêmico e o saber da vida-popular (tácito).
Essa ação nos levou a fomentar tais propostas, pensando sempre em estimular
a autonomia delas a partir do que já compreendiam dos temas propostos nas discussões
das Rodas de Conversa, quais os comportamentos sexuais que elas poderiam
compartilhar e como elas percebiam os riscos-benefícios ao realizar tais ações. Ao
propormos a Roda, reafirmamos a definição e método proposto por Ceccim e
Feuerwerker (2004, p. 57), que consiste:

1

Tecnologias do trabalho em saúde: Quanto às tecnologias do trabalho em saúde, que vimos já citando,
podemos classificá-las em três tipos, sempre associados aos processos de produção dos atos de saúde:
aquelas que estão representadas pelas máquinas e instrumentos, que denominamos de tecnologias duras;
as que se inscrevem no conhecimento técnico estruturado, e que chamamos de tecnologias leve-duras e
aquelas que só existem no ato produtivo relacional entre trabalhador e usuário, representada pelas
tecnologias leves. Merhy e Franco (2015, s/p).
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A roda serve para alimentar circuitos de troca, mediar aprendizagens
recíprocas e/ou associar competências. É por estarem em roda que os
parceiros criam possibilidades à realidade, recriam a realidade e/ou inventam
realidades segundo a ética da vida que se anuncia nas bases em que são
geradas.

Portanto, analisamos a situação, e também os conteúdos criados no
desenvolver das ações educativas do projeto de extensão supracitado, assim, os
materiais elaborados configuravam-se como uma avaliação de aprendizagem, pois a
proposta era dinâmica e poderia sofrer alterações em quaisquer etapas, preservando
assim, os sujeitos (as mulheres privadas de liberdade), o cenário vivente e, suas
necessidades humanas básicas: psicobiológica, psicossocial e psicoespiritual, ou seja, a
simbiose entre o sentir, os sentidos, saberes e fazeres já vividos em liberdade e os
vivenciados a partir do cárcere.
Foi dialogando com as voluntárias do projeto e com as mulheres privadas de
liberdade da Cadeia Pública de Sinop tivemos a aceitação voluntária, e, todas elas,
disponibilizaram o material por meio de um termo de autorização para cedência das
imagens, chamado pelas autoras de “desenhos”. Para Silva (2010), desde os tempos
primitivos, o ser humano sempre fizera uso do desenho como forma de comunicação e
de expressão de sentimentos, pensamentos e ações, e, diante deste contexto o desenho
se torna uma das formas de ensino-aprendizagem.
MICROPOLÍTICA EM SAÚDE A PARTIR DA EDUCAÇÃO SEXUAL E SUA
INTERFACE COM A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
A Educação Permanente em Saúde é regulamentada pela portaria GM/MS n°
1996/2007, a diretriz tem papel fundamental para o Sistema Único de Saúde (SUS) e
aos demais serviços de sistema público de saúde, podendo incorporar a ele, o sistema
prisional, tendo em vista, dar voz àqueles que foram adelgados das relações sociaiscivis, e garantir um enfrentamento que culmine na ressocialização, contribuindo,
portanto, com a sua capacidade de oferecer elementos e meios à sociabilização a partir
da educação autonômica e coletiva.
Diante da condição apresentada, as mulheres desta pesquisa, se inserem como
seres humanos, ‘históricos e inacabados’. O desabrochar da concretude de uma
educação sexual emancipatória, faz-nos cultivar a perspectiva freireana, considerando
que dentro de um universo prisional ‘há sempre o que aprender, há sempre o que
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ensinar’ e nessa troca entre voluntários, profissionais envolvidos, mulheres privadas de
liberdade, ambos aprendem juntos. Neste desdobramento de conhecimentos entre
dialogantes e dialogados, novos ou antigos saberes vão sendo costurados, e, dessa
forma, vão desaferrolhando condições de se humanizar, de se emancipar por meio da
proposta inserida, na busca do ser mais, e dessa maneira, vão alavancando a autonomia
e a saúde sexual exposta em um espaço de aprisionamento. Nesse sentido, que a
oportunidade de (re)pensar, proporcione a “(re)forma íntima” e “(re)inserção” do
indivíduo ao âmbito do convívio social.
Essa autonomia, no entanto, deve primar pela capacidade de pensar em si, os
condicionantes que o/a levaram ao cárcere, porém oferecendo caminhos ao crescimento
individual que seja determinante a prospectar uma condição de vida diferente
(melhorada), à medida que, se qualifica para o mundo social-trabalho-relacional, e tenha
condições de melhorar sua vida em/na sociedade.
Todas essas situações no cotidiano do sistema prisional apropriam-se da
micropolítica das relações, ou seja, é a convivência, as experiências, os cenários, as
proximidades e adversidades dentro e pelo sistema carcerário que novas formas de
aprender a ser e conviver, sobretudo, conhecer (autoeducar-se), afunila-se no
conhecimento sobre si, para si e coletivamente. Para Merhy (2006, p. 84) esse
autoconhecimento provém do “[...] seu trabalho vivo instituinte, que está em ação, em
um certo “dando”, pode tanto fazer uso do que está dado, quanto em uma certa medida
exercer com alguma “autonomia” este uso do que já está dado.”
Evidentemente, reconhecemos a opressão e as dificuldades de ressocialização,
estruturais, entre outras, não estamos fechando os olhos, mas, pelo contrário, podemos
através de relações com a educação, saúde, e/ou educação em saúde, construir um
ambiente criativo, protagonista, autônimo e inventivo, mesmo nessa situação. E aqui
demonstramos isso, com essa experiência a partir do projeto. Acreditamos e
reafirmamos as críticas sobre a opressão realizadas nesses locais, colaboramos com a
forma de compreender essa situação, por Merhy (2006, p. 96) que fundamenta:
Uma organização deste tipo centra atenção muito especial neste trabalho vivo,
que tem missão de “matar e domesticar” o autogoverno da linha direta de
produção, que pretenda alterar a sua lógica. E, se observarmos o mundo das
necessidades que estão sendo satisfeitas, podemos afirmar que a do possível
usuário do produto final não se faz presente imediatamente no ato da produção,
inclusive sendo encarado como algo a ser comandado e estruturado pelo próprio
processo produtivo que procura “captura-lo” também.
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Através dessa lógica, é que propusemos que a criação de materiais que
encontrassem nos sujeitos um elo, com o que compreendem e, com aquilo que
reconstroem, direcionando-os ao (re)pensar sobre sua vida sexual nos locais do cárcere
do corpo humano, como também, do cognitivo – das memórias, que tendem a
movimentar-se e desvelar formas de cuidado sobre si, com o outro, da boa convivência
e ambiência segura, considerando que a vida sexual, é também, uma parte relevante ao
percurso da vida, e que, a condição de privação de liberdade não suprime, mas, pelo
contrário, muitas vezes exacerba tais sentimentos devido ao afastamento social-familiar,
culminando no ócio criado pela circunstância.
Portanto, a informação sobre os condicionantes da vida sexual segura, e dos
meandros que a coloca em risco, não demanda somente abordar assuntos sobre o tema,
mas construir conjuntamente com a população privada de liberdade. Essa proximidade
afetivo-dialógica tem relevância, se configurando como uma descoberta que descortina
a sua caminhada ao autocuidado e a saúde coletiva desses sujeitos. Conforme Freire
(2015, p. 105) esse processo ocorre:
A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto
amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data
marcada. É neste sentido que a pedagogia da autonomia tem de estar centrada
em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer,
em experiências respeitosas da liberdade.

A EPS em conjunto com as possibilidades de se inserir nesses cotidianos,
demostra a sua possibilidade de implementação para além de uma Política de educação
em saúde que regulamenta processos, destina financiamentos, ampara reforma de
recursos humanos e trata de inserir-se nos territórios. Isso é compromisso que ela
destina-se a cumprir com as prerrogativas da Constituição Federal de 1988 estabeleceu,
no artigo n° 196, que, “saúde é direito de todos e dever do Estado”, portanto, ter direito
a educação, a informação e a construção dessas premissas é direito à saúde, pois
reconhece no ato de exercitar a aprendizagem-significativa, o acesso à informação em
saúde a partir do que vivencia.
Compreende-se, no entanto, que é muito mais que acesso a tratamento,
diagnósticos e medicamentos, é, sobretudo conforme afirmou Sérgio Arouca quando
relacionou o direito à saúde na amplitude (cultural, social, legal, educativo-político,
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público e privado), tais aspectos propostos na VIII Conferência Nacional de Saúde,
destacam:
Não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem-estar social, é o
direito ao trabalho, a um salário condigno; é o direito a ter água, à
vestimenta, à educação, e, até as informações sobre como se pode dominar
este mundo e transformá-lo”. É ter direito a um meio ambiente que não seja
agressivo, mas, que, pelo contrário, permita a existência de uma vida digna e
decente [...].(AROUCA, 1986, p. 36).

É, portanto, trabalhar com aqueles negligenciados pelo Estado, pela sociedade,
pelos sistemas, é, sobretudo, entrever aquilo vivido com aquilo a ser vivenciado, e
qualificar o saber e fazer, conhecer e conviver para a consciência da sua dignidade, da
sua saúde e das suas possibilidades de aprender coletivamente.
A PRISÃO EM SI E NO CÁRCERE: UMA QUESTÃO APRENDER MESMO NA

CONDIÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
Dirigindo-nos ao estudo de Foucault na obra clássica “Vigiar e Punir”, à leitura
nos contempla os diferentes modelos e tecnologias coercitivas do comportamento e de
agressão física. Inicialmente a obra retrata a tortura e os suplícios, tipos de
manifestações que não inseria uma justiça aos condenados e malfeitores, mas,
contextualizava como um ritual político, de medo, de afirmação de poder da lei, e que
pouco a pouco esses suplícios foram desaparecendo, surgindo então, as punições menos
físicas. Esses tipos de punições intensificaram-se ao longo do século XVII, e originaram
as penas punitivas de condenação para aqueles ditos como criminosos. Nesse sentido, a
pena que era centralizada nos suplícios como sanções de sofrimento, de correção do
corpo e da alma, passa ter outra conotação: “a perda de um bem ou de um direito,
trabalhos forçados, redução da alimentação, privação sexual, expiação física,
masmorra” (FOUCAULT, 2013, p. 20).
Os estudos de Erving Goffman (1974) em seu Livro “Manicômios Prisões e
Conventos” salienta que as prisões são formas de estabelecimentos fechados,
simbolizadas pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições de
saídas. Apresenta características físicas, como portas fechadas, paredes altas, arame
farpado (GOFFMAN, 1974, p.16).
No cárcere as mulheres apresentam uma maior vulnerabilidade para as IST,
devido às situações de exposição antes da prisão, como multiplicidade de parceiros

ISSN 2177-336X

9570

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

8

sexuais e não adesão ao uso da camisinha. Segundo Brasil (2015, p. 21), “as IST são
causadas por mais de 30 agentes etiológicos (vírus, bactérias, fungos e protozoários),
sendo transmitida principalmente de uma pessoa a outra por contato sexual e, de forma
eventual, por via sanguínea”.
Consideramos, entretanto, que criamos conjuntamente com as mulheres presas a
possibilidade de expressão, produção e qualificação de si-conosco para outras formas de
compreender a aprender sobre as IST. Corroboramos com a forma aprender a aprender a
partir de Fagner Luiz Lemes Rojas (2015, p. 128) propõe:
É, portanto, a partir desse meio maleável e penetrável de concepção de
aprendizagem significativa inacabada que a educação foi ao encontro dos
sujeitos e estreitou laços para estabelecer novas possibilidades de interação,
encontrando novas maneiras de se realizar saúde de forma dialógica. As
mudanças vão ocorrer a partir do (re)posicionamento da população e dos
serviços, culminando em novo saberes populares e transdisciplinares.

Entretanto, configurou-se num processo de compreender os sentidos da
sexualidade em mulheres privadas de liberdade, proporcionando para todos a condição
de dialogar-pensar-criar novas percepções sobre a educação sexual emancipatória, que,
para Fagner Luiz Lemes Rojas e Maria das Graças de Mendonça Silva Calicchio (2015,
p. 733), isso se dá “Durante as vivencias in loco alguns questionamentos nos motivaram
à (re)pensar a sexualidade feminina num mundo de aprisionamento”.
E, desvelamo-nos para o entendimento, expressão, e, aplicabilidade ao que
acreditamos ser a vertente pedagógica da EPS consegue dialogar com as realidades,
sujeitos nos cenários, e cotidianos, em que, coexistam sujeitos viventes. Sendo assim,
reconhecemos as afirmativas de Ceccim (2005, p. 161): a definição pedagógica para o
processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho – ou da formação – em saúde em
análise, que se permeabiliza pelas relações concretas que operam realidades e que
possibilita construir espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos atos
produzidos no cotidiano.
Aqui disponibilizamos parte do material para divulgar esse conhecimento, de
forma a ser difundido como instrumento educativo-pedagógico, todos eles são
desdobramentos do criativismo e saberes das mulheres privadas de liberdade. Isso
permite valorizar o conhecimento tácito e/ou popular - capacidade do sujeito,
independente da sua condição pregressa, atual e futura, pois é pela credibilidade no
indivíduo humano, mesmo em condição de opressão – privação de liberdade, é
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protagonista da sua vida – da invenção que o permite descortinar facetas ao seu
autodidatismo, portanto, alçando-o ao espaço criativo em si, não mais opressor, mas
autonômico. As ilustrações e textos foram todos elaborados pelas mulheres privadas de
liberdade, construídas nas oficinas.
A cartilha só foi possível a partir das parcerias citadas acima, em que buscamos
parcerias que financiaram os custos na impressão dos exemplares, e toda a diagramação,
revisão textual foram realizadas de forma voluntárias pela equipe do projeto, e
distribuídos no SAE, na Cadeia Pública do município de Sinop (MT), e futuramente
temos a pretensão em distribuir, parte dos exemplares nos Anexos Prisionais de Mato
Grosso.
Segue abaixo, todas as produções criadas a partir do projeto. O material está
disponível em cartilha impressa, sendo ela a fonte primária dessa produção textualimagética, poderá ser disponibilizada à medida que for solicitado. O intuito é que o
material auxilie e contribua na qualidade de vida, para o conhecimento-informação aos
sujeitos em liberdade, ou mesmo, àqueles oprimidos-negligenciados no cárcere.
Desenhos realizados pelas mulheres privadas de liberdade da Cadeia Pública - Ferrugem
de Sinop (MT).
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Fonte: Cartilha - Saúde Sexual Atrás das Grades (2015). Arquivos pessoais (2014-2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as orientações da “Cartilha Saúde Sexual Atrás das Grades”
contribuirá para a promoção da saúde sexual da população em privação de liberdade
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masculina e feminina, como também, orientar todos os sujeitos que desejam uma vida
sexual consciente e saudável.
Assim, este material informativo é mais um resultado do Projeto de Extensão
Universitária intitulada de “Promoção da Saúde Sexual em Mulheres Privadas de
Liberdade” da Universidade Federal de Mato Grosso do Curso de Enfermagem,
Campus Universitário de Sinop (MT).
A proposta foi direcionada pela vertente pedagógica da EPS que em interlocução
direta com aprendizagem-significativa pretendeu enriquecer, aprimorar e contribuir para
uma aprendizagem-compartilhada, inédita capaz de produzir significados inéditos.
Percebemos a ação do projeto, tão quanto à produção gerada tem relevância para a
sociedade e a população carcerária, cujas ações repercutem na redução e prevenção
dessas mulheres e/ou homens às IST, vislumbrando a promoção da saúde sexual.
Percebemos que fomentar diálogos em Roda de Conversa foi a forma mais
profícua de estabelecer elos entre a população carcerária, os encarcerados, os que velam
pelo cárcere (funcionários) e a sociedade de forma geral, principalmente quando
buscamos apoio e parceria para a confecção e custeio do material.
Essa iniciativa modificou os olhares sobre a compreensão das mulheres, e, a
pedagogia da autonomia potencializou a EPS, de forma que, as experiências da vida
fossem valorizadas, descortinadas, retiradas da negligência opressora e ganhasse
autonomia da sua voz. Todas as produções in loco foram dignas de compreensões de
nós, de mundo, transformando-se em tecnologias da saúde, aqui materializadas em
informações de tecnologias leves (diálogos - relacionais), e, as leve-duras
(conhecimento técnico-científico), a partir do trabalho vivo em ato.
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EDUCAÇÃO PRISIONAL: UMA COMPARAÇÃO BRASIL E ARGENTINA
Maria de Fátima de Souza Moreno

I - RESUMO
O Brasil e Argentina são países da América Latina e vizinhos em suas
fronteiras. O objetivo da pesquisa é realizar um estudo comparado das políticas
públicas educacionais para os privados de liberdade do Brasil e da Argentina, mais
especificamente o sistema prisional do Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil) e da
província de Córdoba (Argentina). Há muito que se conhecer, porém pretende-se fazer
um recorte pelo estudo comparado das políticas públicas dos dois países e como está
estruturada a modalidade educacional em prisões, identificando singularidades,
semelhanças e diferenças nos estados apontados. Para melhor entender como se
formaram esses cenários buscar-se-á apontar as legislações associadas à trajetória
histórica, a herança política e influencias do contexto mundial e como convivem esses
países democráticos com o cumprimento do direito humano à educação ou mesmo as
violações nos espaços de detenção.
Palavras-chave: Estudo comparado, políticas públicas, prisional.
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I.

Identificação da proposta e qualificação do problema de pesquisa
A população carcerária brasileira, em 2015, ultrapassou os 607.731 mil

indivíduos em privação de liberdade, atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e China.
A proposta da Educação em prisões no Brasil está amparada na Lei nº 7.210
(LEP/84) que disciplina a execução penal no país, pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB de 1996). Diretrizes Nacionais para a Oferta da Educação em
Estabelecimentos Penais, conforme Resolução nº 3, de 11 de março de 2009, do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e homologada pelo
Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 2 do Conselho Nacional de
Educação (CNE), em 19 de maio de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para
a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos
estabelecimentos penais.
Tem-se como objeto de estudo as políticas nacionais implementadas no
Brasil e na Argentina. Será analisado comparativamente como foram elaboradas as
legislações educacionais e sua aplicação no “espaço da prisão” aos indivíduos privados
de liberdade. Mais especificamente no Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil) e na
província de Córdoba (Argentina). Tanto no Brasil quanto na Argentina o responsável
por disciplinar o sistema penitenciário e a educação é o governo federal.

II. OBJETIVO GERAL
Realizar um estudo comparado das políticas públicas do Brasil e da
Argentina aplicados no Estado de Mato Grosso do Sul e na província de Córdoba que
tratam da garantia de direitos à educação de indivíduos em situação de privação de
liberdade.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Estudar e fazer levantamento acerca da legislação nacional e da Argentina
que tratam da garantia de direitos à educação de indivíduos em situação de privação de
liberdade.
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b) Observar e apontar quais são as contradições e singularidades da
educação escolar ofertada aos privados de liberdade matriculados nas escolas em
prisões nos países Brasil e Argentina
c) Verificar e relacionar as políticas educacionais praticadas em prisões do
Brasil, no Estado de Mato Grosso do Sul e da Argentina, na província de Córdoba.
d) Dialogar com o país vizinho – Argentina – nos espaços educação e
prisão buscando interlocução cooperativa e de intercâmbio de experiências.
IV- METODOLOGIA
A pesquisa está centrada nos Estudos Comparados das políticas públicas
voltadas para a educação prisional brasileira e argentina, nos estados de Mato Grosso do
Sul e na província de Córdoba.
Este estudo comparativo terá como referenciais teóricos autores como
Aguilar (2000, 2002, 2005, 2009), Ciavatta (2009), Ball, Bowe e Gold (1992), para
analisar as políticas públicas, Ball (2008) e Muller e Surel (2002) e o ciclo das políticas
e Bardin (1977) para analisar os documentos.

V - A RELEVÂNCIA
A relevância em pesquisar e comparar as políticas públicas educacionais no
Brasil e na Argentina está alicerçada em dois aspectos, (i) que a modalidade intitulada
Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas prisões decorre de décadas recentes e (ii)
inclusive, trata-se de um campo de pesquisa pouco explorado, visto que, o levantamento
preliminar não identificou estudos comparados que abordam a temática políticas
educacionais em espaços de privação de liberdade entre Brasil e Argentina.
Os sistemas educacionais brasileiro e argentino integram o grupo de países
que fazem parte do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA),
desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE).
Assim, investigar a partir das políticas públicas e diretrizes para educação
prisional as singularidades, semelhanças e contradições desses dois países que
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pertencem ao mesmo bloco econômico da América do Sul - Brasil e Argentina favorecerá a compreensão do modelo educacional para escolas em prisões.
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ANEXO I

Figura 1: Sala de aula no Presídio EPJFC – Segurança Máxima – CG/MS
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ELUSO DELOS PORTAFOLIOS COMO ESPACIO PARA EL DIALOGO Y EL
TRABAJO COLABORATIVO MEDIANTE LA SOLIDARIDAD ENTRE PARES
Daniel Fabián Roca Flores Pinto. UFMG. daniel2471@yahoo.es
Resumen: Esta comunicación forma parte de una disertación de maestría que presenta una
experiencia educativa cuyo objeto general de estudio fue determinar el impacto del uso del
portafolio del estudiante como estrategia innovadora para la enseñanza de la disciplina de
administración, empleada por los dieciocho alumnos pertenecientes al cuarto semestre de la
carrera profesional de ingeniería de sistemas en una universidad peruana, quienes se
organizaron en cuatro grupos para trabajar en la construcción de sus portafolios. Elegimos la
metodología cualitativa para analizar la verbalización de cuatro alumnos pertenecientes a
cada uno de los grupos que trabajaron en la elaboración de sus portafolios, empleándose un
cuestionario semi estructurado, en cuyo análisis de contenidos, encontramos que en su
proceso de construcción, los alumnos manifiestan encontrar espacios para el dialogo entre
ellos: escuchar y ser escuchados, se propició una relación más próxima entre profesoralumno, destacando su coautoría en el desarrollo de la disciplina, al ser valorado lo que ellos
podían proponer al docente (materiales de estudios y formas de encuentro con el
conocimiento), posibilitándoles un mayor autoconocimiento de sí mismos, reconociendo sus
capacidades y posibilidades para proponer, argumentar y reconocer la existencia, de otras
formas de aprender mediante un trabajo colaborativo a través de la solidaridad entre pares,
compartiendo, discutiendo e interesándose por el otro.El texto se inicia caracterizando el
contexto de la experiencia, seguido de la conceptualización sobre los portafolios,
implementación y giros producidos durante el uso del portafolio del estudiante en la
disciplina, concluyendo con las voces de los actores y las consideraciones finales.
Palabras claves: Portafolio, estrategias innovadoras, universidad peruana.
1.

Caracterización del contextode la experiencia

Según Roca (2012) en un estudio realizado a estudiantes de las carreras de ingeniería en una
universidad peruana identificó que estos jóvenes afrontan serias dificultades en el
aprendizaje de contenidos educativos y específicos, denotan aprendizajes mecánicos y
repetitivos, así como apuros para planear, organizar su tiempo, reflejar autonomía propia y
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basada en la competencia entre pares, la supremacía del valor del conocimiento cognitivo de
las ciencias matemáticas y de la informática durante la formación universitaria y en la
resolución de los problemas del mundo del trabajo, promovida por una evaluación sumativa.
Esta situación típica de un contexto donde la jerarquía y las relaciones alumno-profesor son
distantes, obstruyen la fecundidad que trae consigo el dialogo y la participación activa del
alumno, dejando de considerar su participación en la planeación de lo que él desea y se
interesa por aprender, otorgando más peso a los resultados que puedan ser medidos o
reflejados por calificacionesobtenidas, relegándose el interés por reconocer que en la
subjetividad y la voz de los propios actores del proceso de enseñanza aprendizaje están
guardados elementos que denotan aprendizajes.
En ese interés por buscar quebrar con la forma de usar estrategias innovadoras con el único
fin de lograr habilidades y capacidadesy evaluar sumativamente, el uso de los portafolios en
esta experiencia, buscó ampliar otras dimensiones que propicien y tornasenposible escuchar
aquellas voces silenciadas y otorgar una mayor participación del alumno en el proceso de
planeación, organización y evaluación sobre su propioaprendizaje, dando así, importancia y
valor por parte del profesor de aquello que el estudiante es capaz de aprender, lo que ya sabe
y que a veces, es bastante diferente de aquello que el profesor sabe, insistiéndose en
revalorar la importancia de los contenidos presentes en la historia de vida de los estudiantes,
en lógica propia de esos contenidos y en las innumerables posibilidades creadas por los
sujetos en la construcción de sus vidas.
2. Conceptualización de los portafolios
Ambrósio (2013, p. 24) menciona que los portafolios tradicionalmente estuvo ligado al
mundo de los artes visuales y de la moda, no obstante este quebró fronteras y adquirió una
reconfiguración en el campo educativo, empleándose como una herramienta pedagógica que
permite la utilización de una metodología diferenciada y diversificada de monitoriamento y
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otros autores como Hilda (1996) y
Barragán (2005) sostienen que su inclusión en la educación aparece como una metodología
alternativa frente aquellas de corte cuantitativo, haciéndose uso de ella como proceso de
evaluación de las trayectorias de aprendizaje, procurando entender más profundamente las
habilidades y destrezas de los alumnos mediante el conocimiento de las ejecuciones y logros
obtenidos, incorporando el valor añadido de reflexionar sobre su proceso y aumentar su
potencial de aprendizaje.Sá-Chaves (2000) menciona que el portafolio del estudiante es una
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estrategia didáctica, un artefacto de aprendizaje en el que se registra, constantemente, a
partir de la selección de muestras, las dificultades y logros que lleva a los alumnos a
descubrir el mundo del conocimiento y su complejidad.De esta manera los portafolios
posibilitan la comprensión de la complejidad, como las dinámicas inherentes al crecimiento
del saber personal, conduciendo a la profundización del autoconocimiento del estudiante
(KLENOSWISK, 2005).
3.

Implementación y giros producidos en el uso del portafolio del estudiante en la

disciplina de administración
La disciplina de administración comprende una de las cinco disciplinas obligatorias en que
se matriculan los alumnos del IV semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas e
Informática. Con una duración de 16 sesiones de cuatro horas por semana se organiza en
cinco tópicos, atravesados por contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Al
ser naturaleza teórica, es considerada como muy abstracta por el alumno, dado que la gran
mayoría de ellos aún no presenta experiencia laboral en una empresa.
Al iniciarse las clases, seguida de la presentación del silabo de la disciplina se aplica una
evaluación inicial, a fin de determinar un diagnóstico inicial del grupo. La implementación
del portafolio al inicio se concibió que sea individual, elaborándose un módulo guía con el
cual se capacitó a los alumnos, en dos jornadas, fuera del horario de clases. Durante la
primera jornada se presentó a los alumnos el proceso de construcción del portafolio,
dejándose como tarea la elaboración de un memorial personal, el cual debería ser presentado
en la segunda jornada, sin embargo, sólo cinco alumnos pudieron presentar, los otros trece
restantes, manifestaron de manera aleatoria, su dificultad para comprender de que se trataba
y por otro lado su preocupación al no saber lidiar con esta nueva herramienta. Los resultados
de la evaluación diagnóstica inicial, arrojaban que este grupo de alumnos presentan
dificultades para trabajar en grupo, falta de tiempo, realizar exposiciones orales y muy poca
organización personal para realizar planeamiento, esbozando con ello un panorama de
dificultad para la construcción individual de los portafolios, lo cualprovoco realizar un giro
en su implementación, solicitándose que cada alumno opinará sobre que desearía lograr, es
así que 33% desearía poder exponer en público, 44% deseaba poder organizarse mejor y que
no le falte tiempo, 55% considera que trabajar en grupo podría ser mejor y así saber cómo
aprende su colega, 27% le gustaría proponer cambios a la disciplina. Con esos datos, se
estableció como consenso entre todos, organizar tres grupos de cinco alumnos y uno con tres
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alumnospara construir sus propios portafolios y en el que cada integrante tendrá que
sustentar su aporte al grupo y a la clase, sobre la producción de sus materiales.
De esta manera, se solicitó que cada grupo en la siguiente sesión presente su propuesta de
como organizaría sus materiales con los que construirían el portafolio. De esta forma en
cada sesión de clase se promovió el dialogo y la participación entre todos, generándose un
proceso de monitoreo y feedbackconforme se producían los avances, manifestándose de esta
manera en el alumno mayor confianzapara proponer, argumentar la presentación de sus
materiales, evidenciándose la apropiación de los contenidos de la disciplina y su aplicación
en la construcción de sus portafolios. Para la evaluación se diseñó una rúbrica que evaluó el
proceso formativo delos aprendizajesy los aprendizajes actitudinales logrados. Estas rúbricas
fueron reajustadas en co participación con los alumnos, tomándose en consideración la
diversidad de sus materiales y las discusiones generadas durante el proceso de elaboración y
presentación de sus avances.
4.

Las voces de los actores

Los cuatro participantes (dos alumnos y dos alumnas de cada grupo) que verbalizaron sobre
su encuentro con los portafolios, decidieron participar voluntariamente, cediéndonos un
encuentro de manera grupal en un espacio físico dentro de la propia universidad,
empleándose un cuestionario semi estructurado, cuyo audio fue gravado en formato digital y
transcrito por el propio investigador, en cuyo análisis de contenido (GOETZ &
LECOMPTE,1997) de los apuntes y las transcripciones permitieron identificar como
elementos comunes, que durante ese proceso de construcción, los alumnos pudieron conocer
cómo hacen sus otros compañeros para estudiar y aprender. Se identificó la importancia de
acercarse al profesor y que este, reconociera y valorará sus aportes así como lo que ellos
querían aprender. También se encontró como durante ese proceso en ellos se acrecentaba su
seguridad para exponer y argumentar. Además de aprender a organizarse y que el tiempo no
les falte. Con estos elementos comunes se confeccionaron algunas categorías referentes al
impacto de la construcción del portafolioen sus vidas, sobresaliendo: (i) la generación de
espacios para el dialogo entre ellos: escuchar y ser escuchados, que pueden aprender a través
y con otros (ii)El establecimiento de relaciones más próximas entre profesor-alumno: se
reconoce la coautoría del alumno en el desarrollo de la disciplina, son valoradossus
materiales de estudios y formas de encuentro con el conocimiento, se generan aprendizajes
fuera del espacio de la sala de clases (iii) Posibilidades para conocerse asimismo, sus
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potencialidades y limitaciones, identifican que precisan aprender, cómo y con qué, (iv)
Estimulo al trabajo colectivo, alumnos que se apoyan entre sí, discuten, argumentan, afinan
sus ideas y propuestas, aceptan sugerencias de otros, aprenden a estudiar con otros, apoyarse
y compartir.
Consideraciones finales
El proceso de construcción de los portafolios posibilitó que los alumnos crearan espacios
para dialogar entre ellos y con el profesor, destacándose su disposición para exponer y
presentar sus ideas y argumentos, así como mostrar sus evidencias. Por otro lado el trabajo
con los portafolios, propició una relación más cercana entre profesor-alumno, en la cual
ellos participaron directamente en la planeación y organización de las sesiones,
reconociéndose su coautoría en el desarrollo de la disciplina. Asimismo al trabajar
colectivamente, se instaló un ambiente de colaboración y solidaridad entre ellos,
compartiendo e intercambiando experiencias, saberes y formas de como enfrentan sus
desafíos personales y grupales, difuminando el temor a equivocarse y considerar a su par
como competidor, reconociendo que con el otro pueden aprender también, saber cómo
aprenden, cómo estudian y que los motiva.
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Resumo:
O ensino das Ciências e de Biologia sempre esteve vinculado ao desenvolvimento científico e
aos interesses sociais vigentes em cada época, esses interesses se materializam nos currículos
propostos para o ensino desse componente curricular na Educação Básica. Pensar a que ideias
de currículo se vinculam as orientações federais e estaduais relacionadas à Biologia pode
subsidiar o entendimento do terreno no qual se dá o ensino dessa área no Ensino Médio. Para
essas reflexões foi realizada uma pesquisa documental nos documentos orientadores (federais
e estadual) para o ensino de Biologia a saber: 1) Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio – Parte III Ciências da Natureza Matemática e suas Tecnologias (PCNEM), 2)
Parâmetros Curriculares Nacionais Mais para o Ensino Médio - Ciências da Natureza
Matemática e suas Tecnologias (PCN+EM), 3) Orientações Curriculares para o Ensino Médio
- Ciências da Natureza Matemática e suas Tecnologias (OCEM) e 4) Currículo de Referência
da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás - Biologia (CRREEGO). Essa pesquisa
teve com objetivo identificar e discutir a perspectiva de currículo presente nesses documentos
orientadores no que tange a especificidade da Biologia. Os dados preliminares indicam que
aparecem inicialmente, na análise dos documentos, algumas ideias atreladas às teorias Críticas
e Pós-críticas de currículo mas, no geral, embora existam muitos indicativos nos documentos
escritos (PCNEM, PCN+EM e OCEM) que remetam a uma perspectiva de currículo de
Biologia nessa direção, em uma análise mais criteriosa percebemos que a mudança prometida
é muitas vezes contraditória e não tem possibilidades de se materializar.
Palavras-chave: Ensino de Ciências e Biologia. Currículo. Diretrizes Oficiais
1. Introdução
O Ensino das Ciências sempre esteve vinculado ao desenvolvimento científico e aos
interesses sociais vigentes em cada época (KRASILCHIK, 2008; MARANDINO, SELLES,
FERREIRA, 2009), sendo esses interesses materializados em propostas curriculares para o
ensino da área na educação básica.
Atualmente o currículo é um campo de estudos permeado por diversas teorias. As
ideias de uma teoria dirigem nossa atenção para certas coisas e os conceitos por trás dessa
teoria organizam e estruturam nossa percepção da realidade, assim, as teorias do currículo são
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caracterizadas pelos conceitos que enfatizam (SILVA, 2015). No cenário atual destacam-se
três teorias sobre currículo: as Tradicionais, as Críticas e as Pós-críticas. As teorias
Tradicionais são identificadas como teorias de aceitação, o currículo é concebido como uma
atividade burocrática cujas finalidades educacionais remetem as exigências profissionais da
vida adulta (SILVA, 2015). As teorias Críticas desconfiam do status quo, são questionadoras
e perseguem a transformação radical da sociedade. Finalmente as teorias Pós-críticas,
agregam novos conceitos, tais como: cultura, identidade, subjetividade, raça, gênero,
sexualidade, discurso, linguagem (MOREIRA e SILVA, 2013).
O presente artigo é parte de uma pesquisa de mestrado ainda em andamento e neste
recorte tem como objetivo identificar e discutir a perspectiva de currículo presente em quatro
documentos orientadores da área de Ciência/Biologia: 1) Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio – Parte III Ciências da Natureza Matemática e suas Tecnologias
(PCNEM), 2) Parâmetros Curriculares Nacionais Mais para o Ensino Médio - Ciências da
Natureza Matemática e suas Tecnologias (PCN+EM), 3) Orientações Curriculares para o
Ensino Médio - Ciências da Natureza Matemática e suas Tecnologias (OCEM) e 4) Currículo
de Referência da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás - Biologia (CRREEGO).
2. Procedimentos Metodológicos
A presente pesquisa é qualitativa e utilizou como instrumento metodológico a análise
documental conforme proposta por Lüdke e André (1986). As etapas deste momento da
pesquisa foram: a) seleção e organização dos documentos; b) leitura flutuante; c) criação da
ficha de análise; d) organização das categorias (estabelecidas a priori); d) leitura metódica; e)
categorização. Os documentos orientadores nacionais (PCNEM, PCN+EM, OCEM) e estadual
(CRREEGO) foram categorizados a partir dos referenciais teóricos adotados.
3. Resultados e Discussão
Para sistematizar a análise utilizamos as ideias propostas por Silva (2015) explicitadas
na Tabela 1, que resume as teorias de acordo com os conceitos que elas enfatizam. A análise
dos documentos orientadores sobre o ensino de Biologia, realizada a partir das teorias de
currículo (Tradicionais, Críticas e Pós-críticas), foi sintetizada na Tabela 2. No recorte desse
texto optamos por uma análise que leve em conta as ideias que consideramos as mais
significativas/convergentes nos documentos.
Quando nos referimos aos conceitos enfatizados na teoria Tradicional, verificamos que
a ideia voltada a um forte enquadramento está presente nos quatro documentos. O forte
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enquadramento caracteriza-se pelos objetivos do ensino-aprendizagem, conteúdos, estratégias
e metodologias, mecanismos avaliativos voltados ao desenvolvimento de habilidades e
competências. Tal enquadramento privilegia interesses de um grupo de pessoas que fazem
parte de uma cultura hegemônica, mantendo a ideia de um ensino-aprendizagem tecnicista e
burocrata, em que professores e alunos reproduzem um conhecimento considerado como
verdadeiro e primordial, voltado ao mercado de trabalho e à manutenção do status quo. Sobre
esse aspecto, Silva (2015, p. 46-47) nos afirma que: “Nos modelos tradicionais, o
conhecimento existente é tomado como verdade, como inquestionável. [...] Como
consequência, os modelos técnicos de currículo limitam-se à questão do “como” organizar o
currículo”.
Contraditoriamente, verifica-se em vários elementos textuais dos documentos
nacionais analisados a ideia de uma formação para emancipação, autonomia, posicionamento
crítico e tomada de decisão, o que nos leva a pensar nos aspectos históricos e contextuais do
momento da elaboração de tais documentos, em que a teoria Crítica estava sendo bastante
difundida/desenvolvida no Brasil. Apesar de tais características estarem presentes nos
elementos textuais verificamos que houve apenas uma aproximação na tentativa de
abordagem de princípios preconizados em tal teoria, além de contemplar aqueles
preconizados na LDB/96. Pois, na análise mais atenta do contexto dos documentos verifica-se
que estes termos estão utilizados mais no sentido de ocultações ideológicas do que de fato
como princípios formativos para um cidadão, uma vez que prevalece a perspectiva tradicional
de currículo.
Finalmente, em relação aos conceitos enfatizados na Teoria Pós-crítica, encontramos
como elemento comum entre os documentos orientadores a articulação entre as disciplinas a
partir da interdisciplinaridade/transdisciplinaridade. Apesar de a interdisciplinaridade/
transdisciplinaridade aparecerem como uma nova proposta curricular, com o intuito de
superar um currículo essencialmente centrado em disciplinas tradicionais, verificamos que o
currículo não se materializa a partir da nova proposta. Sobre este aspecto, inferimos que há o
prevalecimento de um currículo fortemente classificado, organizado em disciplinas
tradicionais (SILVA, 2015).
4. Considerações Finais
O currículo nunca é desinteressado ou um conjunto neutro de conhecimentos, assim,
pensar que elementos de uma teoria curricular subsidiam os textos dos documentos
orientadores pode auxiliar na compreensão sobre qual terreno se situa o ensino de Biologia no
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Ensino Médio. Sem a pretensão de esgotarmos as discussões presentes neste trabalho, até
porque são provenientes de uma análise preliminar, entendemos que embora existam muitos
indicativos nos documentos escritos (PCN, PCN+ e OCEM) que remetam a uma perspectiva
de currículo de Biologia crítico, em uma análise mais criteriosa percebemos que a mudança
prometida é muitas vezes contraditória e não tem possibilidades de se materializar.
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Tabela 1: Conceitos enfatizados nas Teorias Tradicionais, Críticas e Pós-crítica (Adaptado de Silva, 2015).

Teorias

Conceito Enfatizado

Tradicionais

Críticas

Pós-Críticas

Ensino, aprendizagem,
avaliação, metodologia,
didática, organização,
planejamento, eficiência
e objetivos.

Ideologia, reprodução
cultural e social, poder,
classe social, capitalismo,
relações sociais de
produção,
conscientização,
emancipação e libertação,
currículo oculto e
resistência.

Identidade, alteridade,
diferença, subjetividade,
significação e discurso,
saber-poder,
representação, cultura,
gênero, raça, etnia,
sexualidade e
multiculturalismo.

Tabela 2: Síntese da análise dos documentos orientadores em relação às perspectivas de currículo
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Documentos
orientadores

PCNEM

PCN+EM

OCNEM

Tradicional

Perspectivas de currículo
Crítica

Pós-crítica

Forte enquadramento de
conteúdos
Prescrição
dos
conteúdos
a
serem
ensinados em Biologia
Desenvolvimento
de
habilidades
e
competências com base
em
conteúdo
selecionado por um
grupo de pessoas
Perspectiva
curricular
objetivista
Formação voltada ao
ajuste e adaptação
Dominação cultural –
imposição e ocultação

Entendimento histórico da Ciência em
geral e da Biologia
Visão de um sujeito transformador
Associação entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade –CTS
Formação para emancipação,
autonomia, posicionamento crítico e
tomada de decisão
Pensamento moderno fundamentado na
racionalidade e nas certezas científicas
Ideia progressista associando o
desenvolvimento social com
o desenvolvimento científico/tecnológico
Aluno e professor ativos no processo
ensino-aprendizagem
Problematização dos conteúdos

Articulação entre as
disciplinas
Valorização da alteridade
bem como de aspectos
éticos e morais
Visão de mundo numa
perspectiva sistêmica
Construção coletiva do
conhecimento
Pensamento pós-moderno
fundamentado nas
incertezas científicas, no
questionamento da
racionalidade e da
construção do
conhecimento científico

Forte enquadramento de
conteúdos
Prescrição
dos
conteúdos
a
serem
ensinados em Biologia
Desenvolvimento
de
habilidades
e
competências com base
em
conteúdo
selecionado por um
grupo de pessoas
Perspectiva
curricular
objetivista
Formação voltada ao
ajuste e adaptação

Entendimento histórico da Ciência em
geral e da Biologia
Visão de um sujeito transformador
Associação entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade – CTS
Formação para emancipação,
autonomia, posicionamento crítico e
tomada de decisão
Ideia progressista associando o
desenvolvimento social com o
desenvolvimento científico/tecnológico
Aluno e professor ativos no processo de
ensino-aprendizagem
Problematização dos conteúdos
Crítica
à
perspectiva
curricular
tradicional
Socialização dos produtos científicos e
tecnológicos- Alfabetização Científica
Formação para emancipação,
autonomia, posicionamento crítico e
tomada de decisão
Aluno e professor ativos no processo de
ensino-aprendizagem
Crítica
à
perspectiva
curricular
tradicional
Socialização dos produtos científicos e
tecnológicos- Alfabetização Científica

Articulação entre as
disciplinas
Visão de mundo numa
perspectiva sistêmica
Construção coletiva do
conhecimento

Forte enquadramento de
conteúdos
Validação da prescrição
dos conteúdos a serem
ensinados em Biologia
Valorização do “como
fazer”

Articulação entre as
disciplinas
Visão holística do
aprendizado
Destaque ao protagonismo
juvenil e ao
multiculturalismo

Forte enquadramento de
conteúdos
Prescrição
dos
conteúdos
a
serem
ensinados em Biologia
CRREEGO Perspectiva curricular
objetivista
Foco na aprendizagem
Fragmentação
do
conteúdo
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ENSINO DE PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS PARA SURDOS
Eliane Maria de Menezes Maciel
DME - CE - UFPB
Resumo
Este artigo se refere a um estudo em andamento sobre o ensino de problemas
matemáticos para Surdos nos anos iniciais. A resolução de problemas é uma das
tendências atuais do ensino de matemática. Entretanto, o seu ensino ainda apresenta
muitas dificuldades. Estudos comprovam que o Surdo apresenta muita dificuldade na
resolução de problemas, tanto por questões linguísticas quanto as advindas do processo
de ensino. Quando se trata de ensinar problemas de multiplicação ao aluno surdo os
professores ainda se limitam a “traduzir” para a língua de sinais os procedimentos e
metodologias pensadas para o ensino de ouvintes. O estudo se encontra na fase de
implementação de uma intervenção junto aos professores de 2º ao 5º ano das 6 escolas
polos de João Pessoa. Essa intervenção é baseada na cultura surda que é centralizada na
ênfase das características e singularidade do Surdo, no modo como ele se desenvolve e
como ocorre a aquisição do conhecimento. E está em concordância com os estudos que
defendem que o professor precisa compreender que o uso de Libras e da interlíngua é
importante para o Surdo chegar ao raciocínio lógico matemático. Assim, o professor
estará sendo levado a refletir sua prática e perceber que essa prática precisa estar
apoiada em um tripé educacional: língua de sinais, o conhecimento matemático e uma
metodologia baseada na utilização de variadas experiências visuais em diferentes
sentidos pedagógicos. A Teoria dos Campos Conceituais proposta por Vergnaud (1986)
será apresentada como importante subsídio para a compreensão do papel das situações
na construção dos conhecimentos matemáticos. Essa teoria trata do gerenciamento do
ensino, das estratégias e das intervenções realizadas pelo professor.
Palavras-chave: Problemas multiplicativos. Surdo. Anos iniciais.
Introdução
A resolução de problemas é considerada uma das tendências atuais do ensino de
matemática e constitui um dos temas fundamentais, na investigação e no
desenvolvimento curricular em Educação Matemática. No entanto, ainda são muitas as
dificuldades, seja na perspectiva docente e/ou discente, dos programas curriculares, do
contexto pedagógico etc., para que o ensino possa ser organizado com base em
atividades deste enfoque didático-pedagógico.
Estas reflexões referentes à resolução de problemas me levaram a refletir sobre o
processo de ensino e de aprendizagem dos Surdos matriculados em escolas regulares,
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uma vez que o Surdo apresenta muitas dificuldades na resolução de problemas; os
entraves são atribuídos, não sem razão, às dificuldades óbvias de interpretação dos
enunciados, mas alguns estudos indicam que essas dificuldades podem advir do
processo de ensino.
Aqui considero Surdo quem que não ouve o suficiente para processar
informações linguísticas pela via de acesso mais comum – a oral-auditiva – e que, por
isto, pertence a uma comunidade que cria uma entidade linguística e cultural própria
(SACKS, 1998). Escolhi usar o termo Surdo com letra maiúscula para representá-los
como sujeitos culturais e políticos.
Por serem pessoas que vivenciam experiências essencialmente visuais, é através
da experiência visual que os Surdos se constituem sujeitos, desenvolvendo sua
linguagem e seu pensamento. Assim, a habilidade linguística dessas pessoas se
manifesta na criação, uso e desenvolvimento de línguas visuais-gestuais, como a Língua
Brasileira de Sinais – Libras, no caso do Brasil.
Problema de pesquisa e objetivos
Considerando que no ensino de problemas matemáticos ainda se constata um uso
exagerado de regras, resoluções por meio de procedimentos padronizados,
desinteressantes para professores e alunos, empregando-se problemas rotineiros e que
não desenvolvem a criatividade e autonomia em Matemática, possibilitando o
desenvolvimento da capacidade de transpor o raciocínio utilizado para o estudo de
outros assuntos; e levando em conta que é nesse cenário que se encontra incluído o
Surdo, o qual já apresenta um histórico de exclusão no que se refere aos conteúdos
escolares devido à sua condição linguística diferenciada, tenho como questões de
investigação: As práticas usuais de ensino para alunos ouvintes influem no baixo índice
de aproveitamento escolar dos Surdos em relação aos conhecimentos matemáticos? Há
indícios que as práticas pedagógico-curriculares de matemática venham assimilando
princípios da cultura surda, buscando atender a suas peculiaridades?
Essas questões vêm me ajudando a analisar como os problemas multiplicativos
estão sendo ensinados aos alunos surdos das salas do 2º ao 5º ano das escolas polos da
rede municipal de ensino da cidade de João Pessoa-PB, que tem alunos surdos
matriculados.
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Procedimentos metodológicos
Inicialmente fiz observação direta e registrei no caderno de campo, atentei para
registrar também a comunicação sinalizada em Libras, feita pelo intérprete, através da
gravação em vídeo (com o devido consentimento dos participantes). Também fiz
entrevista semiestruturada com os professores.
Nessa observação verifiquei que o conteúdo era apenas “traduzido” para Libras e
que os procedimentos e metodologias pensadas para o ensino de ouvintes não foram
devidamente adaptadas. Já as entrevistas mostram que eles se sentem inseguros para
trabalhar com os Surdos matriculados em suas salas de aula.
Daí, modifiquei o percurso investigativo transformando-a em pesquisaintervenção que envolve planejamento e implementação de uma interferência e a
avaliação de seus efeitos. Moreira (2008) destaca dois princípios que norteiam esse tipo
de pesquisa: a) A consideração das realidades sociais e cotidianas; b) O compromisso
ético e político da produção de práticas inovadoras. Tendo como base tais princípios, a
autora enfatiza algumas características que foram consideradas dessa forma:
Características
A

consideração

das

Para realização do estudo
realidades O ensino de matemática para Surdo se dá através

sociais e cotidianas.

da “tradução” para Libras dos procedimentos e
metodologias pensadas para o ensino de
ouvintes.

É desencadeada pela demanda, Há poucas alternativas de ensino que considere
contribuindo

na

solução

de que

problemas.

a

singularidade

do

Surdo

torne

a

aprendizagem significativa para ele.

O pesquisador atua como mediador Encontros para estudos sobre Estudos Surdos e
que articula, organiza encontros.

TCC.

Interação entre o pesquisador e os

Conversas,

sujeitos da pesquisa.

dramatizações etc.

As experiências cotidianas e

Elaborarei uma proposta de ensino para todos os

práticas do coletivo, sistematizadas,

professores das escolas polos orientando o

discussão,

jogos,

brincadeiras,

permitem descobertas e elaborações ensino de problemas multiplicativos para os
teórico-metodológicas.

ISSN 2177-336X

alunos surdos.

9595

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

Discussão
Os professores observados ainda pautam suas práticas pedagógicas em modelos
teórico-metodológicos que sustentam uma visão linear e estática, idealmente concebida
na falsa perspectiva de que todos são iguais, e manifestam uma visível dificuldade em
lidar com as diferentes formas de aprender. Quando se trata de trabalhar os problemas
matemáticos apoiam-se quase unicamente nos textos escritos e se limitam a treinar os
alunos através do uso de algoritmos.
Em todas as salas há tradutores de Libras e 3 professores estão estudando a
língua de sinais. Entretanto, além de Libras é preciso considerar também o sistema da
interlíngua, porque de acordo com Cruz e Lautert (2014) as formas de apresentação dos
problemas matemáticos interferem na compreensão dos conceitos que estão sendo
explorados na atividade.
A interlíngua é um sistema de transição que o aprendiz de uma nova língua cria
ao longo do processo de assimilação; no caso da aquisição da língua portuguesa na
forma escrita, o surdo adquire com características singulares, tais como: a apresentação
de enunciados curtos, vocabulário reduzido, ausência de artigos e preposições,
dificuldade de fazer a concordância nominal e verbal, uso reduzido de diferentes tempos
verbais, falta de elementos formadores de palavras (afixos) e verbos de ligação (ser,
estar, ficar), ausência de conectivos (CRUZ; LAUTERT, 2013).
Na intervenção será discutido que em se tratando do ensino dos problemas, os
professores precisam saber que devem estar apoiados em um tripé educacional: língua
de sinais - interlíngua, o conhecimento matemático e uma metodologia baseada na
utilização de variadas experiências visuais em diferentes sentidos pedagógicos.
A metodologia escolhida foi a apresentada pela Teoria dos Campos Conceituais
proposta por Vergnaud (1986) que traz um importante subsídio para a compreensão do
papel das situações na construção dos conhecimentos matemáticos.
Vergnaud se preocupa com o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos
matemáticos, precisamente as estruturas aditivas e as estruturas multiplicativas,
enfatizando a didática e a pesquisa como elementos essenciais para a relação teoria X
prática escolar. Sua teoria trata do gerenciamento do ensino, das estratégias e das
intervenções realizadas pelo professor.
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Vergnaud (1986) mostra que não se aprende um conceito isolado, mas um
conjunto de conceitos que se inter-relacionam numa trama que forma um campo
conceitual, permitindo que vastos conjuntos de situações e conceitos sejam
considerados, numa forma articulada, a fim de compreender como o conhecimento é
adquirido e desenvolvido. E ao aprofundar a compreensão do processo de ensino
ressignifica as propostas para a construção de conceitos.
Para Vergnaud (1986) nas situações problema se identificam três dimensões que
influenciam a apreensão dos conceitos matemáticos envolvidos: os significados; as
propriedades invariantes e representações simbólicas, onde um conceito só tem sentido
se for oportunizado ao aluno a experiência com uma variedade de situações e suas
relações com outros conceitos, cabendo ao professor o papel de mediar essa construção.
Considerações finais
Os resultados dos dados até aqui analisados mostram que os professores não se
sentem preparados para trabalhar problemas multiplicativos com surdos e que nas suas
práticas de sala de aula não utilizam propostas metodológicas adequadas para o ensino e
aprendizagem desses alunos, conduzindo-os a um cenário de poucas oportunidades para
a aprendizagem dos conceitos envolvidos. Mas, é importante destacar o interesse dos
professores de vencerem essas dificuldades, dispondo-se a estudar, discutir, modificar a
prática.
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ENSINO E AVALIAÇÃO: APONTAMENTOS DISCENTES PARA EDUCAÇÃO
EM NÍVEL SUPERIOR
Osmar Mackeivicz
Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG
Viridiana Alves de Lara
Universidade Estadual de Ponta Grossa– UEPG
Secretaria Municipal de Educação- SME/PG
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de apresentar um olhar discente sobre a
concepção de ensino e de avaliação da aprendizagem de uma Universidade Estadual
Paranaense. A formação de professores do ensino superior tem sido foco de muitas
pesquisas e indagações acadêmicas dos últimos tempos. Pensar a formação do professor
universitário emerge, devido às grandes transformações e mudanças de paradigmas que a
educação vem sofrendo, faz-se necessário levar em consideração os enfoques neoliberais
que acometem universidade. Esses fatores são preponderantes para se pensar em uma nova
perspectiva do ato de ensinar. Assim sendo questiona-se quem é o professor universitário
hoje? Quais seus saberes e conhecimentos? Em que medida estes influenciam na
desenvolvimento e na avaliação da aprendizagem do aluno? O artigo é resultado de uma
pesquisa qualitativa-descritiva, com objetivo de investigar às concepções de ensino e de
avaliação dos discentes. Os sujeitos participantes são discentes do 3 e 4º ano do curso de
Pedagogia, noturno, sendo o questionário o instrumento utilizado para coleta de dados. O
aporte teórico traz contribuições de Cunha(2006), Veiga (2006), Luckesi (2011), entre
outros. Os dados coletados revelam as concepções de ensino dos acadêmicos, que apontam
a avaliação como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. Os discentes
evidenciam em seus questionários uma relação entre o ensino e a avaliação. Ao mencionar
como ocorre a avaliação no ensino superior os discentes apontaram que ocorre por meio de
provas (semestrais), trabalhos em grupo e seminários, este apresenta o maior percentual de
utilização. Embora os instrumentos avaliativos sejam, na maioria das vezes, diversificados
ainda se faz necessário um repensar quanto os resultados expressos, em busca de uma
aprendizagem significativa e de qualidade.
Palavras-chave: Ensino. Avaliação da aprendizagem. Discente.
1. Introdução
Esse trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que teve por objetivo investigar
a concepção de ensino e avaliação dos discentes do curso de pedagogia noturno, de uma
Universidade Estadual paranaense.
As mudanças que vem ocorrendo no século XXI na estrutura de ensino da
universidade, são fortemente marcadas pelas ideologias neoliberais e posições
conservadoras, o que tem induzido à reorientação dos sistemas educacionais (CUNHA
2006). É a partir desse cenário que se pensa o papel do professor na universidade, bem
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como se questiona qual a finalidade do ensino e da avaliação, e se é convidado a repensar o
papel e a função do professor no espaço da universidade, a partir de um contexto, e não
como algo estanque, à parte da sociedade, descontextualizado (BAQUEIRO, 2007).Desse
modo urge a necessidade de refletir acerca do fazer pedagógico, objetivando novas
propostas que possibilitem a construção do conhecimento, criando dessa forma o
enfretamento àquilo que Freire denominou educação bancária, onde o conhecimento é
depositado, transmitido ao aluno o qual só participava de maneira passiva.
2. O ensino e avaliação da aprendizagem no ensino superior
O ensino exige a apreensão da realidade e não deveria estar desconectado do
ambiente social que a universidade se encontra, e também da condição dos sujeitos. Cunha
(2010), ressalta a importância de conhecer os discentes e sua cultura, para assim
possibilitar-lhes uma aprendizagem significativa. Nesse sentido a avaliação também não
deveria ser dissociada do ensino, "esta é, com efeito, a primeira grande característica de um
processo de avaliação: estar integrado ao processo de aprendizagem como um elemento de
incentivo e motivação" (MASETTO, 2003, p. 149), embora por muito tempo a avaliação
tenha sido considerada apenas como um instrumento de medida e quantificação.
O trabalho docente deverá ser compreendido em sua totalidade, e não fragmentado,
compartimentado, tal fato também se aplica a avaliação da aprendizagem realizada pelo
professor. Para os profissionais da educação, o processo de avaliação deve propiciar muito
mais que apenas uma nota ao final do processo, a avaliação deve ser um instrumento de
reflexão da prática pedagógica, dos instrumentos e metodologias utilizadas dentro da sala
de aula. Luckesi (2011, p.148) argumenta que o “objetivo da avaliação da aprendizagem é
subsidiar o ensino e a aprendizagem" investigando o que o estudante aprendeu, ou não.
A forma de avaliar a aprendizagem do estudante precisa estar relacionada com a
maneira de ensinar, já que e o ensino está pautado na construção do conhecimento. Do
ponto de vista de Moretto (2014), a avaliação deveria seguir alguns pressupostos, visto que
a aprendizagem se dá por um processo ao qual temos acesso a indicadores, que necessitam
ser interpretados pelo professor.
Para Veiga (2006), o ensino é um processo intencional, sistemático e flexível, que
busca alcançar determinados resultados. Assim também é o processo de avaliação, sendo
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esta intrínseca as questões que envolvem o ensino. Não existe dissociação entre ensino e a
avaliação.
É refletindo a partir desses movimentos complexos, que a universidade deve
repensar seu papel e função. O ensino na universidade exige uma mudança de paradigma
do que é ensinar, aprender e de como avaliar a aprendizagem do estudante. Considerando
estes fundamentos sobre ensino e avaliação é que realizamos uma investigação a respeito
do olhar discente sobre a universidade.
3. Análise e discussão dos dados
Os dados foram coletados por meio de um questionário com perguntas abertas e
fechadas, aplicado aos discentes do curso de licenciatura em Pedagogia do 3º e 4º ano
noturno.
Dos 112 discentes matriculados no3° e 4º ano de pedagogia noturno, 73 respondem
o questionários, destes 32 mencionam a avaliação associado ao processo de ensino,
representando um percentual de 43,8%.

Os instrumentos avaliativos dão suporte ao professor para verificar o
desenvolvimento do discente, "a ideia de diversificar os instrumentos de avaliação tem
respaldo na necessidade de que se analise a aprendizagem do aluno sob diferentes ângulos e
dimensões" (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p. 16).
Os participantes da pesquisa mencionaram, que a avaliação no curso de pedagogia é
realizada por meio de seminários, provas (semestrais) e trabalhos individuais ou em grupos,
como podemos verificar nos gráficos abaixo:
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Dentre os instrumentos avaliativos mencionados pelos discentes o seminário
aparece com maior percentual 37%. O segundo instrumento de avaliação mencionado na
pesquisa com 33% é a prova. Esta encontra-se inserida no processo de ensino, enquanto
instrumento avaliativo, e isto não é mal, desde que seja um indicador de que é necessário
replanejar, rever alguns processos quando o aluno não conseguiu atingir os objetivos.
A prova pode fazer parte de uma concepção formativa de avaliação, desde que, não
seja o único instrumento avaliativo utilizado para investigar a aprendizagem do estudante,
caso contrário adquire caráter quantitativo e classificatório. Depresbiteris; Tavares (2009, p.
15) afirmam que " a prova é ferramenta capaz de oferecer, ao professor, subsídios para
melhor compreender a aprendizagem dos alunos e poder orientá-los para a melhoria de seu
desempenho", assim, quando o professora oportuniza um feedback, orientando novamente o
discente para que tenha a oportunidade de assimilar o conhecimento, a prova passa a ser um
instrumento avaliativo dentro de uma concepção formativa de avaliação.
O terceiro instrumento citado pelos participantes da pesquisa, com 30%, são os
trabalhos, os quais podem ser individuais ou em grupos. Há uma escassez de pesquisas e
referenciais que possam fundamentar especificamente esse instrumento de avaliação.
Para Luckesi (2011, p. 203) o ato de avaliar exige diálogo, para que resultados
satisfatórios sejam alcançados e isso implica numa parceria em busca de objetivos comuns,
assim, " a avaliação não põe nas mãos do educador o poder de aprovar ou reprovar, mas
sim o poder de partilhar eficientemente um caminho de aprendizagem, desenvolvimento e
crescimento".
4. Tecendo algumas considerações
Procuramos no decorrer dessas discussões apontar alguns elementos relacionados à
docência/ensino e avaliação no curso de pedagogia noturno de uma Universidade
paranaense, sob olhar dos discentes. Cunha (2006) alerta para um situação que percebemos
em nossa pesquisa, que se refere a fragmentação do ensino na universidade, bem como a
reprodução de metodologias nas práticas de ensino e avaliação.
Os dados apontam para uma situação que faz-nos pensar a utilização das
metodologias de ensino na universidade, para que a avaliação seja processual e formativa e
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não como um caráter tradicional apenas de medida e seleção, voltado para o “saque” do
conteúdo “depositado” nas atividades de ensino, ou seja, uma educação puramente
bancária.
O ensino e a avaliação não podem estar dissociados do processo de aprendizagem,
essa fornece informações ao professor quanto ao desenvolvimento do acadêmico, bem
como dados para reflexão quanto a sua própria prática pedagógica.
Embora seja apontado pelos discentes que na maioria das vezes os professores
utilizam diversos instrumentos de avaliação, como: seminário, trabalhos, provas escritas,
também revelam que em alguns momentos falta maiores informações e discussões quanto
ao desenvolvimento dessas atividades avaliativas.
Diante do cenário em que a universidade encontra-se inserida, de uma sociedade
tecnológica, urge a necessidade de se repensar o ensino/docência e a avaliação. Pois o que
notamos em nossa pesquisa é um descompasso da universidade com a realidade dos
acadêmicos.
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Fabrício Ramos do Nascimento1
Eloisa Maia Vidal2

1. Introdução
A Secretaria de Educação do estado do Ceará (Seduc) implantou uma rede de
Escolas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional (EEEP) em 2008, que hoje
conta com 110 escolas e cerca de 45.000 alunos. Essas escolas, diferentemente das
escolas de ensino médio regular, funcionam em tempo integral, com os alunos cursando
as disciplinas de ensino médio no turno da manhã e as disciplinas dos cursos
profissionalizantes no período da tarde. A partir de 2010, com a mudanças introduzidas
no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a Seduc também iniciou um processo de
mobilização e estímulo para que os alunos da rede pública se submetessem ao Exame,
com vistas a conseguir uma vaga nas instituições de ensino superior públicas ou, por
meio do Prouni, nas instituições particulares.
A adesão maciça por parte dos gestores escolares e toda a comunidade, fez com
que nos últimos anos, o Ceará fosse um dos estados da federação que tem,
proporcionalmente, mais alunos da rede pública inscritos no Exame. Esse trabalho de
adesão encontrou nas EEEP local privilegiado para florescer e vem provocando uma
mudança radical na missão inicial dessas escolas, que consistia na formação de
profissionais técnicos de nível médio para atuar no mercado de trabalho. O interesse
pelo Enem como política pública fez com que as EEEP redimensionassem sua missão, e
hoje, parcela significativa de alunos frequentam essas escolas com o objetivo de ter
acesso ao ensino superior, não manifestando interesse pela carreira técnica.
Considerando o cenário da rede pública de ensino médio cearense, em que os
alunos que frequentam as escolas de ensino médio regular possuem uma carga horária
diária média de 5 horas e as escolas de ensino médio integrado à educação profissional,
cujos alunos possuem uma carga horária diária média de 9 horas, as últimas começam a
se destacar em relação aos resultados no Enem. O que vem chamando a atenção no
período de aplicação do Enem (2010 – 2015) é que os resultados apresentados pelas
EEEP não são uniformes, com algumas escolas obtendo bom desempenho para parcela
expressiva dos alunos e outras que, apesar das mesmas condições e infraestrutura, não
conseguiram bons resultados, especialmente na área de Ciências da Natureza.
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2. Objetivo e metodologia da pesquisa
Este trabalho tem o objetivo de investigar aspectos relacionados à gestão
pedagógica da área de Ciências da Natureza junto a coordenadores, professores e alunos
de uma amostra de EEEP da rede pública do estado do Ceará, considerando os
resultados do Enem para esta área de conhecimento. Caracteriza-se como uma pesquisa
de natureza qualitativa e como um estudo de múltiplos casos, realizada em seis EEEP
localizadas na cidade de Fortaleza, em bairros que abrigam população de baixa renda.
O processo de seleção das escolas levou em consideração as médias das notas
obtidas pelos alunos que participaram do Enem 2014 na área de Ciências da Natureza,
sendo considerados os três melhores e os três piores resultados daquele ano. Em cada
escola, foram entrevistados 10 alunos do 3º ano, 1 professor de Física, 1 de Química, 1
de Biologia e 1 coordenador pedagógico. Os envolvidos foram submetidos a entrevistas
semiestruturadas, tendo sido elaborados três modelos de questionários, um para cada
perfil envolvido (aluno, professor e coordenador).
O instrumento aplicado aos alunos focalizava aspectos relacionados ao Enem e
suas áreas de conhecimentos; junto aos professores procurou-se investigar aspectos
relacionados a metodologias e às estratégias de ensino adotadas para o trabalho com a
área de Ciências da Natureza e, por último, procurou-se indagar ao coordenador
pedagógico sobre o planejamento das principais atividades docentes e que dificuldades
o processo de ensino-aprendizagem da área enfrentava para o exame.
3. Resultados preliminares
Os dados, a seguir apresentados, mostram as primeiras impressões dos alunos,
professores e coordenadores acerca do Enem, como uma avaliação externa e que tem
influência determinante sobre a vida escolar, especialmente pelo fato de a Seduc ter
adotado como estratégia de gestão para avaliar os resultados alcançados pela escola e
até mesmo estabelecer política de bônus.
Quando os alunos foram indagados sobre a área do Enem que encontram mais
dificuldades, Matemática foi a mais citada por todos e segundo alguns, “não é nem por
questão dos cálculos, mas é entender o que a questão ‘está’ querendo dizer”, ou seja,
capacidade de leitura e interpretação de textos.
O registro de déficits de conhecimentos relacionados aos domínios da
matemática e a capacidade de leitura e interpretação de textos têm sido destacados em
relatórios produzidos pelo Inep desde as primeiras aplicações do Sistema Nacional de
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Avaliação da Educação Básica (Saeb) (INEP, 2004). Considerando os valores desejados
para o 3º ano do ensino médio, – 375 para Língua Portuguesa e 400 em Matemática – os
resultados de 2011 se mostram abaixo em 30,5% e 33,9%, respectivamente, sendo a
região Nordeste a que apresenta situação mais crítica.
Sobre a área de Ciências da Natureza, os alunos defendem a proposta de “ter
mais aulas práticas” e vão além, propondo “ter aulas práticas de todas as matérias e
também dinamizar mais para que a gente se interesse”. Nesse sentido, percebe-se uma
crítica efetiva acerca das práticas docentes, e que estas veem levando à desmotivação e
desinteresse discente. Em muitas situações, a concepção de ‘aulas práticas’ não se refere
especificamente a aulas laboratoriais, mas a uma abordagem didática mais
contextualizada e problematizadora, que suscite no aluno o interesse e a curiosidade
pelo assunto.
Os professores, por sua vez, quando indagados sobre o direcionamento das aulas
para o Enem afirmam que “na medida do possível a gente tenta contextualizar nossas
aulas, principalmente de Física, tanto voltado para o dia a dia, quanto para o mercado
de trabalho, como contextualizar nas questões do Enem voltado para a prov...”. Com a
adoção da matriz de referência do Enem, os docentes foram forçados a adequar desde o
planejamento curricular e, principalmente as práticas pedagógicas, aos objetivos do
exame, em que a interdisciplinaridade é o grande desafio.
Os docentes sentem necessidade de ampliar além da sua área específica os
assuntos abordados nas aulas, além da sua área específica e criar caminhos que
favoreçam uma aprendizagem significativa para, dessa forma, contribuir com a
formação de alunos críticos e que possam resolver problemas na sua comunidade e no
seu local de trabalho.
Sobre aspectos relacionados ao planejamento das aulas, um professor afirma que
(....) o nosso planejamento, apesar da gente não ser professor da área
técnica, a gente tenta voltar também um pouco do tempo em relação ao curso
em si, então acaba que o planejamento não dá tempo só para pensar em
Enem. Então eu acho que não é suficiente.

Nas EEEP o currículo escolar possui duas vertentes: a base técnica e a base
comum regular. Os professores relatam que, muitas vezes, não dá para fazer um
trabalho focalizado no Enem, pois o curso técnico exige uma formação específica que se
diferencia do conteúdo cobrado no exame nacional.
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Um coordenador pedagógico, por sua vez, relatou que as principais atividades
voltadas para o Enem realizadas na escola consistem em se reunir com
toda a equipe pedagógica da escola, coordenação, direção e os professores
para traçar atividades e a gente vê o que é mais viável para se aplicar dentro
da realidade da escola, estrutural e material. Também costuma se reunir
com os alunos para ver quais as expectativas deles, quais sugestões de
trabalhos podem desenvolver durante o ano dentro da escola para que eles
possam ter êxito na prova do Enem.

Quando indagado sobre a área do Enem que demanda mais trabalho pedagógico,
outro coordenador afirma que
Pela análise que a gente tem dos resultados da escola dos Enem anteriores, a
área que mais tem dado esse trabalho para a escola é a área das Ciências da
Natureza. .... Os alunos chegam no Ensino Médio com falta de base, por
exemplo, nas disciplinas de Física, de Química e de Biologia, o que dificulta
a implementação do próprio currículo do Ensino Médio. Acaba os
professores tendo que fazer antes um trabalho de nivelamento com esses
alunos para preparar para eles absorverem esses conteúdos. Acaba um
pouco atrasando esse conteúdo e dificulta realmente nessa preparação para
o estilo da prova no estilo das questões.

Os alunos chegam ao ensino médio com déficits de aprendizagem,
principalmente, nas disciplinas de Ciências da Natureza. Geralmente as dificuldades
estão relacionadas à ausência deste conteúdo no ensino fundamental. Nas EEEP os
professores realizam um nivelamento para tentar preparar uma base de conhecimentos
nos alunos nos seis primeiros meses do 1º ano. Em seguida, se inicia a matriz curricular
do ensino médio, atrasando o conteúdo programado e cobrado pelo Enem.
Para amenizar essa situação, as escolas adotam estratégias de ensino, como as
oficinas dos sonhos, em que alunos e professores escolhem temas de interesse em
comum para estudarem, além de aulões preparatórios nos fins de semana ou à noite.
4. Considerações Finais
Na última década, as escolas públicas cearenses vêm se adaptando a seleção para
o ingresso nas universidades públicas do país por meio do Enem. Professores, alunos e
gestores vêm planejando e implementando novos métodos de ensino que consigam
melhorar o desempenho dos alunos nessa avaliação. Embora a média de notas do Enem
de muitos alunos que frequentam escolas públicas seja inferior à média dos alunos das
escolas privadas, uma parcela desses jovens provenientes das escolas públicas graças as
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políticas de cotas está conseguindo ter acesso as principais universidades públicas, o
que tem representado um avanço em termos de equidade educacional.
No entanto, os dados levantados na pesquisa mostram que as boas práticas, que
vem sendo desenvolvidas, dependem muito mais de iniciativas próprias de
coordenadores e professores, do que de uma política de formação em serviço
estabelecida pela Seduc visando elevar a qualidade dos serviços educacionais de forma
igualitária para todos.
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ESCOLHA E IDEALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO CURSO DE PEDAGOGIA:
COMO PODE A DIDÁTICA CONTRIBUIR NA IDENTIDADE DESTE
GRADUANDO?
Priscila Santos Amorim 1
Aline Daiane Nunes Mascarenhas2
Adriana Santos de Jesus3
RESUMO
Algumas inquietações vivenciadas no curso de Pedagogia e a recorrente socialização de
outros professores em eventos nacionais, têm demonstrado que os estudantes em suas
narrativas nas disciplinas de Estágio Supervisionado e Didática, relatam que a escolha
pelo curso de Pedagogia decorre em sua maioria por baixa concorrência, por um custo
menor, pela idealização da família e possibilidade de ingresso mais cedo sob a
perspectiva de estágio, ou seja, por motivos financeiros. Utilizamos como referencial
para o suporte teórico os estudos de Gatti (2009); Candau (2009); Martins e
Romanowski (2008) que tem se dedicado a compreender o papel da didática e a
problemática em torno da identificação profissional nas licenciaturas. Diante de tal
problemática, o presente estudo tem como objetivo, compreender como ocorreu a
escolha pelo curso de Licenciatura em Pedagogia face a um cenário não muito atraente,
bem como, de buscar compreender como a Didática pode contribuir nesta identificação.
O estudo contou com a colaboração de 26 estudantes de um curso de Pedagogia,
utilizou como coleta de dados um questionário e a realização de um grupo focal.
Palavras Chave: Pedagogia; Didática; Identificação.
INTRODUÇÃO
Algumas inquietações vivenciadas no curso de Pedagogia e a recorrente
socialização de outros professores em eventos nacionais têm demonstrado que os
estudantes em suas narrativas nas disciplinas de estágio supervisionado e didática,
relatam que a escolha pelo curso de Pedagogia decorre em sua maioria por baixa
concorrência, por um custo menor, pela idealização da família e possibilidade de
ingresso mais cedo sob a perspectiva de estágio, ou seja, por motivos financeiros.
A realidade que se impõe nos cursos de Pedagogia em relação à escolha pela
profissão parece não ser uma idealização natural dos alunos pela profissão, mas advém
de contextos outros (familiar, financeiro, falta de opção, baixa concorrência) que
impulsionam esses sujeitos a ingressarem no curso. Tal problemática não é específica da
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instituição em que a pesquisa aqui apresentada foi realizada, mas aparece num contexto
de pesquisas em âmbito nacional, face a pouca atratividade da profissão no imaginário
dos jovens e a complexidade do trabalho docente em sala de aula.
Os dados apresentados em pesquisa intitulada Atratividade da Carreira Docente
no Brasil, encomendada pela Fundação Carlos Chagas e coordenada pela respeitada
pesquisadora Bernadete Gatti (2009), evidenciam uma discrepância em relação à
escolha do curso de licenciatura por opção identitária. Esta pesquisa realizada em
(2009) aplicou questionário com 1.501 alunos de escola pública e do setor privado que
estavam cursando o último ano do ensino médio, em diferentes estados do país. Os
resultados apontam o distanciamento da carreira docente almejada por esses jovens, pois
apenas 2% (31 de 1.501 dos alunos) indicaram como primeira opção de ingresso à
faculdade, o curso de Pedagogia ou alguma outra licenciatura (quando os alunos
escreveram explicitamente “licenciatura” em alguma área).
Diante de tal contexto optamos por investigar os graduandos do curso de
Pedagogia de uma instituição pública com os objetivos de compreender como ocorreu a
escolha pelo curso de Licenciatura em Pedagogia, face a um cenário não muito atraente,
bem como, de buscar compreender como a Didática pode contribuir nessa identificação.
Esta pesquisa se ancora no âmbito da pesquisa qualitativa que visa muito mais
problematizar e ampliar o debate do que especificamente trazer verdades absolutas.
Assim, utilizamos como coleta de dados o questionário e o grupo focal com 26
graduandos de um curso de Pedagogia.
PROCESSO FORMATIVO DOS GRADUANDOS DE PEDAGOGIA
A escolha da profissão determina a entrada do sujeito num cenário de
profissionalização de uma determinada profissão e demarca a trajetória de
conhecimentos profissionais a serem veiculados no âmbito da formação universitária. A
escolha nem sempre se ancora numa vontade e idealização profissional desejada por um
sujeito, às vezes, essa escolha ocorre por motivos outros, tais como: familiar,
possibilidade de trabalho mais rápido, baixa concorrência ou simples desejo de adentrar
no ensino superior.
Os dados dos questionários, em conjunto com as análises dos grupos focais,
evidenciaram que a escolha por esse curso na Pedagogia não ocorre ainda como
primeira opção para a maioria dos alunos ao ingressar no ensino superior, uma vez que
uma grande parte dos estudantes, ao adentrarem ao curso não têm clareza da atuação
profissional e da habilitação proposta pela Licenciatura em Pedagogia. É de se afirmar
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que a maioria dos alunos não optaram pela Pedagogia como opção primeira de curso,
pois, na totalidade das narrativas, os sujeitos relataram a falta de identificação da
Pedagogia como primeira opção de um curso de graduação, entretanto, seria exaustivo
apresentar 26 fragmentos a esse respeito.
Vejamos o que indicam as falas:
Na verdade, eu nunca quis Pedagogia. Pedagogia estava na
minha décima opção (Risos). Eu sempre quis de verdade
Enfermagem, desde pequena meu sonho era ser enfermeira.
Mas, minha mãe é pedagoga e o sonho dela era ter uma filha
formada em Pedagogia também. Eu costumo dizer que eu não
escolhi Pedagogia, a Pedagogia que me escolheu.. (Graduando
2.1)
Eu, na verdade eu caí de pára-quedas no curso. Por quê?
Porque eu nem sabia que existia curso específico com esse
nome “Pedagogia”. Eu vim saber depois, lá quando tinha
aquela lista de que me inscrever, porque na verdade, eu tentava
para Engenharia de Alimentos. Aí, algumas pessoas da minha
família deram a sugestão de eu fazer para Pedagogia. Mas, eu
nem sabia, ao certo o que é que fazia, o que era, com quem.
Acho que a gente tem na escola, mas não sabia o Pedagogo. O
que faz, o que deixa de fazer. (Graduando 2.3)
Assim, eu também não sabia o que era Pedagogia. Não sei se
vocês vão rir da minha cara. Eu achei que Pedagogia era o
médico de criança (risos). {...} e meu irmão falou assim: “você
escolhe Pedagogia que é mais fácil”. Mais fácil entrar que
Medicina, dos outros cursos. (Graduando 5.3)
Nestes depoimentos evidenciamos que a escolha pelo curso de Pedagogia não se
deu de forma tão harmônica, sendo determinada por questões familiares, falta de opção,
em outros cursos e necessidade de trabalhar.
As falas dos sujeitos ecoam ainda para uma análise que evidencia a falta de
clareza quanto à profissão do Pedagogo no cenário social, onde muitas pessoas têm
representações completamente difusas em relação à ação profissional do Pedagogo. Tal
representação evidencia a falta de identidade no âmbito social em relação ao trabalho do
Pedagogo, em tempo, apontam para a complexidade do trabalho do pedagogo em sala
de aula, uma vez que os alunos colocam a Didática como tábua de salvação.
A formação de professores carece de um balanço crítico, a fim de responder aos
desafios do momento, como diria Candau (2009), o que supõe repensar as questões
constitutivas da área de educação, particularmente do lugar da Didática nessa formação,
visto que ela se constitui no elo entre a construção da identidade profissional nos cursos
de licenciatura e, por isso, a importância de dialogar com o terreno escolar com o
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propósito de garantir condição para o desenvolvimento de competências requeridas pela
profissão.
É neste aspecto que se torna relevante analisar a Didática como disciplina
imprescindível à formação profissional do professor e que deve ter o papel de propiciar
uma discussão sócio-política-cultural em torno da educação, ensino e escola, sem deixar
de levar em conta o seu papel no cumprimento do desenvolvimento profissional.
É nesse aspecto que a disciplina de Didática também se constitui como um
importante subsídio teórico-prático ao possibilitar aos futuros professores uma
consciência da sua profissão com base na reflexão dos seus saberes em conexão com o
ensino. Contudo, para que isso ocorra é necessário se desvincular de um caráter
instrumental e técnico que a concebe como conjunto de ideias e métodos, privilegiando
a dimensão técnica no processo de ensino.
A respeito dessa concepção é possível analisar as falas dos sujeitos, que ao
serem questionados sobre a disciplina de Didática, expressam uma concepção
puramente tecnizada: “Essa disciplina ao meu ver está ligada a forma de ensino”
(Graduando 3.1); “São os métodos que ensinam o que fazer na sala de aula” (Graduando 6.2);
“Técnica para aprimorar o saber docente” (Graduando 2.3); “É o método utilizado para
passar o conhecimento” (Graduando 9.1); “Procedimento adotado por um profissional para
transmitir alguma forma de conhecimento” (Graduando 7.3)

Essas falas indicam uma concepção da Didática com ênfase na racionalização do
processo de ensino e sua fragmentação onde o professor é um técnico, organizador das
condições de transmissão do conteúdo e administrador dos meios de ensino. O aluno é
receptor da informação e não participa da elaboração da proposta evidenciando uma
relação docente e discente estritamente técnica.
Ressignificar

a

concepção

de

didática

mecanizada

e

puramente

instrumentalizada mediante técnicas para uma área de saber que propicie na capacidade
de pensar cientificamente aos futuros professores, o que vem sendo um desafio.
Martins e Romanowski (2008), procedem a um levantamento sobre o estado do
conhecimento na área, apresentado nas teses do período de 2004 a 2006, e constatam
que a disciplina de didática, diferentemente do que se verificou na década de oitenta do
século passado, nos meios acadêmicos, voltam a valorizar questões mais específicas,
deixando de abordar a didática numa dimensão de totalidade.
Esses dados se tornam preocupantes uma vez que percebemos claramente a
minimização do caráter político e cultural que deve permear o direcionamento desta
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disciplina, despriorizando a formação profissional com base na reflexão e dimensão do
trabalho docente.
CONSIDERAÇÕES
A compreensão da disciplina de Didática na representação dos sujeitos
envolvidos, converge para um viés técnico que não garante que o graduando, consiga
construir a sua concepção de educação e de ensino. Ter uma concepção de ensino para
além dos aportes metodológicos deve ser o norteador da prática pedagógica, que não só
orienta, mas carrega consigo um pensamento que vai além da apreensão de conteúdos e
conceitos que, por vezes não trazem muito sentido, fazendo-o pensar sobre as
possibilidades de mudanças e da implementação de uma nova cultura no ensino.
Vale trazer as considerações de Libâneo (2010, p. 56), quando coloca que os
elementos constitutivos da relação pedagógica são, “o aluno, os conteúdos, os métodos,
a sociedade articulados pela ação do educador”, sendo desta forma, necessária por parte
dos discentes e futuros profissionais pedagogos, a apropriação dos conhecimentos
científicos, filosóficos e técnico-profissionais.
Os responsáveis pelo ensino de Didática precisam deixar claro o significado da
Didática e o seu papel para a formação inicial de professores – se defendemos uma
Didática Fundamental, precisamos empoderá-la. Devemos articular a Didática ao
contexto de atuação profissional do futuro professor: a escola de educação básica. Muito
temos falado sobre a necessidade de repensar a formação de professores. Precisamos
propor e fazer acontecer. A tarefa é criar outras práticas, o desafio é construir, de modo
coletivo, uma Didática que nos mobilize a refletirmos sobre nossas práticas
pedagógicas.
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EVASÃO EM CURSOS A DISTÂNCIA: ANÁLISE DOS MOTIVOS DE
DESISTÊNCIA E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
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INTRODUÇÃO

A evasão escolar é um dos temas mais discutidos no contexto educacional e requer a
adoção de políticas públicas e educacionais para resolver ou esclarecer esse problema. Nesse
sentido, a pesquisa visa apresentar quais seriam as intervenções pedagógicas necessárias para
solucionar a evasão dos alunos matriculados nos Cursos Técnicos oferecidos na modalidade à
distância do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia no campus
Porto Velho Zona Norte, município de Porto Velho – RO e propor estratégias junto com a
comunidade acadêmica e sociedade para minimização desse indicador.
Percebe-se que o processo educacional brasileiro é efetivo, no sentido de inserir os
indivíduos na escola, todavia, o acesso por si não garante a permanência do aluno, a qualidade
da formação e nem de êxito do término de seus estudos. Uma problemática que merece
atenção é a evasão escolar, fenômeno crescente na realidade das instituições educacionais
públicas do país e as razões para esta incidência estão presentes em vários aspectos sociais e
institucionais.
Portanto, a pesquisa tem como objetivo apresentar quais seriam as intervenções
pedagógicas necessárias ou as mais adequadas para resolver ou, pelo menos, esclarecer os
problemas da evasão escolar no ensino técnico oferecido na modalidade EAD, de maneira a
garantir o direito à Educação, conforme previsto na Constituição Federal brasileira.
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1 PROBLEMATIZAÇÃO

A interrupção dos estudos por parte dos alunos pode gerar prejuízos tanto para a
sociedade quanto para si mesmo, tornando o aluno um trabalhador sem qualificação, mal
remunerado e à mercê do desemprego, reproduzindo a exclusão, considerando que parte da
sociedade não terá acesso ao conhecimento técnico-científico necessário para o
desenvolvimento das suas atividades laborais.
Na perspectiva de busca de alternativas que proporcionem a compreensão dos
problemas e a mitigação da evasão escolar no ensino técnico, especificamente na modalidade
à distância, é que a pesquisa se sustenta, buscando responder ao seguinte problema: Como
garantir a diminuição da evasão escolar nos cursos técnicos na modalidade de Educação a
Distância, por meio de intervenções pedagógicas efetivas, considerando a educação escolar
como direito inalienável de todo cidadão?
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Apresentar quais seriam as melhores práticas pedagógicas ou as mais adequadas para
resolver ou, pelo menos, esclarecer os problemas da evasão escolar no ensino técnico
oferecido na modalidade EAD.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar o percentual de evasão dos cursos técnicos oferecidos na modalidade EAD
pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO.
Identificar os principais fatores envolvidos na evasão de estudantes na modalidade EAD
ofertadas pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO.
Estabelecer propostas para a diminuição da evasão escolar na Educação EAD, por meio
de intervenções pedagógicas efetivas.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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A metodologia utilizada é a da pesquisa-ação. Também será de modo quantitativo e
qualitativo de natureza inferencial, pois se procura explicar o porquê da evasão explorando
maneiras de identificar os fatores determinantes. A pesquisa encontra-se em desenvolvimento,
onde está sendo formado todo embasamento teórico para maiores informações acerca da
temática.
A pesquisa será desenvolvida em dois momentos: o primeiro corresponde ao
levantamento de todos os dados pertinentes a evasão no banco de dados da coordenação de
registro acadêmico do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Rondônia - Campus Porto
Velho Zona Norte, dados estes que permitam construir a caracterização fundamentada da
situação da evasão dos cursos técnicos oferecidos na modalidade EAD, e; no segundo, com
base na teorização produzida, após a aplicação de questionários para averiguar a situação
atual do aluno evadido, e também para que se possam ter as reais causas para que ocorra a
evasão, após a análise dos dados e do referencial teórico estudado, serão construídas junto
com a comunidade acadêmica ações intervencionistas voltadas ao enfrentamento da evasão
visando à diminuição de seus índices no ambiente investigado.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS
A Educação é conceituada em no ordenamento jurídico brasileiro, não só como um
direito, mas como dever: direito do cidadão – dever do Estado. Do direito originam-se as
prerrogativas próprias das pessoas em virtude das quais elas passam a gozar de algo que lhes
pertence como tal. Por outro lado, do dever decorrem as obrigações que devem ser respeitadas
tanto da parte de quem tem a responsabilidade de efetivar o direito como o Estado e seus
representantes, quanto da parte de outros sujeitos implicados nessas obrigações.
Nesse sentido, o Art. 205 de nossa Constituição Federal é claro quando preconiza: “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988).
Além desta garantia de acesso à escola, faz-se necessária atenção especial para a
permanência desses alunos na escola, segundo Cury (2002), não basta o acesso à escola, é
preciso entrar e permanecer. A permanência se garante com critérios extrínsecos e intrínsecos
ao ato pedagógico próprio do ensino/aprendizagem. Cabe ao Estado, por meio de políticas
públicas e ferramentas pedagógicas eficazes, a garantia da permanência na escola e conclusão
com êxito da formação educacional iniciada.
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A oferta dos cursos técnicos em Informática para Internet e técnico em Finanças pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia na modalidade EAD atende
hoje 25 polos distribuídos em diversos municípios do Estado de Rondônia, isto significa um
alcance de quase 50% de todo o Estado.
Por outro lado, junto com esta crescente oferta e procura por estes cursos e modalidade
de ensino surge a problemática da evasão escolar que tem sido crônica e crescente, conforme
mensurados nos dados iniciais da investigação.
Na primeira análise dos dados coletados, tendo por base o referencial da evasão o
número de matriculados por período de cada curso, constatou-se no curso técnico em
Informática para Internet no primeiro semestre do ano de 2015, que num total de 794
matriculados, 427 alunos evadiram do curso, totalizando um percentual de 54% de evasão
escolar.
No segundo momento, a situação ainda é pior, no curso técnico em Finanças, numa
investigação mais detalhada no polo do município de Cerejeiras, cerca de 700 km distantes da
capital Porto Velho, dos 50 alunos matriculados no mesmo período, 29 alunos abandonaram o
curso antes de finalizar o semestre, representando um percentual de 58% de evasão.
Nesse sentido, existe a necessidade e a urgência de realização de análises
aprofundadas como aponta Oliveira (2001, p. 39) “[...] a evasão escolar e o trancamento de
matrícula têm representado grandes problemas para a instituição de educação profissional”.
Segundo sua pesquisa realizada em um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) foi
identificado um percentual entre 30,0 a 50,0% de evasão, nos diferentes cursos. Vale ressaltar
que números como estes apresentam consequências drásticas tanto para a vida do discente
quanto para a instituição, resultando num antigo problema que é a baixa qualificação
profissional dos jovens e consequente marginalização.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa está em fase inicial e a base teórica está em desenvolvimento, de modo que
aqui se apresentaram somente o objetivo da pesquisa e a questão norteadora. Os resultados
iniciais apontam que a evasão discente no ensino técnico está presente em diversas
instituições públicas de ensino com índices elevados. Com base nas informações constantes
no último resumo técnico apresentado pelo INEP (2014), as Instituições de ensino públicas
necessitam de um rápido plano de ação visando o aumento significativo no número de
concluintes para que consiga alcançar a meta proposta pelo Ministério da educação, no plano
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nacional de educação pública.
Nessa direção, fazem-se necessárias pesquisas que identifiquem as razões da evasão e
apresentem soluções por meio de intervenções pedagógicas efetivas, para que a ação na
redução do número de alunos evadidos tenha sucesso, pois não se deve apenas tratar a evasão
escolar, mas verificar o contexto em que o aluno evadido está envolvido para que assim seja
possível uma compreensão mais clara e abrangente desta problemática que atinge a educação
pública brasileira.
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EXPERIÊNCIA COM AVALIAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA:
CONTRIBUIÇÕES DE PROFESSORES
Nívea da Silva Pereira 1 - UECE
Maria Leani Dantas Freitas 2
Resumo
Nas últimas décadas, a avaliação é utilizada para diagnosticar a situação da educação escolar,
trazendo implicações à prática docente e ao currículo como construção cultural, experiência
humana para uma melhor qualidade do ensino. Este estudo se constitui como uma pesquisa
exploratória com abordagem qualitativa, utilizando, como fundamentos teóricos, os estudos
de Hoffmann (2000), Luckesi (2000; 2002), Sacristán (2000), entre outros. Trata-se de um
estudo que resulta de questões que emergiram da própria prática como docente do Ensino
Fundamental, uma vez que a avaliação assume, na atualidade, significados que incidem no
fazer pedagógico e que precisam ser discutidos criticamente pelos professores. Os
procedimentos metodológicos abrangem a realização de questionários, por meio de e-mail,
junto a professores do Ensino Fundamental – anos iniciais; a categorização e a análise dos
dados. Os resultados mostraram que a exigência da avaliação favorece a melhor participação
dos professores e da comunidade escolar. Por outro lado, tem-se o problema da recorrência ao
treinamento como forma de tornar os alunos aptos às avaliações. Dessa maneira, é
imprescindível ampliar a discussão a fim de que a avaliação seja entendida não como um fim
em si mesma, mas como um processo formativo e de intermediações que ampliam as
possibilidades de diálogo e de acompanhamento da aprendizagem dos educandos e da
reconstrução permanente, face aos resultados que, provisoriamente, sinalizam o que precisa
ser aperfeiçoado ao alcance de uma educação e de um ensino de qualidade. Para tanto, é
preciso levar em consideração o tempo do ensino, pautado em um currículo que possibilite a
construção aprendizagens, que favoreçam a reflexão sistemática dos aprendizes permitindo a
construção de conhecimentos e de novas Práticas de Ensino.

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Avaliação Externa. Práticas Docentes.

1 Introdução
A avaliação assume lugar privilegiado nas políticas educacionais desde a década
de 90 do século passado, ao se estabelecerem várias intervenções nesse sentido, a exemplo do
Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB (1994), da Prova Brasil (2005) ou da
1
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Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC, da Provinha Brasil (2007) e da
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA (2012), que objetiva avaliar a alfabetização de
alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, dentre outras medidas nesse sentido.
Considerando que as avaliações externas trazem indicativos para repensar o
processo de ensino e aprendizagem, desenvolvemos este trabalho, que tem como questão
central: como as avaliações externas estão contribuindo para os processos de ensinar e de
aprender no contexto da escola básica?
Nessa perspectiva, apoiamo-nos nas formulações de Sacristán (1998) acerca da
avaliação, que pode se configurar como “avaliação externa” e “avaliação interna”. Esta última
“permite ou não a superação de curso, ciclos” e pode conferir “certificado ou títulos”. Já a
avaliação externa se realiza por “pessoas não diretamente ligadas com o objeto de avaliação,
alunos e professores”. Estas servem de “diagnóstico” para a elaboração de “amplas amostras.”
(p.318).
Ao lado dessas proposições, acercamo-nos da concepção de Hoffmann (2000),
que entende a avaliação como uma ação complexa que demanda múltiplas ações pedagógicas
e não se resume a provas ou exercícios. Nessa direção, Luckesi (2000) considera que “avaliar
é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor
resultado possível; por isso não é classificatória nem seletiva, ao contrário é diagnóstica e
inclusiva.” Para tanto, faz-se necessárias mudanças nas formas de organização do trabalho
escolar, com atividades que atendam às necessidades educativas de cada estudante, através de
um currículo escolar com caráter reflexivo e flexível, que objetive aprimorar a prática
docente e, consequentemente, a qualidade de ensino. Diante do exposto, concordamos com
Sacristán (2000, p. 14) que o currículo é um modo de organizar práticas educativas mediante
avaliação sistemática do processo de ensino e aprendizagem.
2 Metodologia
O percurso metodológico envolveu a aplicação de questionários por meio de e-mail
enviado aos professores que lecionam na escola básica, tendo como critério de escolha dos
sujeitos os profissionais licenciados em Pedagogia e em livre docência nos anos iniciais do
Ensino Fundamental em escolas públicas do Município de Fortaleza. A escolha dos
participantes foi aleatória, e dos seis questionários distribuídos aos professores, obtivemos o
retorno de três.
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Os docentes são licenciados em Pedagogia e lecionam no 3º ano do Ensino
Fundamental. Um deles possui maior tempo no magistério, 9 anos. Quanto ao perfil de
formação, dois possuem especialização, enquanto um deles, somente graduação.
Após obtermos os questionários respondidos, realizamos a leitura minuciosa e
destacamos as ideias mais recorrentes que tratam das avaliações externas no contexto escolar
e das suas implicações na prática dos professores, da escola e dos educandos.
3 Análise dos dados
Neste tópico, discutimos os dados da pesquisa e abordamos os aspectos mais
recorrentes nos depoimentos dos docentes. A princípio, ao serem questionados sobre quais
avaliações são aplicadas no 3º ano do Ensino Fundamental, os professores mencionaram:
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, que tem como objetivos “avaliar o nível de
alfabetização dos educandos no 3º ano do Ensino Fundamental; produzir indicadores sobre as
condições de oferta de ensino, concorrer para a melhoria da qualidade do ensino e para a
redução das desigualdades em consonância com as metas e políticas das diretrizes de
educação nacionais”, o que evidencia a relação das avaliações externas como fator
determinante para melhorar a qualidade do ensino, e assim reduzir o problema das
desigualdades sociais há muito perpetuadas em determinadas práticas, escola ou currículos.
(BRASIL, INEP, 2013).
Os docentes também fizeram menção ao Programa de Alfabetização na Idade
Certa - PAIC, que é um programa de cooperação entre Governo do Estado e municípios
cearenses que tem por finalidade “[...] apoiar os municípios na alfabetização de alunos da rede
pública de ensino até o final do segundo ano do ensino fundamental”, o que mostra a
necessidade de superar as dificuldades de permanência dos educandos na escola, garantindo
não apenas o acesso, mas também a continuidade da formação. (CEARÁ, PAIC, online).
Ao investigarmos como os professores consideram os atuais modelos avaliativos
implantados pelo MEC ao Ensino Fundamental, eles destacaram principalmente o
distanciamento entre as provas e a história de vida dos alunos, a situação econômica e social,
bem como as condições do ambiente escolar. Além disso, quando questionados sobre a
relação entre conteúdos ensinados e exigidos nas avaliações externas, os docentes relataram
que enfrentam duplo desafio de atender às necessidades dos alunos, da escola, além de
cumprir com o que está proposto no currículo escolar e atender às exigências do Sistema de
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Ensino no tocante aos novos padrões e às novas formas de avaliar, o que torna mais complexo
o seu trabalho, caso não recebam o apoio pedagógico necessário para tanto.
Em síntese, os professores consideram que a avaliação favorece a melhor
participação dos professores e da comunidade escolar. Por outro lado, a análise dos
questionários evidenciou a recorrência ao treinamento como forma de preparo ao
enfrentamento das avaliações externas, que, por sua vez, demandam um melhor
acompanhamento pedagógico por parte dos coordenadores. Além disso, amplia discussão no
contexto escolar para uma cultura de inserção de uma política que atribui principalmente aos
professores a responsabilidade acerca dos resultados das avaliações.
Considerações finais
A pesquisa, de caráter exploratório, nos proporcionou investigar como as
avaliações externas estão contribuindo para os processos de ensinar e de aprender no contexto
da escola básica, considerando as concepções de professores e tendo por base teórica os
autores Hoffmann (2000), Sacristán (2000), Luckesi.(2000), entre outros.
A análise dos questionários mostrou os seguintes aspectos: as avaliações fornecem
dados sobre a qualidade da educação nas escolas públicas, avaliam o trabalho docente e
institucional e despertam a comunidade escolar para acelerar a aprendizagem dos alunos. Em
contrapartida, os resultados revelam a recorrência ao treinamento como forma de tornar os
alunos aptos às avaliações. Este último aspecto revela uma “conduta pouco ética na
avaliação”, assim o processo avaliativo pode se transformar em uma “atividade corrompida.”
(CUBAN, 1995, apud MOREIRA, 2010, p. 124).
Tais aspectos nos remetem a repensar como as ações implementadas estão
contribuindo para a melhoria da qualidade da educação e do ensino em nossas escolas
públicas, inclusive a política de avaliação. E como o currículo vem se aproximando da
realidade do ensino, no interior das salas de aula e em consonância com as necessidades dos
alunos. É fato que as mudanças tendem a causar estranhamento, porém é imprescindível que a
escola se adeque às necessidades de aprendizagem do aluno que ela possui e favoreça
melhores condições para o trabalho docente.
Portanto, é preciso discutir opções para minimizar os distanciamentos no tocante à
avaliação externa, aproximando- a da realidade da escola, dos alunos e dos professores. Desta
forma favorecendo uma cultura de investigação e de diálogo na escola básica, a fim de que os
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modelos avaliativos não se afastem de uma perspectiva diagnóstica, mediadora e formativa
vinculada a um currículo que favoreça a reflexão sobre as atuais práticas docentes.
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FORMAÇÃO CONTINUADA E AUTONOMIA PROFISSIONAL À LUZ DO
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA1
Michelle Castro Silva2. Universidade Federal do Pará
silvamc30@gmail.com
Introdução
As reformas educacionais brasileiras vivenciadas a partir da década de 1990
impulsionaram um processo de reorganização e reestruturação política e pedagógica da
Educação Básica. Essa reorganização e reestruturação materializam-se nas políticas
educacionais por meio dos programas de formação continuada. Esses programas operam
na perspectiva de mudança que engloba tanto o desenvolvimento profissional dos
professores quanto o seu trabalho docente.
Focalizando o ensino fundamental podemos destacar, nesse cenário de mudança,
a ampliação do ensino fundamental para nove anos com ingresso da criança aos seis
anos de idade, as mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em
decorrência dessa ampliação e a aplicação das avaliações nacionais de larga escala
como Provinha Brasil (2º ano) e Prova Brasil (5º e 9º anos).
Dentro dessa conjuntura que impulsiona os sistemas de ensino a mobilizar-se
para atender os princípios norteadores das reformas educacionais, apresentamos como
problema de pesquisa as repercussões do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC) na reorganização do trabalho docente e suas possíveis implicações no
processo de construção da autonomia profissional dos professores.
Partimos da hipótese de que o PNAIC, por operar nesse contexto de mudança,
condiciona um processo de reorganização do trabalho docente para atender as
expectativas que se configuram sobre o ensino fundamental, sendo que a materialidade
dessas expectativas concentra-se no poder de ação e atuação do professor, na tomada de
decisões que envolvem o seu trabalho e configuram a sua autonomia profissional.
Diante dessa hipótese objetivamos identificar e analisar as repercussões do
PNAIC na reorganização do trabalho docente, as implicações dessa reorganização no
processo de construção da autonomia profissional dos professores e o constructo
teórico- metodológico que sustenta o PNAIC como política de formação continuada.
Partindo de uma abordagem crítico-dialética realizamos uma pesquisa
documental dos cadernos que compõem o programa de formação continuada PNAIC
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com a finalidade de compreender as orientações teórico-metodológicas que sustentam
essa proposta. Em seguida, procedemos a um levantamento bibliográfico tendo como
referências para tratar de formação continuada Imbernóm (2010) e sobre autonomia de
professores José Contreras (2010).
A “nova” política de formação continuada
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) tem como público
alvo professores de escolas públicas que atuam nos três anos iniciais do Ensino
Fundamental – denominado ciclo da infância – e seu trabalho pedagógico, de acordo
com o parecer CNE/CEB nº 4 de 20/02/ 2008 é voltado para alfabetização e letramento.
As ações do PNAIC apóiam-se em quatro eixos: formação continuada,
disponibilização às escolas de materiais didáticos, obras literárias e de apoio
pedagógico, jogos e tecnologias educacionais, aplicação de avaliações sistemáticas e
gestão, controle social e mobilização. Interessa-nos o eixo de formação continuada.
Em análise aos cadernos que compõem o programa (Tabela 1) identificamos os
principais elementos que estruturam as orientações teórico-metodológicas do PNAIC
destacando-se a organização do Ciclo de Alfabetização determinando uma concepção de
alfabetização, de currículo, de avaliação, de planejamentos e as competências e
habilidades, revestidos de direitos de aprendizagem dos alunos, sobre os quais os
professores devem estruturar o seu trabalho (BRASIL, 2012a) e o Projeto de Formação
Continuada que se estruturam a partir de princípios norteadores que postulam por uma
prática da reflexividade, a mobilização dos saberes docentes, a constituição da
identidade profissional, a socialização, o engajamento e a colaboração, princípios esses
que caracterizam o conceito de educação ao longo da vida (BRASIL, 2012b).
Formação continuada, Trabalho docente e Autonomia profissional
Pesquisar formação de professores e trabalho docente leva-nos a discutir e
refletir sobre a amplitude que a educação alcança no atual contexto político-econômicosocial. As políticas educacionais brasileiras se afinam com as políticas educacionais
internacionalizadas que priorizam uma formação para atender as necessidades de
mercado do modo de produção capitalista. Desta feita, essas políticas acabam por
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minimizar as condições existenciais do ser humano como a sociabilidade, a
historicidade e a praxidade do sujeito histórico-social (SEVERINO, 2001).
Nessa perspectiva Imbernóm (2010) elenca um conjunto de princípios que
devem compor as políticas de formação continuada de professores. Desses princípios
podemos destacar a formação baseada na complexidade, pois “trata de uma mudança
nos processos que estão incorporados, como o conhecimento da matéria, da didática,
dos estudantes, dos contextos, dos valores, etc., que estão ancorados na cultura
profissional” (IMBERNÓM, 2010, p. 99) e, por isso, requer o reconhecimento de cada
um dos elementos de complexidade e especificidade que permeia o trabalho docente.
Mas afinal, o que caracteriza a mudança no trabalho docente e, por conseguinte,
nas políticas de formação? Quais os implicativos dessa mudança no processo de
construção da autonomia profissional? É dentro desses questionamentos que os
princípios e os fundamentos teórico-metodológicos do PNAIC se consolidam como
eixos norteadores para políticas de formação continuada, pois a mudança operada na
implementação do PNAIC materializa-se na reorganização do trabalho docente ensejada
pelas orientações quanto à organização do ciclo de alfabetização e os implicativos dessa
reorganização sobre o processo de construção da autonomia profissional se revigoram
nos princípios que norteiam o projeto de formação continuada.
Contreras (2012) sinaliza para três abordagens distintas de formação profissional
docente que fundamentam as atuais políticas educacionais de formação continuada cujas
quais são identificáveis no atual programa PNAIC, a saber: a racionalidade técnica, a
prática reflexiva e a reflexão crítica. Essas três abordagens entrecruzam-se e
caracterizam os modelos de professor e a autonomia profissional docente que cada um
desses modelos constrói e sustenta.
A racionalidade técnica institui o modelo do profissional técnico e o condiciona
a uma autonomia ilusória, pois que a prática profissional consiste na solução
instrumental de problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e técnico,
reduzindo a prática do professor a uma profissão baseada na aplicação de técnicas
sedimentadas em um conhecimento especializado. A prática reflexiva institui o modelo
do profissional reflexivo e a autonomia dos professores revela-se a partir das decisões
profissionais e da responsabilidade social que ancora esse modelo de professor, ou seja,
os professores se vêem imersos em processos reflexivos que os levam a decisões
profissionais que podem coadunar ou não com suas concepções e percepções pessoais e
profissionais, sendo que essas decisões tornam-se condição sine qua non para prática
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educativa. A reflexão crítica institui o profissional intelectual crítico e sua autonomia
constrói-se a partir da categoria emancipação, pois a prática profissional supõe um
processo de descobertas e de transformação das diferenças entre a prática cotidiana e as
aspirações sociais e educativas de um ensino guiado pelos valores da igualdade, justiça
e democracia (CONTRERAS, 2012).
Entendemos que a autonomia dos professores está além dessas abordagens que
definem os modelos de professor. Autonomia deve ser entendida como um processo de
construção permanente e Contreras (2012) apresenta alguns elementos que se
entrecruzam nesse processo, quais sejam: autonomia deve ser vivida como
reivindicação trabalhista, portanto, exigência profissional que leve a qualidade da
relação profissional e permita o distanciamento crítico, de modo a possibilitar o
desenvolvimento da consciência da parcialidade e de si mesmo, garantindo assim, a
consolidação das competências profissionais, de modo a promover o amplo debate
social envolvendo educação, ensino, aprendizagem, formação e profissionalização.
A partir da análise dos documentos que compõem a proposta do PNAIC, das
contribuições de Imbernóm (2010) e Contreras (2012) subsidiados por algumas das
teses de Alves (2011) e Dal Rosso (2008), quanto aos implicativos transformistas do
modo de produção capitalista que conduzem a um processo de captura da subjetividade
do trabalhador e intensificação do trabalho na sociedade contemporânea, evidenciamos
que as orientações teórico-metodológicas do PNAIC impulsionam um processo de
intensificação e precarização do trabalho docente ensejado pela reorganização a que o
mesmo é conduzido. Por sua vez, essa reorganização conduz a captura da subjetividade
dos sujeitos docentes, posto que, direciona, induz e limita sua autonomia profissional.
Considerações finais
Contudo, o modos operandi deste programa apresenta impasses que precisarão
ser reavaliados. A proposta de um programa de formação de âmbito nacional é
considerável, contudo, é necessário que haja um referencial teórico-metodológico que
esteja além do desejo de alfabetizar e letrar os alunos e/ou prepará-los para as avaliações
sistemáticas de larga escala como Provinha Brasil, ANA, Prova Brasil e PISA, e sim
possibilite todos os sujeitos pertencentes ao contexto escolar desenvolver as
potencialidades para apropriar-se dos conhecimentos históricos e socialmente
acumulados, de modo a compreender a realidade e intervir nesta realidade.
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FORMAÇÃO CONTINUADA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS
PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE
TANGARÁ DA SERRA, MT
Cicero Manoel da Silva
Adailton Alves Da Silva
Resumo
A auto formação e os programas de formação continuada oferecidos pelos agentes
públicos, têm refletido na prática de sala de aula dos professores de Ciências e
Matemática tem contribuído para melhoria da qualidade do ensino em nossas escolas?
Utilizando dados constatados pela Secretaria de Educação de Tangará da Serra, que
demonstram algumas deficiências na proficiência dos alunos dos anos finais do ensino
fundamental, na área de matemática, procuraremos verificar de que forma os
programas de formação estão atendendo tais demandas. No decorrer do trabalho
discutiremos algumas propostas de formação continuada, propostas por alguns do
cenário nacional e internacional. Para tanto utilizaremos a metodologia de História
Oral temática, discutida por diversos autores como os pesquisadores, entre os quais
Garnica e Baraldi, que discutem essa metodologia na educação matemática, por
entenderem ser um método eficaz, uma vez que oportunizará aos próprios
investigados abordar suas práticas e formações, bem como o reflexo das mesmas no
dia a dia de seu trabalho. Entendemos que as abordagens propostas possibilitarão ao
pesquisador verificar quais as demandas de formação continuada para profissionais da
educação básica do município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso.
Palavras Chave: História Oral e Formação Continuada de professores.
Pesquisas apontam que são inúmeras as dificuldades, quando se trata da
relação ensino e aprendizagem presentes na educação brasileira, dificuldades
relacionadas à formação inicial, a formação continuada, que acabam refletindo na
qualidade da educação, sugerindo que o professor precisa encontrar um ambiente em
que suas experiências de sala de aula precisam ser reavaliadas e posteriormente
adaptadas como componente integrante de sua nova prática.
São diversos os fatores que proporcionam resultados negativos, um exemplo
disso são as crianças que se encontram no 6º ano do ensino fundamental e não
dominam a habilidade de ler e escrever, tão pouco conseguem realizar cálculos e
resolver operações matemáticas simples.
Ademais, esses problemas são observados nos quatro anos finais do ensino
fundamental, bem como estão presentes também nos alunos do ensino médio.
Do trabalho desenvolvido ao longo dos anos nos sistemas municipal e estadual
de ensino, surgiram inquietações que deram origem a esse projeto de pesquisa:
conhecer o que está ocorrendo na sala de aula, procurando verificar o quanto os cursos
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de formação continuada estão contribuindo para a melhoria da prática pedagógica dos
professores de ciências e matemática.
É notório que mesmo com a execução de programas de formação continuada
que acontecem anualmente, os reflexos nas práticas docentes ainda têm sido
incipientes, já que as avaliações implantadas pelo governo, seja no âmbito municipal,
estadual ou federal, para avaliar a educação brasileira, apresentam números
desanimadores, isso tem ocasionado uma situação insustentável, que não pode
continuar.
É mister entender o quanto os cursos de formação continuada oferecidos ao
longo dos anos vêm contribuindo com a prática pedagógica docente, verificando
assim como os gestores poderão oferecer instrumentos necessários ao planejamento e
elaboração de propostas mais efetivas e participativas que produzam os resultados
desejados.
Nesse sentido é preciso investigar: quais os reais interesses dos professores de
Ciências e Matemática com relação à formação continuada?
O que as políticas públicas têm atendido com relação à formação continuada
dos professores?
O que a demanda de sala de aula exige em termos de formação continuada?
Objetivos
Analisar as falas dos professores com relação aos processos de formação: o
que se espera; o que tem sido oferecido e as demandas com relação aos
programas de formação; bem como essa formação tem interferido na prática
pedagógica.
Identificar o nível de formação dos professores que atuam nas áreas de
ciências e matemática; quais participam dos programas de formação;
Verificar o que os professores esperam em termos de formação;
Verificar a perspectiva de formação no ponto de vista das políticas públicas de
formação;
Verificar o que existe de demanda em termos de formação;
Verificar qual o impacto dessas formações na prática pedagógica;
Procedimentos Metodológicos
A História Oral, segundo Garnica (1998), surgiu nos Estados Unidos, em 1947,
tendo chegado ao Brasil em 1970, tendo sido ainda segundo o autor Memória e
Sociedade: lembranças de velhos de Ecléa Bosi, o primeiro texto brasileiro mais
conhecido.
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O próprio autor afirma que na época, discussões pairavam a respeito de se o
aproveitamento da oralidade se constituiria numa técnica, numa disciplina ou numa
metodologia; havendo grupos que argumentavam em defesa de um ou de outro ponto
de vista.
A História Oral ainda segundo (GARNICA apud MEIHY 2002), é uma
metodologia de pesquisa com algumas características bem particulares, constituindo-se
num moderno recurso para elaboração de documentos, arquivamento e estudo da vida
das pessoas, sendo uma história do tempo presente, também conhecida por história de
vida. Falar de História Oral como metodologia de pesquisa implica segundo Garnica
(2006), estabelecer o que se pretende compreender dos depoimentos:
Falar em História Oral como metodologia de natureza qualitativa servindo
à Educação Matemática implica estudar fundamentos para ações de
distintas naturezas. Primeiramente há que se estabelecer o que se pretende
compreender a partir de depoimentos orais e, junto a isso, o que faz um
depoimento pertencer a essa abordagem específica e não a outras tantas
abordagens de pesquisa que já são tidas como “naturais”(...) (Garnica,
2006 p. 01)
Há nesse sentido a necessidade de se estabelecer certos parâmetros para que se
possa realizar análise dos dados coletados, primando pela fidelidade dos argumentos
dos depoentes ao se realizar a transcrição dos referidos dados.
Algumas Considerações
A História Oral como abordagem metodológica nos permitirá a partir dos
relatos dos professores sobre os temas apresentados, realizar uma análise de como os
projetos de formação oferecidos, tem refletido na prática pedagógica de cada um
procurando entender como esse processo se materializa no dia a dia de sala de aula.
Considerando Formação Continuada como um tema atual, que precisa ser
ainda mais debatido no sentido de encontrar alternativas que venham ao encontro das
necessidades dos profissionais da educação e assim, que os frutos desse processo
contínuo possam refletir na aprendizagem dos estudantes.
Na análise dos resultados das exposições, procuraremos analisar as avaliações
recorrentes, similaridades no pensar do conjunto de professores entrevistados,
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identificando, dessa forma, aproximações e distanciamentos referentes à forma de
enxergarem a formação também procuramos responder as seguintes questões: quais
são os reais interesses dos professores em relação a formação? O que tem sido feito
em termos de políticas públicas de formação continuada? Quais dificuldades
enfrentadas no dia a dia de sala de aula devem ser consideradas na formulação dos
programas de capacitação de Tangará da Serra, Mato Grosso.
Nessa perspectiva, faremos uso da História Oral como metodologia de
pesquisa qualitativa, pois a mesma pode desempenhar papel fundamental por
apresentar os sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem e por permitir
conhecer a história profissional e formativa de cada envolvido no estudo, bem como
as expectativas de cada um em relação à sua auto formação, às políticas de formação
continuada propostas pelos agentes públicos e ainda identificar quais as necessidades
decorrentes da sala de aula.
Para realização desse trabalho adotaremos o que Garnica, denomina História
Oral Temática, uma vez que serão apresentados alguns temas e os entrevistados terão
liberdade para escolher sobre quais deles pretendem abordar.
Para tanto ouviremos professores da Educação Básica, que serão convidados a
participar da pesquisa por preencherem alguns requisitos que ao nosso ver poderão
contribuir para o enriquecimento das discussões propostas nesse trabalho, entre as
quais podemos considerar; professores que tenham participado dos mais diversos
tipos de formação oferecidos por diferentes agentes, professores que estejam atuando
ou que tenham atuado em diferentes níveis da educação básica nas disciplinas de
pedagogia do 5º ano, ciências e matemática.
As oitivas estão previstas para acontecer em dois momentos. Em ambos os
momento serão apresentadas fichas contendo os temas dos diferentes tipos de
formação; onde os entrevistados abordarão espontaneamente sobre os mesmos.
No segundo momento serão apresentados os resultados da primeira entrevista,
já transcritos, onde o entrevistado poderá observar seu depoimento com relação aos
temas, colhendo assim novos depoimentos, que poderão ou não corroborar os
depoimentos anteriores, podendo o pesquisador direcionar os mesmos, no sentido de
colher o que se pretende investigar.
Entre os temas a serem propostos para entrevistas elencamos alguns que ao
nosso ver contemplam boa parte da demanda de formação do grupo de professores
que farão parte desse trabalho; Pnaic, Pnfem, Formação em Rede, Sala do educador,
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Eterno Aprendiz, Gestar, Formação inicial x formação continuada, Auto formação,
Formação em serviço, Demanda de formação hoje, Políticas públicas de formação
oferecidas pela escola, pelo Estado, pela Semec (Secretaria Municipal de Educação) e
pelo Governo Federal. Atualização de professores, cursos de aperfeiçoamento.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES A PARTIR DAS ATUAÇÕES EDUCATIVAS
DE ÊXITO EM COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM
Renata Araújo Silva Salgado – Universidade Federal de Goiás
Vanessa Gabassa – Universidade Federal de Goiás
RESUMO
O presente trabalho aborda resultados parciais de uma investigação realizada em nível
de iniciação científica. Está vinculado ao projeto de pesquisa “Comunidades de
Aprendizagem em Goiânia – GO: possibilidade de inovação na formação docente e de
melhoria da aprendizagem na educação básica por meio do PIBID”, desenvolvido pela
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e financiado pelo CNPq. Sua
realização objetivou compreender a formação de professores a luz do desenvolvimento
das Atuações Educativas de Êxito preconizadas na proposta Comunidades de
Aprendizagem. As Comunidades de Aprendizagem são um modelo educativo
comunitário, no qual a escola é concebida como instituição central da sociedade. É um
projeto que visa integrar tanto os familiares dos alunos, quanto a comunidade de
entorno no cotidiano escolar, baseando-se em um conjunto de Atuações Educativas de
Êxito que tem como objetivo a transformação educacional e social. Nesse sentido,
aposta-se em uma formação inicial e continuada de professores diferenciada dos moldes
atuais e a partir das quais propostas como essa possam se concretizar dentro do espaço
escolar. Com base em estudos bibliográficos e análise de relatos coletados junto a
estudantes da universidade e professoras da educação básica vinculadas a um programa
de formação de professores que trabalha com a proposta de Comunidades de
Aprendizagem, o presente artigo aponta a necessidade de articulação entre formação
docente e formação humana; formação docente baseada em investigações e evidências
científicas; propostas de atuações educativas de êxito que podem ser desenvolvidas nas
universidades para favorecer a formação de professores; e uma formação que prime pelo
desenvolvimento de uma consciência crítica, reflexiva e dialógica, que se amplie na
atuação e articulação dentro da escola.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; Atuações Educativas de Êxito;
Comunidades de Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
As Comunidades de Aprendizagem são um modelo educativo comunitário,
desenvolvido pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras
de Desigualdades (CREA), da Universidade de Barcelona, no qual a escola é concebida
como instituição central da sociedade. É um projeto que visa a participação da
comunidade na escola, tanto no âmbito da gestão como no âmbito do processo
educativo vivenciado pelos alunos. O objetivo maior é o da transformação educacional e
social, por meio da garantia de um ensino de máxima qualidade para todas as crianças,
jovens e adultos.
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O princípio teórico metodológico que fundamenta as Comunidades de
Aprendizagem é o conceito de aprendizagem dialógica. A aprendizagem dialógica
refere-se a uma perspectiva de aprendizagem que considera a comunicação e as
interações entre as pessoas essenciais para o ato de aprender. Esse conceito de
aprendizagem elaborado por Flecha (1997) é baseado em sete princípios: diálogo
igualitário, inteligência cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de
sentido, solidariedade e igualdade de diferenças. Esses sete princípios articulados visam
promover a aprendizagem de conteúdos escolares de forma mais democrática,
igualitária e solidária.
As Comunidades de Aprendizagem se organizam por meio de Atuações
Educativas de Êxito. Estas, por sua vez, são práticas pedagógicas reconhecidas pela
comunidade científica internacional como práticas que obtém êxito em diferentes
contextos culturais e, por isso, são o núcleo central de desenvolvimento do projeto. O
Crea/UB aponta em suas investigações sete atuações consideradas de êxito no
desenvolvimento dessa proposta educativa: tertúlias dialógicas, grupos interativos,
biblioteca tutorada, formação de familiares, participação educativa da comunidade,
modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos e formação pedagógica
dialógica. Em Goiânia-GO, local onde se desenvolve essa pesquisa, têm sido
implementadas quatro dessas atuações em duas escolas públicas da cidade: biblioteca
tutorada, grupos interativos, tertúlias literárias dialógicas e formação de familiares.
A biblioteca tutorada é uma atuação que implica na abertura da biblioteca em
horários extraclasses para atendimento dos alunos e da comunidade da escola. O
objetivo é potencializar a aprendizagem de todos por meio da atuação de pessoas
voluntárias no apoio à realização de tarefas escolares, pesquisas na internet, leituras em
geral e outros. As tertúlias literárias dialógicas se caracterizam como uma atividade de
leitura de livros da literatura clássica universal e podem ser realizadas em sala de aula
ou fora dela, com o objetivo de realizar uma leitura compartilhada, isto é, lê-se
buscando relacionar a literatura com o mundo da vida e se faz isso no diálogo com
outras pessoas. Os grupos interativos são, por sua vez, uma forma de organização da
aula que implica na constituição de pequenos grupos de estudantes para a realização de
diferentes atividades planejadas pelo professor. O objetivo é acelerar e reforçar a
aprendizagem dos estudantes. Por isso os grupos têm um determinado tempo para a
realização de cada uma das tarefas e contam com o apoio de pessoas voluntárias para
potencializar o trabalho.
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Essas atuações são caracterizadas por uma reorganização dos recursos
disponíveis na escola e na comunidade para apoiar o desempenho acadêmico de todos
os alunos, em vez de segregar alguns deles de acordo com a capacidade ou reduzir as
suas oportunidades educacionais. As atuações educativas de êxito derivam de uma
análise rigorosa dos sistemas de ensino, teorias e práticas, em particular, a partir das
ações bem sucedidas identificadas em 27 estudos de caso em toda a União Europeia de
escolas que atendem famílias de baixo nível socioeconômico, onde as crianças alcançam
excelentes resultados (VALLS; PADRÓS, 2011).
OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho foi o de compreender a formação de professores
a luz do desenvolvimento das Atuações Educativas de Êxito preconizadas na proposta
Comunidades de Aprendizagem. Tal delineamento se deu (e tem se dado) em torno do
acompanhamento do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação-UFG, cuja proposta é o desenvolvimento de
atuações educativas de êxito nas escolas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A organização metodológica deste estudo está sendo organizada a partir de uma
perspectiva qualitativa de pesquisa, desenhada em duas frentes de trabalho: um estudo
bibliográfico exploratório e coleta de campo. O estudo bibliográfico tem se dado em
torno da apresentação do conceito de formação de professores evidenciado no estudo da
proposta Comunidades de Aprendizagem e das atuações educativas de êxito. E a coleta
de campo envolve a análise de relatos comunicativos escritos por estudantes do curso de
Pedagogia, bolsistas Pibid envolvidos na atuação em Comunidades de Aprendizagem e
professoras das escolas parceiras do projeto, supervisoras no âmbito no Pibid. Contamos
até o momento com a recolhida de treze relatos de estudantes e dois relatos de
professoras supervisoras. Com base nos estudos teóricos já realizados e na primeira
análise do material coletado é que apresentaremos os resultados parciais deste estudo.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Considerando-se o estudo teórico realizado, é possível apontar algumas questões
gerais quanto à formação de professores preconizada por esse modelo e para esse
modelo comunitário de escola. Primeiro, a questão da vivência dos princípios da
aprendizagem dialógica como parte de todo o trabalho docente. Segundo, a percepção

ISSN 2177-336X

9636

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4
da escola como uma instituição da comunidade e da sociedade e como espaço
privilegiado de articulação e aprendizagem dessa comunidade.

Com

relação

ao

primeiro apontamento, a proposta dialógica da aprendizagem indica, ainda que
indiretamente, que a formação do professor deve se dar no sentido da prática dialógica
na sala de aula e nos espaços de gestão; do reconhecimento das diferentes culturas e
conhecimentos como riqueza da comunidade escolar, favorecendo as múltiplas
interações; da defesa de valores como respeito e solidariedade no espaço educativo, com
vistas a transformação das pessoas, dos espaços e das práticas escolares; e da
compreensão de que a formação humana é tão importante para os estudantes quanto a
formação acadêmica, mantendo-se altas expectativas de aprendizagem.
Quanto a isso, aponta-se a necessidade de uma formação do professorado
baseada em investigações e evidências científicas. Segundo Flecha et al.(2014), uma
formação baseada em evidências científicas de práticas pedagógicas que de fato
funcionem em diferentes contextos e que contribuam para a aprendizagem dos alunos
nas escolas permite aos professores a reflexão teórico-prática sobre o exercício da
docência em contextos e realidades distintas.
Os dados coletados por meio dos relatos realizados por estudantes e professoras
supervisoras do Pibid, diretamente envolvidas na proposta Comunidades de
Aprendizagem e em processo de formação (inicial e continuada respectivamente)
corroboram com essas análises. Falas como “participar deste projeto ampliou as
minhas concepções sobre o que é realmente ser professor, no sentido de compreender a
importância do docente que atua fazendo pesquisa” reafirmam a necessidade de
formação, estudo e preparação constantes. Além disso, análises dos relatos também
reforçam a formação humana como exigência no trabalho docente:
Esse modelo de escola busca uma transformação educacional e social,
mudanças na convivência, atitudes solidárias, autonomia, participação,
diálogo e se baseia em princípios [...] com ela percebo que a transformação
da escola e da sociedade é possível, e isso se torna possível quando todos se
empenham e se tornam responsáveis para a construção de um mundo melhor.
(Estudante-Bolsista Pibid)

Com relação ao segundo apontamento, evidenciou-se que a proposta de
Comunidades de Aprendizagem ressalta uma formação docente voltada para um
conceito de docência ampliada, que se realiza em todos os âmbitos da escola e não
somente na sala de aula. Outros espaços, como a biblioteca e momentos de formação
com familiares podem ser também espaços de atuação docente. A compreensão de um
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trabalho compartilhado com outros agentes educativos também é estrutural desse
modelo. Os professores devem se preparar para atuar em conjunto com a comunidade,
na valorização da participação educativa dentro da escola e trabalhar, inclusive, como
articuladores dessa participação, numa perspectiva crítica e transformadora. Quanto a
essa questão, destacam-se as atuações educativas de êxito que podem ser desenvolvidas
nas universidades (AEU). De acordo com Flecha et al.(2014), essas atuações de êxito
trabalham com os futuros professores competências transversais, capacidades
relacionadas à prática reflexiva e à investigação em aula, habilidades para pensar
criticamente e para tomar iniciativas, resolver problemas e trabalhar em colaboração.
Todas essas competências e habilidades são essenciais para o desenvolvimento dos
princípios da aprendizagem dialógica e das Atuações Educativas de Êxito nas escolas.
As atuações de êxito como a biblioteca tutorada e a tertúlia literária
permitiram-me vivenciar novas práticas pedagógicas, progredir nas
compreensões, no senso crítico e no uso de novas abordagens
metodológicas. Veio ao encontro dos meus objetivos e perspectivas de
trabalho [...] Compreendi que aos poucos a solidariedade e o respeito entre
todos do grupo pode se tornar uma prática e permitir o crescimento de um
sentimento solidário, que se caracteriza pela responsabilidade de
possibilitar ao outro aquilo que ainda não alcançou efetivamente.
(Professora-Supervisora Pibid)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises ainda parciais da pesquisa apontam para uma formação do
professorado que prime pelo desenvolvimento de uma consciência crítica, reflexiva e
dialógica sobre os conhecimentos acadêmicos, sobre a realidade da sociedade atual e
sobre a responsabilidade social que o ato de educar implica. De acordo com Braga,
Gabassa e Mello (2010, p.54), “é nessa medida que o professor pode atuar como
intelectual transformador nos termos de Giroux (1990), fazendo suas argumentações
não apenas no sentido da denúncia, mas de anúncio também, movimentando-se do
discurso para ação”. A partir da perspectiva da aprendizagem dialógica, o professor
pode não só atuar como um agente transformador que visa mudanças em prol do
interesse comum, promovendo interações que possibilitem transformar a realidade
social, mas também como mediador: articulando a realidade, a cultura e o saber
sistematizado, atuando com postura dialógica a favor de uma educação mais igualitária,
solidária e democrática.
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É comum encontramos a afirmação de que as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) exercem um papel cada vez mais importante na forma de nos
comunicarmos, aprendermos e vivermos. No entanto, não raro, há uma confusão
conceitual do que são essas tecnologias. Podemos afirmar que TIC é um conjunto de
recursos tecnológicos que, se estiverem integrados entre si, podem proporcionar a
comunicação de vários tipos de processos existentes na educação e na pesquisa
científica. Assim, todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos
informacionais e comunicativos dos seres podem ser chamadas de TICs.
Também se sabe que o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação
tem contribuído de forma incisiva para as mudanças nos processos de desenvolvimento,
com impacto nas relações sociais, empresariais e nas instituições. Desta forma, as TICs
podem ser consideradas como um dos fatores mais relevantes para as profundas
mudanças no mundo.
Mas, o desafio imposto a nós educadores é identificar de que forma essas
tecnologias efetivamente contribuem para o processo de ensino e de aprendizagem,
como essas tecnologias podem ser utilizadas como uma estratégia para aproximar os
estudantes das atividades e dos conteúdos escolares e dos professores.
“Mais do que isso, para muitos especialistas, a introdução das TIC no
contexto educacional

traz possibilidades únicas,

que podem

transformar o papel da escola, ainda estruturada dentro de
pressupostos do século 19, quando esta era desenhada para receber
estudantes com perfis e objetivos completamente diferentes dos
atuais”. i
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A pesquisa realizada sobre o uso de tecnologia de informação e comunicação
nas escolas brasileiras pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, em publicação de 2013,
envolvendo alunos e professores dos anos finais do Ensino Fundamental,
“... no que diz respeito ao acesso, aponta que 96% dos docentes
possuem algum tipo de computador em casa, quase o dobro da média
nacional de 51% de domicílios em área urbana. A quase totalidade de
professores possui Internet em casa e 86% fazem uso diário da web.
Mais de três quartos dos docentes compraram seus equipamentos
(desktops, computadores portáteis ou tablets) com recursos próprios.”ii

Se considerada a aceitação das tecnologias como recurso didático importante
para a educação, a pesquisa revela, ainda, que “...no conjunto das respostas dos
professores que não se nota preponderância de opiniões extremas de adesão ou de
resistência. Ao contrário, as respostas tem uma distribuição equilibrada em relação a
aspectos negativos e positivos do uso da Internet e de computadores.”iii
Ora, se a resistência do docente não é mais uma barreira para o uso de
tecnologias nas escolas, como se apontou por muito tempo, o que de fato merece
atenção para avançarmos na certeza de que as TICs auxiliam no processo de ensino e
aprendizagem? Que ações mais assertivas para a efetivação do uso dessas tecnologias
no contexto escolar devem ser adotadas? E o que afirmar da motivação dos alunos em
aprender com e sem utilização das TICs em sala de aula?
Sem qualquer dúvida, as TICs se tornaram uma ferramenta potencializadora do
processo de ensino e de aprendizagem, especialmente para os alunos, o que exige, no
entanto o sério compromisso com a qualidade da aprendizagem.
Para Freire, o recurso à tecnologia pressupõe a compreensão do seu poder
político, de uma determinada concepção do mundo, do Homem e claro do processo de
ensino/aprendizagem. (FREIRE, 1977). Bem, se professores hoje não oferecem
resistência ao uso de tecnologias para o ensino e alunos demonstram maior motivação
em aprender com as tecnologias, qual o problema que impede um melhor resultado
nessa utilização?
Punya Mishra e Matthew Koehler apresentaram em 2006 um novo referencial
teórico que denominaram de Technological Pedagogical Content Knowledge ou
abreviadamente TPACK (MISHRA & KOEHLER, 2009). A premissa básica do
conceito de TPACK é o de que a atitude de um professor no que diz respeito às
tecnologias é multifacetada e que uma intersecção combinada para a integração das
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TICs no currículo resulta de conhecimentos em nível científico ou dos conteúdos, em
nível pedagógico e também em nível tecnológico (MISHRA & KOEHLER, 2009).
Os estudiosos representam graficamente o conceito de TPACK (figura abaixo)
como sendo o resultado da intersecção do conhecimento de um professor em três níveis:
conhecimento dos conteúdos curriculares, dos métodos pedagógicos e ainda das
competências em nível tecnológico.

Fonte: http://tpack.org
As intersecções nos revelam que para além do conhecimento de conteúdo,
conhecimento pedagógico, conhecimento do conteúdo, o contexto nos impõe novos
conhecimentos, ou seja, o conhecimento pedagógico tecnológico, conhecimento de
conteúdo pedagógico tecnológico, o conhecimento tecnológico de conteúdo e o
conhecimento pedagógico do conteúdo.
Assim, no centro do quadro TPACK, o que se apresenta é a complexa interação
de três formas primárias de conhecimento: Conteúdo (CK), Pedagogia (PK), e
Tecnologia (TK). A abordagem TPACK além de ver essas três bases de conhecimento
em isolamento, vai além enfatizando os tipos de conhecimento que se encontram nas
intersecções entre as três formas primárias: Pedagógico Conhecimento do Conteúdo
(PCK), Tecnológico Conhecimento do Conteúdo (TCK), Tecnológico Pedagógico
Conhecimento (TPK) e Pedagógico Tecnológico Conhecimento do Conteúdo (TPACK).
No estudo realizado a metodologia utilizada é a qualitativa com a utilização de
questionário fechado aplicado a 12 professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental
de uma escola, na cidade de Santos, SP. Essa representatividade, de um total de 34
professores, se deu pela seleção de 2 professores de cada uma das disciplinas: Língua
Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências e Inglês. Iniciou-se com uma
pré-testagem com 2 professores onde foram obtidos resultados parciais possibilitando
uma análise e sua consequente validação para continuidade da pesquisa com os ajustes
necessários.
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Na testagem realizada o questionário foi aplicado a duas professoras, uma de
Língua Portuguesa e outra de Geografia. Ainda que com dados relativos, esta testagem
nos revelou alguns pontos importantes.
Quando questionadas a respeito da frequência com que usam as TICs em sala de
aula, as duas professoras apontaram o uso diário. Dentre os recursos tecnológicos mais
utilizados por elas estão: internet, iPad de uso pessoal e projeção de apresentações. A
pesquisa também apontou que estas professoras acreditam que o uso das TICs auxilia na
compreensão de conteúdos complexos por parte dos alunos, além de promoverem maior
concentração na execução das atividades propostas em aula. Afirmaram ainda, que
gostariam de participar de ações de formação para o uso das TICs e que estas ações
deveriam envolver aulas práticas com vivências do dia a dia. O questionário permitiu
ainda que os professores registrassem sugestões relevantes para a escola, dentre as quais
destacamos o uso diário do iPad por parte dos alunos em sala de aula, o uso de
aplicativos e recursos que despertem o interesse dos alunos. Com os ajustes no
questionário que se pretende realizar, a aplicação definitiva pretende revelar, ainda, que
conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico, conhecimento de tecnologia
esses professores apresentam para atingirmos, em seguida a identificação das
intersecções.
Os dados obtidos serão avaliados e analisados para uma intervenção na formação dos
professores da unidade escolar pesquisada.
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UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
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RESUMO
A formação de professores(as) continua sendo uma das mais discutidas nos dias atuais,
tendo em vista a relevância do seu papel no processo de construção, aprimoramento e
consolidação do conhecimento. Desse modo, o presente estudo tem o objetivo de refletir
sobre a formação de professores(as) e o estágio supervisionado, com o intuito de
identificar as contribuições da interdisciplinaridade no processo de formação do
profissional docente. Para atingir aos objetivos propostos, utilizou-se como percurso
metodológico a pesquisa bibliográfica, a fim de realizar um breve mapeamento de
estudos desenvolvidos na área. Como aporte teórico, este estudo teve como respaldo
autores clássicos na área, como: Bochniak (1998), Fazenda (2001; 2012), Magalhães
(2011), Pimenta (2004), Souza (2006), Vasconcelos (2002), entre outros. O intento de
trazer à tona a interdisciplinaridade, como abordagem no processo de ensinoaprendizagem, parece nos permitir reconhecer a sua potencialidade para práticas
pedagógicas que visam uma aprendizagem mais significativa, voltada à formação
humana integral, pois a distância existente entre teoria e prática na perspectiva de
parceria com as escolas de Educação Básica e outras instituições educativas pode ser
minimizada por meio das ações que se realizam no interior da universidade. Assim,
torna-se relevante evidenciar as contribuições do estágio supervisionado nas
licenciaturas como possibilidade de superação dessa visão dicotômica entre teoria e
prática, de resgate da valorização da docência como atividade intelectual, crítica e
reflexiva, da construção da identidade do(a) professor(a) frente ao encontro e ao
confronto com a realidade escolar. Dessa maneira, de forma crítico-reflexiva, este texto
levanta discussões importantes para pensar a formação de professores(as), na atualidade,
a partir do estágio supervisionado numa perspectiva interdisciplinar. Ademais, espera-se
que este estudo possa contribuir com novas discussões acerca do objeto em análise.
Palavras-chave: Formação Docente. Estágio Supervisionado. Interdisciplinaridade.
INTRODUÇÃO
A formação docente continua se apresentando como um desafio que implica,
em parte, o futuro da educação e da própria sociedade. Diante das mudanças ocorridas,
ao longo do tempo, mais do que nunca, há a necessidade de se pensar na construção de
um projeto político e educacional, que tenha por objetivo, uma formação integral do ser
humano, que estimule o senso crítico, através de uma educação firmada em bases
consistentes e interdisciplinares entre teoria e prática, fundada nos princípios de
qualidade e desenvolvimento social.
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Nesse contexto, o estágio supervisionado se apresenta como um marco na
formação de professores(as), pois se configura como um dos canteiros para ascensão
profissional. Parece ter como objetivo, a (re)elaboração contínua da prática pedagógica.
Para tal, observa-se não ser possível, nem tampouco admissível, dissociar os
conhecimentos teóricos dos conhecimentos empíricos. Assim, Pimenta (2004) corrobora
que o estágio supervisionado tem sido alvo de preocupação dos(as) educadores(as),
tendo em vista que, comumente, existe uma cisão entre eles.
Desse modo, surge como problema de pesquisa do presente estudo, a seguinte
indagação: Quais contribuições do estágio supervisionado na formação de
professores(as) numa perspectiva interdisciplinar?
Ademais, esta pesquisa se torna relevante na medida em que possibilita a
reflexão sobre formação de professores(as) e contribuição do estágio supervisionado
numa perspectiva interdisciplinar nesse processo de formação.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS)
COM UM VIÉS INTERDISCIPLINAR: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Observa-se que o Estágio Supervisionado integrado aos demais componentes
curriculares, na formação de professores(as), ainda, representa um desafio a partir da
revisão bibliográfica realizada.
Os estágios supervisionados têm como respaldo legal e etapa obrigatória
aqueles previstos na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o qual se configura
numa oportunidade de (re)elaboração contínua da prática pedagógica numa parceria de
indissociabilidade entre teoria e prática para o conhecimento da realidade e o
estabelecimento de finalidades com vistas a uma transformação, permitindo ao(à)
licenciando(a) assumir o papel ativo na sociedade, mediante o desenvolvimento dos
saberes necessários à educação, de forma integrada, numa perspectiva de currículo
interdisciplinar.
Os anseios pela interdisciplinaridade, segundo Siebeneichler (1989 apud
AZEVEDO e ANDRADE, 2011), pautam-se em três elementos fundamentais: a
superação dos limites das disciplinas especializadas, a retomada de um desejo
humanista e o medo diante da ameaça de autodestruição da espécie humana e do planeta
Terra. Assim, a interdisciplinaridade configura-se como um dos elementos
fundamentais para pensar um currículo de formação de professores(as) com o intuito de
promover uma nova forma de pensar o conhecimento, onde seja possível a integração
entre indivíduos-sociedade-conhecimentos, possibilitando, assim, uma conexão das
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práticas docentes e um elo entre os(as) profissionais de ensino (AZEVEDO e
ANDRADE, 2011).
Nessa perspectiva, dentro do currículo de formação de professores(as),
vivenciamos o Estágio Supervisionado, o qual não deve se apresentar, apenas, como a
parte prática do curso, mas como momento de articulação teórica e prática, através do
contato direto com o futuro campo de atuação do(a) estagiário(a). Nesse sentido, Souza
(2006) indica a necessidade de superação da fragmentação do conhecimento por meio
da utilização de metodologias interdisciplinares e transdisciplinares e de se recriar o
currículo das licenciaturas.
Partindo desse pressuposto, parece existir necessidade de intervenções
interdisciplinares no contexto educacional como elemento que deve permear todo o
currículo escolar e nutrir as práticas pedagógicas, enfatizando as interdisciplinares,
tendo como ponto inicial a valorização da experiência concreta como fonte de
conhecimento (VASCONCELOS, 2002).
Desse modo, o Estágio Supervisionado se configura como uma possibilidade de
aproximação do(a) professor(a) em formação com a realidade concreta, pautando-se nos
fundamentos de uma escola que conduza aos(às) alunos(as) perceberem e refletirem a
estrutura e o funcionamento da sociedade, parecendo obter, assim, condições de
transformá-la. Nesse sentido, a interdisciplinaridade não se apresenta, apenas, como
uma forma de aproximar as disciplinas afins, mas como uma proposta de superar uma
visão fragmentada que, ainda, mantemos em nós mesmos, do mundo e da realidade que
nos cerca (BOCHNIAK, 1998).
Nessa

perspectiva,

um

dos

caminhos

possíveis

para

reversão

da

descontextualização são os projetos colaborativos, que segundo Parrila (1996 apud
DAMIANI, 2008), “são aqueles em que todos os componentes compartilham as
decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é produzido em conjunto,
conforme suas possibilidades e interesses” (p. 214).
Há uma correspondência dessas ideias com o pensamento de Boavida e Ponte
(2002), pois, de acordo com estes, a colaboração é uma estratégia essencial para
enfrentar problemas de natureza complexa, como por exemplo, a prática pedagógica.
Comungando com a ideia dos autores supracitados, Nono e Mizukami (2001) advogam
que a colaboração pode possibilitar o desenvolvimento da criticidade, da resolução de
problemas e tomada de decisões, demonstrando ser um bom caminho na busca da
interdisciplinaridade pedagógica, promovendo uma aprendizagem significativa e eficaz
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aos(às) alunos(as), propiciando-lhes uma melhor compreensão da realidade e
aumentando suas possibilidades de sucesso na vida acadêmica e profissional.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como percurso metodológico, para este estudo, utilizou-se a pesquisa
bibliográfica com o objetivo de mapear parte do conhecimento científico produzido
acerca da temática, através da revisão de literatura, a qual possibilitou um maior
aprofundamento teórico e, assim, refletir sobre a dimensão prática. Nesse sentido, Gil
(2008, p. 50) explica que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material
já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos”, com o objetivo
de analisar posições diversas em relação a um determinado assunto.
Houve consulta aos artigos científicos e livros da área em estudo, realizando-se
leitura e avaliação crítica do material selecionado, para verificar se respondiam,
momentaneamente, ao objetivo da pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi discutido, até o presente momento, há indícios que o(a)
professor(a) parece realizar um trabalho social específico, não que seja melhor ou pior
que os(as) demais trabalhadores(as), porém, ele(a) tem um diferencial: é formador(a) de
opiniões e possui a capacidade de lidar com as ideias, com a formação de indivíduos
mais

críticos

e

reflexivos,

devendo

lançar

mão

de

práticas

pedagógicas

interdisciplinares e contribuindo, assim, para a superação das condições sociais
desfavoráveis.
Nesse sentido, cabe ao(à) professor(a) realizar a tarefa de (re)humanização do
homem e da mulher, sendo capaz de intervir e sensibilizar, através de uma proposta
inter e transdisciplinar, pautada na articulação de saberes, na compreensão, no diálogo e
na reflexão, estabelecendo uma razão-afetivo-sensível (MAGALHÃES, 2011),
considerando o estágio supervisionado um dos componentes curriculares obrigatório de
grande importância nesse percurso inicial da formação.
Nesse contexto, para que existam práticas pedagógicas interdisciplinares nas
escolas e em outros espaços educativos, numa perspectiva de educação emancipadora, o
diálogo é essencial (FAZENDA, 2012; AZEVEDO e ANDRÉ, 2011).
Assim, provisoriamente, a conclusão que se pode registrar é apontar a grande
importância para que o Estágio Supervisionado seja conduzido e realizado, pautado em
práticas pedagógicas interdisciplinares, de forma a desenvolver aos(às) licenciandos(as)
um (re)pensar no fazer educação para a promoção da transformação social.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA
UAB: O ACOMPANHAMENTO DO TUTOR
Thaís Philipsen Grützmann – Universidade Federal de Pelotas
Rita de Cássia de Souza Soares Ramos – Universidade Federal de Pelotas
RESUMO
O artigo é resultado de uma pesquisa qualitativa desenvolvida dentro do cenário da
Educação a Distância, mais especificamente, do Sistema Universidade Aberta do Brasil.
Tem por objetivo investigar o desenvolvimento das atividades de tutoria num curso de
Licenciatura em Matemática na modalidade a distância de uma Instituição Pública de
Ensino Superior (IPES) na região sul do país, de forma a compreender quais são os
saberes docentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Os sujeitos
envolvidos são os tutores a distância do referido curso, que atuam junto a sede da IPES.
A pesquisa teve seu início em 2012, com um grupo de 50 sujeitos e conta, atualmente,
com apenas quatro, em função da redução do número de alunos. A coleta de dados
acontece de forma contínua a partir do acompanhamento semanal do trabalho dos
tutores na IPES, de acordo com sua carga horária. No ano de 2013 foram aplicados
questionários online, bem como realizadas algumas entrevistas. O material está sendo
analisado a partir da Análise Textual Discursiva. Das categorias elencadas na análise e
do acompanhamento constante da equipe de tutoria, percebe-se que dentre os diferentes
saberes docentes está o aprender e aperfeiçoar a utilização das tecnologias da
informação e comunicação, citando o Moodle e os softwares matemáticos utilizados no
curso, como o Geogebra; a gestão do tempo e a flexibilidade com responsabilidade na
EaD; o trabalho em equipe, o constante estudo dos conteúdos universitários e a
experiência adquirida, ou seja, entender as funções que devem desenvolver enquanto
tutores a distância tornou o trabalho mais fácil de ser executado.
Palavras-chave: Tutoria; Universidade Aberta do Brasil; Saberes Docentes.
Introdução
Já não é mais novidade que a Educação a Distância ganhou espaço e está
presente na vida de milhares de pessoas espalhadas de norte a sul do país, especialmente
relacionada ao processo de ensino-aprendizagem.
Conforme o Censo da Educação Superior de 2013 (INEP, 2015) houve um
aumento no número de Instituições de Educação Superior, sendo 2.378 em 2010 e 2.391
em 2013. Em relação aos cursos de graduação, em 2010 havia 29.507 cursos, sendo
32.049 no ano de 2013.
Embora a educação a distância corresponda a uma pequena parcela do total
de cursos de graduação, ela atingui o maior percentual de crescimento,
35,3%, considerando o período de 2010 a 2013, indicando que está fazendo,
cada vez mais, parte do cotidiano brasileiro (INEP, 2015, p. 20).
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As Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) tiveram um incentivo do
Governo Federal para tal expansão, sendo que neste trabalho focaremos uma delas: a
UAB – Universidade Aberta do Brasil (BRASIL, 2006), que apresenta diferentes
sujeitos em sua estrutura pedagógica, entre eles o tutor.
Neste cenário de expansão da educação pública superior é que questionamo-nos
sobre como vem ocorrendo o desenvolvimento das atividades pedagógicas,
especialmente no que se refere as atividades do tutor, de forma a entender melhor como
se dá sua atuação, especialmente sobre os saberes docentes que permeiam sua prática.
Portanto, como objetivo da pesquisa em desenvolvimento busca-se investigar o
desenvolvimento das atividades de tutoria num curso de Licenciatura em Matemática na
modalidade a distância de uma Instituição Pública de Ensino Superior (IPES) na região
sul do país, de forma a compreender quais são os saberes docentes envolvidos no
processo.
Método
A pesquisa é de caráter qualitativo e começou a ser desenvolvida em 2012,
quando o referido curso contava com uma equipe de 50 tutores a distância (atuando na
sede do curso), além da equipe docente da IPES e de professores pesquisadores
(bolsistas UAB). Essa grande equipe atuava em 26 turmas regulares, em 22 polos
distintos. Percebe-se que na Educação a Distância não encontramos um único
profissional realizando todo o processo de ensino-aprendizagem, além do espaço da sala
de aula não se constituir como um elemento que reúne, ao mesmo tempo e no mesmo
lugar, os estudantes envolvidos no processo.
Atualmente o curso está com três docentes da IPES com carga horária dedicada
de forma exclusiva para a atuação no curso, uma professora pesquisadora, quatro tutoras
presenciais e quatro tutoras a distância. O número de pessoas na equipe docente
diminuiu, pois vários alunos se formaram e o curso atende atualmente apenas quatro
polos regulares, que em 2016/1 estão cursando o último semestre letivo.
O foco da pesquisa são apenas os tutores a distância, que atuam diretamente com
a equipe de professores da IPES. Desta forma, a coleta de dados acontece de forma
contínua a partir do acompanhamento semanal do trabalho dos tutores na IPES, de
acordo com sua carga horária. No ano de 2013 foram aplicados questionários online,
bem como realizadas algumas entrevistas. Para o fim deste semestre há proposta de
novo questionário e entrevista com os tutores envolvidos. A análise dos dados foi

ISSN 2177-336X

9651

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

realizada por meio de Análise Textual Discursiva, baseado na obra de Moraes e Galiazzi
(2007).
Discussão
A Universidade Aberta do Brasil é um sistema criado pelo Ministério da
Educação (MEC), composto por Instituições Públicas de Ensino Superior cujo objetivo
é oferecer à população com dificuldade de acesso aos campus regulares a formação
universitária por meio da utilização da metodologia da Educação a Distância, sendo
oficialmente instituída pelo Decreto n.º 5.800, de 09 de junho de 2006.
O público alvo da UAB são estudantes oriundos do Ensino Médio, professores
que já atuam na educação básica e não tem a formação inicial, dirigentes, gestores e
trabalhadores da rede básica de ensino dos municípios, estados e Distrito Federal. Desta
forma, a EaD contribui para atender a demanda de formação e capacitação de milhares
de docentes para a educação básica (MOTA, 2009).
De tal modo a UAB, mediante seus objetivos, busca uma articulação, interação
e efetivação de iniciativas e projetos que incitam a parceria entre os níveis de governo
federal, estadual e municipal em conjunto com as IPES e outras organizações
interessadas. Além disso, propicia mecanismos alternativos para o fomento, a
implantação e a execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma
consorciada. A IPES vai oferecer cursos na cidade ou microrregião, sendo a responsável
pelas aulas a serem ministradas nos polos de apoio presencial (DIAS; LEITE, 2010).
O Sistema UAB vincula diferentes profissionais para atuar nas instituições e
nos cursos, sendo as funções remuneradas a partir de bolsas da CAPES. Um desses
profissionais é o tutor (presencial ou a distância), cujas atribuições gerais estão descrita
no Anexo I da Resolução 26, de 05 de junho de 2009.
Para Gonzalez (2005) o professor-tutor é um profissional docente que possui
duas características simultâneas, ou seja, precisa dominar o conteúdo técnico-científico
do curso ao qual faz o atendimento e ter habilidade para estimular o estudante a
participar e buscar suas próprias respostas. Este autor busca superar “a ideia do tutor
como aquele que ampara, protege, defende, dirige ou que tutela alguém” (GONZALEZ,
2005, p. 21), resignificando o termo de forma que “trabalhar como tutor significa ser
professor e educador” (ibidem) no ambiente da EaD.
Para Mill (2006, 2010, 2012), o trabalho de tutoria é desenvolvido por dois tipos
diferentes de profissionais, o tutor virtual e o tutor presencial. O primeiro tem o foco
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dirigido ao conteúdo a ser trabalhado com os alunos e, normalmente tem formação
inicial na área em que atua. O autor argumenta que “a função de tutor virtual é
demasiadamente complexa e trabalhosa para atender um grupo com mais de 25 alunos
num determinado conteúdo” (MILL, 2010, p. 35), explicitando que com um número
maior do que este a qualidade pode ficar comprometida. O tutor a distância − outra
denominação para o tutor virtual − trabalha na sede do curso e faz o atendimento de
forma virtual, seja pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, seja por redes sociais, chats
ou e-mails. Está subordinado ao coordenador da disciplina em todos os sentidos.
Nesse contexto da EaD, faz-se necessário um trabalho coletivo, com diferentes
sujeitos desempenhando distintas funções, que compõem o todo pedagógico,
corroborando com a ideia de que “o ensino é uma ocupação cada vez mais complexa
que remete a uma diversidade de outras tarefas além das aulas em classe” (TARDIF;
LESSARD, 2011, p. 133). Assim, buscando compreender o processo, questionou-se aos
tutores quais são os saberes docentes envolvidos no processo pedagógico e como ocorre
a comunicação com os alunos.
Resultados
A partir dos dados analisados e do acompanhamento constante da equipe,
percebe-se que dentre os diferentes saberes docentes o que ganhou destaque na fala dos
sujeitos está o aprender e aperfeiçoar a utilização das tecnologias da informação e
comunicação, citando o Moodle e os softwares matemáticos utilizados no curso, como o
Geogebra. É por meio da tecnologia que acontece todo a comunicação, por isso é
indispensável utilizá-lo de forma a otimizar o processo.
Ainda apresentam questões como a gestão do tempo e a flexibilidade com
responsabilidade na EaD; o trabalho em equipe; o estudo constante dos conteúdos
universitários, muitos vezes já esquecidos e a experiência adquirida, ou seja, entender as
funções que devem desenvolver enquanto tutores a distância tornou o trabalho mais
fácil de ser executado.
Considerações Finais
A problemática da Educação a Distância tem muito a ser estudada, pois ainda é
jovem quando pensada a partir da internet e suas ferramentas. O trabalho apresentou
uma pequena parte de uma pesquisa maior, sobre um assunto pouco explorado na
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academia: a figura do tutor, seus saberes, demandas, atribuições, angústias, precarização
do trabalho, dentro do processo de ensino-aprendizagem da EaD.
Fica o registro da necessidade de mais pesquisas, em diferentes IPES, para que
este sujeito possa alcançar o prestígio ao qual tem direito dentro das instituições e possa
desta forma, aperfeiçoar seu trabalho junto aos acadêmicos espalhados pelos quatro
cantos do país.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CAMPO: OS SABERES DA CULTURA
CAMPESINA MOBILIZADOS NA PRÁTICA DOCENTE
Maria lemos da Costa
Patricia Sara Lopes Melo
Resumo
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento em nível de doutorado do
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí-UFPI sobre
a formação de professores do campo na articulação dos saberes da cultura campesina na
prática docente vislumbrando o respeito à diversidade sociocultural. Partimos da
seguinte questão: Quais saberes da cultura campesina são mobilizados na prática dos
professores do campo para o respeito à diversidade sociocultural? Temos como tese: os
professores do campo mobilizam saberes específicos da cultura campesina em suas
práticas docentes, elaborados em sua formação e vivências, para o respeito à diversidade
sociocultural. E assim traçamos os seguintes objetivos: geral – investigar a formação de
professores do campo na mobilização dos saberes da cultura campesina na prática
docente para o respeito à diversidade sociocultural; específicos: identificar na formação
dos professores do campo os saberes da cultura campesina que são mobilizados na
prática docente; caracterizar e descrever os saberes específicos da cultura campesina
que são construídos na formação de professores do campo e mobilizados na prática
docente. Buscamos a pesquisa qualitativa, a etnografia como metodologia e o estudo de
caso etnográfico como método, o locus da pesquisa é uma escola do campo e como
interlocutores 10 professores. E para a construção dos dados selecionamos o
questionário perfil, observação participante e a entrevista semi-estruturada e faremos
uma análise de conteúdo. Temos alicerce teórico em: André (1995), Arroyo (2009,
2012), Angrosino (2009), Bardin (1979), Brasil (1996, 2002, 2010, 2012), Arroyo,
Caldart e Molina (2009), Rocha (2010), dentre outros. Este estudo traz evidencias da
necessidade aos professores do campo de uma formação especifica com saberes da
cultura campesina. E terá relevância acadêmica e social na área, fornecerá referenciais
teóricos e metodológicos aos professores e fomentará as discussões em torno da
temática aprofundando os debates.
Palavras-chave: Formação de Professores do Campo. Saberes da Cultura Campesina.
Prática Docente.
Introdução
A relevância da temática formação de professores, constata nas exigências do
contexto atual, mediante as contínuas transformações nos aspectos históricos, sociais,
políticos e econômicos. Na educação, emerge novos desafios para o processo de ensino
e aprendizagem, que levam em consideração os valores socioculturais que identificam
cada meio, cada povo em suas singularidades e especificidades.
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Para a formação de professores do campo tornam-se urgentes subsídios
teóricos e metodológicos que contemplem os saberes da cultura local, campesina, para o
respeito à diversidade sociocultural, bem como possibilitem a mobilização desses
saberes em sua prática pedagógica. Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996), foi elaborado as Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo (2002) que trazem as proposições que orientam o
currículo de formação de professores do campo para a construção de saberes da cultura
campesina e mobilização destes na prática docente.
Sob os alicerces teóricos de: Arroyo (2009, 2012), Arroyo, Caldart e Molina
(2009), Brasil (1996, 2002, 2012), Caldart (2009, 2012), Rocha (2010), dentre outros, a
educação do campo deve ter como um dos princípios o respeito à diversidade
sociocultural, promovendo a articulação do projeto educativo com às peculiaridades da
vida no campo, com conteúdos e metodologias que viabilizem a mobilização de saberes
da cultura campesina na prática docente que atenda às necessidades dos educandos.
Mediante as análises iniciais, vemos que a formação para professores do campo
se revela como desafio, mesmo que garantida nos trâmites da lei, constatamos lacunas
na prática para o respeito à diversidade sociocultural dos povos do campo. Entendendo
que o campo possui uma diversidade de sujeitos conforme o Parecer CNE/CEB nº
36/2001 que são: assalariados rurais, meeiros, posseiros, arrendatários, acampados,
assentados, agricultores, povos da floresta, indígenas, descendentes de negros e outros.
Este estudo traz evidencias da necessidade e urgência de uma formação específica e
diferenciada com saberes da cultura campesina para os professores do campo.
Procedimentos metodológicos
Para a construção do referencial teórico, neste estudo, optamos por uma
investigação de caráter descritivo analítico na abordagem da pesquisa qualitativa, na
qual o interesse do pesquisador se volta para empírico, vislumbrando as experiências e
as interações em seu contexto natural (ANGROSINO 2009).
Para tanto escolhemos como metodologia a etnografia, focalizando o estudo de
caso etnográfico, na qual o pesquisador interage com os sujeitos, por possibilitar um
contato direto com espaço da pesquisa, oportunizando-os a narrar suas experiências. O
termo vem do grego graf(o) e significa “escrever sobre”, podendo ser definida como a
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escrita sobre sujeitos em suas relações sociais. Para André (1995, p. 27) “[...]
etimologicamente, etnografia significa descrição cultural”.
Para a construção dos dados selecionamos os seguintes instrumentos:
questionário, observação participante, com registro no diário de campo, e a entrevista
semiestruturada, que possibilitará construí-los a partir das experiências observadas e
narradas pelos sujeitos participantes da investigação considerando as múltiplas relações
nas quais estão imersos. A pesquisa está sendo realizada em uma escola do campo que
trabalha com a Pedagogia da Alternância, na qual os alunos têm o tempo escola e o
tempo comunidade, os interlocutores são dez (10) professores que trabalham na escola.
Discussão e resultados
A discussão que circunda a formação de professores do campo se constitui em
uma temática relevante, dada às demandas que emergem no cotidiano da prática. Esta
tem se constituído em preocupação dos educadores, pesquisadores, representantes dos
movimentos sociais, MST, MAB, dentre outros segmentos da sociedade, com um dos
requisitos para uma educação de qualidade e que atenda a todos independente do lugar
onde se vive, seja ele urbano ou campo.
A formação de professores do campo conforme Arroyo (2009, 2012), Arroyo,
Caldart e Molina (2009), Brasil (1996, 2002, 2012), Caldart (2009, 2012), Rocha
(2010), deve possibilitar aos professores a elaboração de subsídios teóricos e
metodológicos que contemplem a diversidade sociocultural, que possam desconstruir e
construir saberes da cultura campesina, entendendo que o espaço do campo se difere do
espaço urbano, de forma a fortalecer a necessidade de uma formação com saberes
específicos, próprios da cultura dos povos do campo.
Diante do que confirmamos a necessidade de “[...] superação da formação de
um protótipo único, genérico de docente-educador para a educação básica” (ARROYO,
2012, p. 359). O autor ainda disserta sobre essa necessidade, afirmando que sem essa
superação as consequências irão persistir, a formação vai continuar privilegiando a
visão urbana e transportando para as escolas do campo professores da cidade sem
vínculos com a cultura e com os saberes que identificam os princípios da educação
campesina.
Nessa perspectiva é importante compreender que: “[...] todo processo
educativo, formal ou informal não pode ignorar, mas tem de incorporar as formas
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concretas de socialização, de aprendizado, [...] a que estão submetidos os educandos.
Tem de partir dos processos de produção de sua existência, do seu viver”. (ARROYO,
2012, p. 83). As discussões teóricas apontam para a necessidade de articular as diversas

relações

socioculturais

vividas

pelos

indivíduos

no

processo

educativo

e,

consequentemente, nas propostas de formação de professores.
As análises iniciais evidenciam um distanciamento entre as proposições legais
e a formação de professores do campo que subsidiar a construção de saberes
específicos. A formação de natureza específica ainda é um desafio nas escolas do
campo, visto que os professores em sua maioria não possui formação voltada para a
Educação do Campo.
É necessário que os saberes mobilizados na prática sejam pautados nas formas
concretas de socialização, nos processos de produção de existência dos camponeses, é
urgente garantir o direito de uma educação a todos, compreendendo que esta se
desenvolve em ambientes formais e informais que envolvem desde as relações
familiares às manifestações socioculturais.
Considerações finais
A partir das discussões teóricas e das análises iniciais dos dados desta pesquisa,
constatamos lacunas na formação de professores do campo, em relação a mobilização
de saberes da cultura campesina na prática docente para o respeito à diversidade
sociocultural. A formação de professores do campo se constitui em desafios a ser
superados, como uma das vias necessária e urgente para promover uma educação como
direito a todos.
Para a construção de saberes da cultura campesina é preciso haver um diálogo
entre os currículos de formação e os modos de vida dos povos do campo, haver uma
ruptura das formações que prepara os professores apenas como técnicos e transmissores
de conhecimento, com os mesmos saberes, romper com o modelo universal de docente,
é necessário uma formação especifica, diferenciada pautada nos saberes, nas
experiências dos camponeses.
As discussões evidenciam que é necessário e urgente que sejam incluídos no
processo formativo, o conhecimento do campo no que se refere às questões relativas ao
equacionamento da terra, as tensões no campo entre o latifúndio, a monocultura, o
agronegócio e a agricultura familiar; reforma agrária, dentre outros (ARROYO, 2009).
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Todos estes aspectos devem estar articulados, para possibilitar aos professores construir
os saberes da cultura campesina e mobilizá-los na prática docente.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE PEDAGOGIA E A PRAXIS
EXTENSIONISTA
Andréa Kochhann Andréa Kochhann – andreakochhann@yahoo.com.br
Dedicação exclusiva da Universidade Estadual de Goiás
Pedagoga, Especialista em Docência Universitária, Mestre em Educação
Doutoranda em Educação pela Universidade de Brasília
Coordenadora do GEFOPI – Grupo de Estudos em Formação de Professores e Interdisciplinaridade
Componente do GEPFAPE – Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação e Atuação de
Professores/Pedagogos
Resumo: O presente trabalho é reflexo de duas pesquisas realizadas em 2013 e 2015, as quais
possibilitaram a elaboração de um projeto de doutoramento para 2016. A pesquisa de 2013, analisou o
currículo do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás – UEG e revelou algumas
potencialidades e várias fragilidades. Duas fragilidades subsidiou a segunda pesquisa. A dissociação
teoria e prática e a falta de pesquisa, extensão e monitoria, moveu a investigação. Em 2015 a pesquisa
no banco de dados da CAPES, apresentou que os trabalhos realizados na última década não
investigaram a extensão universitária enquanto promotora da indissociabilidade teoria e prática. O
interesse na extensão universitária enquanto práxis acadêmica, se configurou devido a investigação
sobre o currículo do curso de Pedagogia. Acredita-se que a formação de professores deve ser com base
no tripé universitário: pesquisa, ensino e extensão. A pesquisa alicerça o conhecimento científico, que
possibilita o ensino. Toda pesquisa precisa ser útil e socializada. Essa socialização se faz pela extensão
universitária, seja por publicações cientificas ou por ações transformadoras na sociedade. Para que
ações universitárias ocorram e preciso que os acadêmicos, orientados por um docente, planeje e execute
projetos que transforme a realidade do público alvo. Para tal o conhecimento e os procedimentos
didático-metodológicos precisam estar presentes. Assim, configura-se a práxis acadêmica. Com o
resultado do mapeamento na CAPES, constatou-se que nenhum trabalho investigou essa questão. Eis a
preocupação que gerou uma nova pesquisa, a qual será realizada durante o nosso doutoramento.
Palavras-chave: Formação de Professor. Extensão Universitária. Práxis Acadêmica.
Introdução
A discussão sobre formação de professores no curso de Pedagogia e a práxis extensionista,
alicerça uma pesquisa, cujo tema é formação de professores, que apresenta como objetivo geral avaliar
quais as perspectivas e os limites da relação teoria e prática na formação de professores do Curso de
Pedagogia, pela extensão universitária, na Universidade Estadual de Goiás, no período de 2016 a 2018.
Com base na escolha do tema e de sua delimitação, a configuração do problema se estrutura no
seguinte questionamento “Quais as perspectivas e os limites da relação teoria e prática na formação de
professores do Curso de Pedagogia pela extensão universitária?”. A pesquisa pertence à linha
“Profissão docente, currículo e avaliação”, do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, da
Universidade de Brasília, no curso de doutorado. Para a realização dessa pesquisa mais aprofundada,
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foram necessários conhecimentos a priori, os quais foram alcançados por outras duas pesquisas, que o
referido trabalho pretende apresentar. Uma das pesquisas investigou o currículo do curso de Pedagogia,
da Universidade Estadual de Goiás, no intuito de perceber quais as potencialidades e as fragilidades de
efetivação do currículo. Esta pesquisa compõe a dissertação de mestrado da pesquisadora que ora
escreve, em 2013. A outra pesquisa foi um mapeamento no banco de dados da CAPES, com o intuito
de analisar os trabalhos já desenvolvidos na área da extensão universitária, em 2015. Esta pesquisa
compõe os estudos dos componentes do GEFOPI – Grupo de Estudos em Formação de Professores e
Interdisciplinaridade e do GEPFAPe – Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação e Atuação de
Professores/Pedagogos, grupos os quais pertence a pesquisadora que ora escreve.
Procedimentos Metodológicos
As pesquisas que deram sustentação a uma pesquisa maior foram qualitativas se configurando
enquanto bibliográfica e empírica. Enquanto bibliográfica o corpus teórico apresenta a concepção de
Gramsci e Marx sobre emancipação e práxis, tendo contribuição de autores como Vazquez, Saviani e
Silva e; em Saviani sobre a universidade brasileira e o curso de Pedagogia. As pesquisas seguiram a
perspectiva crítico-emancipadora de Silva e histórico-crítico-dialético de Saviani. A pesquisa sobre o
currículo foi também documental e com aplicação de questionário e conversas informais. A pesquisa
sobre extensão universitária foi com o mapeamento tipo estado da arte.
Discussão e Resultados
Uma das pesquisas realizadas que instigou uma nova pesquisa, que será realizada durante o
doutorado, no tocante a articulação teoria e prática, foi sobre o currículo do curso de Pedagogia da
Universidade Estadual de Goiás - UEG, quanto ao seu desenvolvimento curricular, constando
potencialidades e fragilidades. Machado (2006, p.6) apresenta que
Os resultados de potencialidades alcançados foram que a unificação curricular está efetivada
nos Cursos de Pedagogia investigados de maneira flexibilizada, visto que: a) a unicidade na
matriz curricular é representada por uma base comum; b) a flexibilização se expressa na parte
diversificada que visa atender a regionalização e o interesse do alunado; c) proclamado no PPC
o princípio geral de que a prática pedagógica é o objeto da Pedagogia; d) articulado os
princípios norteadores: a pesquisa como princípio cognitivo e formativo, a integração entre
teoria e prática, ou seja, a práxis e a flexibilização. Várias fragilidades foram diagnosticadas
sintetizadas em: a) incoerências no PPC; b) desinteresse do conhecimento do currículo pelos
sujeitos do PPC c) falta de grupos de estudos; d) falta de concursos públicos; e) falta formação
continuada; f) pouca pesquisa, extensão e monitoria; g) tímida prática interdisciplinar; h)
incompreensão do PBO; i) pouca regência do estágio supervisionado; j) raras pesquisas
regionais; l) descuido das AEA; m) incompreensão interdisciplinar; n) falta conhecimento dos
Documentos legais e o) tímida concepção da identidade do pedagogo.
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Mediante as resultados de potencialidades e fragilidades e a leitura de toda a análise realizada
durante a pesquisa, é evidenciada uma contradição. O currículo do curso apresenta como
potencialidade a integração entre teoria e prática, ou seja, a práxis. Contudo, as fragilidades
encontradas denotam o contrário, visto que apresentam incoerências no Projeto Pedagógico do Curso PPC, falta grupos de estudos, pouca pesquisa, extensão e monitoria, tímida prática interdisciplinar,
pouca regência no estágio supervisionado, tímida compreensão da identidade do pedagogo, entre
outros. Essas fragilidades colocam em xeque a potencialidade da práxis citada no PPC.
Discutir o conceito de práxis com autores evidentemente filiados ao marxismo se torna
necessário neste momento. Para Gramsci (2010, p. 33) a escola e os projetos pedagógicos devem ser
modificados para atender a formação visando a emancipação, assim, “Trata-se, porém, de inovar os
métodos, os conteúdos e a organização do estudo com base nas seguintes advertências: uma vinculação
mais estreita entre a escola e o trabalho, entre a teoria e a prática; [...]”. Silva (2015, p. 9) assevera que
é importante distinguir que, como afirma Vazquez (1968) nem toda atividade prática pode ser
considerada práxis, mas toda práxis é uma prática, pois
Contendo as dimensões do conhecer – da atividade teórica – e do transformar – atividade
prática, numa indissociação entre teoria e prática, fundamental para a atividade humana
qualificada como práxis. Que consiste numa atitude teórica e prática de transformação da
natureza e da sociedade, sendo que toda práxis é atividade, mas nem toda atividade ou prática é
práxis, pois esta tem sua especificidade distinta de outras com as quais pode estar intimamente
vinculada.

Na concepção de Gramsci a formação do homem deve ser “omnilateral”, ou seja, integral,
técnica e política, segundo Silva (2015). Gramsci pretende que a educação contribua na transformação
de todos indivíduos em sujeitos autônomos do seu conhecimento, por sua emancipação. Uma
possibilidade para essa emancipação é a unidade teoria e prática, por meio de uma “Escola do
Trabalho” defendida por Gramsci (2010), visando propiciar um conhecimento crítico, autônomo,
complexo, criativo e dialético, opondo-se à concepção neotecnicista.
Para Gramsci (2010) e Marx (1979) o homem deve ser emancipado e não alienado. A formação
acadêmica deve propiciara a emancipação do homem. Essa investigação propõe analisar a formação do
pedagogo focando os estudos sobre a relação teoria e prática, tendo como recorte a extensão
universitária, prevista no currículo da UEG como elemento formador obrigatório.
A análise investigativa da relação teoria e prática pelo viés da extensão universitária, deve-se a
alguns fatores. A extensão é uma práxis quando entendida como uma ação transformadora, com bases
sólidas, tanto teórica quanto metodológica, visando a emancipação do ser humano. Uma universidade
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que visa cumprir com seu papel social para além da produção do conhecimento, pela pesquisa, realiza a
socialização de suas elaborações, por meio das ações de extensão. As contribuições da extensão
universitária para a formação dos acadêmicos têm sido discutidas em congressos e explicitadas em
documentos e livros, como na Política Nacional de Extensão Universitária, em que a UEG se embasa
para elaborar as suas diretrizes. A UEG apresenta no PDI (2010, p. 28) que
A participação dos estudantes é um dos pilares das ações que viabilizam a extensão como
momento da prática profissional, da consciência social e do compromisso político, devendo ser
obrigatória para todos os cursos, desde os primeiros semestres, se possível, e estar integrada a
programas decorrentes das unidades acadêmicas e à temática curricular, sendo computada para
a integralização do currículo dos discentes.

A extensão não pode ser vista apenas como as ações que visam à transformação social. Mas,
também a transformação acadêmica. O acadêmica, por meio das ações extensionistas, têm um
momento de prática pedagógica, de estágio não obrigatória, de prática semi profissional. As ações
extensionistas são planejadas, acompanhadas, executadas e avaliadas por um professor orientador, além
das produções científicas que produzem. Dessa forma, uma ação extensionista transforma a sociedade
em que a ação é realizada mas, também o acadêmico enquanto age nessa sociedade.
Com esta concepção realizou-se uma pesquisa no portal www.bancodeteses.capes.gov.br.Com o
descritor no título “extensão universitária teoria e prática” em busca avançada, nenhum trabalho foi
encontrado. Realizou-se também a busca avançada com o descritor no resumo “extensão universitária
teoria e prática” e nenhum trabalho foi encontrado. Então, buscou-se por apenas “extensão
universitária” como descritor no título ou no resumo, na pesquisa avançada. Encontramos 38 registros.
Dos 38, 6 foram analisados, pois 32 eram, de áreas outras e assuntos outros. Das 6 pesquisas, 5 eram de
mestrado e 1 de doutorado.
Após a leitura dos resumos descartamos 3 de mestrado, pois uma era estudo de caso
fenomenológico com experimento didático em matemática, outro um estudo de caso tendo como
sujeito um professor que realiza ações extensionistas vinculados a pesquisa e ao ensino e a outra era um
dispositivo avaliativo. Dos 3 trabalhos restantes que foram analisados 1 do mestrado discute de maneira
teórica sobre a importância da extensão e sua pouca exploração na universidade, defendendo sua
relevância para a formação do acadêmico. O outro trabalho de mestrado investigou 14 profissionais de
Educação Física que em sua formação participaram de projetos de extensão, constatando várias
questões dentre elas que é necessário sedimentar a questão universitária como processo educativo. O
trabalho de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2012, buscou captar o sentido
e o significado das experiências extensionistas de professores, estudantes e participantes de
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comunidades envolvidas. Portanto, conclui-se que nenhuma pesquisa aborda o olhar, tanto teórico
quanto empírico, da teoria e prática, pela extensão universitária, na formação de professores, em
especial de pedagogos.
Considerações Finais
A extensão universitária não pode ser vista como uma parte meramente prática da universidade.
Ela é envolta de intensidade teórica, advinda da pesquisa ou que propicia a pesquisa. A extensão nessa
concepção subsidia a formação acadêmica. Caso durante a formação acadêmica, a extensão, seja
tratada enquanto práxis, o conhecimento adquirido pelo acadêmico tenderá a qualidade.
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FORMAÇÃO DOCENTE: ALGUNS MARCOS REGULATÓRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E A SUA IMPLEMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA GRANDE/MT
Soely Aparecida Dias Paes. SEDUC/MT; SMECEL/VG.
Claudia Aparecida dos Santos Valadares. SMECEL/VG.
Kelly Katia Damasceno. UFPA;SEDUC/MT;SMECEL/VG.

Introdução
No cenário educacional contemporâneo, o fortalecimento da formação docente,
tem sido fala comum em debates que abarcam a qualidade da educação pública. Em
encontros acadêmicos e propostas políticas governamentais também se notam um forte
movimento para que o docente mantenha-se atualizado no sentido de superar os desafios
inerentes à prática docente. Essa postura de aprendizagem encontra ressonância no
pensamento do educador português Nóvoa (1995), reflexão partilhada por Marcelo
Garcia (2009) que elabora o conceito de desenvolvimento profissional, o qual segundo o
autor tem a conotação processual, devido à influência da experiência pessoal e
profissional, ao longo das diferentes oportunidades experienciadas no decorrer da vida.
Deste ponto de vista, Marcelo Garcia (2009, p.09) ressalta que “o desenvolvimento
profissional docente pode ser entendido como uma atitude permanente de indagação,
de formulação de questões e procura de soluções”.
No sentido de tecer um panorama mais amplo para a reflexão sobre a formação
de docentes que atuam na educação infantil, bem como para compreendermos as tramas
elaboradas na contemporaneidade, tomaremos como ponto de partida para esta reflexão
os preceitos, sistematizados junto a Lei de Diretrizes e Bases/LDB nº. 9.394 de 1996, no
que tange a historicidade da educação infantil, tomando como ponto de partida a
vigência da Lei 5.692/71, que segundo Kramer (2006) a considera uma educação
compensatória “[...] a educação pré-escolar é sugerida como alternativa que irá
solucionar os problemas sociais, bem como os da escola de 1º grau. As diretrizes
políticas da educação pré-escolar têm, nitidamente, o caráter de educação
compensatória (p.110)”. Portanto, com um atendimento escolar com forte caráter
compensatório, as instituições de educação infantil organizavam os trabalhos com vistas
a atender as necessidades voltadas à alimentação, higiene e da segurança física, aspecto
essencialmente assistencialista.
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Neste período devido ao grande crescimento populacional em Várzea Grande,
houve um grande movimento por parte das famílias, pela busca ao atendimento às
crianças na faixa etária de 05 a 06 anos, o que gerou a oferta de ensino pré-primário,
também pelas escolas públicas estaduais. É importante ressaltar que pelo improviso que
ocorria o atendimento desta faixa etária, muitas dessas instituições não tinham
condições físicas favoráveis para acolher as crianças, chegando a ser consideradas
inadequadas. Neste cenário, a Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande,
ainda se voltava ao desafio de ampliar o atendimento às crianças, colocando em
segundo plano, as ações de natureza pedagógica como: a organização formativa e a
estruturação curricular, principalmente nas creches, já que a Educação Infantil
continuava sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência e Promoção Social.
Em 2001, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172, que
tinha como finalidade estabelecer parâmetros para a melhoria da qualidade de ensino em
todos os níveis, mediante a definição de objetivos e metas nos âmbitos da produção de
aprendizagens, da gestão, do financiamento, mediante avaliação periódica pelo Poder
Legislativo e acompanhamento da sociedade civil organizada com previsão para sua
execução num prazo de dez anos.
Esta Lei trouxe grande impacto nas políticas públicas para a Educação Infantil
no município de Várzea Grande, provocando a criação do Sistema Municipal de Ensino,
a construção do Plano Municipal de Educação (PME), documento referência da
condução da política educacional ao cumprimento de suas responsabilidades
constitucionais e no atendimento das demandas locais para as décadas de 2004-2013.
Mobilizou ainda, a sistematização de um documento de cunho curricular denominado
Educação Infantil: “Consolidando um Direito”. Outro fato de singular importância que
também ocorre neste período junto à Educação Infantil no município de Várzea Grande
foi a saída das 11 (onze) creches, até o momento gerenciadas pela Secretaria de
Assistência e Promoção Social, para a Secretaria de Educação, mediante o Decreto
Municipal nº. 36/2005. Decreto que confere a estas unidades além da denominação de
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), a emancipação dos traços
essencialmente assistencialista às crianças matriculadas.
Buscamos a seguir, pontuar alguns dos programas do governo federal destinados
à educação infantil que foram implantados e implementados no município de Várzea
Grande a partir da promulgação do Plano Nacional de Educação.
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A Formação docente: Programas, Normativas, e Orientações para a Educação
Infantil no município de Várzea Grande/MT
A Educação Infantil no Município de Várzea Grande/MT como discorremos
acima, apresenta em sua trajetória singularidades. As políticas públicas voltadas à
Educação Infantil abaixo, buscam consolidar o projeto de uma educação democrática de
qualidade para todos. Ensejo que conduz a SMECEL a dialogar com as diferentes
esferas públicas, e com os profissionais da Educação Infantil, no sentido de promover
ações concretas, conforme definidas no PME e apresentadas a seguir:
O Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na
Educação Infantil/Proinfantil - No que tange aos programas de formação docente, este
curso, em nível médio e na modalidade Normal, foi destinado à formação de professores
de Educação Infantil que atuavam em creches e pré-escolas e que não possuíam a
formação mínima exigida pela legislação, sendo realizado pelo Ministério da Educação
em parceria com os estados e os municípios que aderiram ao programa. Em Várzea
Grande, o referido programa foi realizado junto a maioria dos Técnicos de
Desenvolvimento Infantil/TDI, profissionais efetivos que exerciam suas funções nos
Centros Municipais de Educação Infantil, e por alguns

docentes, que ainda, não

possuíam curso superior em pedagogia. O referido Programa ocorreu entre os anos
2009-2011, somando uma média de 112 participantes. É interessante lembrar, que temos
no município, uma grande rotatividade de docentes, durante o ano letivo, um dos fatores
que contribui com este fato, é devido ao contrato temporário, outro, fator é em
decorrência do processo de seleção e atribuição de aulas, que pela contagem de pontos,
gera a oscilação da permanência do quadro de docentes da Educação Infantil.
Educação em Tempo Ampliado – é um projeto que tem como propósito
ampliar a jornada na educação infantil. Foi implantado e idealizado pela atual gestão da
prefeitura de Várzea Grande, por meio da SMECEL. Com objetivo de contribuir para a
melhoria da qualidade da educação e do rendimento escolar, oferece espaço de
convivência para ações afirmativas que reduzam a vulnerabilidade social de crianças e
adolescentes. Foi implantado em outubro de 2015, e ampliado para 07 unidades
escolares no ano de 2016. Os alunos participam de aulas de informática, dança, música,
teatro, aulas de educação física, trabalham na horta e recebem reforço nas oficinas de
matemática e língua portuguesa.
Formação organizada pela Equipe de Educação Infantil – Com finalidade de
promover as trocas de saberes, e a ampliação do arcabouço teórico dos profissionais que
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atuam com a educação infantil. A formação é oferecida pela Equipe de Educação
Infantil com apoio das demais áreas de atuação da SMECEL, sendo ofertada aos
profissionais conforme ementa. São elaboradas mediante diagnóstico dos desafios
indicados pelas CMEIs e dos diálogos com os profissionais que atuam na Educação
Infantil.
Espaço de Saberes – Projeto Formativo implantado desde 2010 pela
SMECEL/VG, junto às unidades de ensino municipal. É sistematizado pela equipe
gestora das unidades de ensino mediante diagnóstico das fragilidades definidas pelos
profissionais. Conta com o assessoramento e acompanhamento dos técnicos da
Secretaria e é desenvolvido nas próprias unidades de ensino.
Orientações para a Educação Infantil e Perfil de Atendimento – Normativas
com vistas a orientar a elaboração da organização curricular da Educação Infantil.
Brincadiquê? Pelo direito ao brincar – O projeto foi desenvolvido em parceria
com a Rede Marista de Solidariedade com sede em Curitiba/PR, com objetivo de
contribuir com a formação de educadores para a primeira infância, valorizando os
direitos da criança, a participação da comunidade e a cultura de cada município, além do
próprio direito ao brincar. Em Várzea Grande, teve início em 2014 e término em 2015,
contou coma participação de docentes, Técnicos de Desenvolvimento Infantil/TDIs e
Coordenadores Pedagógicos de 05 (cinco) CMEIS e (uma) 01 Unidade escolar, ao todo
participaram efetivamente do projeto 30 (trinta) profissionais. Nos Seminários a
participação era aberta a todos os profissionais pertencentes às unidades contempladas
pelo projeto. Cerca de 250 profissionais participaram desta formação.
As ações acima indicadas fazem parte das ações promovidas pela Equipe de
Educação Infantil via SMECEL/VG, em regime de colaboração com as demais
instâncias educacionais, com vistas a atender o PME, documento gestado e
materializado com clara finalidade de orientar as Políticas Públicas para a educação no
município de Várzea Grande.
Considerações Finais
Apesar de encontrarmos alguns programas destinados à educação infantil e, em
especial, de formação docente implementados no município de Várzea Grande,
percebemos que o atraso deste olhar mais atento legitimou a ideia de assistencialismo
sobre esta etapa da educação básica, desqualificando os profissionais que ali atuavam,
por não exigir deste nenhuma formação específica, o que consequentemente acentuou a
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desvalorização deste profissional. A concepção de educação infantil pautada em uma
perspectiva assistencialista e botânica, ainda, orienta muitas práticas educativas na
educação infantil no nosso município. Desafio que conduz à atual gestão da equipe de
trabalho da Educação Infantil desta SMECEL, a traçar forte dinâmica nas ações
formativas no sentido de apoiar, acompanhar e fomentar uma cultura de aprendizagem
nos diferentes espaços formativos, fundamentalmente enquanto estratégia coletiva,
gestadas no próprio espaço de trabalho. Esta perspectiva de formação contínua encontra
respaldo nas reflexões de Nóvoa (1995), ao salientar a existência de dois pilares para a
formação docente, a própria pessoa e a escola.
Há ainda, que destacarmos a indispensável necessidade de que os investimentos
financeiros destinados à Educação Infantil, efetivamente cheguem a este destino, com
vistas a viabilizar um atendimento de qualidade social. E que o docente tenha garantias
de remuneração e de condições de trabalho digna, fatores que poderão promover o
interesse de um maior número de pessoas a galgarem e investirem nesta profissão. Tais
condições não são dadas, são conquistadas cotidianamente, diante do exercício de
cidadania, mediante ações compromissadas advindas dos diferentes segmentos e
instâncias.
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VÁRZEA GRANDE. Decreto Municipal nº. 36/2005. Dispõe sobre a transferência de
competência da administração pedagógica das Creches para a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
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FORMAÇÃO DOCENTE, A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA
COLABORATIVA
Adelina Braga Matsuda – Unifesp
adelinamatsuda@gmail.com

Introdução
O trabalho, aqui apresentado, surge da inquietação frente à atual política de
formação proposta pela SEE/SP (Secretaria Estadual de Educação de São Paulo). Uma
vez que esta não tem atendido às realidades e necessidades de um contingente grande de
escolas.
As ações formativas produzidas em escala verticalizada, ou seja, dos órgãos
centrais às escolas pouco tem contribuído para a real melhoria da aprendizagem.
Configura-se, primordialmente, em descrédito pelo professor e desgaste frente às
formações continuadas, sendo assim temos como objetivo apresentar uma proposta de
grupo colaborativo numa escola da rede pública estadual, situada na Cidade Tiradentes
(zona leste da cidade de São Paulo) para a construção coletiva de ações, de fato,
formativas, rompendo com a estrutura atual verticalizada.
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Procedimento Metológicos:
A iniciativa para a criação deste grupo surgiu, a partir das discussões realizadas
com os alunos do Mestrado Profissional Formação de Formadores da PUC/SP
juntamente com a Professora Laurizete Ferragut Passos, em sua disciplina eletiva:
Grupo Investigativo no Interior das Escolas.
Nas reflexões e leituras realizadas na disciplina, fomos instigados a construir
uma proposta reflexiva de intervenção em nosso espaço de atuação e que pensássemos
nas reais necessidades dos sujeitos que poderiam estar envolvidos nesse processo.
Assim, organizamos uma ação que atendesse aos coordenadores pedagógicos e
diretores, como uns dos principais agentes de formação docente. Sendo assim,
pensamos num plano em que pudéssemos criar, no espaço ao qual lecionamos, um
Grupo Colaborativo. Nesse sentido, buscamos parceria com outra docente da U.E.,
também Mestranda, no entanto, do Grupo de Educação e Saúde da Unifesp e, a partir de
então pensamos nos dias e horários em que pudéssemos propor um encontro presencial
com os sujeitos mencionados anteriormente. Combinamos que organizaríamos 6
encontros. O primeiro marcado para o dia 11 de setembro e o último para o dia 27 de
novembro. Todos aconteceriam das 19h às 22h.
Assim, com as datas, previamente estabelecidas, solicitamos ao Diretor da
Unidade Escola, à qual atuamos, que nos cedesse uma sala de aula do espaço escolar,
bem como, os equipamentos de áudio e som. A solicitação foi muito bem recepcionada
pelo Diretor da U.E. que, gentilmente, cedeu o espaço e equipamentos necessários.
Logo em seguida, já contávamos com os participantes: 1 Coordenadora Pedagógica
atuante na Escola à qual atuamos como professoras (Escola X), 1 Coordenadora
Pedagógica aposentada que já atuou nessa mesma escola, mas que atualmente não
desenvolve nenhuma atividade vinculada à educação, 2 Vice-diretoras da mesma U.E.,
2 Diretores, sendo uma de Centro de Educação Infantil e 3 professores, sendo uma PEB
I atuante da Escola X, 1 PEB II de uma escola vizinha (Escola Y) e 1 PEB II da (Escola
Z). Os nomes das devidas U.E. foram preservados.
Como os encontros aconteciam, quinzenalmente, com apenas três horas de duração,
tempo pequeno para tantas necessidades, partimos da premissa da escuta ativa das
demandas de cada um dos envolvidos e articulação teórica das necessidades para a
busca de uma discussão em que pudéssemos não trazer respostas prontas, mas aprender
juntos, cada um colaborando com a sua experiência.
Discutimos, inicialmente, o contexto de grupos colaborativos e, nesse sentido,
buscamos referências consistentes para tal. Damiani (2008), foi de suma relevância para
uma compreensão, apoiada na revisão de literatura, sobre a conceitualização de grupos
colaborativos na escola.
Também, nos debruçamos sobre Terzi (2008) a partir da sua proposta de
aprendizagem, por meio de grupos. Como estamos nos referindo à formação continuada
docente, alguns pressupostos foram levados em consideração: Formar para quê? Formar
para quem? Formar onde? Formar sob quais condições? A formação deverá ocupar um
espaço de significado para o formador ou para o “formado” ou aquele em processo de
formação?
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Ao refletir sobre o processo de formação de um sujeito adulto, sobretudo,
professor muitas coisas devem ser levadas em consideração: a interação deste com
outros, com experiências colocadas em evidência, a sua formação, enquanto ser humano
e, para tanto, a exploração de sua memória, subjetividade, metacognição e saberes da
docência (Placco e Trevisan 2006).
Nos demais encontros focamos nosso olhar para um aspecto escolhido pelos
envolvidos que, no caso, daquele grupo era a garantia da formação, qualitativa, dos
professores. Os gestores, sobretudo, a equipe pedagógica sentia a necessidade de
implementar uma ação formativa, de fato, significativa ao contexto escolar e aos
professores envolvidos. Os professores, por sua vez, também sentiam a necessidade de
uma formação que atendesse às suas reais necessidades docentes.

Discussões dos Resultados
Diante de todas as necessidades apontadas pelos envolvidos tivemos de priorizar
algumas ações dado ao pouco tempo de encontro. Partindo da premissa apontada por
Tardif (2010), buscamos compreender os nossos saberes e a relevância deles para a
nossa prática cotidiana. E nos encontros obtivemos as seguintes ações:
Conhecer o trabalho docente e, para tanto, estar mais próximo, a partir de
encaminhamentos mais eficazes;
Ter um planejamento de ações a serem exequíveis;
Neste planejamento, validar tempo para a autoformação.
Reuniões de planejamento com a equipe gestora.
A ideia da reunião de planejamento surgiu dos participantes que, sobretudo,
acreditam num trabalho colaborativo e construído de forma coletiva. Diante de todas as
ações mensuradas e estudadas no pouco tempo de ação do grupo colaborativo alguns
resultados foram sistematizados.
As avaliações propostas e respondidas pelos participantes via Serveymonkey (um
software para propostas avaliativas), bem como as discussões realizadas nos grupos
apontam que ações como planejamento e reuniões com a equipe gestora, a partir de uma
ação mais colaborativa, na escola, estão sendo incorporados na rotina de trabalho dos
participantes, a necessidade de um estudo mais sistematizado e, prioritariamente, a
divulgação da proposta para mais sujeitos se envolverem.
Vale lembrar que a ação do grupo continuará em 2016, principalmente por
solicitação dos próprios participantes. Sendo assim, resultados mais consistentes serão
expostos a partir dessa segunda etapa de ação. Nesta segunda etapa, a ação contará com
a mesma parceria da escola e seus gestores, no entanto, ampliaremos a divulgação e
convite para professores da própria Unidade à qual realizamos a ação, bem como das
Unidades Escolares próximas.
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Conclusão
Acreditamos num espaço de formação que promova o exercício da reflexão. Um
espaço que seja significativo às necessidades docentes para que, de fato, tenhamos salas
de aulas recheadas de ações promotoras de aprendizagem. O que temos visto, sobretudo,
são ações centralizadas e verticalizadas de formação em que o professor é apenas um
agente executor de políticas públicas, na sua maioria, descontextualizadas. Essas
políticas públicas, por vezes, vinculam-se aos interesses políticos partidários e, portanto,
o ciclo da descontinuidade é tão evidente nessas ações.
Tão logo, não podemos pensar a formação a partir de roteiros simples e com
manuais de instruções prontos e fechados presumindo que todos os docentes estejam
sob a mesma condição de aprendizagem.
Cada ser é singular neste processo, sendo assim, aprende de uma forma diferente
e requer para a sua constituição algo diferente.
Assim, Carlos Marcelo e Vaillant (2009) apontam que a nossa identidade é uma
resposta à pergunta sobre: quem somos nós hoje? Esse advérbio, hoje, nos permite
marcar a transitoriedade desse processo, pois nossa identidade será marcada pelo
processo evolutivo de interpretações e reinterpretações que as experiências vão
assumindo em cada momento de nossas vidas.
Sendo assim, não há como pensar em formação sem desconsiderar todas as
dimensões apontadas por Placco (2006), são elas: técnico-científica, formação
continuada, trabalho coletivo e construção coletiva da PPP, saberes para ensinar, críticoreflexiva, avaliação, ética e política, estética e cultural.
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Jessiel Odilon Junglos
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RESUMO
O presente trabalho originou-se das vivências da formação: Explorando Possibilidades e
Potencialidades das Tecnologias Digitais, cuja finalidade era promover a formação de
estudantes dos cursos de licenciatura que participam do Programa Institucional de
Bolsas Iniciação à Docência - PIBID, dos supervisores ligados a esse mesmo programa,
focando no desenvolvimento de estratégias pedagógicas que utilizem metodologias
inovadoras e tecnologias digitais para potencializar os processos de ensinar e aprender
que fazem parte da atuação do professor na educação básica. A formação foi oferecida
pelo PIBID em parceria com o Programa de Consolidação das LicenciaturasPRODOCÊNCIA e o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores-LIFE,
todos da Universidade Regional de Blumenau, financiados pelas Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES. Esse artigo tem por objetivo
problematizar a formação “Explorando Possibilidades e Potencialidades das Tecnologias
Digitais”, com foco na necessidade de uma formação que esteja em consonância com a
prática que se espera que esses docentes tenham em sala de aula na sociedade
contemporânea, em que são exigidos novas habilidades e novos corpos, ou ainda, novas
subjetividades. A formação pautou-se na utilização do cinema como ferramenta de auto
avaliação do professor. Foi organizada em quatro encontros, o primeiro destinou-se a
uma discussão tendo como aporte teórico as considerações de Sibilia (2012), no segundo
encontro aconteceu uma oficina de cinema, o terceiro objetivou elucidar uma
necessidade do cotidiano escolar para ser o tema da criação final, por fim houve uma
socialização do que foi produzido e sua utilidade na rotina do professor. Os dados foram
gerados através de pesquisa de campo, tendo como fonte a formação realizada.
Palavras Chave: Formação Docente. Tecnologias Digitais. PIBID/LIFE/Prodocência.
INTRODUÇÃO
Esse artigo é resultado de pesquisa sobre vivências na formação: Explorando
Possibilidades e Potencialidades das Tecnologias Digitais, ofertada aos licenciandos e
supervisores que integram o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à DocênciaPIBID, que consiste em um programa do governo federal que tem por finalidade
“fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de
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docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública
brasileira” (BRASIL, 2013). A formação foi resultado de uma parceria entre o PIBID o
Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores- LIFE e o Programa de
Consolidação das Licenciaturas- PRODOCÊNCIA, todos programas vinculados a
Universidade

Regional

de

Blumenau

e

financiados

pela

Coordenação

de

aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES.
Esse artigo tem por objetivo problematizar a formação “Explorando
Possibilidades e Potencialidades das Tecnologias Digitais” com foco na necessidade de
uma formação que esteja em consonância com a prática que se espera que esses
docentes tenham em sala de aula na sociedade contemporânea, em que são exigidos
novas habilidades e novos corpos, ou ainda, novas subjetividades.
EXPLORANDO
POSSIBILIDADES
TECNOLOGIAS DIGITAIS

E

POTENCIALIDADES

DAS

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em nível
superior para os cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura e para a formação continuada, os egressos desses cursos
deverão ter desenvolvido ao longo da formação habilidades que lhe possibilitem concluir
tais cursos com conhecimentos teóricos e práticos que os permitam “relacionar a
linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos,
demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação para o
desenvolvimento da aprendizagem” (BRASIL, 2015, p. 7) e considerando as mudanças
ocorridas na sociedade, que Bauman (2004) chama de “líquida”, a sociedade se
configura como um continuum de fluxos multidirecionais que formam indivíduos
multifuncionais e em constante aperfeiçoamento.
Há certo abandono da lógica “sólida”, de uma sociedade linear e previsível, em
que as pessoas mantinham nos seus empregos por longos períodos e o período dos
estudos era demarcado por grandes rituais de formatura. E, então, a emergência de uma
sociedade em rede, multiconectada, em que o trabalho e estudos se confundem e se
ampliam – os horários e lugares tornam-se flexíveis e difusos.
Espera-se que o professor conceba as tecnologias como aliado e intrínseco aos
atuais processos de ensino aprendizagem, então faz se necessário uma formação docente
que opere nesse mesmo sentido. Para que o professor reveja de modo crítico seu papel,
no qual ele e o estudante estudam, pesquisam, debatem, discutem, constroem e
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produzem conhecimento. Onde o espaço de aula é visto como um ambiente de
aprendizagem, onde se trabalhe com os novos recursos que a tecnologia possibilita, para
organizar, flexibilizar os conteúdos, na interação e no reestabelecimento dos objetivos
(MERCADO, 1998).
O PIBID é um programa destinado aos futuros professores das escolas públicas,
sendo assim, houve a preocupação em problematizar a inserção das tecnologias digitais
na escolarização, para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que utilizem
metodologias inovadoras e tecnologias digitais para potencializar os processos de
ensinar e aprender que fazem parte da atuação do professor na educação básica, bem
como estender essa problematização para aqueles que também integram o programa que
são os supervisores, docentes que já atuam nas escolas públicas.
É incoerente ambicionar que os professores utilizem as tecnologias digitais em
suas aulas, sem que haja formação docente que prime e possibilite essa utilização, como
ratifica Mercado (1998) se faz necessário formá-los da mesma forma que se deseja que
eles atuem.
A formação foi organizada em oficinas, que de acordo com Corrêa (2000), se
caracteriza como ações educativas não escolarizantes, na qual a capacidade de criação
dos envolvidos é potencializada, o que possibilita um ganho significativo no processo
que está sendo realizado.
A formação foi dividida em quatro encontros. Cada encontro foi dedicado a uma
etapa da construção de um objeto educacional. Os encontros foram assim organizados:
No primeiro o tempo foi dedicado para leitura e discussão teórica, com escritos
de Silva e Claro (2007), Sibilia (2012), Lévy (1993). No qual é apontado as
transformações que as tecnologias digitais estão provocando na instituição escolar.
Discute também, de que forma a escola está incorporando tais tecnologias e como isso
interfere na formação de novas subjetividades para a sociedade contemporânea.
No segundo encontro foi organizado uma oficina de cinema, um especialista
apresentou algumas técnicas cinematográficas. A partir das discussões sobre o artigo
proposto e das vivências na oficina de cinema, foi decidido que a produção final seria
um vídeo sobre avaliação docente, numa perspectiva em que o próprio docente avaliaria
sua prática como professor. Tendo em vista que a avaliação é inerente ao labor docente.
O filme seria um tutorial para uma auto avaliação, que abordasse vários aspectos do
trabalho docente: metodologia, recursos e espaços utilizados, relação com a produção e
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disseminação do conhecimento e as relações com os diferentes sujeitos que compõem a
comunidade escolar.
Já no terceiro encontro, os participantes se organizaram para a produção do
vídeo. Foi discutida a forma que o vídeo seria construído. A estética que iria ter. A
forma como a avaliação seria abordada. E o roteiro do vídeo. Depois de definidos esses
aspectos, o grupo se organizou o foi dado início a produção do material1. Foram
utilizados os recursos tecnológicos disponíveis no LIFE, como lousa digital, câmera
fotográfica, gravadores de voz, notebooks e programas como o MovieMaker para a
edição dos materiais.
O quarto encontro foi dedicado a finalização do material, sua socialização e
discussão sobre seus possíveis usos. Foi discutido também, o modo que foram
organizadas as oficinas, uma vez que a problemática partiu da realidade vivida. Sendo os
participantes responsáveis por apresentar a temática que deveria ser trabalhada e apontar
as possibilidades de elaboração de matérias, participando como autores e construtores de
todo o processo.
A lógica utilizada na oficina vai ao encontro do que Sibilia (2012) fala sofre as
novas subjetividades produzidas e sobre as mudanças que as tecnologias digitais podem
provocar nas instituições escolares. Se antes o professor é tido como figura central, com
as tecnologias digitais, todos podem passar a ser coautores e co-construtores do seu
próprio conhecimento, o que foi percebido na oficina realizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É contraditório ter a expectativa de que os docentes vejam as tecnologias digitais
como um potencializador dos processos de ensinar e aprender na escola se essas mesmas
tecnologias não estiveram presentes na sua formação. Sendo assim, possibilitar uma
formação que envolva as tecnologias digitais permite uma experimentação de que é
viável sua utilização na escola. Tanto na perspectiva dos processos de ensinar e aprender
tanto na perspectiva de auto avaliação. Espera-se que os participantes da formação
percebam as tecnologias digitais como dispositivos intrínsecos ao trabalho docente como
o lápis e o caderno foram outrora.
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FORMAÇÃO DOCENTE NO PNAIC: PERSPECTIVAS E LIMITES

Mariane Éllen da Silva - ESEBA/UFU
Myrtes Dias da Cunha - UFU
RESUMO: O presente texto socializa algumas reflexões referentes à pesquisa em
andamento sobre a atual política educacional brasileira, o PNAIC (Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa) e suas concepções referentes à infância, criança, leitura e
escrita, prática docente. Tem por objetivo compreender como o PNAIC, por meio da
formação continuada de professores alfabetizadores, projeta a criança e seu aprendizado
da leitura e escrita no 1º ano do Ensino Fundamental. A presente investigação consiste
numa pesquisa documental, cujo procedimento fundamental se caracteriza pela leitura e
análise do material produzido no âmbito do PNAIC, considerados documentos oficiais e
também por trabalhos acadêmicos cuja temática está direta ou indiretamente relacionada
com esse programa. Por meio da análise da configuração textual dos cadernos do
programa, investigamos quais são as concepções teórico-metodológicas que norteiam a
formação continuada de professores alfabetizadores para o ensino da leitura e escrita no
1º ano do Ensino Fundamental. O PNAIC disponibiliza um conjunto de materiais para
instrumentalizar a prática docente, esse material fundamenta-se nos direitos de
aprendizagem e pretende nortear a organização do trabalho pedagógico nas escolas. O
Programa definiu para cada área de conhecimento quadros de direitos de aprendizagem,
direitos que se expressam em conhecimentos, capacidades e atitudes a serem
desenvolvidos com as crianças; todos esses elementos contemplam o que se espera que
o professor ensine às crianças, ao mesmo tempo, se estabelece que as crianças têm o
direito de aprender de modo geral e especifica o que importante trabalhar em cada ano
do ciclo de alfabetização. Sendo assim, defendemos que ensinar e aprender não podem
ser tratados de maneira simplista como dever do professor e direito da criança;
tampouco o direito de aprender pode se sobrepor ao direito de ensinar do docente. O
professor precisa ter condições para efetivar o trabalho educativo, trata-se de um direito
de ensinar, o que requer garantir condições para tal. Não se trata de uma capacidade
inerente ao professor.
PALAVRAS-CHAVE: PNAIC, prática docente, infância.
INTRODUÇÃO
O processo de alfabetização apresenta-se como assunto prioritário no contexto
educacional atual; trata-se de uma das prioridades do governo federal em âmbito
nacional, tendo em vista que no ano de 2012 foi implementado pelo governo, em
parceria com as universidades públicas brasileiras, secretarias de educação e
municípios, o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), com o
objetivo de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade,
ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. O PNAIC é uma política pública nacional
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voltada para a formação de professores alfabetizadores que atuam no 1º, 2º e 3º ano do
Ensino Fundamental e também nas classes multisseriadas.
Realizar um estudo sobre o PNAIC na formação de professores alfabetizadores
nos oportuniza compreender as perspectivas e possíveis impasses desse programa,
especialmente no que diz respeito ao processo de formação continuada, práticas
docentes e também sobre as concepções que tal programa carrega a respeito do
aprendizado das crianças, especialmente, do 1º ano do ensino fundamental.
Nos cadernos de formação do PNAIC é sugerido um caminho metodológico para
se alfabetizar até os 8 anos de idade. Cada componente curricular tem conteúdos a
serem introduzidos, aprofundados e consolidados durante o ciclo de alfabetização (1º, 2º
e 3º anos) que são chamados de “direitos de aprendizagem”. Nesse sentido, nos
preocupamos em investigar o que está sendo direcionado para os professores ensinarem
e para as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental aprenderem, tendo em vista que
esse programa estabelece ações e “direitos de aprendizagem” para o ensino e
aprendizado da leitura e escrita que precisamos discutir seu verdadeiro sentido, pois
poderá impactar, significativamente, no tempo da infância, especialmente para as
crianças do 1º ano.
Diante dessas questões, nosso objetivo se caracteriza em compreender de que
maneira o PNAIC, por meio da formação continuada de professores alfabetizadores,
projeta a criança e seu aprendizado da leitura e escrita no 1º ano do Ensino
Fundamental.
De acordo com os propósitos desse estudo qualitativo, optamos pela pesquisa
documental por considerarmos essa modalidade como possibilidade para ampliar nosso
olhar frente às diferentes faces do objeto a ser investigado e por colocar em destaque a
pesquisa documental, uma vez que para a discussão metodológica é “pouco explorada
não só na área da educação como em outras áreas das ciências sociais” (LÜDKE e
ANDRÉ, 2013: 44).
Um percurso metodológico condizente a esta pesquisa se estruturou pela análise
de documentos (leis, decretos, cadernos da formação do PNAIC) e também por uma
ampla busca, coleta e leitura de trabalhos acadêmicos que explorassem a temática em
questão. A opção por realizar uma leitura sobre como a criança é apresentada no
material para formação continuada no 1º ano do Ensino Fundamental e como seu
aprendizado da leitura e escrita é abordado pelo PNAIC, constitui-se coerentemente
com o propósito de aprofundar os conhecimentos a respeito dessa temática,

ISSN 2177-336X

9682

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

confrontando ideias a partir de leituras criticamente articuladas pelo nosso objetivo na
pesquisa e pelos questionamentos decorrentes, conectando e formulando informações, a
partir dos textos pesquisados.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Pudemos perceber que o PNAIC está inserido em um contexto educacional onde
o ensino fundamental de nove anos foi implantando, o que significa a entrada de
crianças com seis anos no ensino fundamental. A partir dessa implementação houve
vários estudos sobre a concepção de ensino e aprendizagem da leitura e escrita para as
crianças do 1º ano e sua relação com o tempo da infância, dentre eles, Kramer (2007) e
Klein (2011), sinalizaram para a necessidade de se (re)construir um currículo para essa
faixa etária implicando e estendendo a todo ensino fundamental. Nesse cenário, o
PNAIC surge apresentando aos professores alfabetizadores brasileiros uma matriz
curricular para as séries iniciais do ensino fundamental a partir do que apresenta como
sendo direito de aprendizagem, com o intuito que toda criança seja alfabetizada numa
idade considerada certa, até os oito anos. A maioria dos autores que participaram da
produção de material para o Programa são da Universidade Federal de Pernambuco UFPE e desenvolvem pesquisas sobre alfabetização, letramento, leitura, produção de
textos e didática do ensino da língua portuguesa. Os cadernos de alfabetização em
língua portuguesa, foram organizados para favorecer o desenvolvimento do trabalho da
formação continuada para o professor alfabetizador e contêm textos teórico-conceituais,
exemplos de práticas pedagógicas, sugestões de atividades a partir de jogos, livro
didático, sugestões de leituras adicionais para que os professores brasileiros reflitam
sobre suas ações, construam práticas e as relacionem com os aportes teóricos
fornecidos. A conexão dos textos é fundamentada a partir de conceitos defendidos pelos
autores, como, por exemplo: Alfabetização na perspectiva do letramento, direitos de
aprendizagem para cada componente curricular objetivando introduzir, aprofundar e
consolidar conhecimentos, capacidades e atitudes, os recursos didáticos distribuídos
pelo Ministério da Educação devem fazer parte do planejamento do professor, dentre
outros.
A proposta da formação é que o professor favoreça a aprendizagem das crianças,
aprofundando reflexões sobre o processo de alfabetização e utilizando os materiais
adicionais distribuídos pelo MEC, como, por exemplo, jogos para o processo de
alfabetização, livros literários adquiridos no PNBE, livros didáticos aprovados no
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PNLD, obras complementares adquiridas no PNLD, coleção de obras pedagógicas –
disponível no portal do professor, dentre outros. Dessa maneira, os Cadernos de
Alfabetização intentam informar, formar docentes sobre como alfabetizar e também
oferecem possibilidades de reflexão sobre o uso dos materiais didáticos disponibilizados
para as escolas.
Todo discurso, princípios, conteúdos e concepções são voltados para os
professores nessa proposta de formação continuada, a fim de alcançarem a meta de
alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, o que implica, na visão do PNAIC, em um
melhor desempenho/qualidade da rede pública de ensino nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Sobre esse aspecto, acreditamos que o processo de formação continuada
que busca relacionar um desempenho docente satisfatório e a obtenção de qualidade
educacional deve ser ampliado de modo a não limitar-se ao conjunto de práticas para se
resolver problemas imediatos, os quais, na verdade, são problemas históricos e sociais.
Desta forma, faz-se necessário considerar as dimensões contextuais, históricas,
políticas, econômicas e culturais que envolvem a profissão docente, principalmente nos
anos iniciais do ensino fundamental. Se isso não acontecer, o peso da qualidade da
educação ficará exclusivamente sobre a responsabilização do professor, excluindo
qualquer responsabilidade do governo em garantir, por exemplo: melhores condições de
trabalho, valorização dos professores, infraestrutura física e pedagógica das escolas,
entre outras medidas.
Os professores, dessa forma, são considerados executores de propostas, criadas
por professores e pesquisadores de Universidades públicas que instrumentaliza a prática
do professor por meio de teorias e técnicas que visam a resolução de problemas
imediatos, caracterizando o ensino como um processo técnico de mediação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que a organização dos materiais e conteúdos na formação é sempre
dividida, arrumada e bem articulada, de modo a facilitar a aprendizagem, entretanto, não
resolve tudo, assim, algo fica de fora ou fica pra depois: as relações que são
estabelecidas no cotidiano das escolas, isto é, a realidade que os professores vivenciam
no chão de cada escola; as infinitas maneiras de se pensar e fazer escola; a relação que
os professores estabelecem entre si e entre outros profissionais da escola, com as
famílias, com as crianças, com o conhecimento. Esses aspectos que consideramos
essenciais devem fazer parte da formação docente no Brasil, uma vez que a formação se

ISSN 2177-336X

9684

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

constitui nas relações. Assim, apoiamo-nos nas considerações de Cunha (2000) sobre a
constituição do ser professor:
Acreditamos que a produção do professor, no dia-a-dia da sala de
aula, está diretamente ligada à subjetividade da escola. Enquanto não
levamos em consideração os significados e as configurações
particulares que se fazem presentes no cotidiano da escola, não
podemos apreender os sentidos particulares do trabalho de cada
profissional da escola, principalmente do professor. Sem levarmos em
conta as configurações subjetivas que se articulam na escola, torna-se
fácil julgar o professor de forma simplista, em termos de certo e
errado apenas. O maior desafio que se apresenta, nesse caso, é
entender pensamentos, sentimentos e ações, enfim, o fazer do
professor, a partir do próprio sujeito; ou seja, o que se pretende é
compreender como a realidade engendra pessoas e grupos. (CUNHA,
2000, p.151)

Reconhecemos que a formação continuada de professores alfabetizadores é de
suma importância para seus processos formativos e profissional, pois (re)aprende,
(re)descobre, (re)reconstrói seus conhecimentos à medida que a prática pedagógica
requer o uso desses saberes. Quando se postula a formação docente como um processo
unilateral, essa formação pode se transformar em um meio de responsabilizar
exclusivamente os professores pela superação das dificuldades referentes à leitura e
escrita nos anos iniciais do ensino fundamental.
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FORMAÇÃO E PRÁTICA DE PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS/SP: INVESTIGANDO PROPOSTAS DE INSPIRAÇÃO
FREIREANA
Fernanda Quatorze Voltas
Faculdade de Educação da USP
fernanda14voltas@hotmail.com
RESUMO
Essa pesquisa, em desenvolvimento, objetiva investigar a presença e reinvenção do
pensamento de Paulo Freire nas políticas e práticas de formação de professores, em
sucessivas gestões da Prefeitura Municipal de Guarulhos (2001-2016), administradas
pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O referencial teórico dessa pesquisa é
fundamentado nas produções de Paulo Freire, Kenneth Zeichner, Francisco Imbernón,
Antônio Nóvoa, Michael Fullan, Henry Giroux, Denise Vaillant, Andy Hargreaves,
Licínio Lima, Regina Leite Garcia, Bernardete Gatti, Elba de Sá Barreto, Marli André e
Claudia Davis sobre formação de professores e políticas educacionais. Essa
investigação está inserida em uma abordagem qualitativa de pesquisa. Os
procedimentos metodológicos incluem revisão bibliográfica, análise de documentos,
entrevistas, observação participante e registros em áudio. Os resultados serão analisados
de acordo com critérios estabelecidos a partir corpo teórico da investigação. O presente
estudo vincula-se à uma pesquisa, desenvolvida em âmbito nacional, que busca
investigar a presença de Paulo Freire em sistemas públicos de ensino no Brasil, a partir
da década de 90. Tal investigação vem sendo realizada desde 2010, por pesquisadores
de 14 programas de Pós-Graduação em Educação, em 10 estados brasileiros. Até o
momento, a análise inicial dos documentos oficiais da SME/Guarulhos permitiu
evidenciar alguns indícios de fundamentos teórico-práticos do pensamento de Paulo
Freire orientadores das políticas de formação permanente de professores nessa cidade.
Espera-se que essa pesquisa sobre as políticas e práticas de um programa de formação
permanente de educadores, de inspiração freireana, posto em prática por uma rede
municipal de ensino, possa contribuir para que os gestores públicos possam identificar,
na formação de educadores, o que manter e acentuar e, sobretudo, o que precisa ser
transformado, redefinindo o foco das ações, para que a política educativa promova, cada
vez mais, a qualidade social da educação.

Palavras-chave: formação de professores. prática pedagógica. Paulo Freire.

1 INTRODUÇÃO
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Essa pesquisa tem o objetivo de investigar a presença e reinvenção do
pensamento de Paulo Freire nas políticas e práticas de formação de professores, em
sucessivas gestões da Prefeitura Municipal de Guarulhos, administradas pelo PT (20012016).
A decisão por tomar o ano de 2001 como início do período a ser pesquisado
justifica-se porque, nesse ano o PT assumiu, pela primeira vez, a gestão da Prefeitura de
Guarulhos, com uma proposta de construção de uma escola pública com qualidade
social para todos. Tal partido foi reeleito nos quatro processos eleitorais subsequentes,
feito que confere singularidade e sugere continuidade à política de formação
permanente de educadores posta em prática nos últimos 15 anos nesse município.
Essa investigação pretende, portanto, responder às seguintes questões:
Que fundamentos teórico-práticos do pensamento de Paulo Freire se evidenciam nas
políticas de formação permanente de professores, em Guarulhos?
Como o pensamento de Paulo Freire vem se concretizando e se recriando nas práticas
formativas de professores?
Que reflexos tem a formação permanente de professores na melhoria das práticas
pedagógicas em sala de aula?
Que condicionantes políticos e estruturais são responsáveis pelo avanço ou retrocesso
da proposta de formação permanente nas diferentes gestões que assumiram os
referenciais freireanos como orientadores das práticas de formação?
O referencial teórico desse estudo inclui as produções de Lima (1996),
principalmente, no que tange aos modelos de gestão escolar e suas imbricações com as
políticas públicas. Os conceitos de modelos judicialmente consagrados, decretados ou
de reprodução, recriados ou de produção e modelos praticados, poderão auxiliar a
compreensão dos condicionantes políticos e estruturais responsáveis pelo avanço ou
retrocesso da proposta de formação permanente de professores nas diferentes gestões da
SME de Guarulhos.
De Freire (2001), serão tomados como base o conceito de formação permanente
de educadores bem como os seus pressupostos que o compõem. Esses ajudarão a
identificar “se” e “como” os princípios dessa práxis estão presentes nos processos
formativos da SME de Guarulhos.
Em Gatti (2012), Davis, Nunes e Almeida (2011) e Gatti, Barreto e André
(2011) serão tomados como referência os abrangentes estudos desenvolvidos por essas
autoras sobre as políticas, modalidades e práticas de formação de professores, em
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municípios

e

estados

brasileiros,

buscando

identificar

as

consonâncias

e

distanciamentos entre essas propostas e a formação permanente freireana, o que
permitirá melhor compreender as particularidades e o potencial inovador da formação
praticada em Guarulhos.
Nas produções de Zeichner (2008) e Imbernón (2009) será buscado o aporte
teórico necessário para desvelar os meandros da relação que se estabelece entre essa
formação e a melhoria das práticas pedagógicas na escola, numa perspectiva de
formação para a justiça social.
Serão buscados os aportes teóricos de Fullan (2005) e Hargreaves (2005) no
tocante às questões éticas, políticas e emocionais da profissão docente e as implicações
das reformas educacionais para as políticas de formação de professores.
Em Nóvoa et. al (1992), se buscará compreender os diferentes paradigmas de
formação de professores e suas raízes históricas e as racionalidades que os informam,
bem como aspectos da valorização do trabalho docente e das contribuições da formação
para o desenvolvimento profissional do professor.
Serão buscados em Vaillant (2003), os subsídios para fundamentar como a
formação permanente freireana se contrapõe ao modelos hegemônicos de políticas e
práticas de formação de formadores empreendida em países da América Latina.
A obra de Giroux (1997) poderá auxiliar na compreensão de como a formação
permanente freireana pode contribuir para a formação de professores como intelectuais
transformadores.
Nas obras de Bogdan e Biklen (1994), Chizzotti (1991) e André (2008) serão
buscados os fundamentos para a metodologia do presente estudo, que se pretende, de
abordagem qualitativa.
2

JUSTIFICATIVA
Essa pesquisa que se propõe a analisar as políticas e práticas de formação

permanente de professores em Guarulhos tem a intenção de subsidiar gestores de
políticas públicas e educadores que têm como horizonte a educação emancipatória e
humanizadora, defendida por Freire.
O presente estudo vai ao encontro de outras investigações integradas à uma
pesquisa, desenvolvida em âmbito nacional, que objetiva investigar a presença de Paulo
Freire em redes públicas de ensino no Brasil. A pesquisa vem sendo realizada desde
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2010, por pesquisadores de 14 programas de Pós-Graduação em Educação, em 10
estados brasileiros.
Se entendermos que toda política pública deve objetivar atender às necessidades
da população e contribuir para a superação das contradições da realidade, espera-se que
uma investigação como essa, ao levantar questionamentos e apontar possíveis
alternativas de transformação dessa política, contribua para o cumprimento mais pleno
da função social da mesma, numa perspectiva crítica e libertadora.
3 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E PRIMEIROS
RESULTADOS
A pesquisa foi iniciada em novembro de 2014, com os primeiros levantamentos
de documentos oficiais, produzidos pela SME/Guarulhos, relacionados ao programa de
Formação Permanente de Professores. Ainda em 2014, iniciou-se o levantamento
bibliográfico sobre o período em que Paulo Freire foi Secretário da Educação no
município de São Paulo.
Em fevereiro de 2015, iniciou-se o levantamento de documentos oficiais,
produzidos pela Prefeitura Municipal de Guarulhos e de jornais e revistas, em busca de
evidências que possibilitem identificar o panorama político e social da cidade e seu
impacto sobre a formação de professores, no recorte de tempo dessa pesquisa.
As próximas etapas de levantamento e análise de dados dessa investigação serão
realizadas no período de três anos (conclusão da tese de doutorado).
Até o momento, a análise inicial dos documentos oficiais da SME/Guarulhos
permitiu evidenciar alguns indícios de fundamentos teórico-práticos do pensamento de
Paulo Freire orientadores das políticas de formação permanente de professores nessa
cidade.
Esses indícios podem ser depreendidos de extratos que figuram em publicações
do município. No “Caderno 1”- Guarulhos: educação com mais qualidade social para
todos, produzido pela SME/Guarulhos, no ano de 2012, são feitas referências à Paulo
Freire para apoiar a concepção de uma educação que rompa com o modelo “bancário”
de formação e que produza novos conhecimentos a partir da ação-reflexão-ação sobre as
práticas. (GUARULHOS, 2012, p.09).
O documento Formação Permanente: Secretaria de Educação de Guarulhos, do
ano de 2010, que sistematiza a concepção de Formação Permanente adotada pela
referida SME, mostra em sua introdução, sintonia com a concepção de Educação
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defendida por Freire: “Concebemos a educação, assim como Paulo Freire, como força
motriz de mudanças sociais”. (GUARULHOS, 2010, p.12). Além disso, diferentes
extratos da obra de Freire são citados em trechos desse documento para justificar a
Formação Permanente da rede. Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam
contribuir para acrescer evidências que venham a demonstrar como o legado de Freire
tem sido reinventado em redes públicas de ensino do país.
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FORMAÇÃO E SABERES DOCENTES NA INTERFACE DA MATEMATICA
Conceição de Maria Ribeiro dos Santos
conceicaoribeiro.jf@hotmail.com
Secretaria Municipal de Educação – SEMEC
RESUMO
No contexto das discussões sobre a importância da aquisição do conhecimento
matemático diante das exigências da sociedade contemporânea, emerge como questão
relevante a formação contínua em Matemática do professor polivalente. Por essa razão,
torna-se importante o estudo da temática, na perspectiva de reflexão sobre os saberes
docente desses profissionais para que se possa atender aos desafios atuais de sala de
aula. O presente trabalho resulta do recorte de uma pesquisa realizada sobre a formação
contínua em matemática no contexto do pedagogo que ensina nos anos iniciais, a qual
teve como objetivo geral: investigar as contribuições da formação contínua do professor
de Matemática para sua prática docente. Especificamente, busca analisar os saberes
docentes contemplados na formação contínua de professores no contexto da prática
docente; verifica se os saberes da formação contínua têm contribuído para a prática de
professores que ensinam Matemática. Para tanto, embasa nas reflexões teóricas de
autores como Tardif, 2002; Brito, 2007, 2011; D’Ambrósio, 2008; entre outros. Trata-se
de uma investigação de cunho descritivo na abordagem da pesquisa qualitativa. Para
coleta de dados, utiliza o questionário misto e a entrevista semiestruturada, os quais
oportunizaram aos sujeitos colaboradores fornecer informações sobre a formação
contínua e os saberes para a docência. O locus de pesquisa constituiu-se de três escolas
da rede pública municipal de José de Freitas-PI. Utiliza a análise de conteúdo de Bardin
(2011) na interpretação dos dados construídos. Concluímos que a formação contínua
dos professores de Matemática se constitui em serviço, articulada com os saberes da
experiência e sua reelaboração conforme demanda a prática em sala de aula como ação
reflexiva desse fazer.
Palavras-chave: Formação Contínua. Saberes Docente. Matemática

1 INTRODUÇÃO
O Ensino e a formação de professores precisam ser compreendidos como a
solução essencial para a problemática educacional que adentra o terceiro milênio. Em
que o docente no desempenhar do seu papel de agente social colaborador do processo
formativo escolar na era global. Desse modo, sociedade contemporânea em suas céleres
mudanças cultural, social e ambiental precisa ser assistida por uma educação que
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ampare, ou pelo menos possibilite as pessoas condições de se autoconscientizarem nas
ações proponentes de práticas cotidianas de vida.
No entanto cabe a escola como espaço capaz de fazer a proximidade entre o
conhecimento escolar e o conhecimento educativo social. Sendo que esse processo só
será possível a partir da interrelação do ensino com a formação ao firmarem parcerias
para o compromisso de apreender a ensinar e a ensinar com excelência da melhoria
humana na garantia do saber ensinar e do saber a aprender.
Assim, partiu-se do problema de pesquisa: Que saberes são contemplados na
formação contínua em matemática dos professores pedagogos? Que tem como objetivo
geral da pesquisa: investigar as contribuições da formação contínua do professor de
Matemática para sua prática docente. Tendo como foco central os saberes docentes.
Esse trabalho que ora apresento traz como foco um recorte de uma pesquisa de
Mestrado desenvolvida sobre a formação continua em matemática do professor
pedagogo que ensina nos anos iniciais. Nesse recorte, fizemos uma reorganização sobre
análises das informações acerca dos saberes adquirido e/ou desenvolvido pelos
profissionais colaboradores na desempenhar de sua ação docente.
2 CONTEXTUALIZANDO OS SABERES DA FORMAÇÃO CONTÍNUA EM
MATEMÁTICA DO PEDAGOGO
A formação docente na ação de formar continuamente vitaliza-se pela
lapidação do conhecimento, pelo agir articulando o teórico-metodológico e
confrontados com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vem a instituir
outros saberes para demanda de ensinar e aprender no contexto da construção do
desempenho matemático dos alunos envolvidos no processo.
Neste sentido, Brito (2007) nos diz que o saber docente no contexto
profissional está diretamente relacionado ao saber fazer que se constitui por diferentes
variáveis: socioeconômicas, culturais, afetivas, entre outras, assim, sua construção
resulta da articulação de diversos saberes advindos da formação e da prática
pedagógica.
Desse modo, os saberes requisitados na prática escolar, por si só, não são
suficientes para dar conta dos desafios e demandas da ação docente, cabendo, então a
intervenção situacional, tendo em vista que este professor tem que tomar decisões,
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organizar/reorganizar ações pedagógicas, aspectos que se articulam aos saberes que vão
definir seu fazer e agir na sala de aula.
Para lidar com a demanda escolar, o professor deve ser pertinente em sua
prática docente, compreendendo que a sua atuação envolve pressupostos (crenças,
valores, concepções) que fundamentam sua prática de forma consciente ou não, e que
reflexões emergentes de sua conduta profissional são necessárias.
Segundo Tardif (2002) essa atividade docente é realizada concretamente numa
rede de interações com outras pessoas, onde o elemento humano é determinante e
dominante e, que de certa forma, são vislumbrados símbolos, valores, sentimentos,
atitudes, sendo passíveis de interpretação e decisão que possuem, geralmente, um
caráter de urgência.
O tipo de aula adotado por este professor, os saberes provenientes para essa
ação, são fatores essenciais à construção de conhecimentos significativos, com relação
ao conhecimento matemático e os saberes necessários para a execução dessa ação
docente. D’Ambrósio (2008, p. 60) relata que:
Cada indivíduo tem a sua prática. Todo professor, ao iniciar sua carreira, vai
fazer na sala de aula, basicamente, o que ele viu alguém, que o impressionou
fazendo. E vai deixar de fazer algo que viu e não aprovou. Essa memória é
impregnada de emocional, mas aí entra o intuitivo – aqueles indivíduos que
são considerados ‘professor nato’. Mas sem dúvida o racional, isto é, aquilo
que se aprendeu nos cursos, incorpora-se à prática docente. E à medida que
vamos exercendo a crítica sobre ela, mescla com observações e reflexões
teóricas, vai dando elementos para aprimorá-las.

É, portanto, através dos estudos e das práticas presenciadas na formação, que o
professor embasa sua ação docente que se concebe como contexto complexo e
diferenciado, mas, que propicia a este o desenvolvimento do conhecimento formal e
científico no âmbito escolar.
3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
A metodologia que melhor se adequa à investigação é a de cunho descritivo na
abordagem da pesquisa qualitativa. Para coleta de dados, utilizou-se o questionário
misto e a entrevista semiestruturada com base em Richardson et al (1999).
O locus de pesquisa constituiu-se de três escolas da rede pública municipal de
José de Freitas, situadas na zona urbana periférica. Contou com a participação de dez
docentes com experiência mínima de cinco anos em processo formativo. Utilizou-se a
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análise de conteúdo de Bardin (2011) na interpretação dos dados construídos, os quais
viabilizaram a investigação da formação contínua de professores que ensinam
Matemática, revelando as contribuições para a prática docente.
4 RESULTADO DAS ANÁLISES DOS DADOS DA PESQUISA

A análise sobre os saberes que cada formação contempla é essencial na
organização do professor polivalente face sua prática no envolvimento dos saberes que
ora advêm de sua experiência, ora do processo de formação e, ainda, podem surgir de
ações peculiares ao seu próprio fazer reelaborado.
Sobre essa concepção, é relevante o entendimento dos professores sujeitos
desta investigação acerca dos saberes produzido a partir do envolvimento com a
formação contínua:
[...] é claro que a Matemática hoje, a gente tem que trabalhar de forma
contínua. Você sabe que não é mais aquela coisa como antes, hoje nós temos
que dar continuidade a nossa formação para compreender e até poder
contribuir de forma mais consciente com o ensino e, principalmente, a
aprendizagem dos alunos, fazendo com que estes participem do processo de
maneira ativa. (NEWTON).

Newton nos chama a atenção para a necessidade de compreensão da formação
contínua como um saber de movimento contínuo, que permite aos professores
contribuírem de forma consciente com o ensino. Assim, a formação contínua possibilita
a mudança de postura na prática docente, reelaborando os saberes da experiência destes.
Segundo Tardif (2002, p. 21), o professor é o principal mediador dessa
formação, na tentativa de empregar novas metodologias e saberes diversos, pois
“ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para
adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho”.
Nesse ambiente, convive diariamente com a exposição do saber, sendo preciso
compreender as dimensões que norteiam sua ação docente, aspectos estes que
percebemos nas falas dos seguintes colaboradores:
Os saberes provenientes da teoria; saberes advindos da prática cotidiana; dos
conhecimentos a partir da experiência; das vivências sociais. [...] todos de
fundamental importância, pois trazem novas visões, maneiras diferentes de
perceber a realidade, novas metodologias, além de uma maior segurança para
trabalhar. (TALES).
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O enunciado de Tales enfatiza os saberes necessários para o desenvolvimento
de uma prática formativa articulada com o processo educativo, na qual incorpora a
diversidade cultural, social, política e econômica. Também, apresenta a necessidade
reflexiva da dimensão ampla (ação pedagógica) para a dimensão micro (ação docente)
resultam na formação em ação.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto da aquisição do conhecimento matemático que resultam em
saberes contemplado pelo professor na formação contínua em Matemática. Que ora
apontam melhoria na prática em sala de aula, constata-se que esse processo se constitui
em serviço, articulada com os saberes da experiência e da formação.
Portanto, verificamos alicerçados nos depoimentos dos sujeitos colaboradores,
que os saberes compartilhados na formação contínua têm contribuído para a atuação
quanto ao ensina da Matemática como prática social. Assim, a esse tipo de processo
formativo apresenta uma relevância significativa à melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem docente e discente.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA: TRANSFORMAR O ENSINO POR MEIO DO
DIÁLOGO
Eglen Silvia Pipi Rodrigues – UFMT– Docente PPGEdu/CUR
Gleicy Aparecida de Sousa – UFMT– Discente PPGEdu/CUR
Resumo
A escola tem desenvolvido um papel de relevância para toda a sociedade. Infelizmente,
nem todos possuem uma opinião crítica favorável a essa função, nem mesmo alguns
docentes compreendem essa função social. A escola não pode mais ser vista como um
ambiente onde se trabalha de modo tradicional, ela deve ser um espaço de construção de
saber, precisamos repensar a educação a cada dia, para que os sujeitos possam se
apropriar dos conhecimentos sistematizados, pois isso lhes é um direito social. Essa
proposta foi desenvolvida a partir da observação das atividades dos professores e da
gestão escolar de uma instituição de ensino da rede estadual de Rondonópolis – MT no
período compreendido entre os anos de 2014/2015. O objetivo geral da pesquisa é
compreender as possibilidades de transformação do ensino por meio do diálogo. Os
objetivos específicos são: identificar elementos que fortaleçam o ensino, o diálogo e a
função da escola; observar os sujeitos que fazem parte dessa construção e transformação
do ensino. A metodologia que embasa a pesquisa é a metodologia comunicativa, os
instrumentos utilizados foram: a observação comunicativa. Os resultados demonstram
que a função social da escola é capaz de transformar o ensino e os sujeitos que à ele
pertencem.
Palavras-chave: diálogo; função social; ensino.
INTRODUÇÃO
Sabemos que as diferentes esferas sociais estão em constante transformação, é
necessário que a escola acompanhe essas mudanças e atenda às necessidades e
demandas da população que a frequenta.
Desta forma, faz-se necessário que novas práticas sociais educativas sejam
pensadas, elaboradas, para que possamos aprender a viver a diversidade na escola, para
que dessa forma, começarmos a transformar a sociedade. Porém, mesmo diante das
mudanças ocorridas, percebemos que a escola precisa mudar ainda mais.
Precisamos fazer da escola um espaço educativo aberto para todas as pessoas.
Um lugar para pensarmos e discutirmos juntos que escola temos e que escola queremos?
Para decidirmos juntos, as necessidades dos familiares desta escola e de toda
comunidade e entorno, para tanto, é preciso garantirmos maios espaços de diálogo na
escola.
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Essa desconstrução da educação tradicional e a construção de uma educação
igualitária, participativa, que respeita o sujeito, fazem-se necessária, pois ainda não são
todas as instituições que aderiram a essa educação igualitária. É importante que a
escola possibilite construir com a comunidade a ideia de uma responsabilidade
compartilhada do processo educativo, todos somos responsáveis pela Educação.
O objetivo geral da pesquisa é compreender as possibilidades de transformação
do ensino por meio do diálogo. Os objetivos específicos são: identificar elementos que
fortaleçam o ensino, o diálogo e a função da escola; observar os sujeitos que fazem
parte dessa construção e transformação do ensino. A metodologia que embasa a
pesquisa é a metodologia comunicativa, os instrumentos utilizados foram: a observação
comunicativa. Os resultados demonstram que a função social da escola é capaz de
transformar o ensino e os sujeitos que a ele pertencem.
DISCUSSÃO TEÓRICA
A escola tem uma função social importantíssima para a sociedade. A educação
não deve ser vista apenas como um simples processo, e sim, como um processo
educativo que oportuniza a socialização e busca a transformação do sujeito. Na
sociedade da informação, “[...] o acesso à educação para todas as pessoas, independente
de sexo, idade, classe social ou grupo cultural se apresenta como um instrumento capaz
de erradicar as desigualdades sociais que levam à exclusão” (ELBOJ et al, 2002, p.14).
A função social da escola é a de buscar estratégias, projetos, para oportunizar
não só que as pessoas tenham acesso à educação, mas que também permaneçam no
ambiente escolar e sejam respeitados em suas diferenças.
Gómez (1998, p. 16) traz a reflexão sobre uma escola que “transmite e
consolida, algumas vezes de forma explicita e em outras implicitamente, uma ideologia
cujos valores são o individualismo, a competitividade e a falta de solidariedade [...]”,
ideologias individualistas não funcionam na atualidade. Elboj et al (2002) afirma que,
Os alunos/as aprendem e assimilam teorias, disposições e condutas
não apenas como consequência da transmissão e intercâmbio de idéias
e conhecimentos explícitos no currículo oficial, mas também e
principalmente como consequência das interações sociais de todo tipo
que ocorrem na escola ou na aula. (p.17)
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A escola é um local de diversidade, sua função social não é atender apenas a
elite, mas também, toda a classe trabalhadora. É claro que, por mais que ainda haja
essas exclusões, muitos foram os avanços na educação. As relações dos professores com
os alunos mudaram significantemente, não são apenas concepções e conteúdo que se
aprende ou ensina, as interações entre professor e aluno, entre aluno e professor,
também geram aprendizagem. E Pérez Gómez (1998) vem ao encontro à essa premissa
quando afirma,
Viver na escola, sob o manto da igualdade de oportunidades e da
ideologia da competitividade e meritocracia, experiências de
diferenciação, discriminação e classificação, como consequência do
diferente grau de dificuldade que tem para cada grupo social ao acesso
à cultura acadêmica, é a forma mais eficaz de socializar as novas
gerações na desigualdade. (p.21)

É preciso nos dias atuais repensar a escola, temos que lidar com ela, mediando
os conflitos e construindo solidariedade por meio das interações e nos afastando da
mera reprodução teórica da classe dominante. Gómez (1998, p.49), afirma que “a
comunicação, a troca de significados, a aprendizagem de conteúdos, as formas, as
expectativas e as condutas encontram-se profundamente mediatizados pela função
avaliadora da escola”. Idem (1998, p.75) acrescenta que,
O professor/a, o currículo e as estratégias docentes são apêndices de
um modelo que se preocupa fundamentalmente por conhecer como o
indivíduo enfrenta as tarefas acadêmicas, como percebe as demandas
das diferentes tarefas da aprendizagem escolar, que esquemas de
pensamento ativa cada momento e como se modificam estes mesmos
esquemas em função das atividades nas quais se envolve.

O ensino deve seguir esse modelo, buscando a aproximação de empirias com
contextos reais. O diálogo é primordial nesse processo, pois muitos professores
acreditam que ter autoridade e autoritarismo é a mesma coisa, tornando-se desse modo,
apenas um facilitador (FREIRE, 2014).
Uma conversa vazia do verdadeiro diálogo é perniciosa, na medida em
que desabilita estudantes e facilitadores (pseudoprofessores), ao não
criar espaços pedagógicos para a curiosidade epistemológica, para a
consciência crítica e para a ação empreendedora. (IDEM, p. 137)
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Criar esses espaços é uma das melhores formas de oportunizar aos alunos, uma
autonomia crítica e dialógica.
METODOLOGIA
A metodologia que embasa a pesquisa é a investigação comunicativa. Gomez et
al (2006) explica que na investigação comunicativa, qualquer pessoa tem capacidade
para comunicar-se e interagir com outras, e a linguagem e a ação são capacidades
inerentes, atributos universais. As pessoas são agentes sociais transformadores que
refletem, dialogam e podem modificar as estruturas.
O instrumento utilizado foi: a observação comunicativa. A observação
comunicativa segundo Gomez et al (2006), compartilha conhecimentos e interpretações
sobre as ações, habilidades, atitudes, etc. nas atividades da vida cotidiana. Busca a
informação através de uma observação onde a pessoa observada conhece e compartilha
os mesmos fins, ao participar ativamente na mesma. A pessoa observadora e a
observada de forma conjunta e através do diálogo, adotando uma atitude dialógica com
as pessoas observadas durante a observação, aportando as bases teóricas científicas
correspondentes sobre o tema em estudo. O mesmo, pode ampliar-se a outras pessoas
que participam do contexto.
Inicialmente foi realizada uma conversa formal com a gestão, vendo a
possibilidade de se concretizar essa observação comunicativa. Em seguida, decidiu-se as
salas que se realizariam essa observação, escolhendo desse modo duas turmas do 4º ano
(1ª Fase 2º Ciclo), no período vespertino, entre os anos de 2014 e 2015. A cada
observação comunicativa, ao final, o relatório da observação seria lido para todos ali
presentes em sala de aula, identificando se havia incoerências ou não na observação.
DISCUSSÕES DOS DADOS
Foi possível ao final da observação comunicativa, verificar que numa sala há o
diálogo na mediação professor – aluno, e na outra turma não. Em uma das turmas,
identificamos mudanças significativas na aprendizagem das crianças, observada
cotidianamente durante o período da investigação. Aos poucos as crianças estão se
aproximando mais da escola e ganhando confiança no trabalho que está sendo feito por
essa escola.
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Nesse espaço de aprendizagem dialógica, igualitária e solidária por parte de
todos os envolvidos é visível às transformações que estão ocorrendo e favorecendo o
trabalho pedagógico do professor e de toda a escola e entorno. Desta forma, é possível
dizer que por meio das interações, o processo de ensino e aprendizagem das crianças
está sendo construído uma escola mais democrática, mais participativa e de mais
qualidade de ensino para todos e todas. Onde há diálogo, não há conflito, a gente precisa
se vê no outro, a educação precisa ser heterogênea para alcançarmos a máxima
aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final da investigação foi possível compreender as possibilidades de
transformação do ensino por meio do diálogo. Os elementos que fortalecem o ensino, o
diálogo e a função da escola são as relações mediadas pelo diálogo, pelo respeito.
Percebeu-se também, que os sujeitos fazem parte dessa construção e transformação do
ensino. Os resultados demonstram que a função social da escola é capaz de transformar
o ensino e os sujeitos que a ele pertencem. Quando compreendemos o real sentido das
diferenças culturais, sociais, históricas, conseguimos aceitar o outro em suas diferenças.
Quando pensamos nessa escola solidária, democrática, muitos veem como uma utopia,
mas quando há pessoas que acreditam na transformação, qualquer sonho relacionado
com a educação pode se tornar uma realidade.
Estar com o mundo requer de nós educadores, um posicionamento crítico,
reflexivo e dialógico.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O LÍDER GESTOR
Cloves Antonio de Amissis Amorim
A experiência profissional dos diretores (gestores), sua forma de contratação e suas
ações de formação são fatores altamente influentes na qualidade do atendimento das
instituições de educação infantil. O objetivo deste estudo é analisar a práxis de
formação continuada desenvolvida junto a gestores dos Centros Municipais de educação
infantil. Participaram do estudo 180 gestores, em duas fases, no período de um ano
letivo (2012). Utilizou-se da metodologia da pesquisa-ação colaborativa. Foram
realizadas reuniões em grupos no Centro de Formação Continuada da Secretaria
Municipal de Educação, divididos por núcleos regionais com a apresentação e discussão
coletiva dos projetos realizados nos CMEI’s. Os resultados indicaram a importância do
gestor como líder na efetivação de uma gestão democrática na educação infantil e da
habilidade que deve ter para envolver a criança nas atividades diárias da instituição
Exercitar desde pequena as suas opiniões como cidadão de direitos. A revisão
bibliográfica apontou para escassez na produção nacional específica de gestão
educacional na educação infantil e múltiplas compreensões do significado de gestão
democrática. Conclui-se que tem ocorrido avanços no campo da gestão democrática,
especialmente após a constituição de 1988, e que a participação da comunidade
contribui para a transparência das decisões tomadas. Quanto ao projeto desenvolvido
com os gestores, alguns ainda compreendem o Conselho de CMEI como órgão de
controle externo e não como um parceiro de todas as atividades. A superficialidade do
conhecimento teórico sobre gestão democrática demanda formação continuada dos
gestores, tendo em vista que na formação inicial a carga horária destinada aos
conhecimentos e práticas de gestão educacional não é suficiente para ao exercício da
função de gestor.
Palavras-chave: Gestão, educação infantil, liderança
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este artigo tem por objetivo analisar uma proposta de formação continuada (na
modalidade pesquisa-ação colaborativa) para gestores dos Centros Municipais

de

Educação Infantil (CMEI) realizada no ano de 2012, na Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura municipal de Curitiba.
Aa constituição Federal de 1988 retrata os desejos por democracia da sociedade
brasileira, em seu art. 206 que define o princípio da gestão democrática nas instituições
públicas de ensino como princípio de educação nacional. (ADRIÃO e CAMARGO,
2001)
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, LDDB 9394/96, estabelece
no Art. 12 Parágrafo VI que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão aa incumbência de: articular-se com aas
famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.

ISSN 2177-336X

9702

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

Este artigo reforça a importância da participação da comunidade na gestão escolar.
Todavia essa participação não pode ser encarada como um mecanismo de controle, mas
sim de responsabilidade pelo processo pedagógico e de formação do cidadão e da
própria sociedade. (PARO, 2000)
Uma gestão democrática precisa da participação ativa da comunidade, no
momento de partilhar o poder e tomar uma decisão. Implica a efetivação de novos
processos de organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os
processos coletivos e participativos de decisão. Nesse sentido a participação constitui
uma das bandeiras fundamentais a serem implementadas pelas diferentes pessoas que
constroem o cotidiano escolar. Quais as possibilidades e limites para que os gestores
dos Centros de Educação Infantil no desempenho dede suas funções favoreçam a
gestão democrática nos centros de Educação Infantil?
A busca da gestão democrática inclui, necessariamente, a ampla participação dos
representantes dos diferentes segmentos da escola nas decisões/ações administrativopedagógicas ali desenvolvidas.
Assim é de responsabilidade do gestor que a instituição de educação infantil
torne acessível a todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos
de cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social estimulando a
participação em decisões quanto ao encaminhamento das atividades e dos espaços do
CMEI. Se a criança conviver num ambiente cooperativo e democrático no CMEI que
favoreça trocas sociais por reciprocidade, no qual seja respeitada pelo adulto e participe
ativamente dos processos de tomada de
desenvolver uma

atitude mais cidadã

decisões, por hipótese, ela tenderá a

e autônoma.

A importância do diálogo é

sintetizada por Moreira (2002, p.04) ao ouvir a opinião de especialistas na área quando
afirmam que, ‘‘o diálogo é visto como instrumento de ensino, de mediação entre grupos
distintos, de democratização da escola e da sociedade, da criação de consensos culturais
e cognitivos, de eliminação de barreiras entre aas diferenças’’. Então é fundamental a
cada CMEI abrir espaços para que as crianças conversem entre si levantando pontos aa
serem melhorados nos espaços e nas atividades a serem desenvolvidas.
METODOLOGIA
Participaram deste estudo 180 diretores e pedagogos que atuam nos Centros
Municipais de Educação Infantil. Todos foram convidados a participar de um projeto de
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desenvolvimento do papel do líder gestor para a Educação Infantil. O encaminho
metodológico foi o da pesquisas-ação, tendo como característica principal o
conhecimento da realidade para modificá-la.
O primeiro procedimento foi o planejamento com os núcleos regionais, em
reuniões com técnicos da secretaria Municipal e a escolha de um voluntário para
apresentar seu projeto para

analise e discussão, realizando em seguida reflexões

coletivas e por último replanejamento das ações a serem implementadas. Para subsidiar
as ações, foi proposto a implementação de dois projetos institucionais,, 1) Olhe para
mim com ternura e 2) a continuidade e os parâmetros indicadores de qualidade.
Foram realizadas reuniões com os diretores e pedagogos dos CMEI’s

dos

diferentes núcleos regionais, coordenadas por um dos autores, no Centro de Capacitação
da Secretaria Municipal de Educação. Após contatos com as técnicas do Departamento
de Educação Infantil, os projetos eram apresentados na primeira fase, apontando as
dificuldades, os êxitos vividos e os desafios identificados. Coletivamente o grupo
elencava alternativas de encaminhamentos. No segundo semestre os mesmos grupos
retomaram os

encaminhamentos decididos nos encontros anteriores e avaliaram o

alcance ou não das metas e em especial, a atuação dos gestores com o Conselho do
CMEI ou em especial, a incentivo para se instalar o Conselho.
CONSIDERARÇÕES FINAIS
A concepção da criança como cidadão de direitos e a educação infantil como
direito, ainda está em vias de se constituir. Talvez os hibridismos de práticas gerenciais
e a busca de gestão democrática possa ser um indicativo desse processo em andamento.
Os participantes constataram que a gestão democrática implica em que haja
liberdade para que todos proponham, sugiram, dividam o poder de controlar a
autoridade, de decidir e executar o projeto pedagógico.Em geral, nos discursos dos
gestores aparecem as dificuldades em manejar as tensões normais e esperadas em
grupos democráticos.
Também podemos hipotetizar que a ausência de representatividade do gestor, na
medida em que é investido do cargo por indicação e não por eleição possa fragilizar o
processo de condução, em especial, nos momentos de tensões. Inclusive, Malta (2012,
p.65) afirma que a ‘‘a figura do diretor é central no funcionamento da instituição e a
maior ou menor eficácia do trabalho educativo realizado depende da sua atuação’’.
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Malta (2012,, p.66)) também

apresenta a pesquisa Liderança Eficaz na Educação

Infantil, realizada na Universidade de Londres, destaca que a presença de uma liderança
forte

e a

pouca rotatividade de funcionários têm influencia na qualidade das

instituições de Educação Infantil.
Após os dois momentos de formação, um em cada semestre, com duração de 20h
cada, os participantes concordaram que investir na construção de relacionamentos
interpessoais, pautando sempre pelo diálogo, conforme proposto por Cury (2010, p.01)
é uma estratégia

de exercício de liderança democrática. Também

foi possível

abstrairmos que a aprendizagem de adultos pode se beneficiar com as propostas de
Placco e Souza (2006, p.23) quando apresentam os princípios norteadores que podemos
considerar nas ações de formação continuada: 1) a aprendizagem do adulto decorre de
uma construção grupal; 2) A

aprendizagem se dá a partir do confronto e do

aprofundamento das ideias; 3) o processo de aprendizagem é singular e envolve escolha
deliberada (...); 4) o ponto de partida parar o conhecimento é a experiência que
acumulamos.
As atividades realizadas com os gestores reforçou a sugestão de Mello (2008)
ao propor aa criação de um grupo de discussão como espaço para a reflexão sobre
práticas vivenciadas no cotidiano da gestão para se compartilhar os saberes próprios do
exercício da gestão. A formação e o apoio aos educadores também foi apontado por
Monção (2013, p.42) ao apontar três aspectos indissociáveis que configuram os desafios
contemporâneos para a implantação de políticas públicas de educação infantil:
‘‘A criança como centro do processo educativo; a parceria com as
famílias no compartilhamento da educação e do cuidado das crianças
pequenas na constituição da gestão democrática; e aa formação e
apoio permanente aos profissionais para atuarem em creches e préescola.’’

O permanente esforço para garantir a participação das famílias e das crianças
além do processo de preenchimento dos indicadores de qualidade poderá promover uma
cultura de participação cotidiana das famílias.
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GESTÃO ESCOLAR E HUMANIZAÇÃO

Luciana Antunes Perez
Resumo
A presente pesquisa tem por objetivo compreender as possiblidades de trabalho do
gestor escolar enquanto mediador das ações que ocorrem dentro da escola para a
construção de um ambiente de trabalho democrático e humanizador, que favoreça o
processo de ensino e aprendizagem. Por muito tempo no Brasil a gestão educacional
esteve embasada pela premissa administrativa empresarial. As produções acadêmicas de
Vitor Henrique Paro e Benno Sander buscam a superação desse enfoque, ou seja, se tem
olhado para a gestão escolar como um conceito novo, assentado sobre a perspectiva do
ser humano como sujeito coletivo e edificador de estratégias de gestão mais
humanizadas É importante que o gestor tenha consciência de sua responsabilidade
estando apto a novos desafios sendo o sujeito que atue e promova momentos de
reflexão, estando aberto ao diálogo e, principalmente estabelecendo metas e estratégias
que visam à participação de todos os envolvidos no ambiente escolar para que a
educação de fato seja humanizadora. Nesta perspectiva o que um gestor mais necessita
para que a gestão seja de fato democrática e humanizadora, são duas competências
básicas: liderança e coordenação.
Palavras-chave; Gestão democrática; Gestão escolar; Humanização

Introdução
Por muito tempo no Brasil a gestão educacional esteve embasada pela premissa
administrativa empresarial. As produções acadêmicas de Vitor Henrique Paro e Benno
Sander buscam a superação desse enfoque, ou seja, se tem olhado para a gestão escolar
como um conceito novo, assentado sobre a perspectiva do ser humano como sujeito
coletivo e edificador de estratégias de gestão mais humanizadas.
Vitor Henrique Paro (2012) nos mostra que a administração escolar no Brasil se
movimenta entre duas posições antagônicas: uma traz a defesa a transposição dos
procedimentos administrativos, com princípios e métodos adotados pela empresa
capitalista para a escola e a outra a negação a esta concepção empresarial colocando-se
contra qualquer organização burocrática da escola.
Paro (2012) acentua que ambas as posições apontam o mesmo erro “ o de não
considerarem os determinantes sociais e econômicos da Administração Escola” (PARO,
2012, p.18).
[...] nenhuma delas se identifica com uma Administração Escolar voltada para a
transformação social: a primeira porque, ao advogar a aplicação na escola da
administração capitalista, está contribuindo para a legitimação de um tipo de
administração elaborado para atender às necessidades e interesses do grupo social
que mantem o domínio e a hegemonia na sociedade e que tem, nesse tipo de
administração, um de seus mais efetivos instrumentos de perpetuação do status
quo; a segunda porque, não conseguindo dar cont a d as
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verdadeiras causas da dominação na sociedade, mostra-se impotente para agir
contra tais causas, ou seja, para transformar as condições concretas em que se
dá tal dominação, em direção a uma organização social mais avançada.
(PARO, 2012, p.18,19).

Podemos perceber a análise que autor faz dos elementos que se relacionam com
a administração escolar e com a escola, fazendo relações destas com a sociedade
afirmando que a administração escolar recebe influências determinantes do meio social
e econômico mencionando que:
“A atividade administrativa não se dá no vazio, mas em condições históricas
determinadas para atender a necessidades e interesses de pessoas e grupos. Da
mesma forma, a educação escolar não se faz separada dos interesses e forças
sociais presentes numa determinada situação histórica. ” (PARO, 2012, p.19).

Para Benno Sander (1995), a administração da educação no Brasil na prática é
realizada de formas diversificadas, cada escola tem uma forma de organização e cada
gestor respalda suas práticas administrativas de formas distintas, dentro do que acredita
ser prioridade ao seu fazer administrativo.
Segundo o autor,
“A diversidade dessas orientações sugere uma radicalidade educacional
complexa que reclama por novas soluções organizacionais e adminis trativas,
no contexto de uma ordem econômica e política nacional e internacional em
rápida transformação”. (Sander, 1995, p.53)

Sander (1995) propõe a modificação deste paradigma onde ao invés de fazer
opção a um dos quatro critérios: eficiência, efetividade, eficácia e relevância, o
necessário para a

gestão da educação é a interligação destes critérios, pois a

competência econômica (eficiência), pedagógica (eficácia), política (efetividade) e
cultural (relevância), devem somar-se para que possamos obter resultados significativos
no fazer da gestão escolar, essa nova forma de administrar a escola o autor denomina de
paradigma multidimensional.
Podemos notar que o paradigma multidimensional se constitui por quatro
dimensões analíticas articuladas: econômica, pedagógica, política e cultural. Cada uma
destas dimensões corresponde ao seu respectivo critério citado acima: eficiência,
eficácia, efetividade e relevância.
Nesta concepção, educação e administração são consideradas como realidades
globais podendo ser formada por múltiplas dimensões que se articulam para atingir os
objetivos propostos.
Sander (1995) e Paro (2012) nos mostram a importância de reconhecermos que o
fazer do gestor e suas práticas administrativas não acontecem de forma isolada, estão
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contextualizadas de acordo com as condições históricas as quais vivem a sociedade,
fazendo-se necessário que o gestor esteja engajado, atento a todos os aspectos que
envolvem a gestão escolar, tanto os administrativos quanto os pedagógicos para que
atinjam sua principal finalidade a formação de seres humanos, propiciando que estes se
apropriem da cultura e dos conhecimentos produzidos pela sociedade.
Assim, o gestor torna-se o sujeito articulador na construção de um ambiente dialógico e participativo, atento às demandas que surgem para o bom desenvolvimento
do trabalho na busca pela qualidade e assertividade do processo educativo-pedagógico.
Percebe-se que há escolas em que a equipe gestora oferece condições
organizacionais, pautadas em princípios operacionais e pedagógicos que favoreçam um
bom desempenho de professores e alunos em sala de aula de modo a se obter sucesso na
aprendizagem.
Em contrapartida há gestores que não concebem a educação como um processo
de desenvolvimento humano, o que interfere na forma de organização da escola e em
muitos casos, repercute negativamente no desempenho escolar dos estudantes e no
ambiente escolar.
O gestor quando consegue estabelecer na escola relações mais flexíveis e menos
autoritárias entre educadores e toda comunidade escolar, deixa de ser a autoridade única
da escola, o administrador burocrático que se preocupa apenas com a manutenção do
prédio, preenchimento de papéis e suprimento de recursos materiais e humanos. Ele
passa a ser o grande articulador entre as ações que ocorrem em todos os segmentos,
priorizando as questões pedagógicas e mantendo as parcerias na construção e execução
do trabalho educativo.
Segundo Libâneo (2004, p. 217):
Muitos dirigentes escolares foram alvos de críticas por práticas
excessivamente burocráticas, conservadoras, autoritárias, centralizadoras.
Embora aqui e ali continuem existindo profissionais com esse perfil, hoje
estão disseminadas práticas de gestão participativa. Liderança participativa,
atitudes flexíveis e compromisso com as necessárias mudanças na educação.

Segundo Libâneo (2013) hoje estão sendo disseminadas práticas de gestão
participativa que buscam atitudes mais flexíveis por parte dos gestores para que se
atenda as necessárias mudanças na educação rompendo com as práticas excessivamente
burocráticas ainda praticadas em algumas unidades escolares.
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Assim, o gestor precisa buscar meios de evidenciar as possibilidades de uma
gestão democrática em prol de uma escola humanizadora, que tenha como pressuposto
formar seres humanos históricos.
Segundo Paulo Freire (1991), a unidade escolar que está submetida aos
princípios da gestão democrática, deve convidar a comunidade escolar a participar, no
entanto, essa participação é efetiva e implica em:
[...] estar presente na história e não simplesmente estar nela representadas”.
Implica a participação política das classes populares através de suas
representações no nível das opções, das decisões e não só do fazer o já
programado. Por isso é que uma compreensão autoritária da participação e a
reduz, obviamente, a uma presença concedida das classes populares a certos
momentos da administração. (FREIRE, 1991, p.75).

Precisamos pensar em novas formas de se organizar a gestão escolar buscando
meios de envolver mais pessoas nas tomadas de decisões, na organização da escola e
nas discussões que acontecem em seu interior. Michel Appple e James Beane (2001)
retratam a questão da gestão democrática com a palavra “nós”.
Destacam a necessidade da coletividade da seguinte forma:
“E é preciso lembrar quem somos “nós”. As escolas democráticas
precisam basear-se numa definição abrangente de “nós”, num compromisso
de construir uma comunidade que é tanto da escola quanto da sociedade onde
ela existe”. (APPLE, Michael; BEANE, James, 2001, p. 39).

A partir das proposições evidenciadas neste texto e nas leituras oriundas da
revisão bibliográfica, elegemos uma questão norteadora para a pesquisa.
Como o gestor compreende seu papel enquanto mediador das ações que ocorrem
dentro da escola para a construção de um ambiente democrático e humanizador?
Ao longo da pesquisa aprofundaremos a reflexão a respeito da ação do gestor
como agente humanizador no ambiente escolar, focando a gestão democrática, como fio
condutor para a realização de uma prática humanizadora. Precisamos entender que
“educar é humanizar” e que ser um humano significa estar em construção. “Lutar pela
humanização, fazer-nos humanos é a grande tarefa da humanidade” (ARROYO, 2000,
p.240).
É urgente a constituição de práticas que envolva toda comunidade escolar em
prol de uma educação ética, democrática e, acima de tudo humanizadora.
Com o intuito de responder à questão supracitada, pesquisa de cunho qualitativo,
que partirá de um estudo de caso, entrevistando gestores que contribuíram com seus
fazeres para a modificação de ações dentro das escolas em prol de uma gestão
democrática.
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Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica segundo Gil (2002), consiste em
desenvolver um

levantamento teórico

em

material já

elaborado,

constituído

principalmente de livros e artigos científicos. Levando em conta essas definições,
considera-se a importância de se adotar uma perspectiva dialética e dialógica para a
pesquisa.
A perspectiva dialógica e dialética ajuda a evitar a leitura unidimensional dos
fenômenos, instigando a busca pelas diferenças e semelhanças entre os processos de
gestão escolar das instituições a fim de entendê-los, não como parte isolada, mas como
integrantes de uma realidade social contraditória e, portanto, passível de transformação
pela ação dos sujeitos sociais.
Os resultados obtidos até o momento levam a concluir que por conta de uma
visão administrativa empresarial sob a gestão educacional no Brasil ter se perdurado por
muito tempo, hoje se busca através das produções acadêmicas dar um novo enfoque
para a atuação do gestor escolar tentando superar esse período, olhando para a gestão
escolar como possibilidade de mobilização do humano, portanto o gestor precisa ter
consciência que seu papel permeia entre o administrativo e o pedagógico, assim, o
desafio é estabelecer estratégias que propicie a participação de todos os envolvidos no
ambiente escolar pensando em uma educação que possa ser de fato democrática e
humanizadora, que forme cidadãos conscientes e atuantes na sociedade
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM MATO GROSSO: RELATÓRIO DE
UMA PROFESSORA DA ESCOLA MIXTA ESTADUAL EM 1923

Simone Simionato dos Santos Laier
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática –
REAMEC/UFMT
simonesslaierufmt@gmail.com

O texto apresenta informações preliminares do Projeto de Tese em desenvolvimento,
para o Programa de Pós-Graduação do Doutorado da Rede Amazônica de Ensino de
Ciências e Matemática – REAMEC. A partir dos estudos fomentados pelo Grupo de
História da Educação Matemática – GHEMAT, orientamos a construção de nossa
pesquisa no processo de profissionalização docente para a carreira do magistério
primário no Estado de Mato Grosso, com foco em saberes elementares matemáticos a
ensinar. As ferramentas teórico‐metodológicas do projeto pautam-se nas perspectivas
ligadas à História Cultural (Chartier, Julia, Chervel, Certeau), para a fundamentação do
uso de documentos como fontes de pesquisa nos embasaremos em Le Goff. Na
apropriação de teorias que discutem saberes para uma profissionalização docente,
iniciamos leituras dos trabalhos de Hofstetter e Schneuwly. Assim tomamos como
ponto de partida as fontes históricas existentes de instituições escolares a partir de 1900.
O mapeamento e localização das fontes vem sendo realizado no Arquivo Público
Estadual de Mato Grosso, Museu Histórico de Cuiabá e Museu da Casa da Instrução
Publica (Casa Barão de Melgaço). Neste percurso além de valermo-nos da coleta e
análise documentos relacionados à Escola Normal de Cuiabá, nos importa também
muitas outras fontes interessantes e passíveis de discussão que são encontradas nos
documentos. Para além de inventariar essa documentação, nos aportaremos em teorias
fundamentais que tratam da História Cultural, projetando o foco para a Cultura Escolar.
Além disso, neste texto apresentamos um relatório escrito por uma professora de uma
Escola Mista de Mato Grosso, que nos indica a presença da aritmética como sendo um
saber elementar para o curso primário.
Palavras-Chave: Saberes elementares matemáticos. Profissionalização Docente.
Saberes a ensinar.
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INTRODUÇÃO
O estudo da história da educação matemática é acompanhando de
transformações ocorreram em todo o mundo. O que nos implica é compreender
processos históricos que foram importantes para o desenvolvimento da educação
matemática. Resumidamente, as pesquisas sobre história da educação matemática no
Brasil estão tomando uma dimensão importante como o movimento de grupos de
pesquisadores que em suas diversas perspectivas teórico-metodológicas, avançam para a
produção de conhecimento no campo da Educação Matemática. Estas, tem como objeto
de estudo a escolarização de saberes elementares, e com todo esse movimento, vem à
tona questões de como ensinar, o que ensinar e para quem ensinar. Envolvem-se em
tratar da constituição e transformação dos saberes elementares matemáticos, a
matemática nos primeiros anos escolares, a construção de uma importante base de dados
de diferentes estados brasileiros que servem de fontes de pesquisas, elaboração de
estudos e análises de materiais dessa base de dados.
Cursando o Doutorado do Programa de Pós-Graduação da Rede Amazônica de
Educação em Ciências e Matemática, sob a orientação do Professor Dr. Wagner
Rodrigues Valente, surgiu a oportunidade de participar das reuniões do GHEMAT –
Grupo de História da Educação Matemática. Imersa nas discussões sobre história da
educação matemática no Brasil, passamos a construir a proposta de investigação que
está pautada nos saberes elementares matemáticos a ensinar. Com a pretensão de
explorar a trajetória das transformações da Cultura Escolar de Mato Grosso, buscaremos
a construção historiográfica acerca da matemática elementar presente na Escola Normal
de Cuiabá entre 1910 e 1940.
Em primeira aproximação com o tema, e ainda em busca de ideários teóricosmetodológicos que fundamentarão a pesquisa, uma das etapas que vem sendo
cumpridas envolve a busca de fontes históricas oriundas das escolas de Mato Grosso
durante o final do século XIX e início do século XX. Nessa Premissa, o que
apresentaremos neste pôster é fruto de arquivos encontrados no acervo do Arquivo
Público de Mato Grosso – APMT.
Um achado interessante...
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Ainda sem saber o que de fato poderia ser encontrado, todos os registros que
dizem respeito às instituições escolares da época (a partir de 1900), que fazem menção
ao ensino da matemática, vem sendo recolhidos, a fim de construirmos um acervo
pessoal que servirá de base de dados para a pesquisa.
Em meio à busca por material, encontramos documentos guardados em caixas
avulsas tais como: registros de correspondências da Instrução Pública Geral das aulas;
registro de matrículas dos alunos das escolas públicas do Estado; atas de nomeações de
professores; portarias expedidas pela diretoria geral da Instrução Pública; registro de
ocorrência de diversas escolas públicas; termos e atas de exames de concurso para
professores do ensino primário; registro de mapas e relatório mensais e anuais das
escolas públicas e particulares do Estado; correspondências diversas de diretores e
professores das escolas; listas de materiais escolares para as escolas; provas escritas
aplicadas à alunos da escola primária e muitos outros documentos que circularam pelas
escolas de Mato Grosso.
Dentre esses achados, nos chamou atenção foi um relatório, elaborado pela
professora Sara Fernandes de Toledo, que relata à Direção da Instrução Pública de Mato
Grosso, em 31 de dezembro de 1923, parte de seu trabalho com os alunos, e seus
esforços para obter bons resultados. Na parte introdutória do relatório ela descreve um
mapa demonstrativo (figura 1) dos alunos da Escola Pública Mista Santa Rita do
Araguaia, que contém informações de idade, data da matrícula, grau de instrução e
observações sobre os conteúdos dominados por cada um deles, usando os seguintes
temos: i) estuda todas as disciplinas do 1º grau; ii) leitura, escrita, aritmética, desenho,
civ. mor.; iii) leitura e escrita; iv) leitura, escrita, cálculos e tabuada.
Como pode ser observado na figura 2, a professora, ao tecer sobre o
aproveitamento das alunas, escreve:
Ao iniciar o meu curso primário, vi que as minhas alunas eram infimamente
atrasadas, não conhecendo a maior parte delas o alfabeto. Entretanto consegui
que, ao encerrar o ano letivo, lessem todas com certo desembaraço e
fizessem, as mais atrasadas, as operações de adição e subtração (Excerto de
relatório escrito pela professora em 1923)

Após descrever sobre o aproveitamento das alunas, a professora relata sobre os
exames aplicados (figuras 3 e 4), justificando sua importância como modo de avaliar
seu trabalho bem como de a escola ser reconhecida pela Diretoria da Instrução Pública
do Estado, escrevendo:
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Esse desenvolvimento, de certa forma animados, deu-me coragem de no fim
do ano, apresentar a exame três alunas, provetas nas disciplinas do 1º Grau,
exames estes que, embora não sejam exigidos pela lei de ensino, dão,
entretanto, amostra do aproveitamento das minhas disciplinas. Junto a esse
relato, envio as provas escritas de uma das alunas, para que essa diretoria
Pública do nosso Estado, demoverá todos esses tropeços, fazendo surgir [...]
mais um estabelecimento de instrução pública que recomente a administração
estadual.
Com meus respeitosos cumprimentos envio a V. Exª. Cordiais Saudações.
Santa Rita do Araguaia 31 de dezembro de 1923.
Sara Fernades de Toledo.
Professora Pública (Excerto de relatório escrito pela professora em 1923).

Na prova anexada no relatório, nos interessou a prova de Aritmética (figuras 5,
6 e 7), contendo uma parte escrita, com perguntas sobre a operação da soma; e outra
parte, descrita na prova como problemas, com algumas operações para serem efetuadas.
Para a professora, a operação de soma faz parte de um saber fundamental para a
aritmética, que entra como saber matemático elementar.
CONSTRUINDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES...
Essas informações fazem parte da investigação, posto que o trabalho de coleta
das fontes ainda continua, e nesse panorama, intensificamos as atividades investigativas
para a construção do objeto, que é imperativo à pesquisa (BORBA; VALDEMARIN,
2010). Neste processo investigativo, a história da educação matemática tem lugar de
destaque.
“Na análise histórica da cultura escolar, parece-me de fato fundamental estudar
como, e sobre quais critérios precisos foram recrutados os professores de cada nível
escolar: quais são os saberes requeridos de um futuro professor? ” (JULIA, 2001, p. 24).
Assim, acreditamos importante considerar aspectos do papel desempenhado
pela profissionalização docente, além de critérios de recrutamento de professores por
meio do estudo da cultura escolar. Seguindo esta indicação de Julia, os autores Xavier e
Sá (2008) esclarecem que o processo de profissionalização do trabalho docente de Mato
Grosso, a partir do século XIX, é passível de investigação.
Optando por uma abordagem da história, não só buscaremos evidenciar as
semelhanças aos estudos já realizados, mas sim de destacar sua singularidade e
especificidade e estabelecer as possíveis relações existentes entre esses objetos
“específicos” e a totalidade histórica educacional.
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A cultura escolar é novamente impactada com a nova linguagem matemática
e com o conceito de concreto que orienta os materiais estruturados. Ao
estudarmos as transformações da cultura escolar, materializadas nos vestígios
de passado histórico, foi possível compreender as finalidades que a sociedade
impôs à escola primária no Estado de Mato Grosso e as formas singulares
como as normas e ideários foram apropriados pelos principais sujeitos da
educação, professores e alunos envolvidos no ensino da Matemática dos
primeiros anos de escolarização (ALMEIDA, 2010, p. v).

Sabemos que as práticas de ensino de matemática nas séries inicias
contribuíram para as transformações da cultura escolar, no Estado de Mato Grosso; e
temos assim, a possibilidade de ampliar esses dados, com o estudo de aspectos da
profissionalização docente no estado, para os saberes matemáticos elementares.
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Figura 1: Mapa de alunos da Escola Santa Rita do Araguaia, de 30 de setembro de 1923.
Fonte: APMT – registros fotográficos da pesquisadora.

Figura 2: aproveitamento das alunas.
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Fonte: APMT – registros fotográficos da pesquisadora.

Figura 3: Sobre os exames aplicados.

Fonte: APMT – registros fotográficos da pesquisadora
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Figura 4: Fechamento do relatório.
Fonte: APMT – registros fotográficos da pesquisadora

Figura 5: prova de aritmética.

Fonte: APMT – registros fotográficos da pesquisadora
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Figura 6: resolução da prova de aritmética (parte 1).

Fonte: APMT – registros fotográficos da pesquisadora

Figura 7: Resolução da prova de aritmética (parte 2).

Fonte: APMT – registros fotográficos da pesquisadora
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INFLUÊNCIA DOS SABERES DIDÁTICO-INFORMÁTICOS DOS DOCENTES NAS
POLÍTICAS DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Sônia Regina Fortes da Silva

Resumo:
Este trabalho buscou analisar as demandas por saberes docentes à Didática com as
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC, investigando o uso e
desuso dos instrumentos computacionais da chegada à escola ao momento atual.
Saberes (re) construídos ao longo da vida, em formações escolares e acadêmicas, em
experiências nos espaços educacionais e profissionais, em confronto com saberes de
outros e com as condições reais da docência. Momento político em que os
computadores chegam as escolas na visão salvadorística da aprendizagem e no
paradigma economicista empresarial, em condições físicas e humanas do cotidiano
educativo. Relação entre teoria prática, em que as tecnologias digitais demandam de
saberes informáticos e didático-informáticos na instrumentação e instrumentalização de
artefatos computacionais no processo ensino-aprendizagem. A investigação ocorreu
pela escuta de professores, em curso de capacitação, em fórum de discussão e em
entrevista em profundidade com docentes indicados pelos seus pares, quanto às
experiências exitosas com as TDIC, em seis escolas municipais com acesso aos
computadores fixos e móveis, com Laboratório de Informática, em Garanhuns, agreste
de Pernambuco. As demandas foram redimensionadas tendo como categorias de análise
a implementação de políticas de informática e educação e os saberes docentes na
chegada dos computadores fixos e móveis nas instituições de educação básica.
Constatou-se que saber para si não garante um saber didático na relação professoreducando-mídias-conhecimento-instituição. Estas dimensões são variáveis que
influenciam, principalmente, um saber fazer nas escolas, diferenciando-se conforme a
formação e a experiência pessoal do professor com a informática, a disponibilização de
softwares e de internet nas máquinas, gestão de cada escola e do sistema de ensino.
Palavras-chave: Saberes e Conhecimentos Docentes, Políticas de Tecnologias
Educacionais, Saber Didático-Informático.
Para início de conversa
A implementação de políticas de inclusão digital no ensino-aprendizagem
emerge a concepção de docência como “uma forma de trabalho sobre o humano, um
trabalho interativo, no qual o trabalhador se relaciona com o seu objeto sob o modo
fundamental da interação humana, do face a face com o outro” (TARDIF & LESSARD,
2005, p. 275), seja por meio de um instrumento ou outro meio da cultura escolar.
Docência que Roldão (2005) caracteriza como uma “ação inteligente, fundada num
domínio seguro de um saber”, que emerge dos “vários saberes formais e do saber
experiencial, que uns e outros se aprofundam e questionam”.
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Neste sentido, as políticas de TDIC em educação buscam ressignificar a Didática
e a docência na organização do espaço e do tempo escolar, visando a integração destas
como articuladoras entre forma, conteúdo e técnica. Para tal visão, segundo Kenski
(1998), novas maneiras de ensinar, aprender, viver, de trabalhar, de se organizar, de
representar a realidade e de fazer educação são exigidas pela sociedade atual, à escola,
concebida fonte de tensões e de dilemas internos e externos.
Tensão esta redimensionada, face à implementação dos computadores fixos e
móveis na docência, suscitando diversas visões que se confrontam em sua
complexidade, como: a) divergência de opinião entre família e escola, se as TDIC
deveriam se inserir nas metodologias de sala de aula; b) a percepção de ameaça que a
TDIC ofereceria à docência, na forma de um dilema interno, mesclado de expectativas e
hábitos consolidados no seu cotidiano; c) em destaque aqueles que defendem as TDIC
em sua relação professor-educando-conhecimento-mídias (ALAVA, 2002) e instituições
(SILVA, 2012) reconhecendo suas variáveis; d) a visão dos tecnófilos, que defendem a
“escola eletrônica”, com o fim da crença de que ensinar é dizer, que aprender é escutar,
que o saber está incorporado nas matérias ensinadas por pedagogos e manuais, e que a
relação aluno-professor é um elemento crucial de qualquer aprendizagem; e) a visão da
complexidade da implementação das TDIC na docência e o efeito desta ao se integrar ao
currículo escolar, que tem na escrita o seu baluarte tecnológico.
Lessard & Tardif (2009) e Charlot (1987) apontam a renovação da escola, do
trabalho docente e o combate à resistência, como saídas para a mudança no sistema de
ensino. Mas a renovação não é simples, perpassa por questões administrativas e
organizacionais, políticas, pedagógicas e didáticas, tecnológicas e culturais, filosóficas e
cognitivas, dentre outras. Entretanto, neste percurso há bloqueios que se expressam na
sociedade pelo corporativismo de todo tipo, pela organização cristalizada e a rotina,
como características de diversas escolas. Mas, no entanto, uma nova forma de aprender,
explorando diversas tecnologias da contemporaneidade, está invadindo a escola.
Opção metodológica
Para tal percurso, a opção foi pela pesquisa qualitativa exploratória, (SELLTIZ
et all, 1975, p. 59) e a interpretação de dados foi com análise de conteúdo, segundo
Bardin (1988, p.103). Os participantes voluntários foram professores do ensino
fundamental (122), de seis escolas públicas municipais, com Laboratórios de
Informática e uma delas, com o Programa Um Computador por Aluno. A fala e a escuta
dos participantes ocorreram em três momentos. O primeiro, em três escolas, durante
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capacitação com 63 (sessenta e três) professores e gestores, em que foram apresentadas
questões sobre a implementação das tecnologias digitais na educação e os saberes e
conhecimentos docentes, para o uso dos instrumentos no ensino-aprendizagem. O
segundo momento, na forma de fóruns, em outras três escolas, quando foram discutidas
questões problematizadoras, encaminhadas pelos participantes do primeiro momento,
em colegiado formado por 59 (cinquenta e nove) professores. O terceiro momento, na
escuta realizada pela entrevista em profundidade, com 8 (oito) participantes, indicados
pelos seus pares, das seis escolas investigadas, que desenvolvem atividades de ensino
aprendizagem com os instrumentos informatizados.
Discussões de Alguns Resultados
Os professores citaram que têm dificuldade de “utilizar os programas do Linux e
do Windows, para fazer gráficos, produzir textos, pesquisar na Web, instalar
programas”. Acrescentaram que “querem essa parte pedagógica para trabalhar com os
alunos. Não tendo ocorrido ainda aquele estalo para a gente saber como fazer
pedagogicamente a aula e não só o manuseio da máquina”. Silva (2005, p. 34) distingue
saberes e conhecimentos docentes necessários ao uso dos computadores e da internet no
ensino-aprendizagem, em dois tipos: “saberes informáticos e saberes didáticoinformáticos”. Um professor demonstrou perceber esta distinção, quando fez um
destaque em que o aluno domina o saber informático e o docente o saber didáticoinformático com a aplicação no ensino. Os saberes informáticos correspondem aos
saberes técnicos, sobre o potencial das ‘ferramentas’ dos programas do computador,
para: a conectividade, a interatividade, a multifuncionalidade, entre outras, para
possibilitar a construção das produções docentes para o ensino-aprendizagem. Os
saberes didático-informáticos correspondem à forma de aproximar o ensino da
aprendizagem, através dos usos do computador, mediando os saberes e as mídias com o
aprendiz e o professor (ALAVA, 2002).
Esses tipos de saberes e conhecimentos que Silva (2005) aborda e que os professores almejam, quando se
deparam com os instrumentos no ensino, estão referenciados ao sentido de instrumento. Sentido esse, composto numa
entidade mista, pelo artefato (componente material) e pelos esquemas de sua utilização (componente psicológico), em
contexto midiatizado no ensino, em referência a Zuchi (2008), Alava (2002) e Rabardel (1997). Os professores
destacam as demandas de saberes e conhecimentos didático-informáticos à docência, destacando que o

feedback

professor - aluno com a máquina é o desafio. Citam que “precisaríamos pegar um
conteúdo que é de todas as séries e trabalhar determinada situação de ensinoaprendizagem com os programas do computador. Planejaríamos com maior segurança
para usar com os alunos”.
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Os professores destacaram os saberes informáticos, como um elemento da relação midiática ensinoaprendizagem para dentro e fora da sala de aula. Comentaram que

na dimensão técnica, o saber mínimo

seria o básico, como: “utilizar o computador, conhecer as ferramentas que o computador
oferece e como trabalhar com elas, já que muitos professores desconhecem e têm
medo”. Citam que “queríamos aprender essas partes de atalhos, pois tem vários. Tem
hora que vejo várias teclas e não sei o que fazer. Não sei a função e também, nem toda
hora, você vai pegar um informativo, um livro e vai olhar”. Destacam ainda sistemas
operacionais como saberes indispensáveis, como “saber sobre o Linux e os programas
essenciais Word, Power Point, Excel e, a questão de montar, desmontar um datashow,
fazer uma conexão”. Entretanto, quanto aos instrumentos na escola, denunciam que
“muitas vezes, a gente tem na escola e, não sabe usar”.
O uso dos computadores no ensino, portanto, é o resultado de um duplo processo
de apropriação do conhecimento do instrumento: a instrumentalização e a
instrumentação. Instrumentalização, segundo Rabardel (1997), é relativa ao saber e
conhecimento sobre o artefato, o processo pelo qual as especificidades e as
potencialidades de um artefato influenciam o uso ou a produção de uma ação
instrumentada. Um exemplo disto é a personalização do artefato de acordo com as
necessidades pessoais e profissionais do docente.
Considerações Finais
Ao enfrentar as demandas que estão sendo exigidas ao repertório de saberes e de
conhecimentos docentes constatou-se que há necessidade de refletir sobre o potencial da
tecnologia para favorecer o ensino-aprendizagem. Potencial esse discutido para além da
dimensão técnica, mas na relação com o local, entre o saber e o conhecimento docente,
o conteúdo disciplinar, o conhecimento do discente e os usos das mídias em educação.
Para tal, amplia-se a visão da implementação das TDIC em educação, ao redimensionar
sua abrangência política e educativa num diálogo entre informática e educação.
Portanto, a inserção das TDIC em educação é resultante de múltiplas relações
entre as políticas de implementação de computadores nas escolas e a (re) construção de
repertórios de saberes docentes pela autonomia didática e pelas formações em serviço
dos professores. Relação que necessita ser enfrentada na realidade do contexto escolar.
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INTEGRAÇAO CURRICULAR E O ENSINO DE CIÊNCIAS NO CURSO DE
PEDAGOGIA
Eliane Regina Martins Batista
anne_tista@hotmail.com
Universidade Federal do Amazonas
Resumo: Na sociedade do conhecimento, a ciência e a tecnologia vêm se constituindo
uma prioridade na formação científica do cidadão, principalmente, diante dos impactos
no cenário econômico, político, ambiental, social e cultural de todo o mundo e, por
conseguinte, na vida dos seres humanos. Essas questões impõem novos desafios e
demandas para a educação escolar requerendo mudanças na organização curricular, e
consequentemente, nos cursos de formação de professores. Acolher as novas gerações e
educa-las para que se identifiquem como parte da natureza e como sujeitos da história
não é nada fácil. Atualmente essa tarefa é atribuída especialmente aos pedagogos cuja
formação tem caráter integrador, pois o magistério na educação infantil e nos anos
iniciais da educação básica requer a mobilização de vários campos do conhecimento.
No caso da educação em ciências naturais o trabalho docente exige interfaces com
conhecimentos da biologia, da física, da química e das geociências. Neste artigo
analisamos a formação de pedagogos para a educação em ciências dando atenção à
integração curricular, a partir da análise do projeto político pedagógico do curso de
Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas. Os achados indicam que no projeto
do curso há enfoques diversos de integração, quanto as disciplinas acadêmicas
relacionadas ao ensino de ciências, apresentam abordagem que contempla o ensino de
conceitos científicos como os aspectos pedagógicos mantendo atenção aos conteúdos
inerentes à disciplina escolar ciências e as orientações curriculares.
Palavras-chave: Curso de Pedagogia, Ensino de Ciências, Integração curricular
Considerações Iniciais
Os estudos e pesquisas indicam que, no Brasil, os problemas do ensino de
ciências naturais estão relacionados com um conjunto de fatores: fragilidade na
formação de professores, precárias condições de estudo e de ensino, pouca atenção dada
ao ensino dessa disciplina (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990; LORENZETTI;
DELIZOICOV, 2001; HAMBURGER, 2007).
Entendemos que é preciso aprofundar as questões que envolvem o processo de
formação docente, considerando que estes profissionais irão trabalhar com diferentes
áreas de ensino, dentre elas o ensino de ciências naturais, requerendo uma abordagem
integrada considerando que esta área envolve conhecimentos da biologia, da física, da
química e das geociências.
A legislação educacional brasileira (LDB, nº. 9.394/1996) legitimou e
consolidou o ensino da disciplina escolar ciências em todas as etapas da educação
básica, ou seja, da infância ao ensino médio. E indicou o curso responsável para formar
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estes profissionais, no seu Artigo 62º, estabeleceu que tal formação deva ser feita nos
cursos de licenciatura de nível superior, recomendando o curso de Pedagogia, todavia,
não havendo esta possibilidade o mesmo artigo admitiu também que a formação de
professores ocorra também na modalidade Normal, de nível médio.
Esta questão suscitou muitos debates e polêmicas em que pesquisadores,
estudiosos e associações que lutaram pelo reconhecimento do curso de Pedagogia na
formação deste profissional (SAVIANI, 2009; FREITAS, 2002; BRZEZINSKI, 1999,
2008, 2011; SCHEIBE, 2001, 2007). Foi a partir do processo de elaboração das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
regulamentadas pelo Parecer CNE/CP nº 09/2001 e da Resolução CNE/CP nº 01/2002
que reafirmaram a identidade da Pedagogia como um curso de Licenciatura destinado à
formação de professores para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino
fundamental. Isso exigiu que o currículo de tais cursos incluísse conteúdos relativos a
diversos campos do conhecimento, dentre os quais as Ciências Naturais.
Ao entendermos que o curso de Pedagogia é o lócus responsável para a
formação de professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental,
objetivamos analisar a formação de pedagogos para a educação em ciências dando
atenção à integração curricular. Para isto, realizamos uma pesquisa documental tendo
como objeto de estudo o projeto político pedagógico-PPP do curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Amazonas-UFAM.
2 Educação em Ciências no currículo de cursos de Pedagogia da Universidade
Federal do Amazonas.
A organização do currículo, segundo Lopes (2008) está baseada nas abordagens
clássicas do pensamento curricular que privilegiam diferentes enfoques de integração do
currículo. Os quais podem ser agrupadas em três modalidades, em função dos princípios
utilizados como base da integração: pelas competências e habilidades a serem formadas
pelos alunos; de conceitos das disciplinas mantendo a lógica dos saberes disciplinares
de referência; via interesse dos alunos e buscando referência nas demandas sociais e,
eventualmente, nas questões políticas mais amplas (LOPES; MACEDO, 2011). Com
base nos estudos destas autoras analisamos a organização curricular do curso de
Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, com enfoque para a disciplina
acadêmica relacionada ao Ensino de Ciências.
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Verificamos que o curso possui carga horária de 3.310 horas, as quais devem ser
desenvolvidas ao longo do curso mediante a realização de disciplinas, seminário e
atividades de natureza predominantemente teórica; práticas de docência e gestão
educacional; atividades complementares; e, estágio curricular.
O compromisso com a formação do pedagogo envolve uma dimensão ampla,
assim expresso no projeto político pedagógico.
Nesta dimensão, esta formação deve compreender as relações educativas que
ocorrem no cerne da sociedade através dos sistemas de ensino, da escola, da
sala de aula e de outros espaços educacionais (escolares e não-escolares), que
além do contexto deve envolver simultaneamente dimensões individuais e
coletivas num espaço que é social. (PPP-UFAM, 2008, p.6-7).

Além deste aspecto, observamos que o projeto político pedagógico destaca a
necessidade do desenvolvimento de competências gerais, habilidade, atitudes e valores,
destacamos apenas as relacionadas com a docência e o ensino.
Compreensão do processo de construção do conhecimento, em suas
dimensões individuais e sociais; Compreensão das diversas formas de
produção cultural que envolvem o estudante, bem como a influência das
diferentes linguagens presentes na sociedade atual na construção do
conhecimento; Compreensão das contribuições das diversas ciências que
fundamentam a Educação para a construção de uma prática educativa de
qualidade; [..] Capacidade de articulação da educação com outras áreas do
conhecimento; Domínio das áreas do conhecimento a serem trabalhadas em
cada nível de sua atuação; Capacidade de criar situações funcionais de
aprendizagem e de avaliação, no processo educativo. (PPP-UFAM, 2008,
p.13).

Observamos ainda que no PPP-UFAM (2008) que não há referências aos
núcleos de estudos, mas apresenta na sua organização curricular, opção “pelos
enquadres de Eixos e Semestralidade no desenvolvimento curricular, buscando
constituir estruturas integradoras, a partir dos Fundamentos, Métodos, Processos e
Mecanismos de compreensão e organização do ensino, da aprendizagem e da estrutura
escolar” (2008, p16). Apesar de haver neste PPP os elementos referenciados nas DCN
Pedagogia, expressam que sua organização dar-se-á mediante a articulação de eixos
estruturantes.
Quanto as disciplinas relacionadas ao ensino de Ciências, identificamos três
disciplinas acadêmicas: 1. A criança, a natureza e a sociedade (ofertada no 1° período,
com 45 horas); 2. Conteúdos e Metodologias do Ensino de Ciências (ofertada no 7°
período e possui 60 horas); e, 3. Educação Ambiental (ofertada no 10° período e possui
60 horas).
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Quando analisamos as ementas das referidas disciplinas, observamos que, a
disciplina acadêmica A criança, a natureza e a sociedade, há preocupação com o
desenvolvimento da curiosidade e da capacidade investigativa do professor e da criança.
A construção de representações sobre o mundo natural, sobre as pessoas e sobre si
mesma pela criança. A apropriação das noções de natureza e sociedade. A atividade da
criança, a construção de hipóteses e a capacidade de expressar suas próprias opiniões.
Valorização do meio ambiente, da proteção aos animais e da qualidade de vida humana.
Planejamento e avaliação (PPP-UFAM, 2008).
Quanto a disciplina Conteúdos e Metodologias do ensino de Ciências, o enfoque
recai nos fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Ciências para os anos
iniciais do Ensino Fundamental. A construção dos conceitos de Ciências através da
experimentação e vivencia nos anos iniciais. Estudo das propostas oficiais e alternativas
de ciências para os anos iniciais. Organização, seleção e estruturação dos conteúdos de
Ciências para os anos iniciais. Análise crítica e produção de materiais didáticos e de
proposta metodológicas para o ensino de ciências nos anos iniciais. Avaliação do ensino
de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental (PPP-UFAM, 2008).
E, por fim a disciplina Educação Ambiental tem como objeto de estudo o meio
ambiente e educação: concepções teóricas. Educação ambiental e sustentabilidade.
Educação Ambiental e currículo na escola pública. Política ambiental e o atual debate
do cenário internacional. Educação e a questão ambiental na Região amazônica. (PPPUFAM, 2008).
Considerações Finais
Em linhas gerais, observamos que o currículo do curso de Pedagogia envolve os
três enfoques de integração curricular, mediante o desenvolvimento de competências e
habilidades, do estudo dos conteúdos e conceitos das disciplinas, bem como, aborda
questões sociais e políticas do contexto global e local. Quanto ao ensino de ciências é
possível afirmar que há preocupação em observar os conteúdos trabalhados nos anos
iniciais do ensino fundamental e na educação infantil pelo estabelecimento de interfaces
com os PCN na perspectiva de ensinar o futuro professor a ensinar ciências para alunos
da educação básica. Neste aspecto, este resultado assemelha-se ao trabalho de Beraldo e
Cezari (2012) evidencia-se a articulação, permanentemente, de conteúdos e
metodologias na perspectiva de adaptar as disciplinas científicas para fins de ensino.
É possível concluir que as disciplinas acadêmicas presentes no projeto político
pedagógico do curso de Pedagogia, privilegiam os aspectos teórico-metodológicos do
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ensino de ciências em que se trabalham concepções de ciência, educação, ambiente e
sociedade. Contudo, destaca-se um direcionamento para as questões do processo de
ensino e aprendizagem numa perspectiva pedagógica, havendo a interlocução com que
expressa os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais.
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Resumo
O trabalho que ora se apresenta estuda aspectos relativos à formação e ao exercício do
trabalho docente, em particular os ligados às dimensões pessoais e às identidades dos
professores. Um tipo especial de fontes foi examinado para que se conheçam elementos
considerados importantes pelos professores no exercício de seu ofício, trata-se de livros
que facilitam conhecimentos, fornecem conselhos práticos e prescrevem condutas aos
professores, constituindo o que denominamos em nosso estudo de “literatura de
autoajuda pedagógica” por buscarem apelo às dimensões subjetivas envolvidas no
ensino. O objetivo central da investigação foi analisar as características internas das
obras de dois autores vastamente lidos pelos docentes, Augusto Cury e Gabriel Chalita
o que nos possibilitou evidenciar algumas das formas como seus textos são elaborados.
Entre os resultados encontrados podemos assinalar que ambos os autores mencionam
grandes pensadores e pedagogos em seus escritos como estratégia de busca por
legitimidade e que o potencial educador de Jesus Cristo, visto como o educador por
excelência, é ressaltado em diversos momentos quando virtudes como o afeto e o amor
são apresentadas como valores fundamentais para o bom desenvolvimento do trabalho
docente. As menções a questões políticas ou sociais são escassas ou nulas e a mudança
interior é reverenciada como fundamental, senão, como único meio para a resolução dos
problemas e conflitos educacionais. Outra característica marcante das obras é o uso
recorrente das metáforas para se referir ao processo de desenvolvimento dos alunos ou
explicitarem representações acerca da docência.
Palavras-chave: teorizações sobre educação; identidades docentes; literatura de
autoajuda.

Introdução
O trabalho intentou investigar aspectos da formação e do exercício do trabalho
docente, em especial, os ligados às dimensões pessoais e às identidades profissionais
dos professores. Para tanto, um tipo especial de fontes foi examinado na intenção de que
se conheçam elementos considerados importantes pelos docentes no exercício de sua
profissão, trata-se de livros que fornecem conselhos práticos, constituindo o que
denominamos no estudo de literatura de “autoajuda pedagógica” e que, procurando
apelar para dimensões subjetivas envolvidas no ofício de ensinar, auxiliam na
construção das identidades.
A categoria docente passou a ser responsabilizada por diversos problemas
enfrentados pelas escolas e pela educação em geral e, muitas vezes, culpabilizada pela
falta de limites em muitas salas de aula. Segundo Canário (2006), o sentimento
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generalizado e por vezes difuso de insatisfação que foi se instalando a partir do final da
década de 60, designado como uma “crise mundial da educação” deve ser lido como
uma crise da escola e, no centro dela, estão os professores que durante esse período
viram abalados alguns dos fundamentos da sua identidade profissional.
No processo de perda de sentido da escola, questões relativas ao trabalho
docente ganharam tanta força a ponto de autores como Gabriel Chalita e Augusto Cury
passarem a publicar livros para professores buscando, de algum modo, suprir o
desalento que os atinge enfatizando a temática do amor e dos afetos: [...] Um olhar de
afeto, um olhar amoroso. Educação e afeto! A educação não pode ser vista como um
depósito de informação (CHALITA, 2001, p. 163 grifos nossos).
Os apontamentos são relevantes na medida em que se reconhece na palavra
educação também a sua dimensão emocional e afetiva, porém, trazem nas palavras do
autor uma força que se pretende suficiente para resolver os problemas educacionais que,
aliás, sabemos por sua complexidade, exigem muito mais para poderem ser superados.
Na realidade, o que está subjacente a estas questões diz respeito ao fato de que os
professores passaram a trabalhar para um público mais diferenciado em seus interesses
pelo conhecimento escolar e que, não percebendo a educação como possibilidade de
ascensão econômica e social, tende a desvalorizar o que se passa na escola. A propósito,
cabe lembrar as análises de Bourdieu (1997) sobre as relações dos alunos com a escola e
a falta de sentido que muitas vezes impregna as relações.
Tendo essa compreensão, buscamos no presente estudo evidenciar aspectos do
discurso da categoria de autoajuda, pois compreender as leituras de professores pode
nos auxiliar no entendimento do campo educacional brasileiro aqui entendido de acordo
com a definição de Bourdieu (1983) como um espaço de lutas travadas por objetos
específicos de disputa.
A “autoajuda pedagógica”
A categoria autoajuda surgiu na metade do século XIX, mais precisamente no
ano de 1859, quando o médico escocês Samuel Smiles (1812 -1904) publica o livro
“Self Help”

i

traduzido como Ajuda-te. Smiles tinha como principal objetivo

desenvolver o caráter e o bem que cada um pode fazer a si mesmo cumprindo seus
deveres dentro de uma sociedade que só poderia atingir o progresso social se os
homens, por sua própria vontade individual, buscassem elevação. Mudanças estruturais
não possuíam espaço entre as reflexões do autor (SMILES, 1859, p. 3 citado por
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RÜDIGER, 1996, p. 36). A retomada do gênero se dá a partir dos anos 90 do século
XX, período em que já apresentava métodos de “apaziguamento” e equilíbrio na
relação entre capital e trabalho. Nesse período, “a autoajuda representa ‘o espírito da
época’ já que se trata da construção de uma nova cultura de relacionamento entre
empresários e trabalhadores” (TURMINA, 2005).
Constituir-se-ia como uma das mediações através da qual as pessoas comuns
procuram construir um “eu” de maneira reflexiva para gerenciar os recursos subjetivos
e, desse modo, enfrentar os problemas colocados ao indivíduo pela modernidade. Em
síntese, refere-se ao conjunto textualmente mediado de práticas através das quais os
sujeitos procuram descobrir, cultivar e empregar seus supostos recursos interiores e
transformar sua subjetividade, visando conquistar uma determinada posição individual
(RUDIGER, 1996).
Para apreendermos mais detidamente quais as características dos livros quando
voltados a professores, realizamos a análise dos escritos de Augusto Cury e Gabriel
Chalita procurando compreender a maneira como são elaborados quando abordam a
temática educacional. Assinalamos que os livros de autoajuda educacionais foram
entendidos no presente trabalho como textos que aconselham os professores e são
elaborados da seguinte forma: a) Versam sobre histórias conflituosas envolvendo a sala
de aula até que um professor “dotado da missão da docência” e da abnegação chega à
escola e sensibiliza alunos e professores sobre a importância e o potencial da educação;
b) Aconselham os professores acerca da melhor forma de agir e se portar em relação aos
seus alunos; c) A partir de personalidades reconhecidas ressaltam condutas que
acreditam exemplares e ideais. Em geral, as mais destacadas são as vividas por Jesus
Cristo considerado o educador por excelência.
Mesmo tratando de questões já conhecidas e partindo da perspectiva de que a
sociedade está adoentada, quando colocam a emoção e os afetos como forma de resolver
problemas e conflitos dentro da escola, procuram criar uma nova forma de resolvê-los.
Ao formularem as obras, fazem uso incidentalii de conhecimentos difundidos por
pensadores como Rousseau, Piaget, Vigotsky, Paulo Freire entre outros já consagrados
e vastamente conhecidos no meio educacional, além de nomes de grandes filósofos ou
sociólogos que são utilizados de forma a legitimarem seus textos.
Sócrates foi um questionador do mundo. Platão foi um investigador das relações
sociopolíticas. Hipócrates foi o pai da medicina. Confúcio foi um filósofo da brandura.
Sáquia-Muni, o fundador do budismo [...] Há muitos outros homens que brilharam na
inteligência, como Tomás de Aquino, Agostinho, Hume, Bacon, Spinoza, Kant,
Descartes, Galileu, Voltaire, Rousseau, Shakespeare, Hegel, Marx, Newton, Max Well,
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Gandhi, Freud, Habermas, Heidegger, Curt Lewin, Einstein, Viktor Frankl, etc (CURY,
2006, p. 15-16).

Porém, as referenciais à Bíblia Sagrada à trajetória de Jesus Cristo, suas “lições”
e seu potencial de educador são o ponto central de alguns escritos e ajudam a enfatizar o
perfil missionário, vocacional e abnegado da docência. Cury possui uma coleção
intitulada Análise da inteligência de Cristo que busca passagens bíblicas acerca do
potencial formador de Jesus e Chalita possui o livro intitulado Educar em oração onde
apresenta preces cristãs voltadas aos integrantes do espaço escolar.
A partir de elaborações que priorizam histórias cotidianas, textos de grandes
pensadores são combinados a passagens bíblicas e acabam por adquirir outros
significados e prioridades dando vida a outros temas. As novas formulações que
resultam do processo, em geral, enfatizam mudanças de comportamento de professores
em relação aos alunos, à sala de aula e à sociedade sendo o afeto fundamental para a
concretização das transformações e devendo os professores “olharem com outros olhos”
para a realidade escolar. A mudança interior faz-se tão importante quanto a formação
intelectual, acadêmica e profissional do professor/leitor, pois, é a partir dela que a
educação pode ser melhorada ou até revolucionada. Ao livro de autoajuda caberia
propiciar a tomada de consciência por parte do indivíduo que buscaria mudar suas
condutas e comportamentos para mudar ao seu redor.
Metáforas como a da semente, da jardinagem e da esponja são comumente
utilizadas durante as explanações e, geralmente, têm o propósito de viabilizar a leitura e
torná-la mais próxima e acessível. Israel Scheffler (1974) as define como meios
utilizados para explicar e exemplificar conceitos educacionais ou apontar analogias
entre duas coisas sem explicitar claramente em que ela consiste. É comum encontrarmos
nos textos de autoajuda relações entre a criança e a planta que cresce, entre o jardineiro
e o professor e entre a criança e a esponja que absorve os ensinamentos transmitidos:
(...) para mim, as idéia são sementes. O maior favor que se faz a uma semente é enterrála (CURY, 2007, p.13).
(...) teria de transformar seu trauma em adubo para cultivar as flores mais belas dos
sentidos da vida e da inteligência (CURY, 2007, p.24-25).
A criança é como uma esponja, que vai sugando o que percebe, ouve, sente.
(CHALITA, 2008, p. 23).

Possivelmente os autores utilizam-se das figuras de linguagem para referirem-se
ao trabalho docente na intenção de enobrecer a profissão, mas acabam por exaltar
disposições humildes e missionárias além de incitar os professores à resignação, à fé, ao

ISSN 2177-336X

9738

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

modelo cristão de virtude e à força interior necessária para superar as numerosas
dificuldades e coações estruturais decorrentes das posições ocupadas por eles. Assim, as
metáforas são um recurso ambíguo que acabam contribuindo para a vulgarização da
profissão.
Considerações finais
Ao assinalarmos algumas características dos escritos de autoajuda para
professores, percebemos que, em geral, os textos são amparados em situações concretas,
escritos de forma breve e clara e prescrevem e aconselham como conduzir a profissão
além de apresentarem fórmulas que, segundo seus autores, quando seguidas
corretamente, proporcionarão sucesso ao leitor, que nesse caso, é o professor. Difundem
maneiras de compreender e encarar a profissão docente, bem como oferecem
representações acerca do magistério que envolvem a missão e os professores como
pessoas vocacionadas que obterão o sucesso na profissão desde que tenham o amor e o
afeto como condutas.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) oferta
educação profissional e tecnológica. Através do Campus Porto Velho Zona Norte oferece os
cursos na modalidade a distância em 34 municípios. Os cursos são aportados no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) via MOODLE® que armazena registros que contemplam
desde os acessos às ferramentas mais utilizadas, participação entre outras.
Estes cursos vêm apresentando significativa reprovação e evasão para tanto se mostra
conveniente pesquisar como o processo de mineração de dados do AVA pode contribuir para
uma intervenção pedagógica capaz de melhorar o desempenho acadêmico nesta conjuntura.
1 PROBLEMATIZAÇÃO
A complexidade do processo pedagógico na EaD, o armazenamento de grande e
diversa quantidade de dados e a alta taxa de reprovação exige investigar quais os possíveis
fatores que interferem no desempenho acadêmico nos cursos técnicos ? Qual a relação desses
indicadores com o desempenho? Como a mineração de dados do AVA pode colaborar neste
processo? E quais estratégias pedagógicas podem ser tomadas para promover a aprovação?
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
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Utilizar a mineração de dados do AVA como estratégia de intervenção pedagógica para
melhorar o desempenho acadêmico nos cursos técnicos de educação a distância do IFRO.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Minerar os dados registrados no AVA do Campus Porto Velho Zona Norte;
Definir possíveis fatores que influenciam no desempenho acadêmico;
Estabelecer indicadores que contribuem para a melhora do desempenho acadêmico;
Construir uma proposta pedagógica efetiva a partir da utilização dos indicadores do AVA.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada é a da pesquisa-ação com extração de dados do AVA referente
aos cursos EaD técnicos em Finanças e Informática para Internet do Campus Porto Velho
Zona Norte. Deste modo, a proposta de investigação comporta-se com as seguintes fases:
elaboração de referencial teórico, mineração de dados no banco de dados do AVA, análise de
dados e definição fatores e indicadores, mineração de dados, análise e discussão dos dados,
estabelecimento e aplicação das estratégias de intervenção pedagógica.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS
Estabelecer mecanismos que permitam identificar dados e informações que possam
subsidiar a tomada de decisão por professores é uma demanda necessária especialmente na
EaD, “para isso tem-se adotado o uso de técnicas de Mineração de Dados” (GOTTARDO,
2012, p. 24). O termo mineração de dados tem como objetivo descobrir novas informações
por meio da análise de grandes quantidades de dados (WITTEN, 2008) e refere-se ao processo
de identificar relações entre dados que podem produzir novos conhecimentos e gerar novas
descobertas científicas, subsidiando novas ações, transformando a realidade.
É aconselhável que a metodologia do educador esteja instrumentalizada pelo
conhecimento, só assim poderá transformar. “É exatamente neste sentido que ensinar não se
esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à
produção das condições em que aprender criticamente é possível”. (FREIRE, 2012, p. 34)
Ora, para que a tecnologia não sirva aos modelos educacionais produtivistas de viés
behavioristas e tecnicistas (BUENO, 2011) mostra-se a pesquisa-ação Thiollent (2000) como
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alternativa crítico-reflexiva, pois articula produção de conhecimentos com a conscientização
dos sujeitos e a solução de problemas socialmente significativos. Deste modo, a reflexão-ação
sobre os dados armazenados no AVA como estratégia de intervenção pedagógica consiste na
utilização das tecnologias (mineração) como ferramenta de pesquisa-ação.
E para delimitar o escopo desta pesquisa restringiu-se a análise aos dados obtidos no
Departamento de Produção EaD referente à primeira oferta do curso Técnico em Finanças, a
12 polos, totalizando 614 alunos acompanhados por 44 tutores presenciais em 21 disciplinas,
perfazendo 9.256 vínculos alunos-disciplinas, oferecidas entre 17/05/20103 a 24/12/2014.
Para fins desta pesquisa e para contornar as limitações do AVA e de registro acadêmico
foram considerados os possíveis resultados: Aprovado - se o aluno conseguiu atingir nota
superior ou igual a 60% e presença superior ou igual a 75%; Reprovado - se atingir nota
inferior a 60% e presença superior ou igual a 75%; Reprovado por Falta - se não atingir
presença superior ou igual a 75% dos momentos presenciais com pelo menos uma frequência,
ou Evadido - caso não tenha participado de nenhum momento presencial.
A primeira análise responde o questionamento: há um indicie alto de não aprovação?
De modo geral, adotando todas as disciplinas observa um número alto de alunos que não
obtiveram aproveitamento das mesmas, perfazendo um total de 40% em média.
Esse percentual é significativo, e se manifesta de forma semelhante nos polos, com
desvio padrão de doze pontos percentuais para mais ou para menos, sendo que a maioria dos
polos está com índice entre 28% e 52%. Analisando o comportamento por disciplina também
observa essa variação, porém com menor ênfase atingindo dez pontos percentuais. O índice de
não aprovação agrupa os resultados de reprovação, evasão ou reprovação por falta e está
distribuído em 11%, 17% e 12% respectivamente.
Em um exame macro, passa-se a considerar a oferta cronológica das disciplinas e os
resultados obtidos pelos alunos sendo possível observar que há ocorrência, com frequência
alta, de dois percursos: primeiro o aluno consegue aprovação nas primeiras disciplinas, na
sequência reprova em pelo menos uma disciplina e evade do curso; em outro percurso
frequente, o aluno consegue aprovação nas primeiras disciplinas, na sequência reprova por
falta em pelo menos uma disciplina e evade do curso.
A segunda análise parte do pressuposto anterior, verificando se há a relação entre o
baixo desempenho e a evasão, o que foi constatado nos dois sentidos. Assim duas questões
nortearam as próximas investigações: Há um número significativo dentre os alunos evadidos
que reprovaram? Há um número significativo dentre os alunos reprovados que evadiram?
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A primeira indagação foi comprovada em uma análise por semestre. No primeiro
semestre letivo 54,46% dos alunos que evadiram havia reprovado em pelo menos uma
disciplina e os demais dados foram 41,67% e 23,91% no segundo e terceiro semestre.
Na segunda indagação se haveria um número significativo dentre os alunos reprovados
que evadiram foi comprovado que 45,79% dos alunos que reprovaram em pelo menos uma
disciplina acabaram evadidos, no segundo e terceiro semestre as taxas são 25,83% e 22,03%.
Esta segunda análise reforça a relação evasão e aproveitamento e sugere o
aprofundamento sobre os fatores e determinantes que ocasionariam a diminuição da
reprovação por meio de práticas pedagógicas para um melhor desempenho dos alunos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidente que a reprovação e a evasão condicionam o aproveitamento e por este motivo
na sequência a pesquisa pretende realizar o levantamento dos possíveis fatores que
influenciam no desempenho e se validados por meio da mineração de dados estabelecer os
indicadores que contribuem para a melhora do desempenho e, por conseguinte a aplicação
destes na alteração da prática pedagógica. Deste modo, a utilização das tecnologias funciona
como ferramenta de pesquisa-ação provocando a reflexão-ação na prática pedagógica.
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O ALCANCE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA FORMAÇÃO DOCENTE:
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA – PARFOR
Neila Nunes de Souzai
Maria Elena Moura de Oliveiraii
RESUMO
No presente texto, nos propomos discutir aspectos da formação profissional docente,
dando especial atenção à formação continuada pelo Plano Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica – PARFOR. Por isso, nos concentramos na educação
com o intuito de discutir particularmente o espaço que ocupa o professor na escola a
partir da formação no PARFOR. São abordados alguns aspectos dessa política pública e
formação profissional docente e as influências dessa formação na profissionalização de
professores que participaram do PARFOR nos municípios de Porto Nacional e
Araguaína - TO. O PARFOR tem fornecido oportunidades de formação profissional a
professores das redes Municipal e Estadual do Tocantins desde 2010. O estudo foi
elaborado a partir de consultas a teóricos da área, parte dos dados também foi obtida
através da experiência das autoras com a formação docente. Entendendo a escola como
o lócus do trabalho do docente, “[e] a organização escolar é o espaço de aprendizagem
da profissão, no qual o professor põe em prática suas convicções, seu conhecimento da
realidade, suas competências pessoais e profissionais, [...]” (LIBÂNEO, OLIVEIRA e
TOSCHI, 2009, p. 307) e é na troca de experiências no cotidiano com os colegas que
apreende mais sobre seu trabalho. E é nesta perspectiva, que a pergunta que
perseguimos no estudo é: qual o lugar que os docentes licenciados no PARFOR ocupam
na escola? O papel de uma política pública de formação de professores e as
possibilidades desses docentes nas escolas públicas do Estado de Tocantins. Os
resultados, ainda parciais, revelam que aos poucos se resolve a questão da habilitação,
mas a profissionalização, ainda distante do docente, já que com a licenciatura, sobretudo
os concursos públicos para docentes ocuparem as vagas nas escolas, não acontecem
desde o ano de 2009.
Palavras-chave: Formação docente; PARFOR; experiência profissional.
1. INTRODUÇÃO
A partir do presente texto, pretendemos discutir alguns aspectos da formação
profissional docente, dando especial atenção à formação continuada pelo Plano
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica – PARFOR. Por isso, nos
concentramos na educação com o intuito de discutir o processo de formação docente,
particularmente o espaço que ocupa o professor na escola a partir da formação, em
especial, no PARFOR.
Para tanto, este estudo se propõe discutir e pensar o papel do professor, e a
responsabilidade, sobretudo, como formadoras de formadores no PARFOR. Nos
ancoramos em Freire (2000) que diz: “[p]rofessores não ensinamos apenas os
conteúdos. Através do ensino deles, ensinamos também a pensar criticamente, se somos
progressistas
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ensinar para nós, por isso mesmo, não é depositar pacotes na consciência vazia dos
educandos”. (p. 63).
O presente texto é composto desta parte introdutória, seguida de algumas
pontuações acerca da história do Plano de Formação de Professores da Educação Básica
- PARFOR. Posteriormente discutimos a importância do Plano e o alcance dessa
política pública na formação docente. Para concluirmos nossas discussões,
procederemos algumas considerações acerca dos acadêmicos/professores no Programa
de Formação de Professores – PARFOR e o caminho a percorrer.
Vale salientar que para este trabalho foi realizado um recorte de uma pesquisa
em andamento sobre o papel social do docente, com os acadêmicos/docentes do
PARFOR. O presente texto foi elaborado a partir de consultas a teóricos da área, bem
como, parte dos dados também foi obtida através da experiência das autoras com a
formação docente, tanto presencial quanto na modalidade PARFOR, nos Campi da UFT
de Porto Nacional e Araguaína. Assim, essas experiências se dão na Universidade e
Educação Básica, sendo fruto, portanto, de anos de atuação, reflexões e pesquisas
desenvolvidas em projetos de formação de professores, tanto iniciais quanto em serviço.
Entendendo a escola como o lócus do trabalho do docente, “[e] a organização
escolar é o espaço de aprendizagem da profissão, no qual o professor põe em prática
suas convicções, seu conhecimento da realidade, suas competências pessoais e
profissionais, [...]” (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2009, p. 307) e é na troca de
experiências no cotidiano com os colegas que apreende mais sobre seu trabalho.
E é nesta perspectiva, que a pergunta que perseguimos no estudo é: qual o lugar
que os docentes licenciados no PARFOR ocupam na escola? O papel de uma política
pública de formação de professores e as possibilidades desses docentes nas escolas
públicas do Estado de Tocantins.
2. O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA – PARFOR: Política Pública de Formação Docente.
O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - Parfor é um
programa emergencial instituído para atender o disposto no artigo 11, inciso III
do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e implantado em regime de colaboração
entre a Capes, os estados, municípios o Distrito Federal e as Instituições de Educação
Superior – IES.
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O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica –
PARFORiii, no âmbito do Plano de Metas Compromisso “Todos pela Educação” - PDE,
estabeleceu no país um novo regime de colaboração da União como os estados e
municípios. A União, segundo esse plano arcaria com os recursos, o Estado liberaria os
professores para a formação e a Universidade Federal do Tocantins – UFT, com a
responsabilidade pela formação desses professores, que precisariam ser concursados e
estar efetivamente em sala de aula.
O PARFOR foi instituído por meio de acordo de Cooperação Técnica com a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Destinado à
formação de docentes em exercício que não possuíam graduação, e/ou os que tinham
graduação em uma área e atuavam em outra. Com o objetivo de implantar o Plano de
Ações Articuladas - PARiv o MEC fez parceria com universidades públicas, para que as
instituições auxiliassem as prefeituras nas tarefas de diagnóstico e elaboração dos
planos e contratou uma equipe de consultores, que foi aos municípios com os mais
baixos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB para dar assistência
técnica local. No caso do Tocantins a UFT foi a instituição escolhida para parceria.
Assim, podemos dizer que o PARFOR é um programa do PDE/MEC, que de
acordo com o MEC (2010), tem como objetivo principal à melhoria dos indicadores
educacionais. O PAR propõe políticas voltadas para a Educação básica, sendo a
Primeira Licenciatura, destinada aos professores que estão na sala e que não possuem
graduação; a Segunda Licenciatura para os professores que atuam fora da sua área de
formação e Formação Pedagógica aos Bacharéis que atuam sem a formação pedagógica
para o exercício da docência. O PARFOR é mais um dos eventos que acontece no
Tocantins direcionado pelo Governo Federal, e é mais uma das ações que capacitam o
professor.
3. PROFESSOR HABILITADO X PROFISSIONALIZAÇÃO
O que se constata é que as políticas de formação de professores, sobretudo o
PARFOR se apresenta como uma alternativa para os docentes se habilitarem, pois uma
das condições para que se inscrevessem no programa era de que estivessem atuando na
educação básica, e, efetivamente desempenhando suas atividades na sala de aula.
No tempo da graduação os alunos/docentes que se deslocaram dos mais distantes
rincões, deixaram para trás férias, convívio com a família, nos meses de janeiro e julho
destinados as aulas em um dos sete campi da UFT, montaram verdadeiras frentes de
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combate, ao que sobrou em carências, no transporte, de bolsas prometidas para custear o
tempo dos estudos, alguns que sofreram os constantes atrasos, e, outras bolsas que
nunca chegaram, enfim, toda sorte de carências.
Não é incomum a constatação que no decorrer do curso muitos alunos/docentes
perderam seus empregos, pois nas escolas do Tocantins se percebem os contratos
especiais de professores, que atuam há mais de meia década como docentes
temporários. Docentes que ficam a mercê dos políticos e o “loteamento” das escolas, a
cada pleito eleitoral. No Tocantins acontece um fenômeno nas escolas públicas onde os
parlamentaresvtêm cota de indicação de professores contratados, como já dito
anteriormente, e,a cada eleição, isso se renova, em termos essencialmente do partido
político, que está no poder.
Assim, segundo Pinho (2007) o professor é habilitado, mas não é
profissionalizado, e os problemas são das mais diversas ordens. O desrespeito a sua área
de formação é recorrente, não é incomum, por exemplo, professor formado em
geografia e ministrar aulas de química e matemática.
Contudo, podemos observar que o comportamento dos acadêmicos/professores
corrobora os escritos de Vasconcellos (2003), também, quando analisamos as posturas
das professoras em relação aos problemas enfrentados nas escolas. Segundo o autor,
geralmente nos deparamos com profissionais que assumem posicionamentos diferentes,
que vão desde uma total negação da responsabilidade ou compromisso em melhorar a
realidade escolar até profissionais com compromisso com sua radical transformação.
(VASCONCELLOS, 2003). Podemos inferir, com base nos estudos ainda que
preliminares, que a graduação do Parfor, sãoprofissionais que tomam para si a
responsabilidade com a profissão docente, porém ainda as carências permanecem em
termos da profissionalização, da efetividade e do concurso, para que o professor não
fique a mercê de um contrato, a cada ano e isso se potencializa em tempos de eleições
partidárias.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resta-nos sintetizar algumas reflexões finais, não com o objetivo de esgotar o
assunto em questão, mas, ao menos momentaneamente, encerrar nossas discussões.Por
meio do PARFOR os acadêmicos docentes do programa tiveram acesso a uma
Universidade, possibilidade tida como pouco provável pelos graduados sendo que, por
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meio do programa, houve ainda a possibilidade de formação em área de atuação
específica. Porém, para muitos, ainda distante da área de formação na atuação.
O estudo revela também que para uma parcela desses acadêmicos/docentes a
formação universitária, por sua vez, foi tida como desencadeadora de um maior
reconhecimento e auto-valorização enquanto profissionais e, através do programa,
houve a possibilidade da aquisição de novos conhecimentos, da interação com outros
profissionais, da troca de experiências e, ainda, um crescimento da motivação para
continuar estudando.
Percebe-se que aos poucos se resolve a questão da habilitação, mas a
profissionalização, ainda distante do docente, já que com a licenciatura, sobretudo os
concursos públicos para docentes ocuparem as vagas nas escolas, não acontecem desde
2009. O professor contratado mesmo formado possui a formação (licenciatura), mas é
intimidado pela instabilidade no emprego. Essa instabilidade põe os docentes em
condição de vulnerabilidade diante de toda essa adversidade. Pois grande parte dos
professores que ainda tem suas possibilidades de luta encolhidas diante da falta
inclusive do concurso público, que permitiria que se movimentassem no universo da
escola, sem o fantasma da extinção de seu contrato.
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OBSERVATÓRIO DA ÉTICA JORNALÍSTICA EM MATO GROSSO:
PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO VOLTADOS A
UMA EDUCAÇÃO PARA AS MÍDIAS
Rafael Rodrigues Lourenço Marques
Gibran Luis Lachowski

1
2

Introdução
O presente trabalho dos primeiros passos de um projeto de extensão com interface
em pesquisa denominado Boca da Mídia: Observatório da Ética Jornalística em Mato
Grosso (ObJOR-MT), desenvolvido na Universidade do Estado de Mato Grosso –
UNEMAT -, Câmpus Alto Araguaia-MT. O objetivo principal deste projeto é a
construção e gestão de um Observatório da Mídia com caráter acadêmico, no Estado de
Mato Grosso, que utilize diversos suportes comunicacionais – site, blog, redes sociais,
áudio, vídeo, impresso, etc. -, para criar um contraponto ao conteúdo informacional que
não se baseia no esteio da deontologia jornalística, fomentando discussões sobre
democracia e mídia, bem como servir de base para articulações entre Ensino, Pesquisa
com a Extensão universitária.
Objetiva ainda: 1) Abrir canais comunicacionais democráticos para críticas livres
sobre a cobertura política da mídia regional, estadual, nacional e internacional; 2) dar
visibilidade as discussões que se produzem continuamente no ambiente universitário, na
formação do jornalista; 3) ampliar os horizontes de discussão sobre mídia e sociedade,
retirando a crítica do gueto acadêmico e levando-a para um amplo público, atuando
assim sob uma perspectiva de Educação Crítica para as Mídias (KELLNER, SHARE,
2008).
A criação de tal iniciativa se justifica pela ausência de um observatório da mídia,
orientado por uma IES pública, no Estado de Mato Grosso. Apesar de existirem
diversos outros veículos e sites ligados à sociedade civil organizada que em um
momento ou outro tocam no tema da crítica midiática, inexiste um projeto estruturado
academicamente sobre tal tema e perspectiva. Para se ter uma ideia, os observatórios da
mídia surgiram no Brasil, nos anos 60, em pleno regime militar. Ideia plantada por
Alberto Dines (LOURES, 2008, p. 165).
Gutemberg,

o

site

Hoje, Dines mantém junto ao Instituto
Observatório

da
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Imprensa - http://observatoriodaimprensa.com.br/ -, cuja rede de crítica midiática
nacional é referência ética para toda uma geração de jornalistas.
Unindo Ensino, Pesquisa e Extensão pode-se trabalhar valores éticos não só junto
ao público e profissionais já no mercado, como também junto aos futuros jornalistas,
ainda em formação. Conforme MOTTA (2008, p. 13), “[...]os observatórios de meios
contribuem para o aperfeiçoamento de práticas, procedimentos e produtos jornalísticos.
Melhorando a mídia, ajudam a melhorar a sociedade. Não é pouco, nem hoje, nem no
tempo de Lincoln. ” Grosso modo, faz-se necessário criar um vínculo crítico entre a
cultura profissional jornalística e o público.
Referencial teórico
Conforme Habermas (1984) a esfera pública se trata de um princípio
organizacional de nossos ordenamentos políticos, permeada por ideologias e isenta de
neutralidade. Isso se dá porque em nossa sociedade existem relações de poder e
diversos grupos disputando inúmeros capitais, interferindo e atravessando os diversos
campos existentes. Estes grupos que exercem as mais diversas formas de poder
favorecem a manutenção de um status quo ideológico favorável instrumentalizando a
comunicação social. Para Thompson (2007, p. 343), na contemporaneidade:
[...] o desenvolvimento da comunicação de massa aumenta significativamente
o raio de operação da ideologia nas sociedades modernas, pois possibilita que
as formas simbólicas sejam transmitidas para audiências extensas e
potencialmente amplas que estão dispersas no tempo e espaço.

A superação desta lógica alienante é o motor da chamada Educação Crítica para as
mídias, conforme Douglas Kellner e Jeff Share (2008, p. 702), que propõem um modelo
calcado na crítica e análise ideológica, sob a ótica das relações de poder, das
representações sociais “[...] de gênero, raça, classe e sexualidade na economia política e
nas relações sociais das importantes empresas de mídia.” Além disso, esta perspectiva:
a) amplia a noção de alfabetização midiática, ao fomentar a produção de narrativas
paralelas e de resistência à mídia hegemônica e b) entende as audiências por um viés
ativo e emancipatório na construção social dos significados, em uma linha que abarca o
pensamento dos Estudos Culturais, em Stuart Hall (1980), ao assimilar o conceito da
interpretação nas leituras dominantes, leituras de oposição ou leituras negociadas.
Este olhar também bebe da crítica à “educação bancária” nos estudos sobre
emancipação e autonomia na educação em Paulo Freire (1996). O conhecimento, antes
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centralizado na figura docente, democraticamente passa a ser mediado pelas
chamadas mídias digitais, virtualizado e dialogicamente construído e reconstruído dia
após dia, tomando novas formas resultantes da combinação de significados, elementos
oriundos de uma infinidade de modos de representar e agir sobre o mundo. É a dinâmica
do ensino Formal x Ensino Informal, que traz a Comunicação Social – e porque não o
jornalismo – para o centro da discussão educacional contemporânea. Representações,
valores, opiniões. Neste processo, os observatórios surgem para que o público reaja
criticamente frente a essa turbulência comunicacional, através de uma mobilização
cidadã para monitoramento a mídia, “[...] para mudar seus canais de comunicação,
exigindo mais qualidade, mais comprometimento social, mais sensibilidade e equilíbrio,
mais humanidade” (CHRISTOFOLETTI e MOTTA, 2008, p.13).
É esta a base que sedimenta a perspectiva dos Observatórios da Mídia: projetos
ligados à academia, com perspectiva de extensão crítica – que Graças e Da Silva
(2000), definem como o entrelaçamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, para uma
articulação em convergência.

–, com bases no desenvolvimento humano, que

fomentam discussões éticas sobre a relação entre os meios de comunicação, seu
conteúdo e sociedade, ainda oferecendo canais de comunicação para democraticamente
veicular o debate mobilizado. É, portanto, uma dimensão dependente, inerente e
implícita na produção e disseminação do conhecimento. De forma geral, janelas ou
vitrines da mídia, os observatórios de meios têm um papel social relevante.
Christofoletti (2008), ao abordar os observatórios a partir da questão do olhar, afirma
que os mesmos, em seu dialogismo, instituem o olhar como modalidade hegemônica
“[...] e os olhos se voltam para o jornalismo para uma leitura menos acomodada que a
convencional. Observar é ler. No caso, ler a mídia. Pois ler a mídia é ler o mundo.”
Metodologia
A metodologia de trabalho para constituição e funcionamento do Observatório da
ética Jornalística em Mato Grosso subentendeu: 1) a formalização do grupo-base de
sustentação e movimentação do observatório; 2) o mapeamento de entidades, grupos,
coletivos, instâncias e indivíduos que possuem interesse em constituir a rede estadual de
colaboradores para o sustentáculo da iniciativa e o subsequente contato para a
efetivação das parcerias; 3) a criação da plataforma midiática online de funcionamento
do observatório; 4) a avaliação periódica do material de crítica midiática veiculado na
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rede; 5) a inserção do observatório no circuito acadêmico local, estadual, nacional e
internacional de discussões sobre comunicação, educação, jornalismo e áreas afins; 6) o
estreitamento de contato do Observatório Boca da Mídia com observatórios já
constituídos ou em processo de criação, primeiro na região Centro-Oeste e, depois, nas
demais regiões, buscando tornar-se, futuramente, membro da Rede Nacional de
Observatórios da Imprensa (Renoi) e 7) a realização de eventos públicos com a
participação da comunidade local e/ou da comunidade estadual/regional, com a
socialização de trabalhos e experiências realizadas, comunicação do sentido da
iniciativa, organização de atividades de formação e debates – palestras, oficinas,
minicursos.
Resultados até o momento
O projeto foi institucionalizado junto à Unemat em Setembro de 2015. Desde
então integrantes do projeto – 02 docentes e 03 discentes voluntários - reúnem-se
periodicamente todas às quintas-feiras para discutir sobre as pautas emergentes no
campo jornalístico do Estado de Mato Grosso e para o estudo de referências
bibliográficas pertinentes. Para além do estudo, estas reuniões têm por objetivo formar
os estudantes voluntários para que estes possam atuar em extensão junto à comunidade
e produzir sob orientação, conteúdo científico. No início deste ano letivo (2016/01), o
grupo construiu as plataformas digitais e iniciou a veiculação do resultado das análises
coletivas e individuais, bem como para compartilhar conteúdo relevante à compreensão
da ética jornalística ao público imanente às redes sociais. Ainda em início de atividades,
em 20 de março de 2016, o blog contou com 06 publicações, textos críticos, todos
publicados por integrantes do Observatório – entre docentes, discentes e membros da
rede de colaboradores. Já a fanpage, conta com 18 postagens – dentre conteúdo
compartilhado de outra fontes e material cuja fonte é o blog do projeto. Já no primeiro
semestre de 2016, duas palestras – uma sobre “jornalismo, ética e sociedade” e outra
sobre “introdução aos direitos humanos” foram realizadas por alunos voluntários junto a
uma turma de Educação de Jovens e Adultos – EJA – da Escola Municipal Adauci da
Conceição Rodrigues, em Alto Araguaia-MT.
Ainda em estado de maturação, espera-se que a iniciativa: 1) contribua com a
crítica da mídia e o olhar de uma leitura de mundo, tornando-se instância teórica e com
capacidade de mobilização social e interferência no campo das comunicações em nível
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estadual (Mato Grosso), sobretudo no que diz respeito ao estímulo à criação de práticas
e mecanismos que favoreçam a democratização da mídia e a melhoria na qualidade dos
materiais produzidos; 2) favoreça a criação de um ambiente mais democrático, dialógico
e participativo, no que tange à avaliação da sociedade sobre a produção comunicacional
e no que diz respeito à própria autocrítica dos produtores midiáticos; 3) Colabore com a
formação de estudantes dos cursos de Jornalismo envolvidos direta ou indiretamente no
projeto e 4) corrobore com o processo de aprofundamento do protagonismo da
sociedade civil organizada quanto à democratização das comunicações em nível
nacional.
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O DESENVOVLIMENTO PROFISSIONAL E A PROPOSTA
COLABORATIVA: UM CAMINHO POSSÍVEL
José Henrique dos Santos/GPPEFE/UFRRJ
Fabio Bernardo Bastos/GPPEFE/SME/RJ
Bruno de Oliveira Costa/GPPEFE/SME/RJ
RESUMO
A formação continuada (FC) deve contribuir para desenvolvimento profissional
docente, consoante os avanços e inovações em suas áreas e coadunar suas experiências
através de uma ação dialógica. As iniciativas formativas propostas por Estados e
Municípios estão articuladas num paradigma clássico, desgarradas das necessidades do
“chão da escola”. O objetivo da pesquisa foi analisar o desenvolvimento de um projeto
de FC colaborativa de professores de Educação Física (EF), visando descrever a
constituição coletiva do processo, os efeitos percebidos pelos professores para a sua
formação pessoal e os impactos metodológicos no ensino. A pesquisa foi descritiva, a
partir de um modelo de pesquisa-ação em contexto colaborativo. Participaram da FC,
em média, 35 professores de EF da rede municipal do Rio de Janeiro, que utilizaram a
tecnologia em suas aulas e participaram de encontros mensais, durante oito meses. Os
professores realizaram leituras de textos científicos, discussões e planejamento coletivo,
apresentação de projetos de intervenção pedagógica e relato das experiências cotidianas.
A interpretação foi realizada através de observação e registros de campo das reuniões e
análise de entrevistas retrospectivas. A FC colaborativa representou possibilidades e
potenciais baseados na animação de atitudes interacionistas e dialógicas entre os
professores; na articulação de conhecimentos teóricos e práticos; no protagonismo de
(re)significação e/ou (re)construção de saberes e práticas pedagógicas; e em uma prática
de ensino que teve o aluno como foco central no ensino-aprendizagem. Identificou-se
que o trabalho colaborativo apresenta potencial para o desenvolvimento contextualizado
do professor, ampliando o seu repertório pedagógico.
Palavras-chave: colaboração; desenvolvimento profissional; formação docente
INTRODUÇÃO
O percurso profissional docente tem sido objeto de expressivo enfoque no meio
acadêmico, dada a necessidade em conhecer quais os processos que envolvem a
construção do ser professor ao longo da carreira. Esta construção é influenciada pela
formação e por fatores de ordem social (OLIVEIRA, 2006; MARCELO, 2009).
O conceito de desenvolvimento profissional docente, segundo Dias-da-Silva
(1998), está baseado na proposta de um continuum de formação, em que a formação
inicial é apenas o início de um processo de trabalho docente que ocorrerá ao longo da
carreira, permeado por atitudes, conhecimentos e capacidades. Toda formação em
subseqüência à formação inicial, considerada como formação continuada, deve permitir
que se viva uma experiência prazerosa, valorizada por permitir desvendar novas formas
de ser, pensar e sentir e por direcionar a construção coletiva de projetos para a escola de
hoje. A ideologia contemporânea coloca o docente como um indivíduo isolado, capaz de
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se autodeterminar de uma forma independente do contexto social. O predomínio do
individual é impeditivo de potenciar grupos sociais, uma vez que valoriza o individual
em vez da pluralidade e alteridade (SILVA, 2011).
Nesta pesquisa, instigados por Ibiapina e Ferreira (2005, p. 26), a concebemos
uma perspectiva eminentemente investigativa, pois está relacionada com a “construção
da identidade epistemológica do ‘ser professor’”, em que a busca do conhecimento deve
se dar por via da pesquisa, sendo explicativa da intencionalidade da intervenção
profissional, i.e., “do que fazemos, como fazemos e por que o fazemos e de que opções
empreendidas no fazer são opções feitas, de forma consciente ou não, com base em
teorias”. Preliminarmente valoriza a reflexão como uma prática social, pois, o professor,
ao socializar suas experiências, contribui coletivamente para as aprendizagens, sua e de
seus pares, impulsionando-o a enfrentar os desafios e limites de seu desenvolvimento
profissional. As práticas inerentes à formação colaborativa conduzida pelo diálogo
propiciam o compartilhamento de saberes, gerando um potencial emancipatório, na
medida em que as ações são conceituais e criticamente orientadas para a mudança e,
neste movimento, sobressai o significado das ações coletivas esculpindo mudanças no
espírito dos participantes, promovendo mudanças nos professores e, consequentemente,
nas escolas.
As falas dos professores durante o processo formativo colaborativo são
compostas, organizadas, formadas a partir da relação do eu/outro/outros, criando a
possibilidade de ampliar as perspectivas dos envolvidos na colaboração, ou como
descreve Bakthin e Volochinov (1929) na configuração da polifonia entre o que é dito e
o como se diz, em que a palavra se dirige e nesse gesto o outro está posto.
Em várias situações durante o processo colaborativo existem disputas acerca de
pontos de vista e verdades que cada indivíduo traz consigo, levando o grupo a negociar
significados. Para Bakthin (2010), a tensão é inerente ao dialogismo – ação entre duas
pessoas. Por mais que duas ou mais pessoas estejam negociando sentidos, tentando
chegar a acordos, por exemplo, sempre haverá uma tensão. As nossas falas são
constituídas do eu e do outro, do compartilhamento.
Podemos concluir que para a construção de um discurso o enunciador utiliza o
discurso de outra pessoa, incorporando-o ao seu, justificando o fato de que todo
discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo
representa as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados
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A colaboração edifica-se na perspectiva de uma ação relacional, que nasce da alteridade,
do coletivo, do embate das vozes dos professores que aderem ao processo formativo.
Para pesquisar colaborativamente, estudiosos e professores precisam se reunir para
refletir sobre os conceitos que constituem as práticas adotadas pelos docentes e a teoria
da qual deriva a crença na eficácia de tal prática, a partir de espirais reflexivas que
auxiliem a análise, o diálogo e a colaboração entre pares com diferentes níveis de
competência profissional.
OPÇÃO

METODOLÓGICA:

A

PESQUISA-AÇÃO

EM

CONTEXTO

COLABORATIVO
As estratégias de estudo elencadas perpassam pela utilização do método
qualitativo, de natureza descritiva e interpretativa. O modelo de estudo adotado foi a
pesquisa-ação, pois permite estudar de maneira dinâmica a situação problema,
possibilitando a “coleta de informação original acerca de situações ou de atores em
movimento” (THIOLLENT, 1994, p. 94).
Nesse sentido, foi promovido um conjunto de ações compartilhadas com os
professores de educação física da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, lotados
em escolas de abrangência da quarta e 11ª Coordenadorias Regionais de Educação
(CRE), que participaram de oito seminários mensais de formação continuada na área de
Educação Física. A participação nas reuniões de formação foi voluntária, contando com
uma média de 35 participantes nos encontros de formação. Todas as decisões relativas
ao desenvolvimento do processo de formação colaborativa envolveu processos
negociais com os professores que culminaram no desenho de ações da pesquisa-ação. A
pesquisa transcorreu em três fases, sendo: (a) a primeira relativa a escolha do tema
central da formação; (b) a segunda envolvendo processos de conceitualização teórica,
discussões e reflexões em grupos de interesse e em plenária, planificação de intervenção
pedagógica consoante os subtemas escolhidos; (c) e a terceira culminando na
apresentação dos projetos de intervenção escolar, reflexões sobre o processo em
plenária e entrevistas retrospectivas visando refletir sobre o processo como um todo. A
partir de então, os procedimentos, instrumentos e técnicas de recolha de dados foram
estrategicamente definidos para registrar os processos de socialização dos professores
durante a unidade de formação continuada colaborativa, incluindo registros em vídeo e
áudio de todas as discussões coletivas; notas de campo de eventos críticos na segunda
fase; e discussões coletivas sobre projetos de intervenção escolar e entrevistas
retrospectivas semiestruturadas na terceira fase.
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A análise e interpretação dos dados obtidos foram realizados, no primeiro
momento, conforme protocolo para a identificação das necessidades de formação
sentidas pelos professores e, na fase final da pesquisa mediante a análise de conteúdo
das transcrições de entrevistas e notas de campo, numa perspectiva hermenêutica.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A estruturação do processo em espiral, em que interagiram processos de
planejamento, ação, observação e reflexão, se mostrou eficaz, haja vista as
manifestações dos professores. Principalmente, os processos de planejamento e reflexão
foram referidos pelos professores como os momentos mais ricos do processo, pelo fato
de permitirem o compartilhamento de experiências e suporte para as decisões na
elaboração dos projetos de intervenção pedagógica. As novas aprendizagens e a
ressignificação das práticas foram comemoradas e valorizadas pelos professores e se
tornaram possíveis por conta das interações realizadas nos níveis interpsicológicos e
intrapsicológicos proporcionadas pela contextualização dos conhecimentos sobre o uso
das tecnologias, observando as inovações praticáveis, os percursos possíveis para o
desenvolvimento desses novos conhecimentos nas aulas de educação física. O estudo
identificou que, de uma forma geral, os professores se apropriaram das interfaces
possibilitadas pelas práticas colaborativas, apoiadas em espaços de apresentação,
discussão, embates e consensos das experiências cotidianas vividas por cada um dos
participantes.
O comprometimento com o diálogo, com a escuta, com a conceitualização
prática relacionada à temática colaborativa proporcionou aos professores alcançar um
nível elevado de desenvolvimento pessoal, pois vislumbraram, através da aproximação
com o conteúdo, mais possibilidades de criação. Isto significou, no entendimento de
vários professores, um ponto de partida para a busca de novas propostas pedagógicas,
superando o movimento de conceitualização das práticas baseada apenas em
conhecimentos tácitos dos professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho colaborativo apresenta

potencial para

o desenvolvimento

contextualizado do professor, ampliando o seu repertório pedagógico. Gerido de modo
adequado se torna uma ferramenta enriquecedora que leva o professor a pensar, agir e
resolver problemas, criando perspectivas de experiências exitosas relacionadas ao
cotidiano pedagógico. Identificamos o seu potencial no desenvolvimento de propostas
pedagógicas relacionadas às necessidades dos professores, incluindo-o em todas as
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etapas de construção do processo. Entretanto, também identificamos aspectos que deve
ser levado em consideração por pesquisadores ou órgãos envolvidos em ações de
formação continuada que desejarem desenvolver propostas colaborativas, tais quais
aquelas relacionadas ao quantitativo de professores envolvidos nas atividades, sob o
risco de não vencer a etapa de socialização e confiança, tão importantes e significativos
para a troca entre pares; ao desenvolvimento de estratégias de continuidade e
sequenciamento da participação dos docentes que aderem voluntariamente aos
encontros, bem como a diversificação de estratégias para promover o domínio de
fundamentos teóricos no sentido de fortalecer, consubstanciar e tornar produtiva as
contribuições dos docentes não só durante as sessões colaborativas, mas também como
um legado pessoal do professor na busca intencional de caminhos e soluções para as
questões que surgem cotidianamente na sua prática pedagógica.
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O DIÁRIO DE CLASSE: UMA EXPERIÊNCIA DO FAZER/SER NAS REDES
SOCIAIS E SEUS DESOBRAMENTOS
Raquel Silva Barros - UNIRIO
Resumo: O presente estudo analisou a fanpage chamada Diário de Classe: a verdade,
criada através da rede social Facebook por uma adolescente de 13 anos na época que
atraiu diversos seguidores sendo entraves de diversas polêmicas que envolvem
denúncias de questões que permeiam o âmbito escolar onde ela fazia parte. A escola
envolvida Maria Tomázia Coelho está localizada no bairro Santinho no município de
Florianópolis- SC. A adolescente utilizou a rede social para publicar imagens e vídeos
realizados através de seu smartphone com o objetivo de expor problemas e dificuldades
pelas quais sua escola passava. O objetivo deste trabalho está em investigar de que maneira a
página em questão tornou-se um fenômeno na grande rede a partir das publicações realizadas
por Isadora Faber. Utilizamos como base de análise a fanpage criada, as notícias

vinculadas à grande mídia e uma entrevista realizada com Isadora Faber, criadora da
página. O trabalho apresenta apontamentos que retratam inicialmente de que maneira as
novas Tecnologias de Informação e Comunicação estão inseridas em nossas vidas e em
especial, na escola, tratando o tema como uma expressão que vem sendo abordada como
uma ideia de impacto, todavia. Os termos massivo e pós-massivo de comunicação
foram tratados nesta pesquisa como forma de entendimento do que se configuraria suas
características e de uma relação que o primeiro estabelece no segundo. As
considerações do estudo, indicam apontam para a relação entre o massivo e o pósmassivo não anulando-se entre si, outrossim, outros furos e nós que serão estabelecidos
pelo leitor deste texto.
Palavras-chave: Rede - Massivo - Pós-massivo
Problema de pesquisa
A difusão e processamento da informação através de diversas interfaces propaga
a ideia de abstração, interação e simulação mostrando que o real não possui mais
precedentes. As novas tecnologias de Informação e Comunicação reduzem distâncias
geográficas e permitem o acesso às informações de forma descentralizada. O indivíduo
contemporâneo antes colocado como apenas passivo e espectador torna-se agora um
sujeito que busca a desterritorialização do conhecimento e a quebra de fronteiras.
A sociedade da informação é uma realidade mundial. A Internet já é uma
realidade mundial, interligando todos os países do planeta, os telefones
celulares estão em franca expansão, os serviços de governo eletrônico são
implementados ao redor do mundo, comunidades e redes sociais nascem com
as ferramentas sociais da Web 2.0, formas de ativismo político e protestos
emergem utilizando as tecnologias e redes informacionais como suporte.
(LEMOS e LEVÝ, 2010, p. 23)

Dessa forma, o advento da interconexão mundial de computadores possibilitou
“não apenas a infraestrutura material de comunicação digital, mas também o universo
oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e
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alimentam esse universo” (LEMOS e LEVÝ, 2010, p. 17). A crescente oferta de aparatos
tecnológicos possibilitado pelo barateamento dos meios de produção a partir do desenvolvimento de
novas tecnologias permite que qualquer pessoa tenha acesso a estes recursos uma vez que seus
preços tornam-se módicos. E essa "invasão" de dispositivos adentram todas as instâncias as quais
possamos imaginar e inclusive a escola. Não apenas artefatos utilizados pelos departamentos e a
eventual utilização junto aos/pelos alunos, mas, também observamos notadamente a presença de
dispositivos móveis que permeiam o ambiente nas mãos dos alunos. Quase como um chip de
identificação, cada aluno possui seu dispositivo sendo utilizado, em grande parte, de maneira
informal nos contextos escolares.
De posse desse artefato de múltiplas funções, os alunos registram através de imagens e
vídeos, redistribuem, trocam, comentam, realizam upload e download através da rede, jogam,
conversam, entre outras funções que o dispositivo oferece ao usuário. Com lei proibitiva de uso ou
não em salas de aula, crianças e adolescentes de diversas escolas adentram-na com seus aparatos e
utilizam-nas dentro do contexto escolar. Algumas escolas utilizam de mais rigor para controlar os
efeitos de seu uso ou propagação, outras agem de maneira punitiva, outras possibilitando ao aluno
usufruir o artefato de maneira pedagógica, enfim, o assunto é tratado e debatido por diversos
educadores e estudiosos e eventualmente sendo manchete de diversas mídias em todo o país.
Não menos interessados no tema, buscamos analisar uma página no Facebook criada por
uma adolescente que virou notícia pelo país e também no exterior. A menina de apenas 13 anos na
época de sua criação intitulou a página de Diário de Classe: a verdade. Isadora Faber, hoje exaluna da escola Municipal Maria Tomázia Coelho localizada na cidade de Florianópolis em Santa
Catarina, teve como objetivo expor alguns problemas e dificuldades pelas quais a escola passava e
decidiu então criar a fanpage como forma de divulgar tudo isso a público utilizando seu aparelho de
celular em mãos para fazer o registro e fundamentar suas denúncias.
A escolha do objeto de estudo deu-se, então, a partir da divulgação na mídia de reportagens
sobre a página. O interesse se revelou em um primeiro momento por se tratar de um fato
relacionado ao ambiente escolar, uma vez que esta pesquisa se dá no âmbito de um programa de
pós-graduação deste campo de conhecimento. Outro fator relevante e mais específico está na
maneira pela qual esta ocorrência foi realizada, em uma rede social, interesse de nosso estudo.
Contudo e mais instigante, a polêmica gerada e as consequências resultantes de tais ações foram
decisivas para a analisar a página.
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Objetivo
Desta forma, o objetivo de nossa pesquisa está em investigar os elos estabelecidos pela
criadora da página Diário de Classe que permitiram que diversos usuários estabelecessem novos nós
e vazios diante dos fios tecidos pela menina ao realizar suas publicações na fanpage.
Procedimentos metodológicos e discussão
Para que a pesquisa fosse realizada utilizamos como base de análise a fanpage
disponibilizada na rede social Facebook, diversas reportagens divulgadas na grande mídia sobre a
página e uma entrevista realizada com Isadora Faber, autora das publicações.
Em um primeiro momento, investigamos como as Novas Tecnologias de Comunicação e
Informação estão presentes nos mais heterogêneos espaços de nossas vidas. Assinalamos, dessa
forma, as condições às quais a escola estaria inserida nesse sentido abordando dados que revelam a
estrutura básica que permite às escolas em nosso país estarem conectadas via Internet. Utilizamonos dos apontamentos, dentre outros, de André Lemos, Pierre Levý e Manuel Castells para análise.
Decorrendo mais à frente, ousamos estabelecer um paralelo com os conceitos rede/fios
trabalhando com autores como Lucia Santaella e Nelson Pretto e furo/vazio estudando a função
estruturante do furo a partir da abordagem de Lacan. Entendemos, assim, que a rede é formada não
apenas por fios e nós mas também por furos/vazios em contrapartida. Os vazios serão determinados
pelos nós estabelecidos ainda que involuntariamente de acordo com o que será debatido no terceiro
capítulo. Esses nós formarão outros nós assim como os vazios formarão, por conseguinte, outros
vazios na medida em que a interação se estabeleça.
Abordamos ainda sobre os termos massivo e pós-massivo de comunicação ressaltando uma
análise cautelosa que há na relação entre termos. Nossa investigação aponta para a presença de
aspectos massivos nos ditos pós-massivos. Não minimizando a potência que este último apresenta,
salientamos que diversas atitudes que se incitam na rede assumem uma postura massiva de
comunicação um-todos, e não menos presente na relação entre os diversos seguidores da fanpage
estudada. O massivo está presente na rede. Ao analisarmos mais atentamente para este fator,
perceberemos que diversas manifestações desta abordagem acaba por tornar muito do que se
apresenta na grande rede mais um grande motor que gira em torno de visualizações, tornando o
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cibernauta um espectador, só que sob um outro ângulo de visão. A partir daí, encontramos os vazios
que vão se apresentando ao analisar nosso objeto de estudo.
Resultados
Uma informação já realizada pela menina, a cada divulgação de seu trabalho na grande
mídia, ainda que em revistas eletrônicas, Blogs e outros canais e principalmente na rede televisiva,
atrai a atenção desses telespectadores (ainda que navegantes do ciberespaço apenas, há muitos
espectadores virtuais, não menos), para o que acontecia na fanpage idealizada por Isadora mesmo
em publicações realizadas tempos depois de sua divulgação. Tal atitude pode ser atribuída ao fato
de uma possível averiguação do que realmente tem atraído a atenção do público para que a menina,
até então, anônima, fosse anunciada em diversas mídias já consagradas.
Observando os comentários das postagens da fanpage, identificamos que há um maior
debate entre a administradora da página e aqueles que comentam suas postagens de forma mais
incisiva no início da criação da fanpage e em temas que demonstram mais polêmicas. De fato, tal
atitude justifica-se diante da imensidão de comentários realizados de forma concomitante em
diversas postagens publicadas na página e pelo fato de Isadora ser, segundo ela, a única pessoa que
realiza sua manutenção. Percebemos ainda um aumento de participações em termos de comentários
e curtidas de seus seguidores quando Isadora, em determinados momentos, retomava determinadas
situações que estavam acontecendo em sua escola em relação à prestação de contas, execução de
serviços ou atividades pedagógicas desenvolvidas. A menina expunha algumas situações como o
exemplo da pintura da quadra da escola e que passados alguns dias e até meses em que a situação
não era solucionada ela retomava o assunto, garantindo assim a discussão do tema em sua página.
Na verdade, o público que ao curtir a página passa a seguir as publicações de Isadora em seu Feed
de Notícias, quando vê a publicação sobre o assunto retomado e eventualmente não resolvido, acaba
curtindo e comentando a situação.
Considerações Finais
Observamos que o redimensionamento dos dispositivos móveis proporciona que a
veiculação de informações se propague com uma dinamicidade de forma intensamente veloz,
fazendo com que o aqui e agora que se torne o essencial e o bastante, já que, o volume de dados que
se anunciam, torna a procura pelo o que já passou quase que inconcebível de uma forma geral. Tal
indício se reflete e se adverte, então, na página estudada, uma vez que, dada a quantidade de
informações veiculadas e a sua posterior averiguação pelo usuário a torna passível de ser
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(des)comentada, (des)curtida no momento ao qual se veicula a informação ou até mesmo muito
tempo depois.
Os apontamentos que fazem com que suas publicações recebam diversos comentários e
inúmeras curtidas foram retradados como, na verdade, um ato que carece de bastante atenção dada a
atemporalidade da correspondência de muitas das ações e, dessa forma, anunciamos aqui a
delicadeza e cuidado que se deve ter, ao analisar seu conteúdo de forma aleatória e de maneira veloz
com as prerrogativas anunciadas pela grande mídia e o poder de persuasão que ela possibilita.
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O DIREITO DE APRENDER A ENSINAR:
UMA DECISÃO POLÍTICA DE BOA VISTA DO TUPIM/BA
Giovana Cristina Zen
Universidade Federal da Bahia

O artigo discute a necessidade de reconfigurar a formação de professores a partir do
entendimento da didática como instrumento político, que possibilita a reflexão sobre a
complexidade dos fenômenos da práxis pedagógica no contexto contemporâneo. Esta
reflexão decorre da minha pesquisa de doutorado, intitulada A formação continuada
como um processo experiencial: a trans-formação dos educadores de Boa Vista do
Tupim, realizada na Universidade Federal da Bahia, em 2014. Os resultados mostraram
que, mesmo diante de condições adversas no contexto econômico e sociocultural, é
possível romper com o perverso ciclo do analfabetismo. Parte significativa desta
conquista está relacionada à decisão política de assumir o conhecimento didático como
um conteúdo estruturante da formação continuada.
Palavras-chave: Formação de Professores, Docência, Didática
O município de Boa Vista do Tupim está localizado na região da Chapada Diamantina,
no interior da Bahia. Uma população de aproximadamente 18.000 habitantes e uma
extensão territorial que corresponde, aproximadamente, a quatro vezes o tamanho de um
município como Salvador.
Em Boa Vista do Tupim não há banca de revista, mais da metade da população está
abaixo da linha de pobreza e o acesso às escolas rurais é longo e difícil. Entretanto, o
trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Educação subverteu a lógica
naturalizada dos que ficam pelo meio do caminho, garantindo a qualificação das práticas
educativas e, consequentemente, melhores resultados na aprendizagem de seus
estudantes.
No período entre 2000 e 2012, os educadores tupinenses conseguiram, em parceria com
o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), romper com o perverso ciclo de
analfabetismo que marcava a história do seu contexto educacional. Em 2005, o
resultado do IDEB era de 2,2. Em 2007 passou para 4,8 e em 2009, para 5,8,
assegurando ao município o 1º lugar no IDEB no estado da Bahia por dois anos
consecutivos.
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Em um contexto em que ficar pelo meio do caminho parecia estar naturalizado, é
surpreendente que um município, aparentemente condenado pelos condicionantes
socioculturais, consiga mudar as regras do jogo do seu campo educacional, garantindo a
qualificação das práticas educativas e, consequentemente, melhores resultados na
aprendizagem de seus estudantes.
A iniciativa de tomar as situações de sucesso como objeto de análise e pesquisa
encontra apoio no que sugere Boaventura de Souza Santos (2004), quando afirma que a
experiência social em todo o mundo é muito mais ampla e variada do que a tradição
científica ou filosófica ocidental conhece e considera importante e ainda mais, quando
denuncia que esta riqueza social está sendo desperdiçada. Para tanto propõe uma razão
cosmopolita que pretende criar condições para a valorização da “inesgotável experiência
social que está em curso no mundo de hoje” (p. 779).
Por conta das expressivas conquistas de Boa Vista do Tupim, elegi o seu contexto
educacional como campo de minha pesquisa de doutoramento, realizada entre 2011 e
2014, cujo propósito era compreender como as ações engendradas em um município,
aparentemente condenado pelos condicionantes socioculturais, romperam com o
perverso ciclo de analfabetismo, ampliando as possibilidades de produção de sucesso
escolar.
Desde o início, quando essa pesquisa ainda era uma ideia embrionária, já percebia o
desejo dos educadores de Boa Vista do Tupim em tornar pública a própria história. A
escuta atenta ao que diziam indicou caminhos que considerei pertinentes e interessantes
para apreender os sentidos e significados das mudanças ocorridas no campo
educacional. Na definição de procedimentos de pesquisa, optei por ações de observação
e de produção que, articuladas entre si, configuraram estratégias fecundas para fomentar
o diálogo com os educadores.
Deste modo, foi possível analisar o fenômeno sob a ótica de uma realidade que é
situada, multifacetada e complexa, na qual o conhecimento sobre as mudanças
engendradas no campo educacional não poderia ser produzido apenas pelo pesquisador,
mas a partir da “construção dos vínculos entre investigador, investigados e contextos de
investigação” (PIMENTEL, 2009, p. 133).
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Entre as lições apreendidas ao longo da pesquisa, destaca-se o entendimento dos
educadores acerca da decisão política de assumir o conhecimento didático como um
conteúdo estruturante da política de formação continuada. A transformação das práticas
educativas, para garantir o direito de aprender a ler e a escrever na escola, significava
recuperar o protagonismo do exercício profissional, aproximado de modo mais efetivo
as discussões realizadas no contexto da formação com os desafios da sala de aula.
Para superar esse desafio Boa Vista do Tupim instituiu uma cadeia distributiva de
formação, na qual uns se responsabilizam pelos outros, o que resulta na formação
continuada de todos os envolvidos, do secretário de educação ao professor. Neste
contexto, os coordenadores pedagógicos assumiram a responsabilidade pela formação
continuada dos professores, e as ações formativas eram planejadas com o propósito de
qualificar as práticas educativas. Para isto, tomavam como ponto de partida as
observações de sala de aula, os resultados das aprendizagens dos alunos e as discussões
com os professores, durante os encontros de planejamento e estudo.
Nesta direção, o formador deixou de ser o especialista, portador único de saberes, que
expõe o que sabe para um grupo de educadores, que supostamente não sabe nada. O
depoimento de Dermival Almeida Santos, Coordenador Pedagógico, sobre o seu
processo formativo, revela a redefinição do modo de conceber e de realizar as ações
formativas:
“Às vezes, equivocadamente, nós pensamos que formação, somos nós sentados aqui,
discutindo, um grupo de pessoas reunidas, discutindo, lendo, estudando textos, vendo
vídeos. Mas a formação vai muito além disso, é quando temos criações ou
mecanismos que nos ajudem a avançar, na nossa própria formação. Tendo alguém que
vai olhar aquilo que estamos fazendo, que vai ver como é que fazemos e depois vai
nos ajudar a melhorar e qualificar nossa própria ação. Com alguém ali perto de nós, eu
acho que nos ajuda a perceber coisas que às vezes não se percebe.”

Os conteúdos da formação dos professores estão na sala de aula, nos problemas que o
professor enfrenta cotidianamente, e não nos discursos milagrosos que prometem uma
revolução educacional em tempo recorde. A sala de aula deve ser considerada, ao
mesmo tempo, o ponto de partida e o ponto de chegada das ações formativas. É por ela
e para ela que devem ser direcionados todos os esforços da formação.
A profissionalidade docente não se restringe apenas ao desempenho do ofício de
ensinar. Entretanto, é preciso reconhecer que o professor profissional é aquele que
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ensina não apenas porque sabe alguma coisa, mas principalmente porque sabe ensinar
(Roldão, 2007). O ensino, compreendido como um fenômeno complexo, histórico e
institucionalmente situado, é, portanto, a atividade central da profissionalidade docente.
O depoimento de Sueide Santos Silva dos Reis, professora da escola em que Dermival
atua como Coordenador Pedagógico, mostra que os professores não são meros
executores de conteúdos e práticas estranhas à sua experiência ou que incorporam as
mudanças definidas por outrem.
“Não adianta eu fazer uma coisa porque Val (coordenador pedagógico) mandou, eu
tenho que entender porque eu estou fazendo aquilo, porque ele tem que fazer com que
eu construa aquele conhecimento. ”

Sueide também destaca a ressignificação do papel do formador. Quando afirma que
Dermival “tem que” fazer com que ela construa aquele conhecimento, não significa que
a sua aprendizagem depende do formador, mas que ele tem um papel fundamental na
sua trans-formação. Para poder “entender porque está fazendo aquilo” é preciso assumir
a sala de aula como um objeto de estudo.
Isto implica considerar todos os envolvidos como sujeitos intelectualmente ativos, ou
seja, reconhecer que os profissionais da educação, assim como todos os outros,
qualificam sua atuação quando tomam para si os desafios que emergem do seu contexto
de trabalho. Nesta perspectiva, é preciso reconhecer que “formar não é ensinar às
pessoas determinados conteúdos, mas sim trabalhar coletivamente em torno da
resolução de problemas. A formação faz-se na “produção”, e não no “consumo” do
saber” (NÓVOA, 1988).
Por este motivo, torna-se imperativo compreender que a Didática possui um papel
estruturante na construção da profissão docente. A decisão de tomar o conhecimento
didático como eixo central da formação de professores é uma decisão política, porque se
entende que esta é a forma mais democrática de garantir aos professores a apropriação
de conhecimentos relacionados aos processos de aprendizagem e de ensino. Eleger
alguns caminhos e descartar outros não são decisões técnicas desprovidas de
consequências, são decisões políticas no âmbito da sala de aula, da escola e dos
sistemas educativos, responsáveis por oferecer condições materiais e oportunidades
formativas.
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A especificidade da Didática, segundo Libâneo, reside na busca das condições de
transformar as relações que o aprendiz mantém com o saber. Nesse sentido, o campo da
Didática se depara com a tarefa teórica e investigativa de retomar seu objeto próprio, ou
seja, a mediação das aprendizagens ou as relações entre a aprendizagem e o ensino. Não
se trata da técnica pela técnica, mas de associar de modo mais eficaz o modo de fazer e
o princípio que lhe dá suporte. (Libâneo, 2012, pg. 69).
Nesta perspectiva, o que a trajetória dos profissionais de Boa Vista do Tupim pode
ensinar é que é preciso reconfigurar a formação de professores e considerar o papel da
Didática como instrumento político que possibilita a reflexão sobre a complexidade dos
fenômenos da práxis pedagógica no contexto contemporâneo.
Os resultados positivos do percurso de Boa Vista do Tupim nos levam a crer que
assumir a sala de aula como objeto de análise significa ampliar as possibilidades de
avaliar o que se faz e tomar decisões sobre o que se pode fazer. Isto significa assumir o
conhecimento didático como um conteúdo estruturante na formação dos professores.
Isto significa assumir o compromisso político de assegurar aos professores o direito de
aprender a ensinar.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS NO PRIMEIRO CICLO DOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL: AS POSSÍVEIS TRANSFORMAÇÕES DE UM
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA PRÁTICA DOCENTE
Adriana Maria da Conceição Lamêda
Universidade Federal de São João del-Rei
O ensino de ciências no Brasil é relativamente recente. Responsabilidade do Estado
desde 1930 a educação brasileira passou por transformações desde então, mas no campo
do ensino de ciências podemos destacar como ponto de partida a Lei nº 4.34/61 que
determinava o ensino de ciências como obrigatório nos dois últimos anos ginasiais.
Somente em 1971 com a Lei 5.692 é que o ensino de ciências passou a ser obrigatório
em todas as séries do ensino fundamental.
Dentre as políticas educacionais recentes no Brasil, foi criado em 2012 o Pacto Nacional
Pela alfabetização na Idade Certa – PNAIC –, que é um curso de formação continuada
oferecido pelo governo cujo principal objetivo é alfabetizar todas as crianças até o 3º
ano. Depois de centrar-se no ensino da Alfabetização Lingüística em 2013 e
Alfabetização Matemática em 2014, contemplaria outras áreas de ensino em seus
cadernos na sua terceira edição em 2015, dentre elas, as Ciências Naturais. Neste
contexto surgiu esta pesquisa que busca relacionar as práticas de docentes do município
de São João del-Rei no ensino de ciências do primeiro ciclo dos anos iniciais do ensino
fundamental, com o PNAIC. O objetivo central desta pesquisa é descobrir quais seriam
as transformações possíveis que um curso de formação docente continuada poderia
exercer nas práticas docentes nas aulas de ciências no primeiro ciclo dos anos iniciais do
ensino fundamental ? Saber como o é o ensino de ciências em São João del-Rei, como
são as práticas docentes nas aulas de ciências, como é a formação dos professores, a
estrutura física e material da rede municipal de ensino para ciências, são outras questões
pertinentes nesta pesquisa.
Para isso a pesquisa foi divida em três etapas: um questionário estruturado, observação
participativa e grupos focais. Para a primeira etapa da pesquisa foi elaborado um
questionário

para traçar um perfil inicial dos professores alfabetizadores da rede

municipal de São João del-Rei bem como do ensino de ciências no primeiro ciclo dos
anos iniciais do ensino fundamental na mesma cidade. A princípio este questionário foi
proposto apenas com questões fechadas, de múltipla escolha, mas durante a elaboração
do mesmo foi sentida a necessidade de questionamentos mais amplos, opiniões mais
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pontuadas dos professores e algumas questões abertas e discursivas foram
acrescentadas.
Dos 72 professore das séries iniciais do primeiro ciclo do ensino fundamental do
município de São João del-Rei, 53 aceitaram responder o questionário. Como o
interesse final do questionário era traçar um panorama geral dos professores e do ensino
em ciências são-joanenses, os questionários não exigiram identificação, assim os
sujeitos da pesquisa, nesta etapa, permaneceram anônimos. Para um efeito de
organização dos dados os questionários foram enumerados aleatoriamente.
A média de tempo de exercício de docência entre os entrevistados foi de 14 anos e entre
os docentes 11 tinham mais de um cargo como docente. A grande maioria dos docentes
é tem formação em Pedagogia e Normal Superior, surgindo também formações na área
da Filosofia, Geografia e Letras.
Dos 53 entrevistados, 44 participaram do PNAIC em 2015, entre os 9 professores que
não aderiram ao programa, somente 2 haviam participado do mesmo em anos anteriores,
o que reforça que o PNAIC é bem visto pelos professores, como um curso que pode
melhorar a prática docente e todos alegaram que não fazem o curso porque não tem
tempo para o mesmo, que é oferecido aos sábados ou a noite. Esta afirmação ganha
veracidade em falas da questão onde os professores eram solicitados a justificar sua
participação no programa, como na fala do questionário número 14: “Para aprimorar os
meus conhecimentos e levar novas estratégias, novas construções, para os alunos de
maneira geral.”.A troca de experiências é fator positivo presente referente o PNAIC em
quase todos os questionários talvez por isso, mesmo com 100% dos professores
entrevistados com nível superior e um relevante número dos mesmos com pósgraduação, a participação no PNAIC se justifique, pela necessidade de aumentar e
compartilhar o conhecimento. Somente dois professores afirmaram não terem tido
durante a sua formação docente, uma disciplina relacionada ao ensino de ciências mas,
todos os professores disseram que a formação docente “não” os deixaram preparados
para o ensino de ciências. A maioria relata que o curso de formação tem um caráter
muito generalista e teórico, que não ajuda na prática, e nos conteúdos específicos de
ciência.
Todos concordaram que o ensino de ciências é importante para as crianças e na
justificativa desta opção as respostas indicam que o ensino de ciências promove o
conhecimento dos alunos do meio ambiente e do próprio corpo. E essas também seriam
segundo os professores pesquisados, as principais “serventias” do ensino de ciências.
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O tema meio ambiente é o mais recorrente dentre os citados pelos professores como
fazendo parte das suas aulas nos anos iniciais aparecendo 34 vezes, seguido por corpo
humano, animais, água e plantas com 32 citações cada. Depois aparecem ainda saúde
com 25,alimentação com 22, solo com 15, ar com 15, higiene com 14 e lixo xom 11
citações. E por fim aparece tecnologia com apenas 10. Este último item tecnologia
chama a atenção pelas poucas vezes em que apareceu, principalmente se considerarmos
que em quatro dos citados no gráfico, a palavra que aparece é energia, um conteúdo do
bloco temático Tecnologia e Sociedade proposto pelos PCNs. A palavra sociedade
também não aparece nem na resposta desta pergunta nem nas demais questões,
demonstrando que os professores ainda não trabalham ciências relacionada à sociedade
como propõe os PCNs. O dado é contraditório ao fato de 32 professores terem afirmado
que sim, usam tecnologia em suas aulas e dos questionários apontarem ainda que todas
as escolas possuem computador, data show e acesso a internet, um recurso que poderia
ser usado para fazer a relação dos conteúdos pra trabalhar o uso das novas tecnologias
pois “é uma necessidade cultural ampliar o universo de conhecimentos científicos, tendo
em vista que hoje se convive mais intensamente com a Ciência, a Tecnologia e seus
artefatos” (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001, p.5).
Ainda apareceram duas citações de planetas uma de cores que não fazem parte da
proposta dos PCNs, nem da proposta curricular que a rede municipal segue para ensino
de ciências nos anos iniciais.
Quando perguntadas com relação à metodologia de ensino nas aulas de ciências, a
grande maioria dos professores diz usar leituras, pesquisas, visitas a zoológicos e hortas,
e diálogo e conversas, mas a grande maioria, 43 docentes, dizem usar experiências
como recurso metodológico, mas quando perguntadas se fazem experiências e
solicitadas a citar algumas apenas 36 respondem que sim. Destes, 24 citam a
experiência do crescimento do feijão, 6 a presença do ar, 4 da criação do terrário, 1 da
metamorfose ( mas não detalha a experiência) e uma da densidade da água. A
justificativa poderia ser a ausência de laboratório nas escolas, pois somente uma escola
tem laboratório, mas várias experiências podem ser realizadas pelos alunos na própria
sala de aula, com recursos básicos presentes na escola. Outro dado curioso é que na
escola onde há o laboratório, dos 11 professores da escola, 5 afirmaram a inexistência
do laboratório, e uma disse que o mesmo é muito pequeno e por isso nunca usou.
Perguntados em como eles achavam que deveriam ser as aulas de ciências nos anos
iniciais, a maioria disse que deveriam ter relação com o cotidiano, a palavra aparece em
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41 questionários nesta pergunta, mas na hora de determinarem onde buscam
informações pra suas aulas, apenas 32 disseram buscar no cotidiano dos alunos e
somente 5 afirmaram usar a televisão, meio de comunicação bem acessível e comum
aos alunos. Ainda na pergunta sobre onde busca informações pra sua aula, outro fato
curioso está no quesito revista, assinalado apenas 26 vezes, já que a revista Ciência Hoje
Para Criança é enviada mensalmente, gratuitamente, à todas às escolas da rede. A
publicação oferece matérias e sugestões de atividades, bem diversificadas, com
conteúdo científico mas com linguagem clara e acessível aos alunos, além de ser
ricamente ilustrada o que a tornaria atraente nas aulas. Mas conforme a resposta da
questão “Sua escola tem exemplares da Revistas Ciência Hoje Para Crianças ?” onde
somente 29 professores responderam que sim, a revista que poderia ser uma de grande
ajuda nas aulas de ciência, ainda é bem desconhecida entre os docentes.
Um fator positivo desta primeira etapa da pesquisa, está no fato da periodicidade das
aulas. Todos os professores pesquisados, disseram oferecer a disciplina semanalmente, a
grande maioria em períodos de 50 minutos.
De posse desses dados, ficou bem evidente o interesse dos professores pelo PNAIC, e
com a participação de quase todos os professores da rede no PNAIC, decidi me
inscrever como ouvinte do mesmo. Esta era uma opção visto que sou professora da rede
municipal são-joanense. A decisão por uma observação participante se deu ao passo de
que na condição de docente da rede de ensino já sou conhecida de diversos professores,
vários inclusive já sabiam da minha pesquisa antes mesmo do PNAIC, e assim sendo eu
poderia revelar meus objetivos ao grupo, assim teria “acesso a uma gama variada de
informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao grupo.” (LUDKE,
ANDRÉ, p. 29,1986), participando de todas as atividade e recebendo o material do
curso para análise. Fiquei na turma de 12 pessoas que lecionavam no 1º ano.
Estavam previstos 6 encontros de 8 horas cada, sendo 2 sobre o caderno de formação 8
de Ciências Naturais. Mas um dos encontros foi cancelado, por causa do falecimento de
uma das integrantes do curso. Outro contratempo foi com relação ao material: somente
os cadernos 1, 2,3 de apresentação e de gestão, foram entregues. Os demais cadernos,
inclusive o de Ciências Naturais, não chegaram a tempo e com isso os conteúdos dos
mesmos foram adiados para encontros a serem marcados em 2016.
Com isso somente em um dos encontros surgiu o tema Ciências Naturais, o encontro do
dia 29 de setembro de 2015. No cronograma deste dia estavam previstas diversas
atividades sobre interdisciplinaridade num primeiro momento e depois a introdução
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sobre Ciências naturais com as seguintes atividades: uma atividade intitulada
“Refletindo Sobre o Ensino de Ciências (fichinhas) + relatos”; “Vídeo: O Ensino de
Ciências”, “Experimentos 1, 2, 3 e 7”. Como muito tempo foi gasto da minha etapa do
dia, a discussão sobre Ciências ficou comprometida, então a professora orientadora,
resolveu começar pelo vídeo. Ainda durante a apresentação do mesmo, alguns
professores já se ausentaram da sala. Ao final do vídeo não houve tempo para
comentários e discussões pois logo em seguida aconteceu a despedida. Depois disso,
sem os cadernos, as Ciências Naturais não foram mais trabalhadas e ficaram para o ano
de 2016.
Mesmo com os encontros deste ano acontecendo de forma tumultuada, e com pouca
coisa pra analisar nestes encontros, principalmente sobre ensino de Ciências, um ponto
bastante positivo no PNAIC observados por mim e que confirmaram dizeres do
questionário, é a troca de experiências. E não falo apenas das experiências trazidas pela
orientadora, mas também as experiências em conversas informais. No meu grupo, por
exemplo, quem não conhecia a Revista Ciência Hoje ficou conhecendo porque no dia
das experiências uma professora comentou que esta revista tinha várias experiências,
bem explicadas e fáceis de fazer, e no encontro seguinte sem que fosse solicitado, ela
levou vários exemplares da revista para apreciação de todos.
Acredito que na terceira etapa da pesquisa, após o encontro do PNAIC sobre Ciências
Naturais, terei condições de responder a grande pergunta da minha pesquisa, e
determinar se o programa tem ou não influência sobre a prática docente. Irei promover
encontros de grupos focais, com entrevistas semi-estruturadas e que promoverão o
diálogo e o encontro das vozes entre pesquisador e pesquisados, pois “é justamente por
meio do diálogo que o pesquisador se torna capaz de construir/desconstruir/reconstruir
conhecimentos acerca do outro” (FREITAS, RAMOS, p.9, 2010)
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A Pesquisa Em Educação:Abordagens
Qualitativas. 1ª reimp. Sao Paulo: EPU, 1986.
FREITAS, Maria Teresa de Assunção; RAMOS, Bruna. Fazer Pesquisa na Abordagem
Histórico Cultural: Metodologias Em Construção.
LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização Científica no contexto das séries
iniciais. Pesquisa em Educação em ciências, v.3, n. 1, jun. 2001 Disponível em
http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID321/v18_n1_a2013.pdf acesso em 22 de
julho de 2014.
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O ENSINO DO DIREITO: PRÁTICA TRANSFORMADORA DA SOCIEDADE
Adriana MallmannVilalva - UNISANTOS1
Agência Financiadora: CAPES
Eixo Temático 2 – Didática, Profissão docente e políticas publicas.

Resumo
Ao analisarmos o docente do curso de Direito, nos deparamos com dois aspectos: sua
formação preponderantemente tecnicista e a falta de adequação desta, em prol do
interesse coletivo.Nosso problema de pesquisa gira em torno da possibilidade do Direito
ser uma prática transformadora da coletividade. Para tanto, a atividade docente não pode
ser meramente reprodutora e o docente do curso de Direito tem de ressignificar
conteúdos educacionais à pertinência dos valores e objetivos à coletividade.Para isso
tem de valer-se de diferentes práticas para instrumentalizar o ensino.O ensino do Direito
deve

ser

uma

prática

transformadora

para

a

sociedade,

que

objetive

a

equidade.Questiona-se o quanto o docente do Direito reflete sobre sua prática no
desenvolvimento de seu papel. Desse modo, objetivamos investigar como a função
social da profissão estará presente na prática dos professores do Direito. Iniciamos a
discussão dos conceitos de função social e função social do Direito para a sociedade,
revisitando conceitos basilares de democracia e cidadania para melhor situar o contexto
do qual falamos. O referencial teórico utilizado associa autores que estudam a formação
de professores e sua prática, bem como a importância de sua ação crítico reflexiva. São
utilizados John Dewey (1952, 1953, 2010, 2011), Donald Schön (2000), Maria Isabel
Cunha (2006) e Selma Garrido Pimenta (2012). É uma investigação de cunho
qualitativo, utilizando-se da pesquisa etnográfica, onde objetivamos analisar como o
docente de graduação do curso de Direito trabalha a função social de sua profissão em
sala de aula.
Palavras chave: profissão docente – Direito – Função social
INTRODUÇÃO
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Parcela significativa da sociedade entende que cada indivíduo, cada categoria da
coletividade possui uma destinação social. Uma colocação em prol do bem comum.
Apesar de atividade liberal, de caráter pragmático para a sociedade, o Direito é uma
ciência e, portanto, a universidade precisa discuti-la, pois ela é o fórum para a
construção do conhecimento. Bernheim e Chauí (2008, p. 17) afirmam que “desde suas
origens, a educação universitária tem perseguido a meta de criar, transmitir e disseminar
conhecimento”. Esse objetivo está intimamente ligado à visão constitucional da
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, já amplamente discutido por diversos
autores. A discussão sobre a relação entre sociedade e universidade é um dos temas de
maior relevância na atualidade, tendo em vista que o mundo acadêmico envolve temas
econômicos, sociais e culturais. A universidade não é uma entidade independente, mas
sim uma instituição social, que expressa o funcionamento dessa sociedade.
Tornou-se um questionamento recorrente se os professores do curso de Direito têm
levado em consideração a função social como caractere diferencial em sua formação. Se
a reflexão sobre as práticas diárias levaria à humanização da legislação.
Na concepção de Dewey (1953), um dos teóricos que embasa nossa pesquisa, o Direito
emana da sociedade, em função desta. A legislação é criada por um anseio da sociedade.
Nesse contexto, espera-se que a formação do docente do curso de Direito englobe a
possibilidade da transformação social, através da humanização das leis. Que em prol do
bem comum, o ensino se abstenha do formalismo de simples repetição de práticas.
A presente pesquisa teve por objeto a investigação e análise do papel da função social
na formação do docente do curso de Direito. Pretendemos analisar se os docentes do
curso de Direito possuem consciência da importância da persecução da função social
como prática transformadora da sociedade ou se mantém a prática tecnicista peculiar à
profissão. Se existe a possibilidade da reflexão sobre a prática docente levar à
humanização da legislação.
O tema da dissertação enquadra-se no campo da Educação no Direito investigando o
professor do curso de Direito.
O referencial teórico utilizado associou autores que estudam a formação e prática
docente bem como a função social dos professores e a importância crítico reflexiva para
o docente tais como, John Dewey (1952, 1953, 2010, 2011), Donald Schön (2000),
Maria Isabel Cunha (2006) e Selma Garrido Pimenta (2012).
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Um dos grandes questionamentos enfrentados é a existência da reflexão para a prática
docente bem sucedida. Reflexão sobre as práticas em sala de aula objetivando um
trabalho de conscientização e contextualização da legislação para a coletividade.
Esse tipo de trabalho visa a melhoria da qualidade de vida da sociedade com a
intelecção e contextualização da legislação vigente, ilustrando sobre a importância da
formação de novos profissionais conscientes de seu papel social, de sua cidadania.
TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
Ilustramos aqui o percurso metodológico da pesquisa onde optamos por relatar as fases
da pesquisa de forma ordenada, a saber: 2.1 – A coleta de dados; 2.2 – A pré-análise;
2.3 – A análise dos dados.
Utilizamo-nos da metodologia da revisão sistemática em dissertações e teses produzidas
em programas de pós-graduação em Educação e Direito no Brasil, sem limitador de
tempo, em que se buscaram trabalhos vinculados ao tema da formação docente. De um
total de 76 trabalhos encontrados nos bancos de teses da Capes, com os descritores
formação / direito / função social, concluiu-se a leitura de dois trabalhos de três
inicialmente selecionados. Nestes trabalhos a categoria recorrente foi a aplicabilidade
do Direito como prática transformadora da sociedade.
Esta pesquisa foi realizada com uma abordagem qualitativa, buscando o significado do
fenômeno pesquisado, junto a professores, e por concretizar-se em ambiente natural,
procura-se identificar as múltiplas facetas do objeto a ser pesquisado.
Como ensina Stake,
“a ciência também possui um lado qualitativo em que a experiência pessoal, a
intuição e o ceticismo trabalham juntos para ajudar a aperfeiçoar as teorias e
os experimentos. Qualitativa, significa que seu raciocínio se baseia
principalmente na percepção e na compreensão humana”. (STAKE, 2011,
p21) (demarcação do próprio autor).

Os procedimentos metodológicos adotados para a coleta de dados se caracterizam por
uma abordagem qualitativa, que envolveu técnicas (entrevista e observação)
tradicionalmente associadas a pesquisas educacionais de caráter etnográfico, onde
podemos repensar e reconstruir o saber didático (André, 2005).
Já para as fases de pré-análise e análise dos dados utilizamos técnicas de análise de
conteúdo, tendo como principal referencial metodológico o livro Análise de Conteúdos
(Bardin, 2011).
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Foram utilizados questionários semi estruturados formulados a partir de conceitos em
destaque no referencial teórico aplicados aos docentes do curso de Direito que
ministram a disciplina de Direito Civil nos 1º e 2º anos do curso. Optamos por
investigar professores de Direito Civil em função desta ser uma das matérias basilares
do curso e estar presente do primeiro ao último ano da graduação. Fizemos a opção
pelos anos iniciais do curso em função destes serem essenciais para a formação do
futuro profissional, dada a inserção de grande parte dos conceitos e teorias
fundamentais.
Investigamos um professor de cada Curso de Direito das cidades de Santos e Guarujá.
Foram entrevistados um total de 09 docentes.
Posteriormente e por mera liberalidade escolhemos um dos docentes entrevistados
objetivando a confrontação dos dados obtidos nas entrevistas, para que fosse realizado o
acompanhamento de sua disciplina ao longo do semestre letivo. Objetivamos com isso,
investigar a coesão das idéias apresentadas no discurso dos entrevistados e o dia-a-dia
em sala de aula. Se o discurso apresentado coincide com a prática docente efetivamente
realizada. Para isso, estamos nos utilizamos de técnicas de observação e vem sendo
confeccionado um diário de campo.
Pretendemos observar se o emprego da função social na formação é um mero reflexo da
prática docente. Se o docente do curso de Direito estaria apto a infirmar as
representações sociais presentes em cada aluno, proporcionando não somente uma
formação de nível técnico mas também formando profissionais conscientes de seu papel
social.
RESULTADOS
1.Até o presente momento, podemos identificar que embora os docentes se considerem
educadores sociais, não se faz presente, ou pouco se faz presente o conceito de função
social em sala de aula.
2. Existe a preocupação com a aplicabilidade da legislação somente para melhora da
vida dos envolvidos no embate.
3. Não há vislumbre de uma ressignificação das leis, nem sua contextualização visando
o bem comum.
4. Os resultados apontam que o formalismo característico do curso de Direito ainda se
faz presente.
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5. Todavia, alguns docentes mostraram-se engajados em infirmar os paradigmas
passados investindo em práticas diferenciadas, abandonando desta forma a mera
reprodução de conteúdo.
O que podemos notar com isso é que muito embora grande parte dos docentes
investigados ainda mantenham a postura dogmática peculiar do ensino do direito, é
possível vislumbrar uma mudança de práticas no sentido de melhorar a formação do
cidadão, de forma que se atenda de maneira adequada a demanda social. Esta
investigação serviu para ilustrar a possibilidade de transformação do sujeito em sala de
aula. Possibilidade de mudança de práticas para a persecução de um objetivo – formar o
cidadão de forma crítica e consciente. Sendo, com base neste estudo, possível o inicio
de uma mudança na sociedade em prol do coletivo.
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O ESTADO DO CONHECIMENTO DAS PESQUISAS SOBRE A AVALIAÇÃO
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Mayara Carvalho Martins
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP/Grupo de Pesquisa Formação e
Profissão docente- FOPROFI

RESUMO: Este trabalho consiste na apresentação dos resultados parciais de uma
pesquisa, em desenvolvimento, que tem como objeto de estudo a avaliação na Educação
de Jovens e Adultos. O intuito deste tem como objetivo compreender como se dá a
produção do conhecimento desta temática, a fim de identificar as contribuições e
lacunas de pesquisas já existentes, e evidenciar a importância dessa modalidade de
ensino que se diferencia das outras, por atender um publico específico de sujeitos que já
passaram pelo processo de escolarização sem obter sucesso. Esse processo traz consigo
em relação à avaliação escolar, a necessidade de refleti-la e rediscuti-la buscando
contribuir com as práticas educativas docentes. Para isso, iniciou-se uma coleta de
dados a partir do banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Nível Superior - CAPES, utilizando o campo de busca básica, no qual foram inseridos
os seguintes descritores: Avaliação EJA. Também foi feita, uma busca por trabalhos
aprovados no Grupo de Trabalho sobre Educação de Jovens e Adultas da ANPED
(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), GT18, referentes ao
período compreendido entre 2008 e 2013 (31° a 36° reuniões anuais). Além disso, três
grandes Programas de Pós-Graduação em Educação de Minas Gerais foram
consultados: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, Universidade Federal de
Juiz de Fora-UFJF e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-PUC-MG, a fim
de colaborar com as investigações. Com a análise feita dos trabalhos publicados,
constatou-se que apenas seis trabalhos foram produzidos em todos os espaços
pesquisados, evidenciando a escassez de pesquisas que discutem a avaliação na
Educação de Jovens e Adultos e a urgência e relevância de se discutir esta temática nos
dias atuais.
Palavras-chave: estado do conhecimento, educação de jovens e adultos, avaliação

ISSN 2177-336X

9780

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

Introdução:
Nos últimos anos, houve no âmbito educacional, um crescimento de discussões
sobre diferentes aportes e temáticas. Essa intensificação aponta para a necessidade de
um mapeamento que aborde um panorama das pesquisas educacionais, com isso os
trabalhos do tipo Estado da Arte tem sido recorrentes no meio acadêmico. As pesquisas
focadas nas produções científicas que tem como intuito evidenciar esse mapeamento são
chamadas de “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, assim como afirma
Romanowski e Ens (2006, p. 39-40):
[...] para realizar um “estado da arte” (...) não basta apenas estudar os
resumos de dissertações e tese, são necessários estudos sobre as produções e
congressos na área, estudos sobre as publicações em periódicos na área. O
estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o tema estudado
vem sendo denominado de “estado do conhecimento”.

As autoras ainda enfatizam a importância deste tipo de estudo, visto que ele
permite perceber e analisar o campo das pesquisas educacionais, bem como indicar o
seu impacto na sociedade. O presente trabalho tem como intuito fazer uma análise da
produção acadêmica no que se refere à Avaliação Educacional na modalidade da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de compreender como se dá a
produção do conhecimento desta temática, a fim de identificar as contribuições e
lacunas de pesquisas já existentes. Segundo Romanowski e Ens (2006), o levantamento
e revisão do conhecimento sobre a temática é de suma importância para iniciar uma
analise qualitativa das produções em uma determinada área de conhecimento. Sendo
assim, o primeiro passo dessa pesquisa consiste em um levantamento do tipo Estado do
conhecimento, objetivando fazer um registro e posteriormente uma discussão do
levantamento da produção acadêmica sobre a temática.
A avaliação na Educação de Jovens e Adultos:
Entende-se que há uma necessidade de refletir sobre a avaliação na EJA e assim
contribuir para a reflexão das práticas educativas do docente, que são essenciais e
específicas dessa modalidade de ensino. Ter na escola uma forma de mensurar e indicar
o fracasso ou sucesso escolar do aluno é uma questão séria a ser discutida, pois na
maioria das vezes, essa prática não leva em consideração a individualidade dos sujeitos,
que passam por parâmetros avaliativos excludentes. Segundo Hoffman (2007), é preciso
questionar os princípios que fundamentam tais práticas avaliativas, que estão cada vez
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mais estreitas e padronizadas e que acabam por afastar da escola àqueles que não se
encaixam ou se distanciam dos padrões pré-determinados por elas. A avaliação é um
desafio concreto com que a educação se depara na escola, portanto é importante
desvendar os seus limites e possibilidades, aproximando-a de uma educação crítica e
reflexiva sendo então promotora de igualdade social. Atualmente não podemos mais
argumentar sobre a falta de referenciais teóricos sobre essa temática, pois há uma gama
de reflexões e propostas, porém a avaliação nos remete a uma série de reflexões, assim
como cita Salinas (2004, p.10),
“O fato é que apesar de tudo, apesar das nossas aprendizagens como
estudantes sobre a avaliação, apesar de nossa formação como profissionais do
ensino e apesar de avaliarmos desde o primeiro doa que entramos em uma
sala de aula como professores, qualquer um que se dedique ao ensino pode
reconhecer que a avaliação é uma das facetas da profissão que apresenta mais
complicações e, portanto, que gera mais dúvidas.”

Nesse sentido, há um grande espaço entre as concepções e discussões teóricas
sobre avaliação e a prática dentro da sala de aula. Contudo, além desse abismo entre
teoria e prática, mais especificamente para a discussão que propomos, os estudos sobre
a avaliação na EJA não alcançaram um grande número. Este fato ressalta a necessidade
de ampliar os estudos e investigações nesse campo, de modo que a partir da articulação
entre a concepção de avaliação e EJA poderemos acrescentar ao campo, em alguma
medida, reflexões e contribuições. Entende-se que há uma necessidade de refletir sobre
a avaliação na EJA e assim contribuir para a reflexão das práticas educativas do
docente, que são essenciais e específicas dessa modalidade de ensino.
Os resultados da pesquisa:
Para o rastreamento no banco de teses da capes, foi utilizada a seguinte palavra
chave: Avaliação EJA. Foram identificados, quarenta e dois (42) registros com a palavra
chave, inúmeras produções sobre a EJA, contudo, apenas cinco (5) trabalhos tem
aproximação com a temática da avaliação, como descrito na tabela 1 que se encontra ao
final deste trabalho. A análise dessas produções apresenta uma grande relevância para o
desenvolvimento da pesquisa, ainda que de caráter preliminar, visto que ela se dá por
meio dos títulos e resumos, entretanto, possibilitam traçar algumas considerações sobre
como vem se constituindo o campo das pesquisas na Educação de Jovens e Adultos, no
que se refere à avaliação.
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No período de 2008 a 2013 identificam-se 87 produções sobre a Educação de
Jovens e Adultos, no que se refere a trabalhos no GT18. Dentre eles, não foi encontrado
nenhum trabalho com a temática Avaliação na EJA, confirmando a pouca produção
relacionada ao tema. Vale ressaltar que esta escassez aponta para a relevância dos
estudos nesta área ao desvelar poucas investigações sobre o assunto, considerando esta
temática de extrema importância, por ser uma pratica educativa presente e relevante no
cotidiano escolar. Visando dar continuidade às investigações e contribuir para esse
mapeamento, foram selecionadas três universidades de grande porte do estado de Minas
Gerais, para complementar a busca por essas pesquisas. Foram escolhidas duas
universidades federais, Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG e Universidade
Federal de Juiz de Fora- UFJF e uma universidade privada, Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais- PUC-MG. Para isso, foi feita a pesquisa das produções
discentes- teses e dissertações, no site do programa de pós-graduação em Educação de
cada instituição.
O levantamento feito na biblioteca digital da Universidade Federal de Minas
Gerais, utilizando o campo de busca do Programa de Pós-Graduação em Educação, no
qual foram inseridos os seguintes descritores: Avaliação EJA, foi possível encontrar 167
resultados, do ano de 1988 ao ano de 2014. Dentre as dissertações, apenas uma aborda a
temática pesquisada, cujo titulo é: A complexidade da avaliação formativa na Educação
de Jovens e Adultos trabalhadores. (2004). No site da Universidade Federal de Juiz de
Fora, foram encontradas dissertações do ano de 1997 ao ano de 2014, separadas
anualmente. Contudo, o mapeamento foi feito do ano de 2008 a 2014, totalizando em
154 dissertações. Dentre elas, nenhuma dissertação abordou a temática da avaliação na
EJA. A consulta feita no programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais foi realizada nas duas linhas de pesquisa:
Sociologia e História da profissão docente e da Educação Escolar e Educação Escolar e
Profissão Docente, totalizando 200 dissertações do ano de 1999 a abril de 2015. Assim
como na pesquisa anterior, nenhum trabalho apresentou a temática em questão.
Considerações Finais:
A partir da análise feita dos trabalhos publicados, constata-se a escassez de
pesquisas que discutam a avaliação na Educação de Jovens e Adultos. O banco de tese
da capes se configurou como o que mais apresentou trabalhos que se aproximassem
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dessa temática, com o número de 5 trabalhos dentre o ano de 2011 e 2012 e
posteriormente a Universidade Federal de Minas Gerais com 1 trabalho. As outras
fontes de pesquisa deste trabalho não tiveram nenhuma publicação sobre o tema nos
últimos anos, este contexto retrata o olhar da academia para essas discussões. Portanto,
discutir sobre a Avaliação na EJA, é extremamente pertinente nos dias atuais em que a
escola passa por um processo de busca pela democratização. Sendo assim, é
imprescindível que a avaliação educacional tome um novo rumo, construindo uma
consciência da ação politica que a avaliação carrega, como ponto de partida para acabar
com práticas autoritária e conservadoras, que não levam em consideração o sujeito
aprendiz, tornando-se um instrumento de avanço e transformação social.
Referências Bibliográficas:
HOFFMAN, Jussara Maria Lerch. Pontos e Contrapontos, do pensar ao agir em
avaliação. Porto Alegre: Mediação, 10ª ed, 2007.
ROMANOWSKI, Joana Paulin; ENS, Romilda Teodora. As Pesquisas Denominadas
do Tipo "Estado da Arte" em Educação. Revista Diálogo Educacional, vol. 6, núm.
19, septiembrediciembre, 2006, pp. 37‐50, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
SALINAS, Dino. Prova Amanhã! A avaliação entre a teoria e a realidade. Trad.
Magda Schwartzhaupt Chaves. Porto Alegre: Artmed, 2004.
TEIXEIRA, C. R. O “Estado da Arte”: a concepção de avaliação educacional
veiculada na produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação
Currículo (1975-2000). Cadernos de Pós-Graduação: educação, São Paulo, v. 5, n. 1, p.
59-66, 2006.
Tabelas: Tabela 1:

(Fonte: Tabela feita pelas autoras)

(Fonte: Tabela elaborada pela autora)

ISSN 2177-336X

9784

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

O ESTADO DO CONHECIMENTO DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE
A FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES DE EJA

Eliana do Nascimento Libanio Maiai
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

RESUMO:
Com o objetivo de contribuir com as discussões sobre a formação contínua dos
professores da EJA, este trabalho traz resultados parciais de uma pesquisa em
desenvolvimento no Programa de Pós Graduação em Educação na Universidade Federal
de Ouro Preto que tem como objeto de pesquisa, a formação contínua dos professores
da Educação de Jovens e Adultos. Assim este trabalho, é um recorte da pesquisa e tem
como objetivo destacar o estado do conhecimento sobre a formação continua de
professores de EJA, na busca de verificar como as produções científicas vêm abordando
a formação do professor de EJA e quais são as contribuições relevantes para as
discussões desta temática. Constituiu-se pelo estado de conhecimento das produções
cientificas a partir dos dados no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Nível Superior – CAPES, dos trabalhos apresentados nas Reuniões anuais da
ANPEd e dos trabalhos apresentados no Seminário Nacional de Formação de
Educadores de EJA.Pode–se concluir, com este levantamento, que as discussões a cerca
da formação específica do professor de EJA vem sendo problematizada no campo
educacional ao longo dos últimos anos e recentemente tem ganhado espaço no cenário
nacional. Porém cabe ressaltar que apesar do crescente número de publicações, as ações
efetivas na direção de uma formação específica de professores para a EJA ainda é pouca
significativa.Sendo assim, evidencia-se a necessidade de que as pesquisas sobre a
formação especifica do professor de EJA, avancem cada vez mais a fim de que possam
contribuir com a formação dos profissionais da educação e para que políticas públicas
possam ser instituídas para atender esse público em específico.
Palavras Chaves: Educação de Jovens e Adultos. Formação Contínua. Estado de
Conhecimento,
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Introdução
Nos últimos anos as discussões em torno da formação docente tem se
evidenciado no campo educacional. Diversos trabalhos sobre a formação docente são
publicados em anais,assim como um número cada vez maior de pesquisas em torno
dessa temática, explicitando assim que a formação docente é um processo que cada vez
mais vem se destacando no cenário educacional e que busca pensar a qualidade de
ensino em diferentes etapas e modalidades de ensino.
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino composta por
alunos que, retornam a escola depois de anos fora dela e por aqueles que nunca
frequentaram a escola, por diferentes motivos .Pensando neste contexto, e no fato de
que a maioria destes alunos são adultos e que se apresentam como um público
especifico, buscamos investigar a formação do educador da EJA e compreender como a
formação continua deste professor vem se realizando.
Assim este trabalho,é um recorte da pesquisa ainda em andamento, tem como
objetivo destacar o estado do conhecimento sobre a formação continua de professores
de EJA, na busca de verificar como as produções científicas vêm abordando a formação
do professor de EJA e quais são as contribuições relevantes para as discussões desta
temática.
Metodologia
O corpus que incidiu nessa pesquisa foram os trabalhos apresentados no
GT08(Formação Docente),no GT18(A Educação de Jovens e Adultos) da ANPEDiinos
periódicos apresentados no Seminário Nacional de Formação de Educadores de EJA e
no banco de tese da CAPESiii no período de 2004 a 2014. Primeiramente foi realizado
uma busca em todos os trabalhos apresentados nos GTs08 e 18,com a leitura dos
resumos,buscamos os trabalhos que se aproximavam da temática. Cabe destacar que
quando os resumos não apresentavam objetividade quanto à temática, foi realizada a
leitura do trabalho completo.iv
Posteriormente a pesquisa foi realizada no banco de dados da CAPES
buscando as teses e dissertações que se aproximavam da temática. Para isto foram
utilizadas, como filtro de busca, as palavras chaves: a) formação contínua, b) formação
contínua de professor de EJA. No Seminário Nacional de Formação de Educadores de
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EJA foram analisados os trabalhos dos últimos quatro seminários com enfoque na
formação contínua.
Assim foram encontrados 29 trabalhos no GT8 da ANPEd, 08 trabalhos no GT
18 da ANPEd, 02 teses e 10 dissertações no Banco de Teses da CAPES e do Seminário
Nacional de Formação de Educadores de EJA destacamos 25 trabalhos que abordavam a
formação docente do professor de EJA.
Resultados
O GT08 da ANPEd apresenta discussões sobre formação de professores e nele
foram publicados trabalhos que abrangem diferentes aspectos da formação docente
como a formação contínua a partir da experiência pedagógica, as formações oferecidas
pelas universidades e secretarias municipais, a formação contínua dentro dos espaços
escolares, a formação contínua em busca da construção de identidade, formação para
diversidade cultural e políticas de formação. Neste GT foram encontrados 29 trabalhos
sobre a formação contínua de professores de diferentes etapas da educação básica,
porém nenhum trabalho especificadamente abordou a formação contínua do professor
da EJA.
O GT 18 da ANPEd apresentou

no período investigado trabalhos

que

discutem a Educação de Jovens e Adultos sob diferentes abordagens. Nele foram
encontrados 08 trabalhos que se referem à formação contínua de educadores para atuar
na EJA, as especificidades, os desafios e necessidades de formação específica como
destacam Porcário e Leôncio (2011) em um destes trabalhos.
Em um levantamento realizado no Banco de Teses da CAPES foram
encontradas 02 teses e 10 dissertações que abordam a formação contínua dos
educadores de EJA. As teses foram registradas no banco da CAPES em 2011, uma
oriunda da região Sudeste e a outra da região Nordeste; as dissertações de mestrado
foram registradas no ano de 2011 (06) e em 2012 (04), realizadas em instituições das
regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Norte.Temas como Formação Contínua e Políticas
Públicas, Formação Contínua a partir de Programas, como aborda Andrade(2012),
Necessidades de Formação Contínua (NAKAYAMA, 2011) ,A Docência com Base na
Formação da Identidade e os Desafios da Formação Contínua para Atuar na Educação
Profissional articulada a EJA, foram os mais destacados nas pesquisas encontradas.
No levantamento realizado junto ao Seminário Nacional de Formação de
Educadores de EJA foram encontrados trabalhos que discutem a formação do professor
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da EJA e, especificamente, a formação contínua desses professores. Nos quatro
seminários investigados foram identificados

25 trabalhos, que tem como foco a

formação docente do professor de EJA, os desafios, as perspectivas e especificidades e a
formação continua de docentes para a EJA. Vale salientar que o Seminário é realizado
com foco na formação do educador de EJA e que,de todos trabalhos apresentados 07
abordavam a formação contínua do professor de EJA, discutindo as experiências desta
formação,as diretrizes para a formação continua,os desafios e as perspectivas que se
fazem presente na formação do professor de EJA.
Conclusão
Pode–se concluir com este levantamento, que as discussões a cerca da formação
específica do professor de EJA vem sendo problematizada no campo educacional ao
longo dos últimos anos e recentemente tem ganhado espaço no cenário nacional.No que
se refere às produções cientificas fica explicito que vem sendo publicados trabalhos que
discutem a formação continua do professor de EJA.No entanto é evidente o número
mínimo dessas produções que busquem discutir especificadamente a formação
contínua.O banco de dados que possui mais produções cientificas sobre a temática foi a
CAPES e o Seminário de Formação do Professor de EJA.
Pensar na formação do professor da EJA pressupõe então refletir sobre as
especificidades dos alunos que procuram esta modalidade de ensino. Pois, trata-se de
alunos que estudam no horário noturno, muitos após um longo período de trabalho e que
estão em busca de conhecimentos para conseguirem emprego ou para se qualificarem. A
necessidade de formação contínua dos professores que atuam nessa modalidade de
ensino parte do pressuposto de que a maioria dos alunos são trabalhadores e trazem uma
bagagem significativa de experiência de vida, portanto necessitam de professores que
compreendam essa realidade.Há a necessidade de que as pesquisas avancem cada vez
mais para que políticas públicas possam ser instituídas para atender esse público em
específico.
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Notas:

i

Aluna do Programa de Pós Graduação em Educação Mestrado em Educação - UFOP
ANPED é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação que busca reunir as
produções acadêmicas de variadas temáticas agrupando-as nos seus respectivos GTs, contribuindo
dessa forma para as discussões no campo da Educação no Brasil.

ii

iii

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, possui um banco de teses e
dissertações defendidas em todo o país que abrange a todas as áreas de conhecimento.
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O ESTÁGIO DOCENTE COMO LUGAR DE FORMAÇÃO DO
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
Giovanna Ofretorio de Oliveira Martin Franchi – FFCLRP/USP
Noeli Prestes Padilha Rivas – FFCLRP/USP
Resumo
O presente trabalho esta inserido no campo de pesquisa de formação docente para o
Ensino Superior e se constitui parte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação em uma Universidade pública do
interior do estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa é investigar como se configura o
estágio supervisionado em docência nos programas de pós-graduação stricto sensu,
desenvolvido no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) na concepção dos
estudantes de pós-graduação da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. O
trabalho em questão possui cunho qualitativo e o corpus da pesquisa é constituído por
relatórios finais do referido Estágio. Estes documentos estão sendo tratados a partir da
análise documental, caracterizados e analisados por meio de análise de conteúdo. No
presente trabalho apresentamos os dados referentes à análise das questões do relatório
final do estágio supervisionado em docência de uma Unidade da área da saúde que
compõem as seis unidades participantes da pesquisa em andamento da Universidade de
São Paulo – campus Ribeirão Preto. Apresentamos a análise das atividades
desenvolvidas e descritas pelos estudantes no relatório final do estágio em docência,
bem como a avaliação sobre o desenvolvimento do estágio e sugestões para o programa
em questão. Os dados analisados revelam que as atividades desenvolvidas apresentam
um equilíbrio em relação às dimensões da docência e que os diferentes sentidos
atribuídos a partir das atividades desenvolvidas pelos pós-graduandos para o estágio
supervisionado em docência o constitui como lugar de formação, tanto para a docência
como para a formação pessoal.
Palavras-chave: Ensino Superior.
Supervisionado em Docência

Estudantes

de

Pós-graduação.

Estágio

Introdução
O presente trabalho esta inserido na temática formação docente para o ensino
superior e apresenta parte da análise preliminar da pesquisa de mestrado em andamento
desenvolvida no âmbito da pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo –
Campus Ribeirão Preto. A pesquisa em desenvolvimento tem por foco a análise do
Estágio Supervisionado em Docência, segunda etapa do Programa de Aperfeiçoamento
de Ensino da Universidade de São Paulo – PAE USP, a partir da questão de pesquisa: o
estágio supervisionado em docência no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAEUSP) constitui-se lugar de formação para a docência? Neste trabalho as três questões
apresentadas no relatório final de estágio em docência de uma das seis unidades
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participantes da pesquisa, sendo esta Unidade pertencente à área da saúde. Buscamos
compreender através da pesquisa se o estágio supervisionado em docência constitui-se
ou não como lugar de formação para a docência universitária.
Neste contexto de formação docente entendemos que a docência no ensino
superior no espaço da universidade ocupa um lugar secundário em relação às demais
áreas de atuação do docente. O modelo de formação que esta inserido na universidade
possui prioridades concentradas nas funções de pesquisa e elaboração do conhecimento
científico no âmbito da pós-graduação, o que não se enquadra dentro dessas atividades
passa, em geral, para um quadro inferior, como por exemplo, as atividades de ensino.
A Lei n° 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996) em seu artigo 66º indica que a preparação para o exercício do magistério superior
far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e
doutorado. Percebemos que no contexto de formação docente no âmbito da pósgraduação os saberes da investigação são considerados suficientes ou partem do
pressuposto que estes automaticamente se transformam em saberes da docência.
O estágio supervisionado em docência se configura como segunda etapa do
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino da Universidade de São Paulo (PAE), criado
em 1998 e regulamentado pela portaria GR3588 de 10 e maio de 2005, destina-se a
aprimorar a formação de alunos de pós-graduação para a atividade didática de
graduação. (USP, 2010).
A docência como atividade complexa requer compreender que o objeto do
trabalho docente são os seres humanos, ou seja, constitui-se em uma relação humana,
requer do docente mobilização dos conhecimentos tanto da área pedagógica quanto da
didática. É uma atividade especializada, possui um âmbito determinado de
conhecimentos que requer uma preparação específica e aquisição de habilidades para
seu exercício. (ZABALZA, 2004).
É no espaço institucionalizado que o estágio supervisionado em docência
poderá se configurar como lugar em que o estudante de pós-graduação tem a
possibilidade de desenvolver uma atitude investigativa, de reflexão e intervenção, bem
como expor elementos para a ponderação crítica. Segundo Pimenta e Lima (2012) os
sujeitos realizam suas ações nas instituições em que se encontram, sendo por estas
determinadas e nelas determinando. Compreendemos o conceito de lugar a partir de
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Cunha (2008) em que é a dimensão humana que transforma o espaço em lugar,
atribuindo significados e legitimando sua condição.
Partimos do pressuposto que existe uma prática educativa institucional na
universidade, e esta por sua vez gera ações pedagógicas que permeiam a experiência do
estudante de pós-graduação no estágio supervisionado em docência . Compreendemos
ainda que é na atividade de docência universitária que se concentra a tarefa formativa da
universidade
Metodologia e resultados
Os dados apresentados neste trabalho são um recorte da pesquisa de mestrado
intitulada “O estágio docente do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) USP
como lugar de formação do professor universitário: dilemas e possibilidades”. O estudo
possui cunho qualitativo, nos valemos de análise documental (CELLARD, 2008) e
analise de conteúdo (BARDIN, 2002). O corpus da pesquisa é formado pelos relatórios
do estágio Supervisionado em Docência do primeiro e segundo semestre de 2012, dos
pós-graduandos em nível de mestrado e doutorado, que realizaram os respectivos
estágios na Unidade 4, pertencente à área da saúde. Os dados foram coletados a partir
dos escritos do relatório final de estágio em docência.
A Unidade 4 (área biológica) participou com 44 relatórios, sendo 13 relatórios
de pós-graduandos em nível de mestrado e 31 em nível de doutorado. A partir de leitura
flutuante de todos os relatórios foram analisadas as atividades propostas desenvolvidas,
a qualificação do estágio, as experiências adquiridas e as sugestões dadas para o PAE –
USP.

Neste contexto as atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado em

docência da Unidade 4 perpassam as múltiplas dimensões pospostas nas diretrizes do
PAE (USP, 2010) quais sejam: dimensões organizativas, avaliativa, técnica, relação
professor aluno e didático-pedagógica (docência).
Destaca-se nesta Unidade as atividades reunião com supervisor e separação de
materiais relacionados às aulas (dimensão organizativa); participação/auxilio nas
avaliações, participação na elaboração da prova na segunda (dimensão avaliativa),
acompanhamento e participação em aulas práticas e teóricas (dimensão técnica) , auxilio
aos alunos (dimensão relação professor-aluno) e

aula ministrada/apresentação de

seminário/palestra (dimensão didático-pedagógica).
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Na qualificação do estágio segundo os pós-graduandos destacam-se expressões
tanto na dimensão organizativa, relacionadas ao planejamento, quanto na dimensão
formação do pós-graduando, relacionados ao valor subjetivos que é dado em relação ao
desenvolvimento do próprio estágio. O valor subjetivo é atribuído ao estágio
supervisionado em docência na medida em que gera no pós-graduando uma satisfação
em realizá-lo, sem que este defina em qual aspecto de sua formação se pessoal ou
profissional esta experiência se diferencia.
As aprendizagens no estágio destacam-se as dimensões didático-pedagógica
(docência) referentes a aprendizagens em relação às técnicas de ensino, aprimoramento
ou aprendizagens de conhecimentos específicos e pedagógicos, conhecimentos inerentes
ao próprio docente supervisor de estágio, como sua postura em sala, suas técnicas e
métodos de ensino, e na experiência em sala de aula, tanto no conhecimento do
ambiente quanto na própria ação de dar aulas. As aprendizagens adquiridas apresentadas
nesta dimensão indicam, no entendimento dos pós-graduandos, que o estágio
supervisionado em docência abrange de forma ampla os conhecimentos inerentes a
própria formação pessoal de cada pós-graduando, sendo estes para atuar como docente
ou não. Na dimensão formativa para a docência a contribuição ocorre na medida em que
dota de habilidades de docência para a prática (planejamento, formas de avaliação, etc.).
Em relação às sugestões para o PAE é expressivo o número de pós-graduandos que
deixaram o espaço em branco, bem como aqueles que não indicaram sugestões. A
sugestões apresentadas pelos pós-graduandos estão relacionadas às dimensões formativa
para a docência e dimensão avaliativa. Na dimensão formativa para a docência destacase a sugestão de uniformizar a etapa de preparação pedagógica para que seja
padronizada a preparação dos alunos nesta etapa. Entendemos que padronizar a
formação para esta etapa como foi sugerido. Na dimensão avaliativa a análise crítica
geral sobre a disciplina que participou, bem como conter uma avaliação feita por um
pedagogo de uma aula dado pelo estagiário é considerado relevante para o pósgraduando.
Algumas Considerações
A partir da análise dos dados referentes à Unidade 4 inferimos que há um
equilíbrio entre as atividades desenvolvidas pelo pós-graduando relacionadas às
múltiplas dimensões da docência apresentadas pelas diretrizes do PAE (USP, 2010). As
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atividades são pensadas e organizadas de forma a propiciar uma formação que considere
as múltiplas dimensões da docência. Nesta Unidade o estágio supervisionado em
docência se constitui como lugar de formação na medida em que o pós-graduando tece
sentidos a partir do entendimento de que o planejamento é algo que orienta a ação
pedagógica bem como a percepção de que a aquisição de habilidades e técnicas de
ensino contribui para a atuação docente. Neste sentido as atividades desenvolvidas no
estágio supervisionado em docência devem ser pensadas de forma a contribuir com a
formação docente em seu sentido amplo, proporcionado ao pós-graduando
conhecimentos tanto na área específica de estudo quanto nas questões relacionadas ao
ensino e não apenas oferecer-lhes atividades que configuram a formação para a
docência baseadas em habilidades e técnicas de ensino. Os dados indicam ainda que os
aspectos pedagógicos da docência não estão sendo evidenciados no referido estágio,
pois estão no exterior de seu exercício, e não intrínsecos a ele.
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O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM
OURO PRETO – MG
Regina Aparecida Correa
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

Resumo
O presente trabalho apresenta reflexões parciais de uma pesquisa de Mestrado em
andamento, cujo objetivo é correlacionar a voz de um grupo de professoras
alfabetizadoras do município de Ouro Preto-MG sobre a participação no Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa e sua prática pedagógica.
Palavras-chave: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; formação de
professores; prática pedagógica.

De acordo com documentos oficiais, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC) é um compromisso assumido entre o governo federal, os estados e
municípios, instituído pela Portaria nº 867, em 4 de julho de 2012, a fim de alfabetizar
todas as crianças até os oito anos de idade. Este programa foi organizado em torno de
quatro eixos: I. Formação continuada de professores Alfabetizadores; II. Materiais
didáticos, literatura e tecnologias educacionais; III. Avaliação e IV. Gestão, controle e
mobilização social.

Neste trabalho, elegemos o primeiro eixo como objeto de

investigação.
O interesse pela pesquisa surgiu logo no primeiro ano de implantação do Pacto, em
2013, quando a pesquisadora era orientadora de estudos do PNAIC em um município
localizado no Sul de Minas Gerais. O programa, por meio do terceiro eixo, previa
apenas a avaliação das crianças, como se o fato de o professor participar da formação
interferisse automaticamente no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Não
havia, contudo, mecanismos de avaliação que incluíssem o professor, especialmente no
que concerne às implicações da participação nesta formação em sua prática pedagógica.
Neste sentido, e considerando que o Pacto se insere no contexto das políticas
públicas formuladas a fim de aumentar a qualidade da Educação Básica, relacionando a
formação de professores e avaliações nacionais (LUZ E FERREIRA, s/d; LOVATO,
s/d), além de apresentar um não reconhecimento das realidades locais e culturais devido
ao fato de ser um programa pensado em âmbito nacional (MARINHO E BELTRÃO,
2015), esta pesquisa se justifica pela necessidade de ouvir o professor alfabetizador, no
intuito de analisar de que forma o programa transcorreu, identificar pontos positivos e
aspectos complicadores, e analisar se houve ou não alguma implicação para a prática
do professor alfabetizador, a partir dessa formação continuada ou formação em trabalho.
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Outro aspecto que justifica este trabalho é o fato de que boa parte das pesquisas
realizadas acerca do PNAIC têm se dedicado a aspectos relacionados aos cadernos de
formação ou à formulação do programa, mas poucas têm ouvido o professor e, quando o
fazem, na maior parte das vezes, restringem-se ao uso de entrevistas e questionários,
não utilizando outros instrumentos de coleta para triangular os dados.
Assim, tendo em vista a necessidade de distanciamento da realidade pesquisada e
que o Programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto tem
como um de seus objetivos contribuir com a produção de conhecimentos sobre a Região
dos Inconfidentes, que compreende os municípios de Ouro Preto, Acaiaca, Diogo de
Vasconcelos, Mariana e Itabirito, a presente pesquisa está sendo realizada na cidade de
Ouro Preto – MG.
Dessa forma, o presente texto apresenta reflexões parciais de uma pesquisa em
andamento cujo objetivo é correlacionar a fala de um grupo de professoras
alfabetizadoras sobre a participação destas no Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa - PNAIC - em 2013 e as possíveis alterações em suas práticas pedagógicas.
A princípio será realizado um levantamento bibliográfico, a fim de identificar trabalhos
que discutem a formação no Pacto em 2013, referente aos conteúdos de Língua
Portuguesa, e outros que analisam as implicações da participação no Pacto na prática
das professoras alfabetizadoras. Em seguida, será aplicado um questionário às
orientadoras de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa do
município de Ouro Preto, a fim de levantar o perfil destas. Em momento posterior, será
realizado um grupo focal com as orientadoras no intuito de identificar aspectos
positivos e complicadores relacionados à formação desenvolvida no município em
2013, referente aos conteúdos de Língua Portuguesa, e também identificar nomes de
professoras que alegam que a participação na formação continuada por meio do PNAIC
influenciou de alguma forma a sua prática pedagógica.
De posse dos nomes das professoras, será aplicado um questionário para o
levantamento do perfil destas e realizada uma entrevista individual com o intuito de
verificar os aspectos positivos e complicadores do Pacto, bem como corroborar se essa
formação teve alguma implicação em sua prática, a partir de seus depoimentos.
Ao final, dentre as professoras entrevistadas, será escolhida uma, considerando
especialmente como critério aquela que alega ter recebido maior influência do PNAIC
em sua prática, para se fazer observação em sua sala de aula ao longo deste ano de
2016, de maneira que seja possível correlacionar o seu discurso sobre a participação no
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Pacto e a sua prática. Para tanto, será realizada também uma pesquisa documental com
os materiais utilizados pela professora, como planos de aula, inclusive de anos
anteriores à sua participação no programa, caso a professora os possua, e dos cadernos
dos discentes.
Nesta fase inicial da pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico que
objetivou selecionar trabalhos acerca da temática estudada. Ressalta-se que o
levantamento foi realizado no período de 15 a 21 de fevereiro de 2016, em quatro dos
mais importantes repositórios de trabalhos acadêmicos brasileiros: a Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações, o portal de Periódicos da CAPES, o Scielo e o
Google Acadêmico. Dentre os trabalhos encontrados, foram excluídos os relacionados a
outras temáticas como a Educação Especial, a avaliação, Educação no Campo, os
referentes a outros conteúdos que não a Língua Portuguesa, os que analisavam as
implicações da participação no Pacto para a prática de outros sujeitos que não as
professoras alfabetizadoras, como os formadores e orientadores de estudos,
restringindo-se assim aos trabalhos relacionados à formação ministrada em 2013, acerca
dos conteúdos de Língua Portuguesa, e a outros que discutiam as implicações da
participação no Pacto na prática das professoras alfabetizadoras.
Por meio da busca, considerando os critérios explicitados no parágrafo anterior, e
utilizando como palavras-chave “PNAIC” e “Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa”, foi possível encontrar apenas um artigo no portal Scielo. No portal de
Periódicos da CAPES, entre os trabalhos encontrados, utilizando os mesmos critérios e
palavras-chave mencionados, foram selecionados quatro trabalhos.
No Google Acadêmico, utilizando PNAIC como palavra-chave, foram elencados
quinze trabalhos. Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, utilizando as
referidas palavras-chave, foram encontradas onze dissertações e duas teses, dentre as
quais foi possível selecionar uma tese e uma dissertação.
Assim, excluindo-se os trabalhos repetidos, no total, foram identificados dezessete
artigos, uma tese e uma dissertação de mestrado. Para selecionar esses trabalhos, foi
feita a leitura dos resumos e, nos casos em que esta era insuficiente, foi feita uma leitura
inspecional dessas pesquisas.
As leituras preliminares indicam que o PNAIC representa a continuidade do Profa,
programa do governo Fernando Henrique Cardoso, implementado entre 2001 e 2002
com o objetivo de estabelecer um modelo de formação continuada com base em
situações-problemas advindas da sala de aula, e do Pró-Letramento, do governo Lula,
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implementado em 2006, revelando a persistência dos esforços federais na melhoria da
qualidade da educação, com conteúdos semelhantes e permanência do modelo
reflexivo-prático da formação, e, de acordo com Carvalho (2014), este seria um aspecto
positivo do Pacto. Outro aspecto positivo do PNAIC citado pela autora seria a
possibilidade de discutir outros temas relacionados à Educação Básica nos encontros
com os coordenadores do Pacto em Brasília, como a educação integral.
O pagamento de bolsas de estudos às professoras alfabetizadoras, a troca de
experiência entre elas proporcionada pelos encontros de formação, a aproximação entre
as universidades públicas e a escola, e a maior utilização dos jogos de alfabetização
produzidos pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem da Universidade Federal
de Pernambuco - CEEL - e das obras complementares do Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD – e também de livros selecionados para o Programa Nacional
Biblioteca da Escola - PNBE são aspectos relevantes do programa.
Contudo, o PNAIC apresenta alguns aspectos complicadores. Conforme apontam
Carvalho, 2014 e as pesquisadoras Marinho e Beltrão, 2015. Entre eles podemos citar o
“gigantismo” da proposta, tendo em vista a dificuldade de selecionar conteúdos e
metodologias mais adequados para cada município, assim como de considerar as
realidades locais e as identidades culturais destes; a duração dos encontros
(CARVALHO, 2014; MARINHO E BELTRÃO, 2015); o reforço das avaliações em
larga escala, apesar dos cadernos de formação apontarem para uma avaliação processual
dos alunos; e a inclusão de dois eixos, um referente à formação do professor e outro
referente à avaliação dos alunos em um mesmo programa, como se a formação por meio
do Pacto interferisse automaticamente na aprendizagem dos alunos, reforçando a ideia
de que o PNAIC é mais um programa que visa à melhoria da qualidade da Educação
Básica, conforme o acordo assumido em Dakar, no ano 2000.
Até o presente momento, além do levantamento bibliográfico, já foram aplicados os
questionários às orientadoras de estudos do PNAIC em Ouro Preto. Contudo, este
material encontra-se ainda em fase de análise.
Considerações finais
O levantamento bibliográfico realizado indica que o PNAIC tem sido objeto de
investigação de diversos pesquisadores nos últimos anos, haja vista sua implementação
no ano de 2013. Contudo, boa parte destas pesquisas tem se dedicado aos cadernos de
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estudos, e a temas abordados pelo programa, como a educação inclusiva e a educação
no campo, e não à influência da participação neste para a prática pedagógica.
As leituras preliminares apontam alguns aspectos positivos e complicadores do
Pacto. Dessa forma, espera-se que esta pesquisa em andamento contribua para uma
maior compreensão acerca do PNAIC, e de forma especial, das possíveis implicações da
participação na formação em 2013 na prática das professoras.
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O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BELÉM: IMPLICAÇÕES NA
FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE
Iza Cristina Prado da Luz.
Secretaria Municipal de Educação de Belém- SEMEC.
Resumo: Este trabalho é decorrente de pesquisa em andamento referente ao programa
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que visa alfabetizar todas as
crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental promovido
pelo MEC em parceria com estados e municípios. O problema norteador desta análise
configura-se da seguinte forma: Quais as implicações do programa Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) na formação e no trabalho docente de professores
que atuam nas escolas da rede municipal de ensino de Belém? O objetivo é analisar o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e suas implicações para a
formação e trabalho docente na rede municipal de ensino de Belém. A pesquisa que será
realizada no período de 2015 a 2019, durante o curso de Doutorado em Educação,
vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará- UFPA,
sendo publicada na forma de Tese de Doutorado está sendo efetivada por meio dos
seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, análise de
documentos e pesquisa de campo, mediante a realização de entrevista semiestruturada
com professores que atuam em escolas municipais, localizadas em Belém do Pará. Em
um primeiro momento será traçado um perfil referente à pesquisa em andamento, em
um segundo momento será analisado o programa Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (Pnaic) no contexto das políticas públicas educacionais e, por último serão
apresentadas considerações finais. Este trabalho analisa inicialmente, com base na
discussão de estudiosos das políticas docentes, que o Pnaic como parte da política
educacional em vigor tende a favorecer o reforço da responsabilização dos professores
pelo desempenho dos estudantes nas avaliações em larga escala, a intensificação e a
precarização docente, sem a garantia de melhoria das condições de formação e trabalho.
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Formação de professores; Trabalho Docente.
INTRODUÇÃO
Este trabalhado é decorrente de pesquisa em andamento referente ao programa
governamental Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa (Pnaic) que “é um
compromisso assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e
municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de
idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental”(BRASIL, p.11, 2012).
No que se refere ao Pnaic na rede municipal de ensino de Belém, é importante
destacar que este programa governamental foi lançado em 2013, com o propósito
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imediato de melhorar o desempenho dos estudantes das séries iniciais (do 1º ao 3º ano)
em leitura, escrita e matemática, tal como se configura seu propósito na esfera federal.
A referida pesquisa visa analisar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (Pnaic) e suas implicações para a formação e trabalho docente na rede municipal
de ensino de Belém, no sentido de caracterizar quais concepções de formação e trabalho
docente estão presentes nesse programa educacional; de identificar indicativos do Pnaic
que apontem para a melhoria das condições de trabalho e formação; de verificar se este
programa tem reforçado a responsabilização dos professores que atuam na rede
municipal de ensino de Belém pelo desempenho dos estudantes nas avaliações em larga
escala e de investigar aspectos deste programa que podem favorecer a intensificação e a
precarização do trabalho docente.
A pesquisa em andamento será de caráter predominantemente qualitativo e está
sendo adotado como procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, com
base em autores que trazem ampla discussão referente à política educacional e à
formação de professores e trabalho docente; análise de documentos e legislação e,
pesquisa de campo, mediante a realização de entrevista semiestruturada com professores
que atuam em escolas municipais, localizadas em Belém do Pará. Para a análise dos
dados da pesquisa será realizada análise do conteúdo.
A pesquisa será realizada com professores que atuam em escolas municipais,
localizadas em Belém do Pará, devido o interesse por parte desta pesquisadora em
aprofundar sua análise teórica em relação ao município/esfera governamental de atuação
profissional bem como, por não terem sido realizadas pesquisas mais densas sobre este
programa governamental, sobretudo, em estados ou municípios da região norte do país.
Com base no perfil traçado neste primeiro momento referente à pesquisa em
andamento, no momento seguinte será analisado o programa Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) no contexto das políticas públicas educacionais e,
por último serão apresentadas considerações finais.
O PNAIC NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS
Na Conferência Mundial sobre a Educação, realizada em 1990, em Jomtien na
Tailândia e no Fórum Mundial sobre Educação de Dakar, em abril de 2000 foram
propostas pelos organismos internacionais, reformas educacionais que visam à melhoria
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da qualidade da educação, mas pautada em parâmetros internacionais, mensurada
mediante avaliação em larga escala.
No contexto da política educacional, sob influência de organismos
internacionais como o Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) dentre outros, Oliveira (2004) analisa que tem
sido marcante a centralidade da questão docente nos programas governamentais, tendo
em vista que os professores têm sido considerados os principais responsáveis pelos
resultados educacionais nas avaliações em larga escala, como o Programa Internacional
de Avaliação dos Estudantes (PISA) .
Nessa direção, nas últimas décadas Freitas (2002), Barreto (2003) e Maués e
Camargo (2014) apontam para uma política de formação docente de caráter
emergencial, pragmática, utilitarista, fragmentada, pontual destinada à preparação para a
atuação na sala de aula, sem a devida fundamentação teórica para subsidiar sua atuação
profissional.
Nesse cenário educacional é que se pretende analisar o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), como programa governamental que foi elaborado
na esfera do governo federal, com o propósito de elevar os resultados educacionais nas
avaliações em larga escala, sendo a formação continuada de professores e atuação dos
professores consideradas estratégicas na melhoria do desempenho dos estudantes.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) “é um
compromisso assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e
municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de
idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental”(BRASIL, p.11, 2012).
No campo da legislação e documentos relacionados ao Pnaic, destaca-se o
Manual do Pacto: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic):o Brasil do
futuro com o começo que ele merece (2012) e a portaria nº 867 de 4 de julho de 2012,
que instituiu o Pnaic, neste documento estão previstas as diretrizes gerais deste
programa governamental.
No Brasil, em relação à avaliação da educação básica é preciso destacar também o
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Índice de Desenvolvimento da educação
(IDEB), a Prova Brasil e a Provinha Brasil e a mais recente Avaliação Nacional da
Alfabetização (ANA), que seguem os parâmetros internacionais de avaliação, do Programa
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Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA), coordenado pela Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), um organismo internacional.
Esta forma de avaliação da educação básica visa resultados mensuráveis,
desconsiderando as condições materiais de escolas e professores, sendo intitulada nesta análise
como avaliação em larga escala.

Nessa direção, é propício citar Oliveira (2004) quando afirma que apesar da
centralidade dos docentes nos programas governamentais, as reformas educacionais têm
resultado na intensificação e precarização do trabalho docente.
A intensificação do trabalho docente, em termos gerais e com base em autores
como Pino, Vieira e Hypólito (2009) e Oliveira (2004), consiste na sobrecarga de
trabalho dos professores provocada, dentre outros fatores, por uma ampla jornada de
trabalho e turmas numerosas, agravadas pelo fato de que precisam dedicar mais esforços
para alcançar melhores resultados nas avaliações nacionais, que somada a não garantia
de condições favoráveis de trabalho, tais como: falta de recursos, falta de tempo para a
formação continuada, salários reduzidos implicam na precarização do trabalho docente.
Considerando o Pnaic no contexto das políticas educacionais é que se lança o
seguinte problema de pesquisa: Quais as implicações do programa Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) na formação e no trabalho docente de professores
que atuam nas escolas da rede municipal de ensino de Belém?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), com base nesta
análise preliminar de documentos e referenciais teóricos representa a mais recente
estratégia do governo federal, que mais uma vez promove um programa de formação
continuada de professores para melhorar os resultados educacionais nas avaliações de
larga escala.
No que se refere à formação continuada de professores constata-se, neste
momento inicial da pesquisa em andamento, uma formação meramente voltada para
prática, no sentido de melhorar os resultados educacionais nas avaliações em larga
escala em detrimento de uma formação teoricamente fundamentada. Contata-se também
que os professores não contam com condições favoráveis para usufruir de seus
processos de formação e com garantia para uma atuação profissional consistente, tais
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como recursos materiais, tempo necessário para formação, jornada de trabalho reduzida,
dentre outros fatores.
Em termos gerais, esta é apenas uma análise preliminar referente ao Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa que pretendeu motivar outras análises no
campo das políticas educacionais.
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O PACTO PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO E A FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES
Lisete Funari Dias (Universidade Federal do Pampa)
Maira Ferreira (Universidade Federal de Pelotas)
Resumo: A presente pesquisa, um recorte de uma tese de doutorado, tem por objetivo
investigar o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM), desenvolvido
Universidade Federal do Pampa (Unipampa), como espaço para a formação continuada
de professores, tendo como questão central buscar compreender como foram (são)
realizadas nas escolas as ações propostas na formação continuada de professores pelo
PNEM. Parte-se da hipótese que a formação continuada de professores produz
mudanças na escola. A pesquisa foi realizada no curso de extensão Tertúlias
Pedagógicas, desenvolvido no final do ano de 2015 na Unipampa, com a finalidade de
aprofundar e dar continuidade à formação desenvolvida no PNEM, envolvendo a
discussão de práticas e ações realizadas na escola, durante e após o PNEM. Considerase como material para análise os relatos de sete Orientadores de Estudo, representando
cinco escolas das regiões da Campanha e Fronteira Oeste do estado do Rio Grande do
Sul. Os relatos foram apresentados no curso Tertúlias Pedagógicas, sendo mediados e
registrados em um diário de campo, por uma das Formadoras IES. Foi evidenciado nos
relatos que, os professores tem desenvolvido protagonismo com talento e criatividade
no trabalho docente e reconhecem a contribuição do PNEM em suas práticas
pedagógicas, sendo algumas pertinentes com as orientações dos cadernos de formação.
Com relação ao curso Tertúlias, este pode ser visto como espaço de reflexão e diálogo
importante para os atores das escolas e IES, tal como propõem Gatti e Barreto (2009)
quando consideram a continuidade dos cursos de formação como uma das principais
premissas para que ocorra o desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Formação Continuada. Práticas Pedagógicas. Continuidade.
1 Introdução
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM) é um programa de
formação continuada para professores e coordenadores pedagógicos que atuam no
Ensino Médio não profissionalizante nas áreas rurais e urbanas (BRASIL, 2013), sendo
financiado pelo Ministério da Educação (MEC) e desenvolvido com a participação de
professores das universidades. A finalidade do programa é contribuir para a formação
de professores da Educação Básica, propondo (re) discutir e atualizar as práticas
pedagógicas em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional –
LDB (BRASIL, 1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio –
DCNEM (BRASIL, 2012).
A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) foi uma das Instituições de Ensino
Superior (IES) participantes do Programa como formadora, por meio do projeto
desenvolvido na região da Campanha e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, nos anos
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de 2014 a 2015, com duração de doze meses, em um curso de 200h (MARTINS et al,
2015).
A presente pesquisa, um recorte de uma tese de doutorado, foi realizada com base
no que foi relatado no curso de extensão Tertúlias Pedagógicas, ocorrido no final do ano
de 2015, sobre o que tem se desenvolvido nas escolas, ao longo e a partir do PNEM.
Partindo da hipótese que a formação continuada de professores produz mudanças na
escola, o estudo visou investigar o papel do PNEM na formação continuada de
professores, procurando por resultados que identifiquem como estão sendo realizadas,
nas escolas, as ações propostas na formação continuada de professores pelo PNEM.
2 Procedimentos Metodológicos
O desenvolvimento da investigação tem caráter qualitativo, exploratório e descritivo. Os
dados foram obtidos em um dos encontros do curso de extensão Tertúlias Pedagógicas,
realizado pela Unipampa, no final do ano de 2015, com a finalidade de aprofundamento
das temáticas debatidas no PNEM e, cuja organização contemplou a divisão de cerca de
oitenta Orientadores de Estudo em grupos coordenados, cada um, por um Formador da
IES.
Na organização das ações do curso, a tarefa de cada grupo foi a apresentação de
relatos de experiência envolvendo as práticas realizadas nas escolas, ao longo e após o
desenvolvimento do PNEM. Este estudo considera relatos de sete Orientadores de
Estudo (OE1 a OE7), representantes de cinco escolas (E1 a E5), sobre as atividades
desenvolvidas nas escolas, sendo ouvidos, mediados e registrados pela primeira autora
deste trabalho, em um diário de campo.
Os dados obtidos por meio de relatos dos Orientadores de Estudo foram
analisados à luz de teorizações sobre formação continuada de professores na perspectiva
de reconhecer o papel do PNEM nas práticas pedagógicas e, possível, mudança nas
escolas.
3 Análise e Discussão dos Resultados: ações do PNEM na escola
Sobre a importância da formação continuada de professores e reconceituando-a, Gatti e
Barreto (2009) afirmam que pesquisas relativas à identidade profissional, propõem
considerar o protagonismo do professor, que “passa a ser valorizado e a ocupar o centro
das atenções e intenções nos projetos de formação continuada” (GATTI e BARRETO,
2009, p 202). Nessa perspectiva, também Charlot (2013) considera que na formação
continuada os professores possam contribuir “com seus saberes, seus valores, suas
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experiências na complexa tarefa de melhorar a qualidade social da escolarização” (p.
13).
Nesse sentido, o professor OE1, da escola E1, sinaliza o protagonismo dos
professores reconhecendo a contribuição do PNEM nas práticas pedagógicas na sua
escola, numa perspectiva de fortalecimento do que já se fazia. Ele diz ainda, que os
professores consideram que deveria haver um Pacto do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, mas reconhece que as atividades sugeridas pelo PNEM tiveram efeitos
também nesse nível de ensino.
O protagonismo dos professores se manifesta na escola de várias formas e, nessa
direção, o professor OE3, da escola E3, relata que no seu caso, sendo poeta e escritor de
quatro obras literárias contendo poemas, percebeu que poderia usar seu talento como
escritor em sua prática pedagógica. Ele relatou que passou a trabalhar com poemas em
sala de aula e que, com essa mudança de prática, os alunos estariam escrevendo mais.
De modo geral, mesmo com atividades envolvendo a realidade das escolas e a
criatividade dos próprios professores, o papel renovador do PNEM nas práticas
pedagógicas é referido pelos OE. Para o professor OE3, a proposta do Pacto também
veio ao encontro das propostas que ele pensava em trabalhar na escola, no que diz
respeito ao uso das tecnologias no ensino, pois passou a utilizar os grupos do Facebook
para que os alunos socializem os resultados dos seus trabalhos. Esse depoimento remete
ao que o Caderno II, da primeira etapa do Pacto, destaca quando trata o uso que os
jovens podem fazer das tecnologias nas escolas, pois “podemos tentar enxergar as
possibilidades que, as redes sociais de internet oferecem são ambíguas, mas também
potencialmente educativas” (BRASIL, 2013, p.29).
Considerando esses exemplos de relato indicando satisfação dos alunos e maior
participação na realização das atividades, concordamos com Charlot (2013) quando
refere que alguém aprende quando tem prazer no fato de aprender, sendo este um
elemento fundamental da vida escolar.
Outro relato, da professora OE2, escola E2, está de acordo com a ênfase do
PNEM de valorização dos saberes e experiências dos professores, tanto na escolha de
temas, quanto nas metodologias para o trabalho por projetos, pois a professora destaca
que a escola já trabalhava com projetos interdisciplinares antes do Pacto, mas que essa
prática ficou mais fortalecida. A professora relatou que ”no início do ano foi discutido
que em todos os níveis de ensino, há alunos com necessidades especiais e, diante disso,
foi definido que seria planejado um projeto interdisciplinar com foco em valores,
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respeito, acolhimento e inclusão”. De acordo com o Caderno IV da primeira etapa do
Pacto (BRASIL, 2013), a escola deve organizar-se para investigar e trabalhar questões
que sejam relevantes para essa comunidade. Nessa mesma perspectiva, esta mesma
professora relatou, ainda, o desenvolvimento do projeto Consciência Negra, realizado
na escola.
A professora OE4 relatou que este mesmo projeto, Consciência Negra, foi
desenvolvido na escola E3, considerando que as atividades planejadas foram
importantes porque possibilitaram trabalhar os sentimentos dos alunos na discussão
sobre o respeito à diversidade.
A ênfase do trabalho por projetos, envolvendo a diversidade e inclusão, descritos
pelas duas professoras, busca desenvolver, conforme LDB (BRASIL, 1996), valores de
solidariedade humana, consciência e respeito à diversidade, em um trabalho voltado
para a formação da cidadania. Para Charlot (2013), a cidadania requer a instrução do
povo, em escolas públicas, relacionando-a ao respeito às diferenças,
Muitas ações, especialmente os projetos de ensino, ocorreram no âmbito dos
Seminários Integrados. Um exemplo disso foi relatado pelo professor OE7, da escola
E5, sobre o tema Trabalho e Profissões, desenvolvido nos Seminários Integrados em
2015. O trabalho foi considerado como princípio educativo básico do Ensino Médio nas
novas DCNEM e o tema é apresentado no Caderno II da primeira etapa do Pacto, na
perspectiva de refletir sobre o papel do trabalho e da escolha da profissão para os jovens
que frequentam o Ensino Médio, afirmando que: “[...]é especialmente na adolescência
que o sujeito começa a se perguntar que rumo tomar na vida” (BRASIL, 2013, p.31).
A professora OE5, da escola E4, acredita que o desenvolvimento das ações do
Pacto,

possibilitou

aos

professores

trabalharem

mais

com

a

pesquisa

e

interdisciplinarmente, apontando também que os alunos estão fazendo mais pesquisa e
sendo mais produtivos. Na mesma escola, a professora OE6, destaca que está
percebendo que os professores estão mais dispostos a pensar suas práticas pedagógicas.
Para a professora OE4, da escola E3, os professores que participaram do PNEM
estariam fazendo um trabalho diferenciado, no entanto, afirma que eles ainda não têm o
hábito de fazer registros das atividades realizadas, mostrando que, talvez, o Pacto tenha
contribuído para o desenvolvimento de novas práticas, mas ainda não foi suficiente para
que os professores falem, escrevam, socializem e argumentem em favor das
experiências e práticas que realizam.
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4 Considerações finais
Os resultados da pesquisa permitiram considerar o PNEM como política pública de
formação continuada de professores capaz de validar e reforçar práticas que já vinham
ocorrendo na escola, bem como incentivar os professores para o desenvolvimento de
outras práticas. Sendo assim, é possível apontar que o PNEM teve efeitos nas práticas
pedagógicas e na escola, respeitando as experiências dos professores.
Quanto ao curso Tertúlias, entende-se sua importância por possibilitar aprofundar
os temas debatidos no PNEM e avaliar sua efetividade, representando um encontro para
o diálogo e reflexão sobre as práticas realizadas nas escolas.
Na concepção de desenvolvimento profissional docente, Gatti e Barreto (2009)
consideram como premissa, a continuidade das ações de formação continuada, o que é
possível reconhecer na proposta do curso Tertúlias, caracterizando-se como espaço de
reflexão sobre as práticas, em diálogo e parceria com atores de outras instituições.
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O PENSAMENTO TEÓRICO NO ENSINO TÉCNICO
Fabio Pinto de Arruda
Mestrando do PPGE da Universidade Federal de São Paulo
RESUMO
A partir do contexto de investigação da Educação Técnica Profissional de uma rede
privada de ensino técnico e sua atual metodologia de ensino com base em competências,
a presente pesquisa investiga o desenvolvimento do pensamento teórico de estudantes
do ensino técnico profissionalizante de nível médio em situações de ensino e
aprendizagem durante a elaboração de projetos técnicos. Para isso, fundamenta-se na
teoria histórico-cultural e, em especial, nas contribuições de Vigotski, Leontiev e
Davídov. Segundo a Teoria Desenvolvimental de Davídov a superação de uma
aprendizagem pautada somente nas representações e classificações dos objetos permite
a apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento do pensamento teórico dos
estudantes por meio de reflexões e análises do objeto de estudo em um processo
coletivo de resolução de problemas. Como procedimento metodológico de investigação
adotamos o experimento formativo ao organizarmos o ensino da disciplina de projetos,
durante o primeiro semestre de 2015. A coleta de dados buscou acompanhar o
movimento de aprendizagem em sua essência e, para isso, recorremos a registros de
áudio e às produções escritas dos estudantes em diferentes momentos do processo de
elaboração de projetos, envolvendo ações coletivas e individuais. Preliminarmente, a
análise dos dados indica que a organização do ensino de projetos em um curso técnico
profissional pode vir a desenvolver o pensar teórico com vistas à formação integral dos
sujeitos desde que o contexto escolar possibilite ao estudante, intencionalmente e
intensamente, o contato com a realidade e as contradições suficientes para favorecer a
tomada de consciência da relação entre ações e objetivos da sua atividade de
aprendizagem, de forma mediada pelo trabalho.

Palavras-chave: Ensino Técnico. Aprendizagem. Pensamento teórico.
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A FRAGMENTAÇÃO DA APRENDIZAGEM
As novas exigências do trabalho legitimadas pelas necessidades do
empresariado que (re) organiza, segundo Lima (2010, p. 160), “[...] um perfil de
trabalhador marcado pela flexibilidade frente às mudanças, investindo em sua formação
permanente e aberto a novos desafios, um empreendedor de si mesmo que garantiria,
dessa forma, sua empregabilidade e permanência num mercado em contínua
transformação”, nos leva a constatar que cada vez mais os cursos técnicos
profissionalizantes demandam propósitos educacionais fragmentados.
Mas, ao mesmo tempo, para atender tais reivindicações da classe dominante é
preciso modificar as estruturas curriculares dos cursos técnicos e seus métodos de
ensino pela emergente chegada do ensino por competências. Nesse contexto, a rede
privada de ensino técnico transforma o cenário atual, baseado em conteúdos, numa
estrutura baseada em capacidades inerentes ao mercado de trabalho, ou seja, segundo
Ramos (2001, p. 96), “[...] as competências reconhecidas dos trabalhadores tornam-se,
na verdade, um modo de ajuste das capacidades pessoais às tarefas que fixam o
conteúdo do emprego”.
Consequentemente, se altera a atividade de ensino do professor de tais cursos
de modo a refletir uma aprendizagem superficial, de ações imediatas ao invés daquelas
orientadas pelo conhecimento teórico. Nesse sentido, o ensino técnico atende apenas as
demandas do mercado de trabalho ao invés de concentrar a educação profissional no
desenvolvimento humano do indivíduo por via da apropriação de conhecimentos
teóricos. (DAVÍDOV, 1988)
OBJETIVOS
Sob as concepções de Vigotski (2007), de analisarmos processos e não objetos,
de explicarmos ao invés de descrevermos, objetivamos investigar o desenvolvimento do
pensamento teórico de estudantes do ensino técnico profissionalizante de nível médio
em situação de ensino e aprendizagem durante a elaboração de projetos técnicos. Desse
modo, os objetivos específicos da investigação são colocados da seguinte maneira:
evidenciar a influência da realidade do cotidiano e das práticas profissionais que
contradizem objetivamente e subjetivamente as questões de aprendizagem dos alunos na
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escola; explicar os momentos de mediação do processo de ensino, entre professores e
alunos, que impulsionam o movimento de aprendizagem, decorrentes de ações de
pesquisa e da produção do projeto pelos estudantes; analisar os movimentos de
aprendizagem, individuais ou coletivos, que foram promotores de situações
significativas e potencializam o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes.
O EXPERIMENTO FORMATIVO
Como procedimento metodológico de investigação, optamos pelo experimento
formativo ao organizarmos o ensino da disciplina de projetos, durante o primeiro
semestre, do último curso estruturado por conteúdos de uma escola técnica da rede
privada de ensino. Conforme Davídov (1988, p. 195, tradução nossa) esse método é
definido “[...] como método peculiar destinado a estudar a essência das relações”, por
isso, se enquadra na proposta da pesquisa.
O experimento teve como objetivo a organização das etapas de um projeto,
sendo todo o trabalho escolar orientado pela base conceitual de conteúdos apresentada
pelo professor. A tarefa inicial dos estudantes foi a apresentação de uma situaçãoproblema da área do curso. Priorizou-se o trabalho em grupo, que produziu o projeto no
interior da sala de aula. Durante o processo de elaboração, foram organizadas
orientações e entregas pontuais, do trabalho escrito, bem como, planejados cinco
momentos de comunicação oral aos professores e alunos da escola, sendo que a última
refere-se à apresentação final do trabalho para uma banca de especialistas, com entrega
da produção escrita concluída.
A coleta de dados ocorreu durante as discussões em salas de aula, em reuniões
pontuais de orientação, nas comunicações orais, nas entrevistas não estruturadas e
semiestruturadas. Realizamos registros em áudio e recolhemos as produções escritas dos
estudantes no decorrer e ao final do processo de ensino e aprendizagem.
ANÁLISE PARCIAL: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
A busca pelos estudantes de uma situação problema real, definida como
estratégia didática e adequada à proposta curricular de conteúdos planejada pelo
professor, despertou nos alunos o verdadeiro sentido para realização do trabalho escolar.
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Assim como explicita Leontiev (2004, p. 85) “a decomposição de uma ação supõe que o
sujeito que age tem a possibilidade de refletir psiquicamente a relação que existe entre o
motivo objetivo da relação e seu objeto. Senão, a ação é impossível, é vazia de sentido
para o sujeito”.
Essa situação, aliada a apropriação de conceitos fundamentais das ciências
físicas e matemáticas, como por exemplo, refletir sobre a realização de um cálculo com
base no conceito de condução de calor, trouxe aos estudantes formas de reflexão e
análise sobre o próprio objeto de estudo considerando as diferentes resoluções do
problema tanto pelas práticas do trabalho cotidiano quanto pelo método científico
escolar. Diante de tal contradição, os estudantes tomaram consciência de que as práticas
de resolução focadas exclusivamente no cotidiano do trabalho mostram-se insuficientes
e facilmente superadas pelo nível de conhecimento teórico internalizado no processo de
aprendizagem escolar. “A concretização dos conhecimentos teóricos consiste na
dedução e explicação das manifestações particulares e singulares do sistema integral a
partir do seu fundamento universal” (DAVÍDOV, 1988, p. 154, tradução nossa).
Desse modo, ao proporcionar o desenvolvimento do pensamento teórico dos
estudantes, é possível que a escola supere uma educação voltada simplesmente para a
inserção e adaptação do indivíduo a essa sociedade, de transformação social alienante,
segundo Moretti (2007, p. 40), que serve “[...] de instrumento para a continuidade de
um modelo social desumanizador”. Nossa proposta torna-se disseminadora de uma
educação pautada pelo desenvolvimento de um indivíduo mais consciente e humano.
Percebemos que os alunos, aos poucos, nas relações coletivas e nas práticas
individuais, se apropriaram não só dos conhecimentos teóricos, mas desenvolveram um
método de investigação, hábitos de busca pela informação, de discussão, de
questionamentos. Assim, a análise preliminar dos diálogos entre os diferentes sujeitos
do espaço escolar nos revelaram a tomada de consciência do estudante sobre suas ações,
do seu objeto de estudo e da real diferença entre o fazer cotidiano e o pensar teórico
possibilitado pela escola, via mediação do trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As relações do trabalho e da educação no âmbito do ensino técnico
profissionalizante, há tempos, vêm conduzindo a aprendizagem por um viés reprodutor
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de práticas limitadas de conhecimento. Tanto o aluno quanto o professor das áreas
tecnológicas são induzidos a acreditarem que o objetivo do seu trabalho é apenas
apresentar o resultado da ação. Sendo assim, todas as concepções epistemológicas que
fundamentam uma aprendizagem pautada nas capacidades individuais soberanas aos
conhecimentos teóricos, legitimam ao mesmo tempo o saber fragmentado, desconectado
do todo, superficial, se assumimos os propósitos de um ensino que visa o
desenvolvimento humano. Contraditoriamente, a organização do ensino nas escolas
técnicas que favorece o desenvolvimento do pensamento teórico nos estudantes sobre
suas ações e objetos de conhecimento, contribui para o desenvolvimento das
capacidades tão almejadas pelo mercado de trabalho ao proporem a modificação dos
métodos de ensino.
Portanto, por mais que estabeleçam barreiras políticas e institucionais, a sala de
aula no ensino técnico sempre será um ambiente de contradição, onde o professor
organiza suas ações intencionais, que são confrontadas, colocadas à prova, até pelos
próprios alunos, mas que aos poucos, pela dinâmica de seus movimentos, revelam aos
estudantes o poder do pensar teórico e do próprio desenvolvimento humano.
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O PERFIL DAS PESQUISAS BRASILEIRAS SOBRE O PISA:
CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS
Helena Rivelli
Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação/Universidade Federal de Juiz de Fora

Resumo
Até a inclusão de Ciências no SAEB em 2015 o PISA era a mais significativa fonte de
dados nacionais e comparáveis para a disciplina. Nesse contexto, o presente artigo se
propõe a identificar os principais aspectos discutidos pelas pesquisas brasileiras sobre a
avaliação de Ciências no PISA, desenvolvidas no âmbito dos programas de pósgraduação entre 2000 e 2015. Para isso, foi feita uma busca no Banco de Dissertações e
Teses da Capes e no banco da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. O
exame das dissertações e teses que tomaram o PISA, ou algum de seus elementos, por
objeto de análise, mostrou que o programa tem sido utilizado com maior frequência em
pesquisas sobre o domínio de Leitura, sendo que apenas sete publicações envolvem a
avaliação de Ciências. No âmbito do ensino de Ciências, o diagnóstico traçado a partir
dos trabalhos encontrados revela abordagens sobre o PISA com diferentes
profundidades: das sete publicações inventariadas, quatro trazem uma abordagem que
apenas tangencia as investigações sobre o programa. Apenas uma dissertação buscou
compreender como os professores de Ciências se relacionam com o PISA, fato que nos
aponta a urgência de mais pesquisas nesse sentido. É possível que a dificuldade em se
apropriar dos resultados das avaliações externas seja uma fração de um problema de
maior amplitude: a avaliação permanece no ensino um nó difícil de ser desfeito, tendo
em vista a deturpação de seus propósitos, a variedade de seus métodos e a extensão de
suas consequências. Para que as avaliações em larga escala possam significar benefícios
ao ensino são necessários estudos que explorem com profundidade o assunto.
Palavras-chave: PISA. Avaliação de Ciências. Dissertações e teses.
Introdução
O presente artigo pretende contribuir para o ensino de Ciências e Biologia na
educação básica, alertando para a necessidade de maiores discussões sobre a avaliação
de Ciências do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA). Para isso,
apresenta os resultados de uma pesquisa realizada a partir da análise das dissertações e
teses publicadas no Brasil no período entre 2000 e 2015. Para o norteamento das buscas
e a organização das análises, parte-se da seguinte questão: quais elementos sobre a
avaliação de Ciências do PISA são analisados nas dissertações e teses publicados até
2015?
O PISA é uma avaliação amostral elaborada por um conjunto de instituições
lideradas pelo Australian Council for Education Research, no âmbito do programa de
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educação da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Atualmente o PISA avalia a cada três anos alunos na faixa dos 15 anos de idade de
34países membros da OCDE, além de alguns convidados, e abrange as áreas de Leitura,
Matemática e Ciências. Além do ciclo geral de avaliação das três áreas, cada exercício
destina dois terços do teste a um domínio principal. Em 2006, e novamente em 2015, o
domínio principal foi Ciências, justificando o interesse por avaliar como têm se
desenvolvido as pesquisas brasileiras nesse contexto.
Aos testes de desempenho, constituídos por itens dissertativos e de múltipla
escolha, são conjugados questionários sobre fatores contextuais associados aos
resultados, tendo como foco elementos intra e extraescolares. Por este motivo, os
resultados dos testes, associados aos fatores contextuais, permitem uma compreensão
das principais variáveis que influenciam o ensino de Ciências. Contudo, o que se
observa ainda é um número limitado de pesquisas que alcançam esse detalhamento.
Metodologia
As pesquisas foram realizadas no Banco de Dissertações e Teses da Capes
(disponível em http://bancodeteses.capes.gov.br) e no banco da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (disponível em http://bdtd.ibict.br), finalizando-se em
fevereiro de 2016. As buscas contemplaram dissertações e teses defendidas entre 2000 e
2015. Como parâmetro foram utilizadas quatro palavras-chave: PISA, avaliação em
Ciências, avaliações em larga escala e avalições externas.
Os textos foram divididos em quinze áreas temáticas, a partir da leitura de seus
títulos, resumos e palavras-chave: (1) Reforma Educacional, (2) Qualidade da
Educação, (3) Equidade, (4) Ensino de Ciências, (5) Letramento, (6) Leitura e Escrita,
(7) Ensino de Filosofia, (8) Gestão Escolar, (9) Resolução de Problemas, (10)
Representações Sociais, (11) Educação Matemática, (12) Desempenho dos Estudantes,
(13) Análise do Discurso, (14) Sistema de Avaliação em Larga Escala e (15) Parâmetros
de Pesquisa. Ao todo foram encontrados 53 trabalhos, sendo 38 dissertações e 15 teses.
A área temática de maior concentração foi Leitura e Escrita, com 18 textos.
Na categoria temática Ensino de Ciências se encontram sete trabalhos, uma tese
e seis dissertações, sendo que foram incluídas nessa área as publicações em que o PISA
Ciências é tomado por objeto de análise ou seus resultados são ao menos em parte
discutidos. Para o exame desses sete documentos, descrita a seguir, realizou-se a leitura
integral dos textos.
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O perfil das pesquisas apresentadas nas dissertações e teses
No âmbito do ensino de Ciências, o diagnóstico traçado a partir dos trabalhos
encontrados revela abordagens sobre o PISA com diferentes profundidades: das sete
publicações inventariadas, quatro trazem uma abordagem que apenas tangencia as
investigações sobre o programa. Das três dissertações que tomaram o PISA, ou algum
de seus elementos, por objeto de análise, todas foram defendidas em 2012. Como o
PISA 2015 teve Ciências como foco da avaliação, estas publicações significam um
relevante ponto de partida para o estudo sobre os resultados dos alunos brasileiros.
Explorando algumas questões de Ciências do PISA 2006, Carvalho (2012)
promove uma investigação sobre a constituição dos itens da avaliação, discutindo as
competências avaliadas, além do desempenho dos estudantes em resolvê-los. A pesquisa
envolveu também um questionário aplicado a um grupo de professores de Ciências de
cidades mineiras, com a intenção de avaliar a visão dos docentes sobre o PISA. Estes
sujeitos ratificam a necessidade de melhor entenderem os resultados do exame para que
de fato possa ter influência positiva no ensino.
Sobre o consenso apresentado pelos professores a respeito da apropriação dos
resultados do PISA, destaca-se que o mesmo é uma low stake e seus impactos ainda são
mínimos nas políticas das redes de ensino. Por isso, o processo de reconhecimento e
apropriação dos resultados fica, de maneira geral, a cargo dos professores. Isto ratifica a
necessidade de uma proposta de formação que seja capaz de preparar os professores
para esta tarefa: se é deles o papel principal na análise dos resultados e sua apropriação
como elementos essenciais ao planejamento, nada mais lógico do que lhes garantir, por
meio da formação, o desenvolvimento dessa capacidade. Sem esta competência, correse verdadeiramente o risco de estreitarem-se os currículos, reduzindo-os às matrizes de
referência das avaliações.
Muri (2012) também investigou a formação científica brasileira a partir dos
resultados do PISA 2006. Porém, se concentrou, além de nos dados de desempenho, nos
dados recolhidos através dos questionários contextuais. Nesta perspectiva as
compreensões se ampliaram para além dos resultados dos testes e a autora foi capaz de
apontar que, dentre os principais aspectos que têm impacto significativo no
desempenho, encontram-se a proposta da rede de ensino, o atraso escolar, o nível
socioeconômico e o nível de escolaridade dos pais (MURI, 2012).
As conclusões apresentadas por Muri (2012) sobre as variáveis que têm impacto
nos resultados dos alunos vão ao encontro de pesquisas sobre a eficácia escolar. Dentre
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os fatores intra e extraescolares que representam influência no desempenho, o nível
socioeconômico (NSE) dos alunos é apontado como fator determinante para o sucesso
dos estudantes desde a publicação do Relatório Coleman em 1966 (COLEMAN et al,
1966). O NSE tem estreita relação com o nível de escolaridade dos pais, uma vez que
adultos com maior escolaridade têm mais oportunidades financeiras. Isto reforça a tese
de que a equidade é um princípio essencial para minimizar o fracasso.
Em sua dissertação, Simas Filho (2012) se debruçou sobre os textos veiculados
pelo PISA e analisou os sentidos produzidos pelos estudantes sobre ciência e tecnologia
a partir dos mesmos em situações de sala de aula. Para este exame, utiliza como aporte
teórico-metodológico a análise do discurso de linha francesa. O autor argumenta que há
na leitura dos estudantes uma relação entre paráfrase e polissemia envolvendo os
sentidos sobre ciências e tecnologia. Assim, o funcionamento da leitura no contexto
pesquisado, opera na tensão entre momentos em que leituras previsíveis são realizadas e
os momentos em que novos sentidos são produzidos.
Os diagnósticos possíveis por meio da avaliação de Ciências do PISA envolvem
desde a observação da proficiência dos alunos avaliados, até mesmo exames mais
complexos, como aqueles que buscam associar o desempenho dos estudantes a fatores
extraescolares. Apesar das possibilidades de aprofundamento, análise das dissertações e
teses sobre a avaliação de Ciências demonstrou que grande parte das pesquisas se
concentra na comparação entre resultados de diferentes países ou na exploração sobre o
desempenho dos alunos. Este fato aponta para a necessidade de uma compreensão mais
sistemática de como o programa tem se repercutido nas escolas.
Considerações finais
As avaliações em larga escala têm sido alvo de críticas que incidem
principalmente sobre seu impacto nas escolas e sistemas de ensino. Se por um lado
fornecem importantes dados sobre a qualidade da educação, por outro podem acarretar o
estreitamento dos currículos, tendo em vista que suas matrizes de referência muitas
vezes são usadas como base para o planejamento e organização do ensino.
Até a inclusão de Ciências no Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), em 2015, o PISA era a mais significativa fonte de dados nacionais e
comparáveis para esta disciplina. Por este motivo, a expectativa era de que mais
pesquisas que avaliassem a influência da avaliação nos currículos e no ensino de
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Ciências na educação básica fossem desenvolvidas nos programas de pós-graduação.
Contudo, o que se observa é um cenário ainda em construção.
A análise das dissertações e teses mostrou que o PISA tem sido utilizado com
maior frequência em pesquisas sobre o domínio de Leitura, sendo que apenas sete
publicações envolvem a avaliação de Ciências. Com base nisto, evidencia-se a
necessidade de mais pesquisas que contemplem o comportamento dos alunos brasileiros
no PISA Ciências para além da simples divulgação dos resultados. É necessário
compreender se e como os resultados têm influenciado ações concretas nas escolas, em
nível de gestão e docência. Isto porque o papel principal atribuído aos programas de
avaliação em larga escala é oferecer um feedback, e ao mesmo tempo um ponto de
partida, para o trabalho no interior das escolas. Este é enfim seu real propósito.
Apenas uma dissertação buscou compreender como os professores de Ciências
se relacionam com o PISA, fato que nos aponta a urgência de mais pesquisas nesse
sentido. É possível que a dificuldade em se apropriar dos resultados das avaliações
externas seja a ponta de um problema de maior amplitude: a avaliação permanece no
ensino um nó difícil de ser desfeito, tendo em vista a deturpação de seus propósitos, a
variedade de seus métodos e a extensão de suas consequências.
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O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA – PARFOR NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS NO ESTADO DO PARANÁ
Maria Josélia Zanlorenzi - UNESP
Yoshie Ussami Ferrari Leite – UNESP

Resumo
A presente proposta de pesquisa de doutoramento em Educação tem como objetivo
analisar os impactos das atuais políticas educacionais na formação de professores com
ênfase no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR.
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, tendo como sujeitos da pesquisa os
professores-alunos do Curso de pedagogia – PARFOR, Primeira licenciatura do Estado
do Paraná. A pesquisa em andamento segue as seguintes etapas: levantamento das
produções que abordam a temática deste estudo realizada no Banco de teses e
Dissertações da Capes Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, nos sites
dos Programas de Pós-Graduação em Educação e no Caderno de Resumos do XVII
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE – 2014, denominada esta
etapa de revisão bibliográfica. Seleção das fontes bibliográficas e documentais as quais
darão respaldo ao entendimento do objeto a ser pesquisado; entrevista junto ao universo
a ser pesquisado, considerado sujeito da pesquisa, sendo estes os professores-alunos
ingressos no PARFOR, do Curso de Pedagogia – Primeira licenciatura, modalidade
presencial.
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Formação de Professores. Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR.
Introdução
Sabe-se que a última década do século XX foi frisada pela influência dos
organismos internacionais, entre estes o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano
do Desenvolvimento (BID) no que concernem as políticas sociais nos países em
desenvolvimento, entre estes o Brasil.
Foi nesse cenário de mudanças sociais e econômicas intensas que se iniciaram as
reformas educacionais no Brasil, seguindo os ditames do mercado. Mudanças que
buscaram atender as exigências feitas pelos organismos internacionais que se deu pelo
acordo assinado na Conferência de Jontien, em 1990, na Tailândia. Acordo o qual visou
a eliminação do analfabetismo nos país e fez o Brasil buscar medidas para mudar a
realidade da educação brasileira (FREITAS 1999).
Nesse sentido, um dos marcos recentes sobre as alterações referentes a formação
de professores foi a reformulação do curso de Pedagogia por meio das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia. Aprovada em 2006, instituiu a
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Pedagogia como licenciatura, com finalidade profissionalizante, tendo as Diretrizes o
objetivo de servir como referência para a organização dos cursos pelas Instituições de
Ensino Superior (IES). Permitindo as atuais Diretrizes, certa flexibilidade na elaboração
dos currículos e adaptação às demandas do mercado de trabalho (BRASIL, 2006).
Na sequência, houve a instituição de uma Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica, pelo Decreto n. 6775 de 29 de janeiro
de 2009, tendo como finalidade, organizar a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério da rede pública da Educação Básica, em regime de
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR
foi criado tendo como princípio a articulação entre a teoria e a prática no processo de
formação docente, objetivando o domínio de conhecimentos científicos e didáticos para
que ocorra o reconhecimento da escola, bem como das demais instituições da educação
básica como espaços necessários para que aconteça a formação inicial dos profissionais
do magistério (BRASIL, 2009).
Assim sendo, o problema desta pesquisa consiste em conhecer e analisar qual a
efetividade do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica –
PARFOR junto aos professores-alunos do curso de Pedagogia Primeira Licenciatura no
Estado do Paraná. Para responder a mencionada problemática da pesquisa delineamos
como objetivo analisar os impactos da atual política educacional – PARFOR na
formação de professores e do Curso de Pedagogia - Primeira Licenciatura oferecido
pelas universidades públicas no Estado do Paraná.
Bem sabemos que o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica - PARFOR foi formulado na busca de sanar e atender às carências regionais em
áreas estratégicas no que concerne a formação de professores de forma emergencial.
Para melhor compreender as manifestações evidenciadas pelo fenômeno e não
ficar apenas na aparência, a exigência da escolha de uma teoria de base torna-se
imprescindível para auxiliar na interpretação e análise dos dados coletados. Tal escolha
possibilita chegar à essência do fenômeno estudado, compreender o real, definindo
assim o referencial teórico da presente pesquisa. É necessário desvelar as contradições,
ideologias, interesses políticos, sociais e econômicos que envolvem o objeto estudado,
partindo do que é aparente, para se chegar à essência.
Para responder a problemática e alcançar os objetivos propostos na presente
pesquisa, uma das etapas é a revisão bibliográfica por meio de pesquisas já realizadas e
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que abordam as recentes políticas de formação de professores e de forma ainda mais
específica o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica –
PARFOR. No entendimento de Marconi & Lakatos “A citação das principais
conclusões a que outros autores chegaram permite salientar a contribuição da pesquisa
realizada, demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes”.
(MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 224).
Acompanhado da seleção das fontes bibliográficas e documentais as quais darão
respaldo ao entendimento do objeto a ser pesquisado, exemplo da atual LDBEN, Título
V - Dos profissionais da educação; Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, a qual
modifica as competências e a estrutura organizacional da fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e pelo Decreto 6.755, de 29 de
janeiro de 2009 e a criação da Plataforma Paulo Freire para atender de forma emergente
a formação dos professores.
Quanto ao universo a ser pesquisado, considerados sujeitos da pesquisa, a
delimitação deste tem como característica comum os professores-alunos do PARFOR,
do Curso de Pedagogia – Primeira licenciatura, modalidade presencial, oferecido pelas
Universidades Estaduais do Estado do Paraná.
No que concerne ao instrumento de pesquisa será utilizado nesta pesquisa
entrevista semiestruturada, pois a mesma permite uma aproximação maior com o sujeito
da pesquisa oportunizando uma apreensão maior do que o sujeito transmite em sua fala.
Marconi e Lakatos (2003) definem entrevista como documentação direta, momento em
que o pesquisador fica face a face com o entrevistado que proporciona ao
entrevistador/pesquisador a informação necessária, ou a resposta daquilo que se busca.
Esse instrumento de pesquisa permite aproximar-se da realidade da prática
profissional, possibilitando ainda, por meio dos dados coletados conhecer as situações
em que encontram-se inseridos os sujeitos da pesquisa. Ultrapassando a aparência,
permite aproximar do real e chegar à essência. Definido o instrumento de pesquisa,
partiremos para a testagem do instrumento e da verificação de sua aplicabilidade, após a
confirmação desta, partiremos para a coleta e análise dos dados coletados.
A análise dos dados coletados por meio das entrevistas possibilitará a
organização em categorias e a interpretação do que se busca conforme estabelecido nos
objetivos desta pesquisa, os quais se expressarão na elaboração das questões da
entrevista e dos dados levantados. Visto que, ao atender o método da pesquisa na
compreensão das relações entre as partes em si e a totalidade, “[...] os dados não surgem
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nem falam por si mesmos. Eles são sempre respostas a indagações teoricamente claras
que o pesquisador deve fazer do real [...]” (NORONHA, 2002, p. 14-17).
Nesse sentido as categorias são ferramentas que possibilitam a análise e o
entendimento da realidade pesquisada pelas quais visamos averiguar o impacto do Plano
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica – PARFOR enquanto
política pública de educação e sua contribuição para formação dos professores-alunos
egressos do curso de Pedagogia – Primeira Licenciatura.
À luz da teoria selecionada para esta pesquisa, buscaremos com a análise dos
dados coletados, elucidar as contribuições do Plano Nacional de

Formação de

Professores da Educação Básica – PARFOR, no processo de formação dos professores
no curso de Pedagogia - Primeira Licenciatura do Curso de Pedagogia no PARFOR
oferecido no Estado do Paraná.
Resultados Parciais

Foi realizado um levantamento no Banco de teses e Dissertações no Centro de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações, nos sites dos Programas de Pós-Graduação em
Educação e no Caderno de Resumos do XVII Encontro Nacional de Didática e Prática
de Ensino – ENDIPE – 2014, sobre as produções que abordam o Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR. O levantamento foi realizado
entre 27 de abril de 2015 a dezesseis de maio de 2015. O resultado do levantamento,
quanto a quantidade e natureza das produções apresentou-se da seguinte forma: Centro
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES): uma dissertação;
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações: duas teses e seis dissertações;
Caderno de Resumos do XVII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino –
ENDIPE – 2014: doze trabalhos na forma de resumos de artigos científicos; Programas
de Pós-Graduação em Educação: repetiram-se as mesmas produções encontradas no
Banco de Teses e Dissertações da CAPES e Biblioteca Digital Brasileira; apresentando
um total de viste e um trabalhos levantados que pesquisaram o PARFOR em diferentes
abordagens.
Podemos entender que o resultado obtido no levantamento das pesquisas foca a
formação de professores, resultado esperado, porém não esgota a realização de outras
pesquisas, por ser o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
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(PARFOR) um Programa recentemente implantado, que exige refletir sobre as atuais
políticas de formação de professores em andamento e nos instiga a conhecer quais seus
resultados concretos na escola pública.
Conhecer e compreender a realidade educacional, a qual é resposta da realidade
política, econômica e social, pressupõe o entendimento da totalidade, daquilo que
determina as mudanças sofridas pelas políticas educacionais, pois as reformas
educacionais não se dão simplesmente pelo mero acaso, mas sim respondem a interesses
que trazem em si as demandas mais fortes e influentes na sociedade, as quais são
comandadas pelas transformações no mundo do trabalho.
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O QUE DIZEM AS TESES E DISSERTAÇÕES (2000-2015) SOBRE O
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR
INICIANTE NA REDE ESTADUAL PAULISTA
José Carlos Constantin Junior - FCL/ UNESP-Araraquara – Bolsista do CNPq - Brasil
Maristela Angotti - FCL/ UNESP-Araraquara
RESUMO
Este artigo buscou analisar as teses e dissertações sobre a temática do professor
iniciante produzidas e defendidas entre 2000 e 2015 dentro do contexto do Estado de
São Paulo. Tem por objetivo central desvendar o que dizem as Teses e Dissertações
produzidas por cinco grandes universidades do Estado de São Paulo, Unesp, Ufscar,
Unicamp, Usp e Puc/SP. Para isso, foi feito um levantamento bibliográfico na base de
dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), cruzando
as informações levantadas, com outras buscadas nas bibliotecas digitais destas
universidades.
PROBLEMA DE PESQUISA
O presente trabalho é parte da dissertação de mestrado deste autor, que centra-se
em torno da temática das necessidades e enfrentamentos dos professores que se
encontram em início de carreira e vinculados a uma Escola de Formação. Por isso, se
fez necessário essa pesquisa bibliográfica sobre a temática do professor iniciante.
Portanto, este artigo tem como problema de pesquisa levantar qual é o estado do
conhecimento sobre o professor iniciante no contexto paulista e desvendar se esse
período tão importante para o desenvolvimento profissional docente está sendo
pesquisado e discutido dentro dos cursos de pós-graduações das Universidades
Paulistas.
OBJETIVOS
Em busca do objetivo deste trabalho, foi feito uma busca de teses e dissertações
a partir do ano de 2000 até 2015. Fixou-se esse marco histórico e temporal por ter-se
como objeto de estudo da dissertação a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
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Professores “Paulo Renato Costa Souza” – EFAP, criada por meio do decreto nº 54.297
de maio de 2009, bem como seu Curso Específico de Formação¹, para professores
ingressantes na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE/SP. Portanto, é
objetivo desta pesquisa bibliográfica desvendar o que dizem as pesquisas sobre a
temática do professor iniciante na década anteriormente à criação desta escola de
formação e também nos anos seguintes de sua implantação e implementação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No que diz respeito à pesquisa bibliográfica é importante mencionar que esta
tem sido muito utilizada em estudos exploratórios ou descritivos, quando o objeto do
estudo proposto é ainda pouco estudado, fazendo com que a formulação de hipóteses
precisas e operacionalizáveis se tornem difíceis e em muitas vezes inviáveis (LIMA e
MIOTO, 2007). Desta maneira, a indicação da pesquisa bibliográfica, como aponta Gil
(2008, p.50) permite pesquisar um número muito amplo de fenômenos se comparados
com o que poderia ser feito de forma direta. Esta possibilidade se torna muito viável
quando o pesquisador procura dados que estão muito dispersos no que se refere ao
espaço físico, como é o nosso caso no contexto do Estado de São Paulo.
Sendo assim, para que está pesquisa bibliográfica fosse possível, pensou-se em
realizar as buscas dos trabalhos com o auxílio de uma ferramenta on-line, um banco de
teses e dissertações de uma biblioteca virtual, pois esta realização nas bibliotecas físicas
das respectivas Universidades seria inviável devido à distância que se encontram uma
da outra. Chegou-se então ao conhecimento do Banco de Teses e dissertações do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict). Com as palavraschave “professor (es) iniciante (s) tivemos um resultado de 56 trabalhos.
Posteriormente à realização desta busca, foi necessário elaborar critérios de
exclusão e critérios para a permanência que auxiliasse durante a leitura dos resumos,
sumários e introduções dos trabalhos para que fossem separados apenas os trabalhos
que atendessem tais critérios e consequentemente os objetivos da pesquisa. Os critérios
levantados foram:
CRITÉRIOS PARA A PERMANÊNCIA
• Pesquisas sobre a temática do professor iniciante; • Pesquisas em que os sujeitos se
encontram em início de carreira; • Pesquisas realizadas a partir do ano de 2000; •
Pesquisas que estudam o nível Fundamental II e Ensino Médio; • Pesquisas sobre a
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Rede Estadual Paulista e realizadas dentro do contexto do Estado de São Paulo; •
Pesquisas realizadas em escolas urbanas; • Pesquisas que cruzam a temática do
professor iniciante com alguma licenciatura específica.
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
• Pesquisas que tenham no título, e até mesmo no resumo as palavras-chave “professor
iniciante”, mas que não se aprofundam nesta temática; • Pesquisas realizadas com
professores experientes rememorando seu início de carreira; • Pesquisas realizadas
anteriormente ao ano de 2000; • Pesquisas que estudam a educação infantil, séries
iniciais do ensino fundamental ou ensino superior; • Pesquisas que estudam apenas
redes municipais ou particulares;
• Pesquisas realizadas no contexto de outro Estado Brasileiro que não seja o de São
Paulo; • Pesquisas realizadas em escolas rurais; • Pesquisas realizadas em fundações
sem fins lucrativos; • Trabalhos que tenham ênfase do início da carreira docente nas
modalidades da EJA ou Educação à Distância; • Pesquisas realizadas fora da área de
educação.
Com isso, chegou-se a um número menor de pesquisas como consta no anexo 1.
DISCUSSÕES E RESULTADOS.
Após a leitura dos trabalhos foi possível levantar alguns dados sobre as
pesquisas relativas ao professor iniciante na universidade paulista e também identificar
algumas características, necessidades e enfrentamentos deste professor, que são:
• A universidade que mais desenvolveu trabalhos com a temática do professor iniciante
foi a UFSCAR e a que menos pesquisou a temática foi a USP;
• Muitas pesquisas foram realizadas com professores iniciantes que trabalham com a
Educação Infantil e com os anos iniciais do Ensino Fundamental. Contudo, poucas
pesquisas realizadas com docentes que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental e
Médio;
• Apenas as licenciaturas em Matemática, Química, Letras e Educação Física foram
investigadas, quando relacionadas ao início da carreira;
• O início da carreira docente é marcado pelo sentimento de “choque de realidade”;
• Os aspectos mais enfatizados nas pesquisas e que marcam o início da carreira são a
socialização profissional – que resulta na identidade do iniciante – os saberes docentes e
os sentimentos de sobrevivência e descoberta. (MARIANO, 2006);
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• O professor iniciante enfrenta no contexto de trabalho a falta de apoio de gestores e
colegas de trabalho;
• No contexto da SEE/SP os professores relatam sentirem perda da autoria e autonomia,
já que materiais a serem utilizados bem como currículo pré-determinado ditam
concepção de ensino/aprendizagem (BARROS, 2014);
• Destaca-se a urgência necessidade de se pensar programas de inserção dos professores
iniciantes (COSTA FILHO,2014; SERIANE,2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa procurou desvendar o que dizem as pesquisas sobre os professores
iniciantes no Estado de São Paulo. Verificou-se que existem poucas pesquisas que
abordam o tema. Com isso, destaca-se a necessidade de se fazer pesquisa sobre o
professor iniciante nos cursos de pós-graduação das Universidades Paulista, já que este
período é decisivo para o desenvolvimento profissional docente. Também assevera
sobre a necessidade de políticas pública voltadas para programas de formação
continuada e inserção docente. Por fim, afirma-se a importância deste trabalho.
NOTAS FINAIS
1- O Art. 7º da Lei Complementar nº 1.094 de 16/07/2009 estabelece que o Curso de
Formação Específica de Docentes passa a ser a 3ª fase dos concursos públicos para
professores no Estado de São Paulo. Já o Art. 2º da Lei Complementar nº 1.207 de
05/07/2013 estabelece que o Curso de Formação específica de Docentes passa a ser
parte integrante do estágio probatório de professores ingressantes na rede estadual por
meio de concurso público.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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(mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro.
COSTA FILHO, Roraima Alves da. Professores iniciantes de educação física:
discussões a partir das fontes de autoeficácia docente. 2014. 124 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro.
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Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
GAMA, Renata Prenstteter. Desenvolvimento profissional com apoio de grupos
colaborativos: o caso de professores de matemática em inicio de carreira. 2007. Tese
(doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. - São Paulo : Atlas,
2008.
LIMA e MIOTO, Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento
científico: a pesquisa bibliográfica. Rev. Katál. Florianópolis v. 10 n. esp. p. 37-45
2007.
MARIANO, André Luiz Sena. A construção do início da docência: um olhar a partir
das produções da Anped e do Endipe. 2006. Dissertação (mestrado) – Universidade
Federal de São Carlos, CECH.
SANTOS, Regina Celia Pereira Baptista dos. A escola pública, o trabalho docente e os
professores iniciantes. 2007. Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade
de educação.
SERIANE, Raquel. Professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental
em início de carreira: desafios, vivências e sentimentos. 2015. Dissertação (mestrado em
psicologia da educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
SOUZA, Ariovaldo Jacquier de. Dilemas e dificuldades dos professores de Matemática
do Ensino Fundamental II em início de carreira. 2009. Dissertação. (mestrado
profissional em Matemática). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
ANEXOS
Anexo 1
TIPO DE
TRABALHO

Nº DE
TRABALHOS

AUTORES

MARIANO, 2006; SOUZA, 2009; BARROS,
2014; COSTA FILHO, 2014; SERIANI,
2015.
GAMA, 2007; SANTOS, 2007; FURLAN,
Doutorado
3
2011.
Figura 1 – Relação de pesquisas de acordo com o nível de pesquisa, data e autores.
Mestrado
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ORALIDADE E ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
Ana Luzia Videira Parisotto (UNESP)
Renata Portela Rinaldi (UNESP)
Resumo
O papel da escola é imprescindível para a formação de bons produtores de textos orais
ou escritos. Neste artigo, a fim de propiciarmos reflexão sobre o ensino da oralidade nos
anos iniciais do ensino fundamental, objetivamos apresentar como ela tem sido
trabalhada pelos professores de algumas escolas do município de Presidente
Prudente/SP. Assim, estabelecemos o seguinte questionamento que direcionou as nossas
reflexões: de que forma os professores têm trabalhado a oralidade em sala de aula para
que a competência discursiva na modalidade oral seja desenvolvida e aprimorada na
escola? Este trabalho está relacionado a uma pesquisa maior, financiada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), intitulada A formação
do professor dos anos iniciais do ensino fundamental para superação do fracasso
escolar: perfil teórico-metodológico e propostas para o ensino de língua materna, que
tem como objetivo suscitar a reflexão sobre formação docente e ensino de língua
materna, a fim de compreender as dificuldades enfrentadas cotidianamente pelo
professor e quais as contribuições possíveis para a superação do fracasso escolar. É uma
pesquisa de base qualitativa que investiga aspectos profissionais, pessoais, concepções
teórico-metodológicas, dificuldades para o ensino de língua materna, interesses por
cursos de formação continuada, dentre outros fatores, tendo como sujeitos os
professores e os gestores de vinte e duas escolas de ensino fundamental do município de
Presidente Prudente. Os resultados quanto ao trabalho com oralidade apontam a
necessidade de que a escola desenvolva práticas de oralidade relacionadas a situações
concretas de interação verbal, para que o aluno manipule os gêneros orais estudados, de
acordo com os seus objetivos.
Palavras-chave: Ensino de língua materna, oralidade, competência discursiva.

1 INTRODUÇÃO
Vários pesquisadores têm-se debruçado a estudar o trabalho com a oralidade na
sala de aula (MARCUSCHI, 2010; SCHNEWLY e DOLZ, 2004; MARCUSCHI e
DIONÍSIO, 2007; ROJO, 2009. Em geral, o que se observa é que o papel da escola é
imprescindível para a formação de bons produtores de textos orais em situações de
interação verbal que privilegie tal modalidade linguística.
Dessa forma, o questionamento que se coloca para este artigo é: como os
professores do ensino fundamental I têm ensinado a oralidade a fim de que a
competência discursiva na modalidade oral seja desenvolvida e aprimorada na escola?
Este trabalho deriva de uma pesquisa maior, financiada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), intitulada A formação
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do professor dos anos iniciais do ensino fundamental para superação do fracasso
escolar: perfil teórico-metodológico e propostas para o ensino de língua materna. O
objetivo da pesquisa mencionada é suscitar a reflexão sobre formação docente e ensino
de língua materna, no sentido de compreender as dificuldades enfrentadas
cotidianamente pelo professor e quais as contribuições possíveis para a superação do
fracasso escolar. Investiga aspectos profissionais, pessoais, concepções teóricometodológicas, dificuldades para o ensino de língua materna, interesses por cursos de
formação continuada, dentre outros fatores.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa cujos dados foram obtidos por meio
questionários aplicados a professores e gestores de vinte e duas escolas municipais
vinculadas à Secretaria de Educação do Município de Presidente Prudente, os quais
estão sendo analisados à luz da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
Para este artigo, nosso objetivo é apresentar como a oralidade tem sido
trabalhada pelos professores de algumas escolas do município de Presidente
Prudente/SP, a fim de propiciarmos reflexão sobre o ensino da oralidade, nos anos
iniciais do ensino fundamental.
2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
A pesquisa foi organizada em três fases: na fase 1 realizamos a pesquisa
documental em base de dados para identificar o desempenho das escolas nas avaliações
externas e aplicamos os questionários em vinte e duas escolas de ensino fundamental I
do município de Presidente Prudente; na fase 2 iniciamos o processo de organização e
de tabulação dos dados; finalmente, na fase 3, pretendemos desenvolver práticas
formativas consideradas eficazes a partir do levantamento dos questionários. Como a
pesquisa está em andamento e estamos trabalhando na fase dois, para este artigo,
apresentaremos os resultados referentes à análise dos dados obtidos com os professores
de seis escolas pesquisadas.
De acordo com esse recorte, analisamos as respostas de 46 docentes a uma
questão que indagava sobre como o professor trabalhava com a oralidade na sala de
aula, de acordo com o Quadro 1.
Das respostas obtidas, a partir do questionário, fica evidente que o professor,
com maior frequência, trabalha com a oralidade, de acordo com práticas de oralização
da escrita e de leitura em voz alta, conforme podemos observar nos excertos 1 e 2 a
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seguir, ressaltando que os nomes das escolas foram codificados para se evitar a
identificação.
(1) Interpretação oral de leituras feitas pelos alunos e pela professora.
Leitura em voz alta. (P6, escola Crisântemo)
(2) Através de leituras e projetos que requeiram a exposição oral,
manifestação de opiniões, formulação de perguntas e respostas. (P2,
escola Dália).

Leal, Brandão e Lima (2012) afirmam que a oralização do texto escrito e a
leitura do texto em voz alta colocam em destaque recursos utilizados nas práticas de
linguagem que podem ser ensinados na escola.
Os professores destacaram também, no que diz respeito ao trabalho com a
oralidade, algo que categorizamos como atividades de reconto (excerto 3), de expressão
espontânea (excerto 4) e de sistematização de conhecimentos linguísticos (excerto 5):
(3) Busco sempre estimular a oralidade, que eles tentem recontar a
história ou ler novamente, lembrem-se da sequência dos fatos. (P1,
escola Orquídea).
(4) Todo início de aula tem a roda da conversa em que o aluno conta/
compartilha alguma experiência vivida. (P1, escola Margarida).
(5) Explicando que podemos nos comunicar utilizando a linguagem
formal ou informal, esclarecendo seus usos; realizando atividades
orais com frases do cotidiano do aluno. (P2, escola Hortênsia).

O trabalho com a oralidade é realizado por meio de reconto de histórias com as
quais se tem contato ou de relato de fatos do dia a dia, sem intencionalidade pedagógica
definida. Percebemos ainda uma associação do trabalho com a oralidade voltado à
construção do conceito linguístico de adequação ou inadequação da língua, em virtude
dos contextos em que se insere o falante.
Também é relevante mencionar, embora tenha aparecido com o menor
frequência, as respostas dos professores que categorizamos como atividades genéricas
(excerto 6), dramatização (excerto 7), condução docente (excerto 8) e socialização de
leitura (excerto 9):
(6) Atividades de leitura, músicas. (P8, escola Crisântemo).
(7) Teatro. (P6, escola Dália)
(8) Leitura de textos diversos pelo professor. (P9, escola Crisântemo)
(9) As crianças levam um livro infantil para casa e depois contam
sobre o que leram. (P1, escola Orquídea).

Quanto à categorização "atividade genérica", não se percebe uma
intencionalidade pedagógica nas proposições nem um entendimento acerca das
contribuições que podem ser promovidas no trabalho assim apresentado. Chamamos de
"condução docente" as práticas de oralidade centradas no professor. Já as atividades de
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socialização de leitura configuraram-se como uma oportunidade ou momento de
socialização de leituras desenvolvidas em casa. Houve ainda casos de docentes que
mencionaram práticas em que não foi possível perceber uma definição de quais
estratégias utilizam para o trabalho com a oralidade, nesse caso, a resposta tangenciou o
que foi perguntado, conforme se verifica no excerto 10, a seguir:
(10) Tento fazer com que se desenvolvam nessa parte, não expondo
alguns que não tenham muita habilidade, trabalhando quando possível
individualmente. (P6, escola orquídea).

Segundo Marcuschi (2010, p.26), pode ser definida como “prática social
interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas formas ou gêneros
textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde uma realização mais informal à
mais formal os mais variados contextos de uso”. O autor estabelece uma distinção entre
oralidade e fala. A fala, para Marcuschi (2010, p. 26) “seria uma forma de produção
textual-discursiva para fins comunicativos na modalidade oral (situa-se no plano da
oralidade, portanto), sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato disponível
pelo próprio ser humano”. Nesse sentido, o estudioso estabelece a oralidade na
dimensão de prática social, enquanto a fala é entendida como modalidade de uso da
língua. Isso permite entender que o trabalho com a oralidade ultrapassa as questões
acerca da fala. Assim sendo, além dos aspectos que consideram a fala, o trabalho com a
oralidade deve também ter seu foco no oral como objeto de ensino, conforme elucidam
Dolz e Schneuwly (2004). De modo geral, pode-se supor que o ensino da oralidade não
acontece nas escolas de modo intencional, sendo os gêneros orais raramente trabalhados
a partir de sequências didáticas planejadas, que oportunizariam a reflexão sobre a
linguagem nesses gêneros.
Na escola, o que implicitamente se revela é um entendimento de um caráter
natural e espontâneo, no que se refere ao domínio de habilidades concernentes aos
gêneros orais, o que empobrece o trabalho com a oralidade e a reduz, no Ensino
Fundamental, em especial nos anos iniciais, às rodas de conversa, concentrando tempo e
espaço relativamente consideráveis às questões da fala, que são muito mais
desenvolvidas em contextos informais, em situações cotidianas e exteriores à escola.
Percebe-se, assim, uma proposta que privilegia muito mais o oral autônomo do que o
oral integrado (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p.177).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A partir dos dados apresentados até o momento, destacamos algumas
considerações: os professores parecem estar conscientes da relevância do ensino da
oralidade nas escolas, em contrapartida a transposição didática ainda se constitui num
obstáculo para tal ensino; os resultados apontam que as atividades de oralização da
escrita, ou seja, atividades que culminam com a elaboração de textos escritos, ainda são
predominantes. Dessa forma, é necessário que o professor enfatize práticas que levem o
aluno à manipulação consciente dos gêneros orais, conforme as situações de interação
verbal.
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Quadro 1
Categorias
1 Oralização da escrita
2 Leitura em voz alta
3 Expressão espontânea
4 Reconto
5 Sistematização de conhecimentos linguísticos
6 Atividades Genéricas
7 Indefinição de trabalho
8 Dramatização
9 Condução docente
10 Socialização de leitura

Número de respostas que se encaixaram na
categoria
25
14
13
10
9
7
6
4
4
1

Dados organizados pelas autoras (2016).
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O REDESENHO CURRICULAR COMO INSTRUMENTO DE
FORTALECIMENTO DE ESPAÇOS PEDAGÓGICOS: LABORATÓRIO DE
CIÊNCIAS
Waleska Gonçalves de Lima
Cláudia Inês Dahmer
Sidnei Rogério Ferreira
CEM/SUEB/SAPE/SEDUC-MT
Resumo:
O Ensino Médio definido como etapa final da Educação Básica, agrega alguns desafios
a serem superados, como: a universalização da oferta pública com qualidade, a
identidade própria no sistema educativo, às expectativas de formação unitária e
politécnica, bem como o atendimento as Juventudes Brasileira. Nesse contexto Políticas
Públicas vem sendo traçadas e tem sido alvo de discussões em diversos setores;
governamental e não governamental. Mato Grosso integra os Estados que apostaram na
estratégia do Governo Federal, aderindo ao Programa Ensino Médio Inovador, com a
finalidade de conter as taxas de abandono e reprovação. Essa ação na Secretaria de
Estado de Educação Esporte e Lazer (SEDUC - MT) é desenvolvida pela Coordenadoria
de Ensino Médio (CEM), setor ligado à Superintendência de Educação Básica (SUEB),
responsável pela implementação do Programa via Projeto de Redesenho Curricular
(PRC) organizado nos macrocampos - acompanhamento pedagógico; iniciação
cientifica e pesquisa; leitura e letramento; línguas estrangeiras; cultura corporal;
produção e fruição das artes; comunicação, cultural digital e uso de mídias e
participação estudantil - e acompanhamento via Plano de Assessoramento Pedagógico
“in loco”, que leva em consideração o Plano de Trabalho Anual (PTA) vigente da CEM,
assim como demais instrumentos de planejamento governamental, como o Plano
Plurianual (PPA 2012-2015) e o Plano de Desenvolvimento Estratégico (PDI 20132023). Os macrocampos se constituem como campos de ações pedagógicas que
favorecem o desenvolvimento de cada componente curricular dentro da área de
conhecimento e ainda a integração entre as 04 áreas do conhecimento, nesse panorama,
um dos desafios é a compreensão do macrocampo iniciação científica e pesquisa e sua
relação com o Laboratório de Ciências da Natureza na práxis pedagógica.
Palavras-chave: Ensino Médio Inovador; Assessoramento Pedagógico; Laboratório de
Ciências da Natureza.
1. Introdução
O Programa Federal Ensino Médio Inovador (ProEMI) criado pela portaria
Ministerial nº 971, de 9 de outubro de 2009, vem se constituindo como Política de
indução da ampliação do tempo escolar por meio do Projeto de Redesenho Curricular PRC, visando a diversificação das práticas pedagógicas. No Estado de Mato Grosso a
adesão ocorreu no ano de 2010 em 07 escolas, com a proposta de repensar o currículo,
por meio da ampliação da carga horária e da elaboração do PRC.
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A Coordenadoria de Ensino Médio integrante da Superintendência de
Educação Básica da Seduc/MT, é responsável pela gestão do Programa, orientando e
acompanhando as unidades escolares, por meio dos seguintes instrumentos: PDDE
Interativo, plataforma no qual é inserido, analisado e avaliado o PRC e o Plano de
Assessoramento Pedagógico “in loco”.
2. Desenvolvimento
2.1 Ampliação da carga horária e elaboração do Projeto de Redesenho Curricular
A ampliação da carga horária ocorreu de 800 horas anual para 1000 horas em
cada ano do Ensino Médio, se constituindo como mínimo para desenvolvimento do
currículo que passa a se pautar nos 08 macrocampos proposto pelo documento
Orientador do ProEMI. Os macrocampos se constituem como campos de ações
pedagógicas que favorecem o desenvolvimento de cada componente curricular dentro
da área de conhecimento e ainda a integração entre as 04 áreas do conhecimento.
A organização e distribuição da carga horária na matriz curricular ocorre
conforme intencionalidade de cada unidade escolar, podendo agregar maior ênfase na
área de Ciências Humanas, Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática.
Um dos indicativos para a elaboração do PRC é o fomento em atividades
teórico-práticas que fundamentem os processos de iniciação científica e pesquisa,
utilizando de espaços pedagógicos, como os laboratórios de ciências da natureza e
outros espaços que potencializem aprendizagens significativas.
O PRC propicia planejamento de ações coletivas que venham subsidiar a
resolução de problemas apontados pelo diagnóstico de cada unidade escolar, à partir dos
oito macrocampos, sendo três obrigatórios.
2.2 Macrocampo Iniciação Científica e Pesquisa e sua relação com o Laboratório
de Ciências da Natureza
Dos macrocampos obrigatórios o de Iniciação Científica e Pesquisa se
caracteriza, conforme documento orientador, na vivência de práticas, na integração
entre teoria e prática, entre ciência e tecnologia, podendo ser desenvolvido em diversos
espaços pedagógicos, inclusive nos laboratórios de Ciências da Natureza e Matemática.
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Assim, compreendendo que das 07 escolas que iniciaram o redesenho
curricular no Estado, apenas 03 possuiam no ano de 2010 o laboratório “espaço
organizado para as práticas da área de Ciências da Natureza e da Matemática”, e que o
PRC seria um instrumento proposto pelo MEC/FNDE para financiamento das ações
pedagógicas das Escolas, a CEM acompanhou as Escolas na elaboração do PRC e a
priorização de cada uma delas. Nesse contexto, fazendo um recorte e analisando o PRC
inserido no Simec em 2012, especificamente no macrocampo Iniciação Científica e
Pesquisa, verificamos que todas as escolas planejaram no PRC ações de implantação
e/ou implementação do laboratório de Ciências da Natureza e Matemática.
No ano de 2016, das 07 escolas, 05 possuem o espaço organizado para o
atendimento de professores e alunos. As duas escolas que não concretizaram as ações
planejadas, não foram beneficiadas com o recurso financeiro previsto no PRC, uma vez
que possuiam pendências com as prestações de contas no Estado.
Os dados levantados apresentam uma relação entre a proposição do
macrocampo iniciação

cientifica e pesquisa e o planejamento apresentado no

Redesenho Curricular dessas 07 escolas, bem como, a execução à partir da liberação do
recurso financeiro. Outros pontos precisaram ser acompanhados, como: se o espaço é
adequado para as necessidades da escola; se exite técnicos para a organização; se há
utilização efetiva do espaço por professores e alunos; de que forma está ocorrendo a
relação teoria e prática. E finalmente, é preciso analisar se o trabalho com esse
macrocampo aumenta o interesse dos jovens nos conhecimentos da área e se vem
contribuindo para a redução das taxas de reprovação no Ensino Médio.
2.3 O plano de assessoramento
O Assessoramento Pedagógico in loco, idealizado pela CEM, tem por objetivo
fortalecer e orientar a equipe gestora da escola (Coordenadores Pedagógicos, Diretores e
Secretário Escolar) e Professores Articuladores do Ensino Médio Inovador (ProEMI),
por meio do diálogo e reflexão a partir de seus índices e da atuação vigente.
O Plano é organiza no início de cada ano, para atendimento à partir das
demandas e Políticas do Estado, seja no acompanhamento do EMIEP, ProEMI, Ensino
Médio Semestral, Escolas Integral de Tempo Integral, Escolas de Cuiabá e Várzea
Grande.
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No caso do ProEMI, o Assessoramento Pedagógico vem sendo realizado desde
2010, trabalho que aproxima a CEM das Escolas, não somente à partir da análise e
acompanhamento via sistema (Simec, PDDE Interativo, Sigeduca, Qedu, INEP), mas
consolidando o diálogo “in loco” com coordenadores pedagógicos e articuladores do
ProEMI e com acesso aos espaços e tempos peculiares à cada Unidade Escolar.
As dimensões escolhidas a serem observadas nos assessoramentos foram: I Índices de Desempenho; II - Documentos Pedagógicos - Projeto Político Pedagógico,
Regimento Escolar, Projeto de Redesenho Curricular, Plano de Trabalho dos Gestores;
III - Reuniões Pedagógicas - Conselhos de Classes e Espaços Pedagógicos – Biblioteca,
Laboratórios de Ciências e de Informática, IV - Comunicação e Acesso a Informações,
V - Participação Juvenil.
Aqui, apresentamos algumas informações relevantes obtidas a partir do
Assessoramento Pedagógico in loco às escolas do ProEMI, adesão 2010, nas dimensões
I, II e III, com vistas ao macrocampo Iniciação Científica e Pesquisa.
O macrocampo vem sendo desenvolvido com a metodologia de projetos,
utilizando de aula práticas nos laboratórios de ciências, como em outros espaços
tais como as Feiras de Ciências na Escola e as Aulas de Campo.
Na grande maioria as ações do macrocampo não possuem relevância nos
documentos pedagógicos.
Em 05 anos de execução do Programa e consequentemente do Redesenho
Curricular proposto, não é possível visualizar mudanças significativas nos
índices oficial das Escolas, com relação aos índices de abandono e reprovação.
Verifica-se tímidas mudanças no âmbito escolar, tais como ampliação dos
projetos pensados na iniciação científica e na pesquisa como princípio
pedagógico no Ensino Médio; diálogo sobre as Juventudes e a Tecnologia;
conselhos de classes pensados à partir dos desafios de aprendizagem dos alunos;
espaços pedagógicos diferenciados, para além da sala de aula.
2.4 Alguns desafios encontrados
Uma das estratégias para acompanhamento e avaliação das ações propostas no
Redesenho Curricular é o acompanhamento das ações em desenvolvimento, avaliando
os resultados com base nos principais indicadores educacionais e escolares: IDEB,
ENEM, índices de aprovação, reprovação, evasão e abandono, dentre outros.
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Considerando que diversos fatores influenciam o desempenho escolar e
precisam ser apontados, visualizamos o Redesenho Curricular como orientador das
práticas pedagógicas, levando em consideração as necessidades da escola e dos alunos,
o que o torna um instrumento de intervenção ao processo de ensino-aprendizagem.
3. Considerações Finais
O acompanhamento ao ProEMI via Assessoramento Pedagógico “in loco”, se
constitui um espaço de diálogo e consolidação de informações e dados que subsidiam a
implantação do Programa no Estado. No que se refere ao Ensino de Ciências da
Natureza e a relação com o macrocampo Iniciação Científica e Pesquisa, podemos
visualizar que o fortalecimento de espaços específicos para desenvolvimento de
atividades experimentais é necessário, mas que por si só não supera a visão tradicional
de que ensinar Ciências é aprender conceitos descontextualizados, é preciso mais que
isso, é preciso Educar em Ciências, considerando o Jovem como sujeito do processo. O
ProEMI vem desempenhando um papel importante no Estado, que é a discussão sobre
quais os reais entraves do Ensino Médio.
Referências
BRASIL. Formação de professores do ensino médio, etapa II - caderno III: ciências da
natureza/Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Curitiba: UFPR/Setor
de Educação, 2013.
BRASIL. MEC/SEB. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria
de Currículos e Educação Integral. Coordenação Geral de Ensino Médio. Programa:
Ensino Médio Inovador. Documento Orientador. Brasília: 2014. Disponível em:<
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1548
2-documento-orientador-proemi-2014-pdf&category_slug=abril-2014pdf&Itemid=30192> Acesso em 01 mar. 2016
MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Orientações
Curriculares Para a Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Cuiabá:
SEDUC/SUEB, 2012.
MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Plano de
Assessoramento Pedagógico in loco da Coordenadoria de Ensino Médio. Cuiabá:
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O REFORÇO ESCOLAR NA PERSPECTIVA OMNILÉTICACONTRIBUIÇÕES PARA UMA PRÁTICA (MAIS) INCLUSIVA
Natalia Netto- SMERJ
RESUMO
Este artigo pretende compartilhar experiências vividas por alunos que
ingressaram em 2015, no atendimento do Reforço Escolar, na Escola Municipal Jackson
de Figueiredo, pertencente à 7ª. CRE da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Estes
apresentavam significativa defasagem na aprendizagem, especialmente no processo de
Alfabetização, com índices abaixo do esperado para aprovação em suas séries,
matriculados em turmas regulares de 4º. e 5º. anos do Ensino Fundamental. A proposta
de minimizar barreiras para a plena inclusão dos discentes será aludida a partir da
apresentação de momentos escolares significativos, sobretudo naqueles em que os
esforços docentes se concentraram em oferecer oportunidades complementares e/ou
suplementares para a promoção de uma aprendizagem consistente e plena de sentido.
Destacar-se-á também, a fundamental parceria estabelecida entre a equipe gestora e toda
a comunidade escolar- alunos, professores, funcionários, responsáveis- visando a
articulação destes fazeres, promovendo a constituição da plena cidadania. Através do
resgate da cultura destes sujeitos, naturais e/ou habitantes da Cidade, no ano em que
foram comemorados os 450 anos da sua Fundação, as atividades curriculares e
extracurriculares focaram nas características do modo de vida local, dialogando com a
heterogeneidade que constitui não apenas o povo carioca como, também, o brasileiro.
Esta contribui, ainda, para um olhar mais plural e respeitoso a estes sujeitos, dentro de
uma perspectiva que almeja ultrapassar a fragmentação de saberes. Acredita-se que
através da valoração desta iniciativa, outras possibilidades ocorrerão, no sentido da
busca e da manutenção de práticas que promovam interlocuções sobre a complexidade
dentro de um processo inclusivo.
Palavras-chave: Reforço Escolar, Alfabetização, Inclusão.

Introdução
Este texto tem por objetivo socializar ações do atendimento de alunos no
Reforço Escolar, desenvolvidas com crianças matriculadas em turmas regulares de 4º. e
5º.anos, numa escola situada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. É importante
destacar que todas enfrentavam dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita, em
diferentes níveis, desde aquelas que eram denominadas analfabetas funcionais, até as
que não haviam consolidado plenamente a Alfabetização.
Serão explicitados alguns dos procedimentos adotados pela Instituição no
sentido de contribuir para avanços neste processo e apresentados dados relativos ao
Reforço Escolar.
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Num primeiro momento, pretende-se trazer uma breve discussão sobre a questão
do fracasso escolar na Alfabetização, revisando estudos marcantes sobre a temática.
Para melhor compreensão das relações abordadas no presente estudo, os dados foram
discutidos à luz de uma perspectiva crítica de educação e aprendizagem escolar.
Em seguida serão levantadas questões referentes à perspectiva omnilética,
buscando compreender suas contribuições para um novo olhar sobre os mecanismos de
inclusão nas culturas, políticas e práticas escolares.
Por último, serão compartilhadas experiências da escola no Projeto: “Rio - 450
anos”, enfatizando momentos de toda a comunidade escolar, incluindo as do
atendimento no Reforço.
Fracasso Escolar e Alfabetização
Ao ingressarem no Ensino Fundamental, expectativas familiares, escolares e das
próprias crianças voltam-se para uma “eficiente” aprendizagem da leitura e da escrita.
Quando estas não se confirmam, buscam-se explicações para este fracasso, muitas
vezes, nos próprios indivíduos.
Estes entraves inspiraram construções de diferentes “teorias”, modificadas ao
longo dos anos. Uma revolução nestas concepções ocorreu na década de 80, a partir das
pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) sobre a Psicogênese da Língua
Escrita. As bases conceituais do Construtivismo passaram a nortear as políticas de
Alfabetização e também os programas de formação de professores. Segundo Sawaya
(2000), estes estudos, ao contribuírem para mudanças nas concepções sobre a
aprendizagem da leitura e da escrita, levaram a novos entendimentos sobre as
dificuldades escolares das crianças de classes populares, fundamentando propostas de
organização das escolas. Ela afirma que
As relações de poder e violência simbólica, que
constituem as formas de aquisição e transmissão da leitura
e da escrita via escola - mas não só - que são parte de um
projeto político pedagógico nas suas formas de dominação
social, não são questionadas, o que leva novamente a
imputar às populações pobres e suas precárias condições
de vida a razão do fracasso escolar e da sua
"marginalidade social".(p.70)
Segundo Souza (2008), a partir do momento que se intensificaram as pesquisas
sobre o cotidiano escolar, ancoradas num olhar crítico para a Educação, os estudos
sobre o fracasso escolar permitiram
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Demonstrar que existe um complexo universo de questões
institucionais, políticas, individuais, estruturais e de
funcionamento presentes na vida diária escolar que
conduzem ao seu fracasso, mantendo os altos índices de
exclusão, principalmente das crianças e adolescentes das
camadas mais pobres de nossa sociedade.
Tomando-se o processo de escolarização como foco em
vez de enfatizar os problemas de aprendizagem, desloca-se
"o eixo da análise do indivíduo para a escola e o conjunto
de relações institucionais, históricas, psicológicas,
pedagógicas e políticas que se fazem presentes e
constituem o dia a dia escolar" (p. 4).
A perspectiva Omnilética
Antes de explicitar as práticas escolares que tornaram o processo de inclusão dos
alunos da escola supracitada, efetivo e verdadeiro, é imprescindível considerar de qual
inclusão estamos falando- quais os pressupostos teóricos que nortearam estes fazeres e
no que diferem das demais perspectivas.
Sendo assim, esta análise estará fundamentada na omnilética (Santos, 2003),
reiterando que o processo de inclusão em educação deve ser compreendido de maneira
totalizante, visto que abrange o desenvolvimento das culturas, políticas e práticas de
modo complexo e dialético. Assim, entende-se que todo e qualquer fenômeno humano e
social pode ser compreendido através das relações das três dimensões nas quais
manifestamos nossa existência- culturas, políticas e práticas.
A dimensão das culturas refere-se a valores que temos e justificativas que damos
para explicar o mundo. A das políticas faz referência não apenas às conhecidas políticas
públicas, como também abrangem toda intenção expressa que tem por objetivo orientar
e organizar ações. Políticas também refletem decisões tomadas e geralmente implicam
em planos de ação. A questão das práticas refere-se às ações pessoais e sociais
propriamente ditas, o quê e como fazemos as coisas. De acordo com Santos (2003)
Inclusão não é a proposta de um estado ao qual se quer
chegar. Também não se resume na simples inserção de
pessoas deficientes no mundo do qual têm sido geralmente
privados. Inclusão é um processo que reitera princípios
democráticos de participação social plena. [...] Inclusão
refere-se, portanto, a todos os esforços no sentido de
garantia da participação máxima de qualquer cidadão e,
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qualquer arena da sociedade em que viva, à qual ele tem
direito, e sobre a qual ele tem deveres (p.81).
Neste sentido, acredita-se que a inclusão é compreendida em sua dialética com a
exclusão, daí a possibilidade de sua acepção como processo, como Santos (2008)
reitera:
(...) Processo este, por sua vez, delineado por suas
dimensões de cultura, política e prática, que lhe
emprestam um caráter dinâmico que não permite o
aprisionamento, o congelamento, ou a cristalização da
inclusão dentro de apenas uma rede de significação. Neste
sentido, o processo de inclusão nunca é completo, mas está
sempre em andamento (p.17).
Propostas do Reforço Escolar e Considerações Finais
No decorrer do ano de 2015, a partir da temática da comemoração dos 450 anos
da Fundação da Cidade do Rio de Janeiro, a escola intencionou resgatar aspectos da sua
cultura, perpassando questões históricas, geográficas e sociais.
Os atendimentos ocorriam no 2º. turno e é importante ressaltar que, parte dos
alunos, participava das propostas no contraturno e, alguns, no próprio horário escolar.
Os docentes tinham a preocupação de conjugar e articular suas ações de forma a
contribuir para a superação dos entraves na Alfabetização. Estes estavam matriculados
em turmas de 4º. e 5º. anos e apresentavam desempenho abaixo do esperado para as
séries, tendo conceito denominado insuficiente.
Na época, as propostas concentraram medidas que intencionavam avanços neste
processo. Estas propiciaram o contato dos alunos com diferentes portadores de texto e
trouxeram informações das mais variadas, além de diferentes tipologias que fomentaram
o prazer da investigação e descobertas sobre o funcionamento das regularidades na
leitura e na escrita, tais como informativos, narrativas, poesias e materiais didáticos e
paradidáticos sobre o tema - Rio de Janeiro.
As aulas de Música, Artes, Inglês e Educação Física, também propuseram ações
compartilhadas e articuladas aos professores regentes das séries, numa construção
transdisciplinar.

ISSN 2177-336X

9844

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

É possível concluir que ao longo deste período, todos os alunos obtiveram
conquistas significativas, resguardando suas singularidades e, simultaneamente, o que
lhes caracterizava enquanto grupo. Com isto, considera-se que houve, de fato, o que
Santos (2008) menciona no desenvolvimento de uma mentalidade inclusiva neste fazer,
propiciando que fossem delineadas novas metas, para ações futuras que a Instituição
intencionava dar continuidade no ano seguinte, com todos os seus alunos:
(...) percebemos que o desenvolvimento de uma’
mentalidade inclusiva’, por assim dizer, nos coloca na rota
de um eterno questionar. Por eterno questionar não nos
referimos pura e simplesmente ao contestacionismo, e sim
ao esforço contínuo, por um olhar inclusivo, em ir além do
que seja consensual; em ir além das aparências, em não se
contentar com a primeira resposta, e muito menos não
considerá-la como eterna. O eterno deverá ser o questionar
do status quo das coisas, e não das avaliações, sempre
passageiras e relativas, que se fazem das coisas. (p.18)
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ANEXOS

Construção de história coletiva a partir do livro sem texto - “A Onda”

Culminância do Projeto: Rio- 450 Anos- Exposição dos trabalhos de todas as turmas no pátio da escola
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OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE
HUMAITÁ-AMAZONAS

Zilda Gláucia Elias Franco
Universidade Federal do Amazonas.
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo PUC/SP.

Resumo
A formação dos professores da Educação Infantil (EI) é um tema que vem sendo
discutido e que tem ocupado um lugar central nos debates das universidades, dos
autores, instituições de educação e dos programas de governo. O presente trabalho tratase da temática “Os Profissionais da Educação Infantil do Município de Humaitá-AM e
teve como objetivo identificar quem são os profissionais que atuam na Educação
Infantil das escolas municipais de Humaitá. Para tanto, fez-se necessário uma pesquisa
qualitativa, de campo, através da coleta de dados realizada na Secretaria Municipal de
Educação–SEMED, e para maiores informações foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com dez (10) professoras da Educação Infantil das cinco (5) escolas
municipais. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, utilizamos como referencial
teórico, Lima (2013), Tardif e Lessard (2012) e Kramer (2011) e Oliveira-Formosinho
(2011). Os resultados, com base no ano escolar de 2013, demonstraram que o município
tem, na área urbana, cinco (05) instituições municipais de Educação Infantil pré-escolar,
com trinta (30) profissionais licenciados em Normal Superior, sendo que 90% têm
especialização específica na EI e em outras áreas e 10% não possuem especialização em
nenhuma área. Constatamos ainda, que as docentes possuem pós-graduação, porém, a
SEMED/escola não ofertaram atividades de formação aos professores no ano de 2013.
Como a formação é também uma busca do profissional, os professores realizam
investimentos na formação com seus próprios recursos, buscando especializar-se
visando a prática pedagógica e o ensino-aprendizagem dos alunos. A formação
continuada ocorre também, entre conversas, troca de experiências e cursos oferecidos
pelas universidades, bem como em livros, pesquisas na internet e programas na TV
Escola.
Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de professores. Ensino.
Introdução
A formação dos professores da Educação Infantil (EI) é um tema que vem sendo
discutido e que tem ocupado um lugar central nos debates das universidades, dos
autores, instituições de educação e dos programas de governo.
Os dados do Censo 2011 divulgados pelo Instituto Nacional de Ensino e
Pesquisa-INEP ressaltam que tem diminuído o número de professores sem formação no
ensino superior nas escolas de educação básica do país, porém, ainda constata um alto
índice de professores sem formação devida, na qual muitos destes estão atuando na
educação infantil, totalizando 43,1% nas creches e na pré-escola (LIMA, 2013).
Diante deste cenário, o problema principal dessa pesquisa fica na seguinte
pergunta da investigação: Quem são os professores da Educação Infantil que atuam no
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município de Humaitá-AM? Quais as práticas de formação que participam? Para
responder essas questões o trabalho de pesquisa tem como objetivo identificar quem são
os profissionais que atuam na Educação Infantil das escolas municipais de HumaitáAM.
Procedimentos
A metodologia utilizada para a realização da investigação foi a pesquisa
qualitativa, que segundo Lakatos e Marconi (2009), aproximam melhor o pesquisador
do objeto pesquisado, permitindo um contato maior entre eles, refere-se às informações
diretamente construídas no diálogo com o indivíduo entrevistado.
A pesquisa de campo, realizada em 2014, norteou o trabalho. Luckesi et.al
(2001), explicam que, consiste em suprimir as dúvidas, para alcançar informações e
conhecimentos no lugar que expresse, com maior proximidade, a realidade investigada.
Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada e a coleta de dados na
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, através da Coordenação Pedagógica
Urbana do munícipio.
Os profissionais da educação infantil do município de Humaitá-AM
Humaitá é um município brasileiro que está localizado no interior do estado do
Amazonas aproximadamente 777 km² da capital de Manaus. Situado à margem
esquerda do Rio Madeira, ao lado da Rodovia Transamazônica cortado por rios, lagos e
igarapés e cercado pela floresta tropical. A Educação Infantil no município é um ensino
destinado somente à segunda faixa etária de crianças com 4 a 5 anos de idade. Até o ano
de 2013 a cidade não ofertou a primeira faixa etária de 0 a 3 - creche, pois não possuía
instituições e nem equipamentos necessários para atender esse público.
Os dados aqui apresentados foram coletados na Secretaria Municipal da
Educação e Desportos – SEMED, disponibilizados pela Coordenação Pedagógica
Urbana do Município referente aos anos de 2013, da área urbana. O município manteve
05 (cinco) instituições de EI abrangendo a demanda de Jardim I, 04 (quatro) anos e
Jardim II, 05 (cinco) anos. O total de turmas ofertadas na Educação Infantil foram: 30
(trinta) classes, sendo 30 (trinta) professores, com aproximadamente 801 (oitocentos e
um) alunos matriculados, com média de 26,7 alunos por turma.
No que se refere à formação dos profissionais que atuam na Educação Infantil
pré-escolar do município, identificou-se que 16 (dezesseis) professores possuem
formação em Normal Superior e Pedagogia, e Especialização em Educação Infantil; 6
(seis) têm formação em Normal Superior e Pedagogia, Especialização em Educação
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Infantil e Especialização em outra área como: Alfabetização, Gestão, Psicologia Escolar
e outros; 7 (sete) possuem formação em Normal Superior e Especialização em outra
área como: Alfabetização, Gestão, Psicologia Escolar e outros e 1 (um) com formação
em Normal Superior e Pedagogia. Os professores atendem a lei nº 12.796 de 04 de abril
de 2013 que altera a Lei n 9.394/96, e estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
De acordo com os relatos da Coordenação Pedagógica Urbana de Humaitá, o
município, no ano de 2013 não ofereceu cursos de formação aos docentes de educação
infantil. Ressalta ainda, que a maioria dos professores, para obter uma formação
continuada ou mesmo uma especialização agem por conta própria, ingressam em
instituições ou em cursos privados, pagando com próprio recurso.
Com a palavra: os profissionais da Educação Infantil
A pesquisa realizou entrevistas semiestruturadas com dez (10) docentes das
escolas municipais de Educação Infantil de Humaitá. As identidades dos participantes
foram mantidas ocultas com o objetivo de preservá-los. Os mesmos serão nomeados de
acordo com as letras iniciais identificadas pela letra P – seguida de um número
conforme a ordem de entrevista. Todas professoras são do gênero feminino, com idades
variando entre 38 a 53 anos e o tempo de atuação no magistério varia entre 02 a 20 anos
de profissão na EI, trabalhando nos turnos que alteram entre matutino, vespertino e
matutino/vespertino, em escolas distintas.
Indagado às docentes: Recebeu formação continuada da instituição que atua/ da
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) /de outros em 2013? Obtivemos as
seguintes respostas: P1, P5, P6, P7, P8, P9, P10 responderam que “não”. P6: “eles não
oferecem formação de professores para Educação Infantil, mas para o ensino
fundamental”. P2; P3 e P4 responderam que “sim”. P4 comentou “todos os anos”.
Identificamos que sete (7) das entrevistadas responderam que não receberam
formação no ano de 2013. Conforme os relatos, uma das entrevistadas ressaltou que
anos atrás elas sempre recebiam formação nos períodos de férias ou em semanas de
planejamentos, porém no ano de 2013 não ofertaram nenhum tipo de formação. P2, P3 e
P4 responderam que receberam formação, mas não explicitaram quais.
Questionamos às entrevistadas: Considera importante a formação continuada?
Justifique sua resposta. Todas as docentes responderam que “sim”. Segue a fala de P9:
“Acredito que a formação continuada seja um fator de mudança nas práticas
pedagógicas, é preciso sempre está atento a tudo que nos diz respeito no âmbito
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educacional, então, a formação continuada muitas vezes nos traz aquilo que
procuramos para que possamos fazer um trabalho pelo menos razoável, pois nos falta
muito para atingirmos uma educação melhor”.
As entrevistadas acreditam que a formação continuada é relevante para sua
prática pedagógica, pois promove reflexões que muitas vezes elas não conseguem
perceber no dia a dia. Indagamos às docentes: Busca por conta própria formação
continuada para atuar no ensino da Educação Infantil? Onde? Justifique. A professora
P1 e P2 responderam que “não”, mas somente P1 fez comentário, “Diante de tantos
empecilhos, busco prestar concursos para outras áreas”.
Através da resposta de P1 identificamos o termo ‘empecilho’ que pode referir-se
às diversas dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação nos últimos
tempos. Dentre essas encontramos muitas vezes a dupla jornada de trabalho e o próprio
ritual das atividades realizadas pelo docente que, segundo Tardif e Lessard (2012),
envolvem dois preparação das aulas, correção de atividades, relatórios, confecção e
organização de material pedagógico, reunião com pais que abarcam tempos sociais,
coletivos e individuais e todos os desdobramentos dos acontecimentos escolares que são
numerosos e diversificados.
Oito (8) entrevistadas responderam que sim, com comentários. Destacamos: P4:
“Sim. Em livros, programas de televisão, apostilas, internet. Pois procuro cada vez
mais me enriquecer dos conteúdos”. P8: “Compartilhamos juntos nossas experiências e
procuramos sempre inovar”. As entrevistas demonstram que os professores são
renunciam perante as dificuldades ou pela falta de formação continuada. “[...] para ser
professor, mais do que ensinar é preciso gostar de aprender, o que implica compreender
que a formação científica, cultural, e política não para, mas continua” (KRAMER 2011,
p.129).
Verifica-se o auxílio profissional mútuo. As relações emocionais que envolvem
alunos, professores e troca de experiências, colaboração que acontece em diferentes
planos podendo ser no primário, entre professores do mesmo nível, no planejamento de
ensino, confecção de materiais, ideias e sugestões de atividades, divisão das tarefas
pedagógicas que podem levar ao espírito de equipe, tão importante na escola (TARDIF
e LESSARD, 2012).
Considerações Finais
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O presente trabalho buscou elucidar a formação dos profissionais do ensino da
Educação Infantil no município de Humaitá-AM e a base teórica nos proporcionou
desenvolver uma análise muito satisfatória no desenvolvimento da pesquisa.
Constatou-se que a SEMED e a escola não ofertaram formação aos docentes em
2013 e os professores se preocuparam em buscar aperfeiçoamento para a prática
pedagógica realizando pesquisas na internet, em livros e compartilhando ideias.
Realizam investimentos na formação com seus próprios recursos, buscando
especializar-se visando a prática pedagógica para que o ensino-aprendizagem seja
satisfatório. Observou-se que os professores têm perspectivas de que sejam ofertados
cursos que visem o aperfeiçoamento em materiais pedagógicos, bem como curso de
Psicopedagogia visando compreender como ocorre o processo do desenvolvimento
humano.
Acreditamos que a pesquisa apresentada contribui significativamente para o
conhecimento e reflexão da temática à SEMED, pelas estatísticas de levantamentos de
dados atualizados relacionados à formação, satisfação e perspectivas dos entrevistados.
A formação docente é um elo consistente entre teoria e prática. O
desenvolvimento profissional implica numa caminhada que acontece em todo o ciclo de
vida do professor fazendo-o crescer, ser, sentir, agir (OLIVEIRA-FORMOSINHO,
2011).
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OS SABERES EXPERIENCIAIS E A PRÁTICA COMO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Keutre Gláudia da Conceição Soares Bezerra (UERN)
Disneylândia Maria Ribeiro (UERN/UFPE)
Francicleide Cesário de Oliveira Fontes (UERN)
RESUMO
O presente trabalho é um recorte da pesquisa “Saberes docentes das alfabetizadoras
que conseguem resultados positivos: trajetórias de formação e de experiências”,
vinculada ao Departamento de Educação/CAMEAM/UERN. Tem como objetivo
principal analisar o contributo dos saberes experienciais na práxis pedagógica de
docentes que atuam na formação de professores. Para tanto, desenvolveu-se pesquisa de
campo, de abordagem qualitativa por meio da observação da prática docente e aplicação
de questionário com dois professores universitários, sendo um vinculado ao Curso de
Letras, habilitação Língua Inglesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e
outro vinculado ao Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais, Centro de
Educação da Universidade Federal de Pernambuco. O interesse pela temática foi
desencadeado no percurso de desenvolvimento da pesquisa supracitada, como forma de
ampliar a compreensão em torno dos saberes experiências no exercício do magistério.
Constatou-se que a vivência no âmbito acadêmico, as trocas de experiências com os
colegas de profissão, a realização dos estudos pedagógicos, a participação em cursos de
formação, o desenvolvimento das práticas docentes, as reflexões sobre as próprias
práticas e as atividades de pesquisa são momentos que influenciam e possibilitam a
construção contínua dos saberes docentes dos professores, sujeitos desta investigação.
Os saberes experienciais assumem uma posição de destaque por serem mobilizados,
elaborados e legitimados no exercício cotidiano da profissão e possibilitar uma
avaliação dos saberes oriundos da formação e uma autoavaliação da própria prática
docente. Assim, a prática docente é compreendida como um espaço de aprendizagem
profissional e um elemento essencial à constituição da identidade docente.
Palavras-chave: Saberes experienciais. Prática pedagógica. Docência universitária.
1 INTRODUÇÃO
Os saberes docentes passaram a ser foco de discussão nas pesquisas
educacionais e fóruns acadêmicos a partir da década de 1980 em convergência com o
movimento de profissionalização do ensino. Tardif, Lessard, Lahaye (1991) e Tardif
(2002) discorrem sobre os saberes docentes mediante sua relação com a formação
profissional e ainda com o próprio exercício do magistério. Referido autores destacam a
existência de quatro tipos diferentes de saberes implicados na atividade docente: os
saberes da formação profissional; os saberes disciplinares; os saberes curriculares e os
saberes experienciais.
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Os saberes experienciais se desenvolvem no exercício cotidiano da atividade
docente e por isso levam em conta as múltiplas interações existentes na prática. Com a
experiência de ensino, o professor começa a elaborar sua forma de lidar com as mais
diversas situações que ocorrem na sala de aula e na sua profissão como um todo. Esses
saberes também são compostos da experiência compartilhada com outros docentes, já
que o professor não é um profissional que atua sozinho e isolado. (TARDIF, 2002)
Diante dos aspectos mencionados desenvolveu-se uma investigação sobre os
saberes experienciais no exercício da docência universitária. Atividade vinculada a
pesquisa “Saberes docentes das alfabetizadoras que conseguem resultados positivos:
trajetórias de formação e de experiências”, institucionalizada no Departamento de
Educação do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
O interesse pela temática foi desencadeado no percurso de desenvolvimento da
pesquisa supracitada, como forma de ampliar nossa compreensão em torno dos saberes
experiências. O objetivo principal foi analisar o contributo dos saberes experienciais na
práxis pedagógica de docentes que atuam na formação de professores.
2 METODOLOGIA
Este estudo adota a abordagem de pesquisa qualitativa (MINAYO, 2000), por
meio de observação da prática docente e aplicação de questionário com dois docentes,
sendo um vinculado ao Curso de Letras, habilitação Língua Inglesa da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte e outro vinculado ao Departamento de Psicologia e
Orientação Educacionais, Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco.
A observação foi realizada no decorrer das aulas referentes a carga horária
semanal das disciplinas: a) Estágio Supervisionado II no Curso de Letras/UERN
(Docente A); b) Avaliação da Aprendizagem no Centro de Educação/UFPE (Docente
B).
3 DISCUSSÃO E RESULTADOS
Os saberes docentes e a prática pedagógica estão intrinsecamente relacionados,
uma vez que é no exercício do magistério, que eles são mobilizados, construídos e
reconstruídos pelo professor a partir de uma ação dinâmica. O ato de ensinar é
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extremamente cognitivo, pois o professor é cotidianamente desafiado a encontrar novos
processos metodológicos, elaborar um saber-fazer que corresponda às necessidades
educativas dos discentes e que constitua seu perfil de atuação.
Nesses termos, os saberes experienciais
[...] surgem como núcleo vital do saber docente, a partir do qual o(a)s
professor(a)s tentam transformar suas relações de exterioridade com os
saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Nesse sentido
os saberes da experiência não são saberes como os demais, eles são, ao
contrário, formados de todos os demais, porém retraduzidos, “polidos” e
submetidos às certezas construídas na prática e no vivido. (TARDIF,
LESSARD, LAHAYE, 1991 p. 234. Grifo no original)

Desse modo, a prática docente é compreendida como um espaço de
aprendizagem, haja vista que permite ao professor julgar, avaliar e rever os outros
saberes, num ato cognitivo que envolve a seleção e a retradução de conhecimentos e
habilidades mediante os condicionantes da prática, que, por conseguinte, passa a
integrar a reflexão sobre a própria prática, conforme ficou explícito no relato dos
professores investigados:
[...] A reflexão constante sobre a nossa própria prática nos possibilitou revêla em diversos aspectos ao longo desses quatorze anos. [...] O saber da
experiência nos possibilita desenvolver uma prática de ensino que eleve a
consciência sobre o que se aprende e também a aplicabilidade dos
conhecimentos para/sobre a realidade. Do contrário nossa prática pode não
gerar os conhecimentos necessários e também pode não ocasionar as
transformações que almejamos. (Docente A)
[...] Os saberes da experiência eu fui construindo (e ainda estou fazendo isso)
ao longo da minha prática em contato com meus alunos, com meus colegas
de trabalho e nas várias instituições de ensino que atuei. Eles me permitem
fazer uma análise constante da minha prática de forma a tentar melhorá-la
constantemente (Docente B)

Referidos docentes enfatizam a reflexão sobre a prática como um elemento
essencial ao aperfeiçoamento profissional, o que remete ao processo de aprendizagem
que ocorre no exercício cotidiano do ato de ensinar. É notória a relevância atribuída
pelo docente B as relações e interações estabelecidas com os demais atores do campo de
atuação, como os colegas professores e os próprios discentes. Ao abordar os objetos que
compõem os saberes experienciais, Tardif (2002) assevera que:
O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras
pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre
um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida.
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Ela é realizada concretamente numa rede de interações com outras pessoas,
num contexto onde o elemento humano é determinante e dominante.
(TARDIF, 2002, p. 49-50)

Esses aspectos foram observados na prática de sala de aula, ambos os
professores demonstraram flexibilidade, abertura para o diálogo, manejo da turma,
habilidade de negociação, aspectos que estão relacionados, sobretudo, a experiência
docente, isto é, as habilidades e saberes mobilizados no dia-a-dia da profissão.
O Docente A destaca ainda a importância da atividade de pesquisa para
aperfeiçoamento de sua prática pedagógica “Entendemos que a nossa prática
profissional está [...] vinculada sempre a atividade de pesquisa, isto é, a prática de
ensino se vincula a compreensão mais profunda dela ou questiona sempre alguns de
seus elementos”.
A pesquisa é uma atividade que, necessariamente, está presente na docência
universitária, haja vista que a Universidade possui uma responsabilidade social com a
produção e difusão do conhecimento científico. Entretanto, o relato deste docente
aponta para a pesquisa não apenas como forma de olhar para a comunidade ou outras
realidades externas ao âmbito acadêmico, mas, sobretudo, como uma atividade que
contribui para reflexão, questionamento e entendimento da própria prática, o que remete
a um processo de retroalimentação e formalização de seus saberes.
Segundo Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 219) “[...] quanto mais um saber é
desenvolvido, formalizado, sistematizado, como acontece com as ciências e os saberes
contemporâneos, mais se revela longo e complexo o processo de aprendizagem que
exige [...]”. A aprendizagem como resultante da prática docente pode ser vista sob outro
enfoque no relato do Docente B:
Observar os alunos, as necessidades de aprendizagem, respeitar o tempo
pedagógico e o tempo de aprendizagem, e ter a certeza de que é necessário
traçar um perfil de saída do aluno para cada curso ou disciplina, são ações
que fui aprendendo com o tempo e com os conhecimentos que foi possível
agregar durante os processos de formação continuada [...]. Planejar e avaliar
sempre a minha prática pedagógica hoje faz parte do meu cotidiano como
profissional. (Docente B)

Destarte, é possível inferir que a vivência no âmbito acadêmico, as trocas de
experiências com os colegas de profissão, os planejamentos, a participação nos cursos
de formação, o desenvolvimento das práticas docentes, as reflexões sobre as próprias
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práticas, representam momentos que influenciam e possibilitam a construção contínua
dos saberes dos professores/sujeitos desta investigação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Repensar a formação inicial e continuada dos professores tem se revelado um
desafio no cenário das pesquisas educacionais desde os anos 90. Por conseguinte, os
saberes enquanto elementos constitutivos da prática docente representam objeto de
investigação destas pesquisas a fim de caracterizá-los como construtos importantes para
o processo de profissionalização dos professores.
O reconhecimento da existência de saberes específicos que configuram a prática
docente tem anunciado novas perspectivas para o processo de profissionalização, mas
também tem problematizado questões relevantes como a hierarquização e valorização
de alguns saberes em detrimento de outros.
Sendo os saberes experienciais objeto dessa investigação, entende-se que este
ocupa um espaço de destaque na prática dos docentes devido ao caráter constitutivo
deste saber. Nessa ótica os saberes experienciais nascem na prática cotidiana dos
professores e por eles são legitimados, o que incorpora a este saber toda a personalidade
e identidade de quem o produziu e torna-se de grande relevância para afirmação do “eu”
profissional.
Constatou-se nos relatos dos docentes investigados a relevância atribuída a
experiência profissional, haja vista que ela proporciona reflexão e análise da própria
prática, bem como, mobilização, seleção, filtragem de saberes e conhecimentos teóricos
e práticos com a finalidade de enfrentar os diversos desafios e obstáculos presentes na
atividade de ensino e aperfeiçoar a prática docente.
A observação da prática docente revelou que os docentes possuem habilidade de
improvisação diante de situações inesperadas, apresentaram postura flexível e dialógica
no processo de mediação do conteúdo e uma experiência docente que permite articular
conceitos e conhecimentos de outras áreas.
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O USO DE DIÁRIOS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU: EFEITOS DE SENTIDO
Rejane Riggo de Paula
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC-MT
Cláudia Landin Negreiros
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
Adenilse Silva de Jesus
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
INTRODUÇÃO
O que trazemos, neste artigo, são análises discursivas dos registros de atividades
realizadas na disciplina de Metodologia de Pesquisa, do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Ensino de Ciências e Matemática – PPGECM, da Universidade do
Estado de Mato Grosso – UNEMAT - Campus de Barra do Bugres, no ano de 2015.
Tais registros se encontram no diário de uma das pesquisadoras-mestrandas do referido
curso, feitos a partir dos seminários realizados durante o segundo módulo dessa
disciplina; os recortes desses registros que foram submetidos à análise tiveram como
aporte teórico a Análise de Discurso de vertente francesa, a AD, encetada pelo filósofo
francês Michel Pêcheux, e continuada no Brasil por Eni Orlandi.
Durante essa disciplina, cursada na etapa inicial, dispusemo-nos a verificar
algumas correlações das pesquisas realizadas por docentes da UNEMAT (Campus de
Barra do Bugres) com enfoques qualitativos e quantitativos, a partir dos seminários, que
nos proporcionaram uma visão de como o PPGECM enfoca a pesquisa na atualidade.
QUESTÕES DE PESQUISA
É considerando a relação existente entre o discurso e sua exterioridade que
procuramos compreender o sentido da “formação”, pois ao analisarmos os registros do
diário, concernentes aos seminários, apresentamos também algumas questões que
pretendemos responder no decorrer deste estudo, a saber: 1) O que se espera de um
mestrando na área de Ensino de Ciências e Matemática, em especial do PPGECM?; 2)
Que efeitos de sentido se manifestam nos registros do diário, a partir dos seminários
propostos para a formação inicial no curso de mestrado (etapa inicial)?
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OBJETIVOS
Como objetivo geral, procuramos evidenciar efeitos de sentido concernentes ao
processo de formação do mestrando em Ensino de Ciências e Matemática do PPGECM,
especificamente ao cursar a disciplina Metodologia de Pesquisa.
Quanto aos específicos, temos: 1) apontar para a maneira como os docentes
envolvidos, por meio da participação em linhas de pesquisas, áreas temáticas correlatas
aos seminários oferecidos, participam da formação da memória discursiva da área na
qual se inserem; 2) destacar alguns efeitos de sentido discursivos sobre a pesquisa e as
tendências da pesquisa nos dias de hoje, manifestadas nos seminários, tendo como
material os registros do diário de uma das mestrandas do PPGECM.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Iniciamos os seminários com a seguinte dinâmica: os mestrandos foram
divididos em duplas, e entre essas duplas foram distribuídos textos sobre os diversos
tipos de pesquisa e metodologias os quais norteariam os trabalhos. A apresentação
consistia em, inicialmente, discussões do texto base referente a cada modalidade de
pesquisa, utilizando-se slides em Power Point elaborados pelos mestrandos de forma a
apresentar o texto discutido e o tipo de pesquisa abordado, destacando-se
principalmente os objetivos, a justificativa e a abordagem metodológica de cada autor.
Na sequência, um docente da UNEMAT apresentava a sua pesquisa de mestrado
ou doutorado relacionada ao tema discutido. As apresentações, quanto ao tipo de
pesquisa/abordagem, objeto de estudo e instituição, foram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etnográfica – Educação Indígena / Etnomatemática – Unesp
Experimental – Sangue humano / Química – USP
Documental – Manuscritos do século XIX – UFMT
Quantitativa – Modelo Matemático – Unesp
Autoconfrontativa – Saúde Mental – UFMT
História Oral – Escolarização em Mato Grosso – UFMT / UFU
Narrativa – Educação Superior – UFMT
Análise de Discurso – Professores - Político – UFRGS / UNEMAT

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Nosso corpus, constituído pelos registros do diário, foi submetido a uma análise
que se propôs evidenciar efeitos de sentido concernentes ao trabalho desenvolvido pelos
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docentes e as apresentações realizadas pelos mestrandos sobre cada metodologia.
Lembramos que nossa análise é uma interpretação, realizada a partir da posição de
mestranda iniciante, cujos recortes são representados por sequências discursivas (SD).
SD 01 – Etnográfica – Permite examinar as culturas e sociedades como parte da experiência humana.
Deve-se pesquisar o máximo para falar o mínimo. Não é o posicionamento do pesquisador frente às
situações encontradas que deve sobressair na pesquisa, mas sim o relato minucioso do fato em si.
SD 02 – Experimental - Objetiva identificar relações entre duas variáveis (independente e dependente).
Explicar de que modo o fenômeno acontece. Difere da descritiva que procura explicar o fenômeno e
apresenta limitações quanto a sua aplicação na educação.
SD 03 - Documental - É um método de pesquisa. Dimensões: epistemológica, morfológica e técnica. O
pesquisador precisa ter: Sensibilidade/ Intencionalidade / Competência teórica.
SD 04 – Quantitativa - Método pouco utilizado na educação, mas observa-se que muitas vezes a
discussão é mais importante que os dados. “Os números não mentem, mas os mentirosos forjam os
números. Se torturarmos os dados por bastante tempo, eles acabam por admitir qualquer coisa.”
SD 05 – Autoconfrontativa - Para Vieira (2004) e Faïta e Vieira (2003) o método pode ser de dois tipos:
Autoconfrontação simples e Autoconfrontação cruzada. A pesquisadora convidada falou dos desafios em
se trabalhar com as fragilidades do seres humanos, momentos de angústia.
SD 06 – História Oral - Não podemos restringir muito nosso olhar sob o risco de nos limitarmos. HO
como metodologia discute memória, história e esquecimento. Memória e história não são sinônimas.
SD 07 – Narrativa – Formas orais e/ou escritas de contar histórias reais ou imaginárias. Tipo de
produção muito utilizada no PNAIC. Ver as possibilidades de contribuição desta pesquisa com o meu
trabalho de mestrado. “A história não é parte da pesquisa, ela é a pesquisa.” (MELLO)
SD 08 – Análise de Discurso - Há diversas maneiras de significar o que se diz. Trata o discurso enquanto
palavra em movimento. Concebe a linguagem como a mediação entre o homem e a realidade natural e
social. Buscar material que realmente possa interessar na minha pesquisa.

Para a AD, o importante é o modo como o sentido é produzido, ou seja, ele é
produzido como efeito, e como afirma Orlandi (1996, p. 33), “[...] o que interessa não
são as datas, mas os modos como os sentidos são produzidos e circulam.” Aqui se tem a
definição de discurso feita por Pêcheux (1969): “efeito de sentido entre interlocutores”.
Assim, ao analisarmos os recortes, procuramos apresentar uma maneira de dar
um sentido à formação da pesquisadora-mestranda-iniciante, a partir dos seminários, por
meio de uma abordagem discursiva. E essa abordagem, segundo a Análise de Discurso
de vertente francesa, é compreendida como efeitos de sentido. Efeitos de sentido são,
portanto, “[...] os diferentes sentidos possíveis que um mesmo enunciado pode assumir
de acordo com a FD na qual é produzido” (Glossário de Termos do Discurso).
Nas SDs de 01 a 05, a pesquisadora-mestranda relata o que os docentes
disseram. São sentidos que ainda não se associam ao que a mesma pretende investigar.
Como exemplo, a pesquisa experimental que Difere da descritiva que procura explicar
o fenômeno e apresenta limitações quanto a sua aplicação na educação, e que na
Autoconfrontação a pesquisadora convidada falou dos desafios em se trabalhar com as
fragilidades do seres humanos, momentos de angústia, manifestando sentidos que
apontam às escolhas relacionadas pelos docentes. Contudo, a partir da SD 06, e também
nas duas subsequentes (07 e 08), pode-se perceber um sentido de crescimento, de
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maturidade adquirida, um lugar para os sentidos que a mestranda-iniciante atribui à
pesquisa, pois as relaciona ao trabalho que ela irá desenvolver. E ao dizer que em
História Oral Não podemos restringir muito nosso olhar sob o risco de nos limitarmos,
surte um efeito de acuidade que todo sujeito-pesquisador deve ter.
Já na pesquisa narrativa, ao escrever: Ver as possibilidades de contribuição
desta pesquisa com o meu trabalho de mestrado, percebe-se um efeito de associação
dessa metodologia à pesquisa que irá empreender, o que essa modalidade efetivamente
poderá contribuir para a sua própria pesquisa no curso, citando inclusive o seu objeto: o
PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa).
Por fim, na Análise de Discurso, Buscar material que realmente possa interessar
na minha pesquisa, a mestranda-iniciante atribui um sentido de aproximação a sua
pesquisa, já ensaiando a constituição do corpus que será submetido à análise.
Percebe-se, portanto, que são registros revestidos de singularidades, os quais
remetem à própria proposta pedagógica da disciplina, e tal assertiva é assegurada por
Zabalza (2004, p. 27) ao escrever que “[...] os diários de aula, as biografias, os
documentos pessoais em geral [...] constituem recursos valiosos de pesquisa [...]”, pois
[...] escrever sobre o que estamos fazendo como profissional (em aula ou em
outros contextos) é um procedimento excelente para nos conscientizarmos de
nossos padrões de trabalho. É uma forma de “distanciamento” reflexivo que
nos permite ver em perspectiva nosso modo particular de atuar. É, além
disso, uma forma de aprender (ZABALZA, 2004, p. 10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurando responder à primeira pergunta a qual nos propusemos, verificamos
que a mestranda está sendo apresentada a essas tendências metodológicas no momento
em que se prepara para construir o seu objeto de pesquisa. O objeto ainda não está
totalmente pronto para ser meramente escolhido, ele precisa ser constituído, elaborado.
Assim, o que se abre aos sujeitos-pesquisadores-mestrandos são as múltiplas
possibilidades de investigação e análise nas diversas modalidades de pesquisa.
E mais, as abordagens metodológicas apresentadas pelos docentes da
universidade, as quais se constituem como uma exposição do enfoque da pesquisa,
apontam às particularizações, caracterizadas como ênfases temáticas, e apreendidas nos
objetos de investigação (Educação Indígena, sangue humano, manuscritos do século
XIX, saúde mental, escolarização em Mato Grosso, Educação Superior, discurso de
professores e político), emergem os modos como a pesquisa é interpretada.
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Com relação aos objetivos, geral e específicos, pensamos que todos eles foram
contemplados, pois a experiência propiciada pelas disciplinas do PPGECM,
especificamente a de Metodologia de Pesquisa, foi marcante para a formação da
mestranda, que se efetivou durante a realização da mesma.
Por fim, acreditamos que a atividade de escrever, de acordo com os gêneros do
discurso acadêmico, se faz necessária pela própria especificidade do curso, neste caso,
um curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências e Matemática.
REFERÊNCIAS
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RESUMO
Ancoradas nos aportes teóricos e metodológicos da Análise de Discurso de vertente
francesa (AD), pretendemos mostrar, neste artigo, efeitos de sentido presentes nos
registros do diário de uma pós-graduanda, elaborado durante a disciplina Metodologia
de Pesquisa, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências e
Matemática – PPGECM - Nível Mestrado Acadêmico – da Universidade do Estado de
Mato Grosso - UNEMAT - Campus de Barra do Bugres. Esse curso se constitui como
uma prática acadêmica (pedagógica) que visa a iniciar a formação de sujeitospesquisadores-mestrandos nessas áreas do conhecimento. A disciplina, uma das
obrigatórias na etapa inicial desse curso, foi organizada em três módulos distintos,
evidenciando-se, neste artigo, o segundo deles, o qual se estruturou de modo a
apresentar tipos de pesquisas realizadas por docentes do quadro de professores (mestres
e doutores) dessa instituição. A AD procura efetivar uma análise na qual a materialidade
discursiva, o texto, é considerada na sua opacidade (PÊCHEUX, 1969). Dessa forma,
buscamos, por meio desse viés discursivo, trazer à tona sentidos sobre a “formação do
pesquisador”, a partir da referida disciplina, de caráter obrigatório aos mestrandos,
entendendo que os registros (no diário) se constituem como um modo de subjetivação,
apontando também para a maneira como os docentes envolvidos nos seminários
oferecidos participam da formação da memória discursiva da área na qual se inserem.
Supõe-se que esses registros apontem a sentidos sobre a pesquisa e suas modalidades, as
quais se encontram representadas e comentadas. Nossa análise é uma interpretação,
realizada a partir da posição da mestranda iniciante.
Palavras-chave: Ensino de Ciências e Matemática; Diário; Efeitos de sentido.
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O USO DO HEURÍSTICO DA CODOCÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES DE FÍSICA
Glauco Santos Ferreira da Silva - CEFET/RJ-Campus Petrópolis, glauco.silva@cefetrj.br
Marcos Corrêa - CEFET/RJ-Campus Petrópolis, marcos.silva@cefet-rj.br
RESUMO:
A relação entre a pesquisa e a formação de professores promove diversos modelos
investigativos (pesquisa sobre/do/com professor), por um lado, e por outro, diferentes
modelos formativos (racionalidades técnica, prática e crítica). O objetivo deste trabalho
é apresentar os primeiros resultados de um projeto de pesquisa em andamento que
analisa a prática da codocência na formação inicial de professores de Física. A
codocência é o processo pelo qual dois ou mais professores juntos planejam e ministram
aulas em conjunto. Dessa forma, vamos mostrar neste trabalho o uso Heurístico da
Codocência. Trata-se de um conjunto de afirmações sobre ações relativas à codocência,
em forma de questionário com respostas do tipo likert. Serão apresentados dois casos de
uso do Heurístico. O primeiro para dois estagiários que ministraram uma aula de Física
juntos e o outro para bolsistas do Pibid que preparam e ministraram uma sequência
didática sobre aquecimento global, ambos relativos ao curso de Licenciatura em Física
do CEFET/RJ. Nossos resultados indicam que Heurístico pode funcionar como
instrumento de coleta de dados, ao mesmo tempo, que promove uma intervenção
formativa. Esse duplo papel, parece ser um vínculo importante entre a formação docente
e a pesquisa, contribuindo então para o desenvolvimento de uma racionalidade
colaborativa.
Palavras-chave: Ensino de Física, Formação de professores, Codocência
1. Introdução
A relação entre a pesquisa e a formação de professores promove diversos
modelos investigativos, por um lado, e por outro, diferentes modelos formativos.
Considerando os primeiros, Mizukami (2002) classifica as pesquisas no campo da
formação docente em pelo menos três tipos: a pesquisa sobre o professor, a pesquisa do
professor e a pesquisa com o professor. Quanto aos modelos formativos podemos
destacar pelo menos três: racionalidade técnica; a racionalidade prática e a racionalidade
crítica.
A pesquisa sobre o professor está relacionada a um modelo positivista, no qual
se busca informações detalhadas sobre o professor, sua prática docente e os resultados
dos alunos. Há, portanto, uma relação estreita com o modelo formativo da racionalidade
técnica, na medida em que se busca enxergar o trabalho do professor através da lógica
da aplicação de técnicas em sala de aula com o objetivo de melhorar os resultados dos
alunos. Em contrapartida, a pesquisa do professor surge em contexto de conceber o
professor como profissional crítico-reflexivo. A pesquisa do professor busca, então,
romper com a perspectiva positivista e vincular a prática docente à prática investigativa,
introduzindo uma epistemologia da prática. Por fim, a pesquisa com o professor visa
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estabelecer um modelo colaborativo de formação inicial e continuada, que coloca os
saberes docentes no mesmo patamar dos conhecimentos trazidos pela universidade. A
ideia da pesquisa colaborativa pode fundar, então, um modelo formativo baseado em
uma racionalidade colaborativa, a qual nos parece mais adequada para a desejada
aproximação entre a universidade e a escola no processo de formação de professores.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar os primeiros resultados de
um projeto de pesquisa em andamento que analisa a prática da codocência desde o
ponto de vista dos participantes: professores universitários, professores da educação
básica, estagiários e bolsistas do Pibid. Dessa forma, vamos apresentar o Heurístico da
Codocência usado para coletar dados que nos auxiliam tanto na pesquisa quanto no
estabelecimento de um modelo formativo baseado na colaboração docente.
Mostraremos neste artigo dois casos em que o Heurístico foi usado: (i) dois estagiários
que ministraram uma aula de Física juntos; (ii) alunos do Pibid que planejaram e
ministraram uma sequência didática em conjunto, entre eles bolsistas e o professor
supervisor (NETO, 2014).
2- Codocência e Heurístico
O termo codocência vem sendo usado pelo nosso grupo de pesquisa para
designar a situação em que dois ou mais professores participam da docência em
conjunto, planejando as aulas e mesmo ministrando-as para uma classe. Em especial, os
nossos trabalhos estão mais voltados para a inserção do licenciando na Escola de
Educação Básica no momento do Estágio Supervisionado. Paralelamente, o Pibid
também se apresenta como uma forma especial de observar os fenômenos da
codocência, na medida em que os bolsistas de Iniciação à Docência, licenciandos, atuam
junto com o supervisor, professor da Escola de Educação Básica e um coordenador,
professor da Universidade. Assim, nas duas situações, do Estágio e do Pibid, a
codocência se apresenta como uma forma de colaboração entre a Escola e a
Universidade.
Roth, Tobin e Zimmermann (2002) apresentam a ideia da codocência como uma
possibilidade de formação de professores no próprio ambiente profissional, na tentativa
de minimizar a brecha entre teoria e prática e de providenciar um tipo de formação
baseada na experiência de tornar-se professor em sala de aula. Nessa mesma direção, os
autores definem a codocência como um "método para lidar com o problema criado pela
separação entre teoria e pesquisa do ensino" (p.3).
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Silva (2013), em seu trabalho de doutorado, introduz pela primeira vez no Brasil
o Heurístico da Codocência, que fora desenvolvido pelo grupo do Prof. Kenneth Tobin
da City University of New York (CUNY). Trata-se de um conjunto de afirmações sobre
ações relativas à codocência, em forma de questionário com respostas do tipo likert. O
Heurístico é composto por 50 itens com afirmações pareadas, relacionando "eu" e o
"outro". De acordo com Neto (2014), o Heurístico possui três características básicas: (i)
observação (como os participantes são atentos às situações), por exemplo, os itens A1 a
A4 ou A16 e A17; (ii) colaboração (como os participantes se dispõe a ajudar um ao
outro), por exemplo, os itens A5 e A6, A9 e A10. (iii) sintonia (como os participantes se
propõem atuar de forma harmônica), por exemplo, os itens A7 e A8, A18 e A19. A
seguir apresentamos uma pequena amostra do Heurístico:
A1- Eu escuto atentamente o meu colega de codocência
5: Sempre/ Muito frequentemente; 4: Frequentemente; 3: Algumas vezes; 2: Raramente; 1: Nunca.
A2-Meu colega de codocência me escuta atentamente.
A3-Eu tenho noção quando o meu colega de codocência quer contribuir.
A4- Meu colega de codocência percebe quando eu tenho algo para contribuir.
A5-Quando o meu colega de codocência quer contribuir, eu torno isso possível.
A6-Quando eu quero contribuir, meu colega de codocência torna isso possível.
A7-Eu estou em sintonia com o meu colega de codocência.
A8-Meu colega de codocência está em sintonia comigo.
A9-Eu coparticipo com o meu colega de codocência.
A10- Meu colega de codocência coparticipa comigo.
A16-Durante a codocência, eu posso antecipar o que o meu colega está prestes a fazer.
A17-Durante a codocência, meu colega pode antecipar o que eu estou prestes a fazer.
A18-Eu tenho noção das maneiras pelas quais eu estou me tornando como meu colega de codocência.
A19-Eu tenho noção das maneiras pelas quais meu colega de codocência está se tornando como eu.

Powietrzynska, Tobin & Alexakos (2015) apontam algumas formas de uso para
o Heurístico: (i) pequenas e contínuas intervenções com o objetivo de promover a
reflexão sobre e na ação a partir do questionamento do que acontece na aula; (ii) auxílio
no planejamento da aula; (iii) coleta de dados para analisar a percepção dos
participantes no ato da codocência. Em resumo, "o heurístico da codocência pode ser
um instrumento útil para a tomada de consciência sobre certos aspectos da prática de
compartilhamento do processo do ensino e do aprendizado" (SILVA, 2013).
3-Os usos do Heurístico
O primeiro caso que vamos apresentar está relacionado a dois estagiários
cursando a disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado II, do curso de
Licenciatura em Física do CEFET/RJ - Campus Petrópolis. Vamos identificá-los como
E1 e E2.
Como parte da atividade de Estágio, E1 e E2 ministraram uma aula de Física
para o primeiro ano do Ensino Médio. Estavam na sala o supervisor e o orientador de
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Estágio, um dos autores. A aula foi filmada, tendo como foco apenas os estagiários, os
quais concordam em participar da pesquisa. Após esta aula, já no contexto da
universidade, os estagiários responderam o Heurístico e comentaram sobre a aula. Com
base nessas informações, os pesquisadores entre os quais o orientador de estágio,
analisou as respostas dos estagiários e separou alguns trechos do vídeo que
correspondiam às contradições nas respostas de E1 e E2. Em seguida, o orientador do
estágio, professor da disciplina, mostrou o vídeo para E1 e E2. Assim, devido a
limitação de espaço vamos nos focar apenas no item A19 do heurístico: eu tenho noção
das maneiras pelas quais meu colega de codocência está se tornando como eu. E2
indicou '1-nunca' enquanto E1 marcou '3-algumas vezes'.
O trecho do vídeo mostrado aos estagiários correspondente ao item A19 indica
outra postura. Trata-se do uso de uma mesma estratégia de ensino que E1 e E2
utilizaram para explicar o conceito de quantidade de movimento linear. Após assistirem
o vídeo da aula e confrontarem com as suas respostas no Heurístico os estagiários
perceberam que haviam tido a mesma atitude e concluíram que, nesse caso, aprenderam
um com o outro.
O segundo caso a ser analisado é o uso do Heurístico para um grupo de bolsistas
do Pibid, trabalho de mestrado de Neto (2014). Nesse caso, o Heurístico foi usado ao
longo de toda a sequência didática realizada pelos bolsistas e o supervisor, cujas
respostas eram usadas para melhoria das aulas seguintes. A sequência didática tratava
do tema do aquecimento global e foi desenvolvida em uma turma do segundo ano do
Ensino Médio ao longo do mês de outubro de 2012. Ao todo, foram quatro aplicações
do Heurístico, sendo três durante a sequência didática e uma ao final do ano letivo e de
encerramento das atividades do Pibid.
Escolhemos mostrar aqui a análise apenas dos itens A18 e A19, indicado como.
Como vemos nos gráficos em anexo, a sintonia parece ser uma das características mais
difíceis de operacionalizar na codocência. Mesmo assim, Thallyta, quando entrevistada,
apresenta uma forma interessante de aprender com o outro (NETO, 2014):
“Eu vi sim. Comecei a enxergar algumas coisas parecidas. Quando você convive muito com outra pessoa
você naturalmente acaba fazendo [isso] e ao ensinar não foi diferente. Mas eu coloquei no 1º heurístico
“frequentemente” (5)... É porque teve dias em que o Kaique [o meu parceiro de codocência] estava bem
calmo explicando e eu fiquei pensando: isso aí é muito bom, porque ajuda as pessoas, aos alunos a
aprenderem, ter calma ao explicar... E pensei em fazer isso também. E, quando chegou a minha vez de
explicar, eu expliquei, eu falei bem devagar, com toda calma. Então eu acho que isso é um exemplo do
que vocês estão falando.” (grifos nossos).

4-Considerações finais
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O nosso trabalho apresentou dois casos relacionados ao uso do Heurístico da
Codocência na formação inicial de professores de Física. Em ambos os casos,
escolhemos como foco a questão da sintonia entre os participantes da codocência,
marcada pelos itens A18 e A19 do Heurístico. Com base nas análises podemos
apresentar duas ideias conclusivas. A primeira está relacionada às características da
codocência propostas no Heurístico, cujas respostas possibilitam a reflexão dos
participantes antes de sua ação docente e mesmo durante, como revela Thallyta em sua
fala. Nesse sentido, o Heurístico parece ser um instrumento eficaz para o
desenvolvimento de um modelo formativo que propõe o professor como profissional
reflexivo. Por outro lado, o Heurístico pode funcionar como instrumento de coleta de
dados, ao mesmo tempo, que promove uma intervenção formativa. Esse duplo papel,
parece ser um vínculo importante entre a formação docente e a pesquisa, contribuindo
então para o desenvolvimento de uma racionalidade colaborativa, tanto na formação
docente quanto na pesquisa, na medida em que se escolhe pesquisar com o professor.
Os dois casos apresentados seguem exatamente essa direção.
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professores de Física. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) CEFET/RJ, 2014.
MIZUKAMI, M. G. N. Escola e aprendizagem da docência: processos de investigações
e formação. São Carlos-SP: EdUFSCar, 2002.
POWIETRZYNSKA, M., TOBIN, K., ALEXAKOS, K. Facing the grand challenges
through heuristics and mindfulness. Cult. Stud of Sci Educ v10, n1, p.65-81, 2015.
ROTH, W-M., TOBIN, K., ZIMMERMANN, A. Coteaching/cogenerative dialoguing:
learning environments research as classroom praxis. Learning Environment Research,
v5, p. 1-28, 2002.
SILVA, G. S. F. A formação de professores de Física na perspectiva da Teoria da
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ANEXO: Gráficos dos itens A18-A19 relativos aos bolsistas do Pibid.
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PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: NOTAS
SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA
Tarcyla Coelho de Souza Marinho
Lícia Maria Freire Beltrão
RESUMO
O estudo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: notas sobre a formação
continuada é parte do resultado de pesquisa realizada em 3 escolas públicas no
município de Santa Cruz Cabrália/Bahia. O objetivo foi contribuir com a discussão
sobre formação continuada de professores no município de Santa Cruz Cabrália (BA),
tomando por base os sentidos atribuídos por docentes desse município à formação
continuada promovida pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Este
estudo justifica-se pela necessidade de se pôr em relevo mais uma proposta de
formação continuada docente do governo federal como estratégia para superação da
problemática da alfabetização no país. A pesquisa é de cunho qualitativo, com
delineamento do estudo de caso, operacionalizado através da leitura e análise de
documentos e de entrevista semiestruturada, lida, sob inspiração da Análise de Discurso
de linha francesa. Participaram da pesquisa 10 alfabetizadores representantes do ciclo
básico de alfabetização. Dos resultados obtidos, percebe-se que a formação continuada
realizada pelo PNAIC provocou no ambiente escolar uma discussão importante sobre
alfabetização na perspectiva do letramento apontando para a necessidade de romper
com práticas descontextualizadas do ensino da leitura e da escrita. Entretanto, foi
possível perceber ainda resquícios de uma proposta formativa prescritiva, com base na
formação de desempenho, com característica aplicacionista que se distanciava da
realidade vivida pelas alfabetizadoras em suas unidades de ensino, rejeitado pelos
docentes que revelaram uma forma pessoal de produzir formação continuada construída
no diálogo entre eles, com destaque para a troca de experiências.
Palavras-chave: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Formação Docente.
Formação Continuada.

INTRODUÇÃO
O problema da baixa qualidade da educação básica no país, principalmente no
que se refere às habilidades de leitura e escrita, é questão recorrente no cenário
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educacional, revelados pelos sistemas nacionais de avaliação, a exemplo da
Prova e Provinha Brasil, que, ainda que imperfeitos, indicam que boa parte das crianças
brasileiras em idade escolar passa pelos bancos escolares sem ser plenamente
alfabetizada, o que coloca para o país um urgente problema a ser superado.
Como estratégia para garantir aos alunos o direito a aprender, que agora tem uma
idade certa, até os 8 anos de idade, os governos têm lançado mão de políticas públicas
que se destinam à alfabetização de crianças, via formação continuada de professores.
Nesse contexto, o Ministério da Educação (MEC) implantou o Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa, doravante PNAIC, em todo o território nacional,
programa que se apresentou como uma proposta capaz de alterar esse cenário
preocupante, tendo como eixo central de atuação a formação continuada. O PNAIC é
um compromisso firmado entre governo federal, estados, municípios e entidades,
previsto na Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, que institui e estabelece suas
diretrizes gerais e tem como um de seus objetivos contribuir para o aperfeiçoamento da
formação dos professores alfabetizadores (BRASIL, 2012).
Devido aos poucos efeitos produzidos pelos programas de formação continuada
já realizados, este estudo aponta a necessidade de investigar que sentidos
alfabetizadores do município de Santa Cruz Cabrália (BA) podem ter atribuído à
formação continuada que lhes foi oferecida e realizada pelo Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa no ano de 2013, considerando formações futuras?

FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE
Aliada à importância da função social do professor para elevação da qualidade
do ensino e, consequentemente, das transformações sociais, está a positivação da
formação continuada como aspecto imprescindível ao bom trabalho pedagógico, ao
trabalho que atenda às exigências postas pela sociedade na direção da qualidade do
ensino e sucesso das reformas educativas em face dos avanços científicos que colocam
novas questões à educação escolar. Cabe destacar, desde já, que o conceito de formação
continuada adotado neste estudo se refere à formação de professores já em exercício de
suas atividades, em programas promovidos dentro e fora das escolas, considerando
diferentes possibilidades (presenciais ou a distância) em conformidade com os
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Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 2002) por se tratar de um
documento orientador das ações formativas em âmbito nacional.
Nesse contexto, como ação estratégica, para alcançar a qualidade do ensino, o
governo federal tem juntado esforços em direção à oferta de programas de formação
continuada, amparada por dispositivos legais, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, que estipula em seu Art. 67 que os sistemas
educacionais devem promover a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes em seu inciso II aperfeiçoamento profissional contínuo, com direito à
licença com remuneração (BRASIL, 1996).
Assim, passamos a ter cada vez mais vivências com formação continuada em
todo o país, com grande preocupação em responder aos indicadores de qualidade da
aprendizagem dos alunos, provocando, de certo modo, um esvaziamento no processo
formativo no qual os diferentes saberes dos docentes têm tido pouco ou nenhum espaço.
Com isso, podemos dizer que a contribuição de iniciativas de formação continuada
desenvolvidas até aqui tem sido, muitas vezes, insuficiente para alterar a fragilidade do
sistema educacional. Em certas circunstâncias, servindo para complicar um cotidiano
docente já de si fortemente exigente, com excessiva sobrecarga de trabalho, sendo vista
por alguns como “[...] uma evidente e oportunista prática de deformação [...]”
(MACEDO, 2010, p. 30) em que não há lugar para falar de si, de suas experiências, sua
história de vida, não havendo tempo para o sujeito, para a escuta, uma evidente tentativa
de silenciamento de suas aprendizagens, de suas experiências, do seu fazer.
Com isso, entendemos que os professores necessitam de propostas formativas
mais “líquidas” e menos centralizadas, em íntima relação com situações reais das
instituições de ensino a partir de movimentos de aprendizagem que favoreçam a
socialização de experiências entre os agentes envolvidos que promovam oportunidade
de desenvolvimento pessoal atrelado ao desenvolvimento profissional, uma abordagem
formativa que valorize o seu caráter contextual, organizacional direcionado para a
mudança, lembra García (2013).
Tudo isso torna imprescindível uma alternativa de formação continuada que seja
pensada com o olhar do professor, a partir de suas necessidades e dos problemas que
enfrenta diariamente em suas salas de aula, “[...] permitindo que se situem na
perspectiva do outro, sentindo o que o outro sente [...]” (IMBERNÓN, 2010, p. 110)
aberto ao que diz e deseja do outro, pensado na horizontalidade, o que implica em maior
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presença docente na elaboração de estratégias formativas, inserção no debate sobre sua
formação, se posicionando ética e politicamente.
O QUE DIZEM OS ALFABETIZADORES
Para corresponder e alcançar a dimensão da pergunta apresentada, procurei, na
realização da pesquisa, seguir a orientação da abordagem qualitativa, com delineamento
de estudo de caso, operacionalizado através da leitura e análise de documentos e de
entrevista semiestruturada, lida, sob inspiração da Análise de Discurso de linha
francesa.
A escuta aos alfabetizadores, através das entrevistas, aponta que a maneira como
a formação continuada no PNAIC foi concebida e implementada pelo MEC, no
município de Santa Cruz Cabrália (BA), demonstra profundo distanciamento entre a
realidade vivida pelos alfabetizadores, em suas unidades de ensino, e o proposto pelo
programa, já que desconsidera as precárias condições de trabalho dos docentes, seus
conhecimentos, as diferenças entre as escolas, atrelado a resquícios de uma proposta
formativa prescritiva, pautada em teorias pré-definidas, com soluções genéricas para
situações singulares que anulam as práticas culturais presentes em cada unidade de
ensino, reforçando a forma autoritária de pensar e fazer formação, de dirigir-se ao outro,
baseada em uma escola e em alfabetizadores ideais.
É preciso dizer, no entanto, que a formação continuada no PNAIC agregou valor
positivo à formação dos alfabetizadores no que concerne à atualização, aprimoramento
de conceitos referentes ao campo alfabetizador, ainda que de forma parcial, uma vez
que os mesmos permanecem sem respostas para situações concretas vividas diariamente
em suas salas de aula, junto aos seus alunos. O que se observou, como resultante das
informações produzidas, é que o aprimoramento conceitual no campo da alfabetização
aconteceu a partir das oportunidades interativas oferecidas entre os estudos teóricos e a
troca de experiência entre os pares.
Entendemos que a conversa, o diálogo possibilitam aos sujeitos envolvidos no
processo formativo transitar por diversos lugares, pois desloca, provoca um olhar
relativo tomado a partir de um lugar que não é o meu nem o do outro, o que permite a
compreensão histórica e política que descola das evidências produzidas de forma
superficial, parcial que não se dispôs a olhar criticamente o problema na sua essência,
tendo em vista sua superação.

ISSN 2177-336X

9872

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das informações produzidas reforça que é preciso nos posicionar
contrários a práticas de formação continuada com característica homogeneizadora,
pensadas na verticalidade, que trata de forma igual questões diferentes e sujeitos
diferentes, imbuídos de autoritarismo teórico em defesa de uma formação continuada
que veja a diferença como potência, que parta dos sujeitos em formação, das suas reais
necessidades e desejos, que demandem desenvolvimento pessoal e profissional de modo
a promover uma reflexão coletiva no interior das escolas sobre as práticas desenvolvidas

pelos docentes em suas salas de aula a partir da qual se definam teorias a serem estudas
em íntima aproximação com as práticas desenvolvidas nas escolas, se constituindo,
desse modo, a formação continuada em um solo fértil para discutir os dilemas reais
vividos pelos alfabetizadores em seus contextos escolares como exercício político de
empoderamento docente, com vistas à transformação ou ressignificação da escola.
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PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA:
O PERFIL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO NA PARAÍBA
Jeanne Maria Oliveira Mangueira*
RESUMO
O presente trabalho encontra-se em fase inicial e tem o intuito de construir um banco de
dados acerca do perfil dos Orientadores de estudo inseridos no Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), na Paraíba. Tal estudo se justifica pela minha
inserção, enquanto formadora, por meio da seleção realizada pela UFPB em 2014 e,
principalmente, pela diversidade desse público oriundo das mais diversas regiões do
estado. A priori, esses dados estão sendo levantados a partir de duas proposições: Quem
são os Orientadores de estudo que atuam no Pacto? De que forma/maneira o nível de
escolaridade, a proximidade dos municípios e a atuação desse Orientador tem impacto
na formação do Professor alfabetizador? Para desenvolver essa pesquisa, definimos
como sustentação teórico-metodológica a abordagem quali-quantitativa, privilegiando
como instrumento de coleta o questionário com perguntas abertas e fechadas. A
interpretação e análise dos dados colhidos serão consolidadas à luz da Análise de
Conteúdo. Concomitante a aplicação do questionário, temos realizado um levantamento
dos materiais bibliográficos a respeito do perfil docente. Como resultado parcial desse
estudo, a compreender o próprio processo vivido, entendemos ser necessário repensar o
modo de ver os municípios vizinhos e de que maneira isso pode corroborar com o
processo formativo não apenas dos Orientadores de estudo, mas, principalmente, do
Professor Alfabetizador. O orientador ao socializar suas experiências, exitosas ou não,
com os municípios próximos irá contribuir no impacto dos resultados almejados pela
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Assim, por meio dos resultados parciais,
verificou-se que a maioria dos Orientadores atuam no Ensino fundamental há bastante
tempo, com um nível de qualificação desejado para a função e, consequentemente, em
condições de buscar melhoria para a qualidade da educação no município. As reflexões
sobre esse perfil ainda estão sendo sistematizadas e, posteriormente, após o término da
coleta dos dados serão transcritos e textualizados.
Palavras-chave: PNAIC. Orientador de estudo. Perfil docente.

Introdução
O estudo se propõe a fazer um levantamento sobre o perfil dos Orientadores de
Estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na Paraíba (PNAIC/MEC).
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituído em
2012, em acordo com o governo federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios,
tem por objetivo assegurar que todas as crianças brasileiras de escolas públicas estejam
alfabetizadas até o terceiro ano do Ensino Fundamental.
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Em termos de abrangência, o pacto conta com a adesão de 5.494 municípios, um
equivalente a 99% do território brasileiro, incluindo 311 mil professores alfabetizadores
que já fizeram parte dos ciclos de formação (BRASIL, 2015).
Nessa perspectiva, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) assumiu o desafio
de promover a formação nos 223 municípios que participam do pacto.
No ano de 2015, a UFPB assegurou a formação de 430 Orientadores de estudo e
8.000 professores alfabetizadores das redes públicas, municipal e estadual. No âmbito
estadual, participaram do processo de formação 918 professores, 48 orientadores de
estudo e 130 escolas.
As atividades de formação são desenvolvidas por professores formadores,
vinculados a IES – UFPB, UFCG, UEPB – e são voltadas aos Orientadores de estudo
que, em seu município, realizam a formação junto aos professores alfabetizadores.
Objetivo
Reunir e organizar dados referentes aos Orientadores de estudo nas turmas que
acompanho como formadora no que diz respeito ao perfil docente, a fim de perceber
elementos comuns entre esses sujeitos. Primeiramente, esse perfil investiga o nível de
escolaridade, qual área de atuação no município e em que mesorregião esses
orientadores estão inseridos.
Procedimentos metodológicos
Inicialmente, é importante destacar e esclarecer que a dinâmica do Pacto
assumida pela UFPB desde 2014 consiste no seguinte cronograma de ações:
Encontro da Equipe do PNAIC com os Coordenadores locais para que fiquem a
par dos temas que serão estudados, bem como de todas as atividades que serão
desenvolvidas.
Seminário de Abertura da Formação que aborda os temas a serem
potencializados durante o ano, assim como os informes acerca da calendarização
proposta pela coordenação da UFPB.
Encontro de Formação, Oficinas práticas e planejamento com os Orientadores
para aplicação da formação no município, uma vez que esses terão a
responsabilidade de repassar aos professores alfabetizadores os assuntos vistos
durante esse período.
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As formações presenciais qualificam não apenas os Orientadores, mas também
os professores das redes públicas da Educação Básica que lecionam nos municípios em
turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental.
Na primeira etapa do Pacto, de 2013 a 2014, os professores receberam formação
em Letramento e Matemática, e na segunda, de 2014 a 2015, em Interdisciplinaridade.
O terceiro ciclo, que será desenvolvido de 2015 a 2016, o foco versará sobre
Alfabetização e Letramento.
Nessa perspectiva, a pesquisa proposta para realizar nas turmas por mim
assumidas tem como sustentação teórico-metodológica a abordagem quali-quantitativa,
por possibilitar, como afirma Santos Filho (1995, p. 51) que “os métodos quantitativo e
qualitativo não são incompatíveis; pelo contrário, estão intimamente imbricados e,
portanto, podem ser usados pelos pesquisadores sem caírem na contradição
epistemológica”.
Para a coleta de dados, privilegiamos o questionário para “[...] caracterizar e
mensurar determinadas variáveis de um grupo social” (RICHARDSON, 2010, p. 189).
A interpretação e análise dos dados colhidos por meio do instrumento acima citado
serão consolidadas pela Análise de Conteúdo (AC), que é uma forma de apreender a
realidade, considerando, principalmente, a prática social dos sujeitos como postula
Bardin:
A análise de conteúdo é um conjunto de técnica de análise das comunicações
visando obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam
inferir conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2009, p. 31).

Ainda é pertinente colocar que a aplicação do questionário envolve seis (06)
questões fechadas e duas (02) questões abertas, para um quantitativo de cinquenta e um
(51) Orientadores de estudo.

Considerações sobre o andamento da pesquisa
A pesquisa se encontra em fase inicial, contudo já temos alguns dados
preliminares a respeito das informações que estabelecemos como introdutórias para o
estudo. Esses dados dizem respeito à mesorregião de onde esse sujeito advém, o nível
de escolaridade e a área de atuação no município. Essas impressões estão expostas em
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gráficos, após as referências, e como nota final, conforme orientação do evento. Elas
apontam que o maior número de Orientadores advém do sertão paraibano, e igualmente
estão qualificados para atuarem na área. Um dado surpreendente diz respeito ao alto
nível de escolaridade destes, com mais de uma pós-graduação lato sensu. Esse quadro
mostra o potencial formativo que a região sertaneja possui. Paralelo a isso, estamos
fazendo um levantamento dos materiais bibliográficos sobre perfil docente, assim como,
os

outros

elementos

contidos

no

questionário

estão

sendo

sistematizados.

Posteriormente, serão transcritos e textualizados, conforme estabelecido na pesquisa.
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PARÂMETRO CURRICULAR E O LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL:
UM SABER NECESSÁRIO AO PROFESSOR
Suzanna Neves Ferreira
Universidade Federal de Goiás UFG- Regional Jataí
RESUMO
O presente artigo apresenta os resultados preliminares alcançados durante a
realização do trabalho de conclusão do curso de Pedagogia e tem por objetivo geral
discutir a relação entre os Parâmetros Curriculares Nacionais e os livros didáticos. Para
a realização deste estudo foi adotada como instrumento metodológico a pesquisa
bibliográfica pautada nos autores: Apple (2001), Libâneo, Oliveira e Toschi (2003),
Moreira e Candau (2007). Um olhar sobre o livro didático no Brasil aponta para a
história do ensino no nosso país, as práticas escolares e as mudanças nos conteúdos alterações estas que são explicadas pelas transformações políticas e sociais. O livro
didático é instrumento de ensino mais antigo na cultura escolar, superando o giz e o
quadro negro. Apesar de tantos avanços nas teorias e práticas educacionais o livro
didático ainda em algumas circunstâncias é o único recurso que o professor dispõe em
sala de aula. As transformações ao longo do tempo; as influências que cada momento
histórico impactou as transformações dos programas oficiais, direcionando o livro
didático; desvelando que a função do livro didático estivesse compatível com demandas
econômicas, políticas e sociais, no limite, servido para um determinado direcionamento
do currículo. Ressalta-se que os currículos ocultam a dimensão ideológica na maneira
como são estruturados e organizados, razão pela qual é proposta uma reflexão sobre os
Parâmetros Nacionais Curriculares e o Livro didático no Brasil. Qual a relação dos
conteúdos, objetivos educacionais apresentados nos PCNs com os livros didáticos? Eles
estão relacionados na elaboração na avaliação dos livros didáticos? Este texto é um
convite à reflexão para análise dos currículos mínimos na educação básica.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Intencionalidade; PCN.
UMA ABORDAGEM SOBRE O LIVRO DIDÁTICO E OS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS
O livro didático é considerado um instrumento pedagógico no processo de
ensino-aprendizagem dentro do contexto escolar. Para compreender a relação entre a
escola e o livro didático - e o porquê que ele é considerado um instrumento na
construção do conhecimento sistematizado - é preciso primeiramente definir o objetivo
da educação e o papel da escola. De acordo com Saviani (1984), o objetivo da educação
é:
Identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos
indivíduos da espécie humana para que eles se formem humanos e, de outro
lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para
atingir esse objetivo (SAVIANI, 1984, p. 2).

Para o autor a educação é um trabalho não material, pois o produto não se sapara
do ato de produção, assim como as ideias, os conceitos, os valores e os símbolos. O
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objetivo da educação dentro da escola é que os alunos possam assimilar estas
informações que são exteriores ao homem e ao mesmo tempo, descobrir formas
adequadas de alcançar este objetivo. Seguindo, a escola é uma instituição cujo papel
consiste na socialização do saber sistematizado e para ter acesso a esse tipo de saber é
necessário aprender a ler e escrever.
O livro didático é um dos meios para assegurar aos alunos a aquisição do
conhecimento sistematizado. Como aponta Soares (1996), antes do estabelecimento de
programas e currículos, o livro didático estabeleceu-se historicamente como instrumento
para assegurar a aquisição dos saberes indispensáveis às novas gerações na sociedade.
Apesar de não ser o único instrumento no processo de ensino, o livro didático é
fundamental, pois os livros didáticos cumprem o objetivo da escola na construção dos
saberes sistematizados pelo alunos. Os livros didáticos “são centrais na produção,
circulação e apropriação de conhecimentos, sobretudo dos conhecimentos por cuja
difusão a escola é responsável” (LAJOLO, 1996, p.04). Nesse sentindo, o livro didático
se tornou elemento fundamental da construção dos saberes da cultura escolar e das
políticas públicas de educação. Assim o livro didático desempenha a função ideológica,
já citada por Choppin (2004), não é neutro e desempenha sua função segundo os
programas criados para sua produção e circulação. E, nesse caso, um olhar reflexivo
deve ser direcionado para esta função que o livro didático cumpre.
Apple (2001) afirma que a educação é constitutiva da política cultural. Segundo
o mesmo, “O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de conhecimentos,
que de alguma forma aparece nos livros e nas salas de aulas de um país” (APPLE, 2001,
p. 53). Isto nos induz a refletir sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):
como eles surgiram? Como o PCN influencia nos conteúdos que são abordados nos
livros didáticos? Uma abordagem sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é
uma abordagem sobre políticas públicas, recordando como surgiram os PCNs?
Com a introdução dos PCNs, em 1990, o Brasil participou da Conferência
Mundial de Educação para Todos, na Tailândia e, desta conferência, nove países
chegaram a um entendimento consensual de que havia a necessidade de tornar a
educação fundamental universal. Com essa nova meta, o Ministério da Educação
elaborou o Plano Decenal de Educação para Todos.
Nota-se, no texto constitucional, o acréscimo dos encargos do poder público para
com a educação de todos, priorizando o ensino fundamental, e atribuindo aos Estados e
Municípios a participação com recursos financeiros.

ISSN 2177-336X

9881

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3
A norma contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº
9.394, aprovada em dezembro de 1996, estabelece a consolidação e ampliação o dever
do poder público para com a educação em geral e em particular para com o ensino
fundamental.

No capítulo II da seção I, denominado de “educação básica”, fica

estabelecido no art. 22 que “a educação básica tem por finalidade desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (LDB, 1996,
p. 04). Incumbe ainda ao ensino fundamental a função de assegurar aos educandos os
valores e os saberes necessários para o exercício da cidadania, assim como fornecer
meios para eles progredirem, pois este é um trabalho contínuo.
Os PCNs, fugindo do modelo curricular homogêneo, foram elaborados partindo
da necessidade de renovar a proposta curricular, reelaborando assim o currículo com
uma proposta flexível, possível de ser concretizada nas decisões regionais e locais,
atribuindo autonomia aos professores para desenvolverem seu trabalho.
Os autores Camacho e Almeida (2011) apontam para a necessidade de analisar
os PCN, pois não se podem negar as influências das políticas públicas na formação do
professor e dos alunos na educação básica, como aponta a própria definição no texto do
PCN: “Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade
para a educação no Ensino Fundamental em todo o País” (BRASIL/SEF, 1997, p.13).
Apontam também que é preciso voltar um olhar crítico para a função do PCN
que vai muito além de orientar o sistema educacional, lembrando que os PCNs são
parâmetros, desta forma, por mais flexível que apresente sua estrutura curricular, como
parâmetros são idealizados propostas únicas desconsiderando as diferenças regionais, as
peculiaridades de cada lugar, as singularidades de cada sala de aula.
O currículo não são apenas os PCNs. Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) assim o
definem:
Há muitas definições de currículo: conjunto de disciplinas, resultados de
aprendizagem pretendidos, experiências que devem ser proporcionadas aos
estudantes, princípios orientadores da prática, seleção e organização da
cultura. No geral, compreende-se o currículo como um modo de seleção da
cultura produzida pela sociedade, para a formação dos alunos; é tudo o que se
espera seja aprendido e ensinado na escola (LIBÂNEO, OLIVEIRA,
TOSCHI, 2003, p. 362).

Esta definição aponta que não somente os conteúdos fazem parte do currículo. O
que é então o currículo? É tudo que acontece intencionalmente de forma sistematizada
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no contexto escolar. Os autores definem três tipos de currículos - o formal, o real e o
oculto.
Para estes autores, os currículos formais são os estabelecidos pelos sistemas de
ensino como os PCNs, as diretrizes curriculares; o currículo real é o que acontece na
sala de aula, efeito do projeto pedagógico e dos planos de aulas, já o currículo oculto é
chamado de oculto, pois não se manifesta claramente, “esse currículo representa tudo o
que os alunos aprendem pela convivência espontânea com as várias práticas, atitudes,
comportamentos, gestos e percepções em vigor no meio social e escolar” (LIBÂNEO,
OLIVEIRA, TOSCHI, 2003, p. 363).
À palavra currículo de acordo com Moreira e Candau (2007) associam-se
distintas concepções, decorrentes dos diferentes modos de idealização da educação
historicamente. Assim, segundo estes autores, o currículo vem sendo entendido como os
conteúdos a serem ensinados e assimilados pelos alunos, as experiências de
aprendizagem escolares, os planos pedagógicos, os objetivos educacionais, os processos
de avaliação e os procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização.
Sendo os PCNs o parâmetro mínimo que estabelece conteúdos, objetivos
educacionais, eles estão relacionados diretamente à elaboração e à avaliação dos livros
didáticos. Os conteúdos são selecionados e organizados considerando-se as
recomendações expressas por parâmetros, diretrizes e orientações curriculares oficiais.
De acordo com o Edital de Convocação 02/2014 – CGPLI, os livros didáticos que não
obedecerem aos estatutos, às diretrizes e às normas oficiais que regulamentam o ensino
fundamental serão excluídos.
Qual a pertinência deste debate para o exercício docente?
O papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um
dos grandes artífices, queira ou não, da construção dos currículos que se
materializam nas escolas e nas salas de aula. Daí a necessidade de constantes
discussões e reflexões, na escola, sobre o currículo, tanto o currículo
formalmente planejado e desenvolvido quanto o currículo oculto. Daí nossa
obrigação, como profissionais da educação, de participar crítica e
criativamente na elaboração de currículos mais atraentes, mais
democráticos, mais fecundos (MOREIRA e CANDAU, 2007, p. 19, grifos
da autor).

Abordar o currículo mínimo na educação básica, os PCNs, refletir também sobre
o ofício docente e estar ciente das relações entre os currículos, os programas, permitem
ao professor desenvolver um trabalho mais autônomo e consciente.
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Assim, conclui-se que o livro didático é um instrumento ideológico, fruto de
programas governamentais e, como tal, tem uma finalidade que não pode ser deixada no
esquecimento. O livro didático passa por diversas etapas desde os editais, avaliação das
obras, a escolha pelos professores e a grande parte deste processo é alheio aos
professores, ocorre sem a sua participação, o que não deveria ocorrer, uma vez que é o
professor que fará uso deste instrumento, deveria ser, portanto, o sujeito mais ativo
neste processo.
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PESQUISAS SOBRE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA
REGIÃO SUL: ALGUNS APONTAMENTOS
Patrícia Perlin
Instituto Federal Farroupilha
Resumo
A pesquisa do estado da arte consiste na construção de uma rede de informações e
conceitos que se estabelece entre o já construído, para buscar o que ainda não foi feito.
Deste modo, com o objetivo de identificar tendências no campo da pesquisa em
Educação Matemática, mais especificamente sobre o professor de matemática, o
presente artigo apresenta os resultados preliminares de uma investigação baseada na
pesquisa do estado da arte sobre as investigações em nível de doutorado realizadas na
região sul do Brasil nos últimos cinco anos que tratam da temática da formação de
professores de matemática. Para tal, foi realizada uma busca no Banco de Teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) onde foram localizadas nove
teses consideradas relevantes para a pesquisa, das quais sete versavam sobre a formação
continuada e dois sobre a formação inicial do professor de matemática. Além da
necessidade de pesquisa sobre temática, os resultados também apontam algumas
possíveis tendências de pesquisa tais como a constituição de grupos envolvendo
professores e futuro professores evidenciando a importância do coletivo na formação
dos mesmos. Houve aproximações nos resultados das teses ao diagnosticarem que os
cursos de formação deixam lacunas quanto aos aspectos metodológicos das práticas
pedagógicas. Interessante salientar que nenhuma das pesquisas enfatizou algum
conhecimento matemático específico e grande parte delas fizeram referências a obras
clássicas e pesquisadores reconhecidos dentro do campo da Educação Matemática
brasileira, destaque para Dario Fiorentini e Ubiratan D’Ambrósio. Com base no
desenvolvimento do estudo, evidenciamos a carência de trabalhos acerca da temática
formação inicial de professores de matemática em cursos presenciais, principalmente
sobre o estágio curricular, por esse motivo inferimos sobre a relevância da efetivação de
pesquisas que versem sobre esse tema.
Palavras-chave: Formação de professores; Professor de matemática, Estado da arte.
Introdução
A modalidade de pesquisa do estado da arte compreende pesquisas que
“procuram inventariar, sistematizar e avaliar a produção científica numa determinada
área de conhecimento” (FIORENTINI, 1994, p. 32). Além disso, este tipo de pesquisa
consiste na construção de uma rede de informações e conceitos que se estabelece entre o
“já construído, para buscar o que ainda não foi feito”. (FERREIRA, 2002, p. 270).
Compactuamos com a ideia de que o estudo do estado da arte da pesquisa proporciona
uma visão abrangente de uma determinada área e ajuda a identificar e descrever
questões relevantes, o que permite ao pesquisador desenvolver a capacidade de
problematizar o tema e de indicar possíveis “contribuições do estudo à expansão desse
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conhecimento, quer procurando esclarecer questões controvertidas ou inconsistências,
quer preenchendo lacunas” (ALVES-MAZZOTTI, 2002, p. 30).
Este tipo de pesquisa consiste na construção de uma rede de informações e
conceitos que se estabelece entre o já construído, para buscar o que ainda não foi feito.
Neste sentido, optamos por realizar uma investigação sobre a produção em nível de
doutorado, baseado na modalidade de pesquisa do estado da arte, como modo de melhor
compreender o objeto de nossa pesquisa de doutorado sobre o professor de matemática,
mais especificamente sobre o estágio curricular. O estágio curricular é fundamental para
a formação do futuro professor, pois ele vivencia parte daquilo que será seu campo de
atuação profissional, a escola, a sala de aula, os alunos, os pais. Para Pimenta e Lima
(2012, p. 24) a finalidade do estágio curricular é “integrar o processo de formação ao
aluno, futuro profissional, de modo a considerar o campo de atuação como objeto de
análise, de investigação e de interpretação crítica, a partir dos nexos com as disciplinas
do curso”.
A descrição e a análise das pesquisas que selecionamos visam não só identificálas, mas também conhecer as tendências teóricas e metodológicas que as embasam,
assim como levantar algumas características dos cursos de formação inicial presentes
nesta região. A coleta e análise de dados iniciaram-se em 2015 e, por motivos
operacionais do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) que na
ocasião da coleta permitia o acesso apenas às pesquisas desenvolvidas até 2012, está
sendo realizada em 3 etapas: 1ª) pesquisas desenvolvidas entre 2011 e 2012; 2ª)
pesquisas desenvolvidas entre 2013 e 2015; 3ª) análise geral dos dados. Especificamente
neste artigo apresentaremos os dados referentes à primeira etapa. Ao final, temos o
intuito de conhecer as tendências teóricas e metodológicas das pesquisas sobre a
formação de professores de matemática no sul do país. Apresentaremos a seguir, os
encaminhamentos da pesquisa e alguns resultados observados.
Encaminhamentos metodológicos da pesquisa
Para a constituição do corpus da investigação acessamos o Banco de Teses da
CAPES no qual estão disponíveis as informações bibliográficas das dissertações e teses
defendidas nos programas de pós-graduação do Brasil, Neste trabalho, como dito
anteriormente, apresentaremos um resultado parcial referente a uma das ações de
pesquisa de nosso projeto de doutorado em andamento. Na busca pelas teses foram
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utilizadas as expressões: “Professor Matemática” e “Formação Matemática” no campo
“assunto” do Portal de Teses da CAPES. Localizamos 140 teses na primeira expressão e
53 na segunda.
Dos 30 trabalhos da região sul encontrados, realizamos a leitura dos resumos
disponíveis no portal e consideramos 19 deles como relevantes para nossa investigação,
as demais foram descartadas, pois os sujeitos envolvidos ou a temática envolvida não
tinham ligação com a formação de professores de matemática. Para a segunda
expressão, dentre os 12 trabalhos, 7 foram relevantes para a nossa pesquisa.
Sete trabalhos constavam nas duas expressões pesquisadas, logo foram
totalizadas 19 teses. Embora os estudos do estado da arte trabalhem geralmente com
grande quantidade de trabalhos e por esse motivo, algumas vezes, se limitam às
informações presentes nos resumos das investigações, buscamos informações
complementares acessando o próprio trabalho e, desta forma, descartamos 10 deles, pois
não apresentavam como foco principal a formação do professor de matemática.
Por meio da leitura das 9 teses foi possível identificar duas temáticas principais
de pesquisa: formação continuada de professores de matemática, com 7 teses e;
formação inicial de professores de matemática, com 2 teses.
Com o intuito de mapear os referenciais teóricos e metodológicos utilizados
assim como as tendências atuais de pesquisa em nível de doutorado sobre a formação do
professor de matemática verificamos que há um percentual pequeno de trabalhos acerca
da formação inicial do professor de matemática nos programas de pós-graduação da
região sul do país. De um total de 193 teses defendidas no período de 2011 a 2012 em
todo o país, cujas temáticas se aproximavam da formação do professor de matemática,
foram identificadas 9 na região sul, das quais apenas 2 versavam sobre a formação
inicial, ou seja, pouco mais de um por cento. Porém, nenhuma delas investigou o
processo de formação inicial do professor em um curso presencial nem tão pouco o
estágio curricular em matemática.
Alguns resultados preliminares
Destacamos que as pesquisas sobre a formação de professores de matemática
segundo a temática da formação continuada basearam-se, em sua maioria, na
organização, desenvolvimento e avaliação de cursos de formação continuada para
professores de matemática ministrados pelos próprios autores. Em geral, todos os
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encontros e/ou aulas desses cursos de formação foram gravados e, ao final dos mesmos,
os sujeitos envolvidos foram entrevistados ou responderam questionários sobre a
influência desses cursos na sua formação. Houve aproximações nos resultados das teses
ao diagnosticarem que os cursos de formação deixam lacunas quanto aos aspectos
metodológicos das práticas pedagógicas desenvolvidas por esses professores quando
atuam na sala de aula da Educação Básica, principalmente quanto ao uso de tecnologias
nas aulas de matemática. Outro resultado apontado nas pesquisas refere-se à
importância do coletivo na formação do professor de matemática, na maioria delas os
professores, tanto experientes quanto em formação inicial, apontam o papel fundamental
que a troca com os pares com objetivos semelhantes trazem contribuições e enriquecem
sua formação docente, como sinaliza Zat (2012, p. 51) “a participação e a socialização
criam um clima organizacional que favorece a elaboração e a reelaboração de projetos
educativos pela equipe escolar, inovando ou renovando suas práticas educativas” e que
isso implica em superar a visão simplista de que é suficiente conhecer conteúdos e
algumas técnicas de ensino para ensinar matemática.
A estratégia de construção de grupos mostrou-se importante para os
pesquisadores coletarem os dados. Segundo Flick (2009, p. 50), “muitas vezes o grupo
que é considerado o caso”, não os participantes individualmente. O autor afirma, ainda,
que incluir uma variedade apropriada de pessoas significa ter grupos que sejam
diferentes o suficiente para cobrir uma gama de experiências de posturas diversas sobre
o tema, ou seja, esta organização facilita a comparação entre os diferentes grupos, dos
conteúdos de suas discussões e de como essas aconteceram. Esta constatação nos
permite entender que para estudar a formação de professores de matemática, uma
estratégia produtiva é o estabelecimento de diversos grupos, como professores
formadores, alunos em formação e egressos do curso que atuam como professores
iniciantes ou experientes em determinado curso de formação.
Interessante salientar que nenhuma das pesquisas enfatizou algum conhecimento
matemático específico e grande parte delas fizeram referências a obras clássicas e
pesquisadores reconhecidos dentro do campo da Educação Matemática brasileira,
destaque para Dario Fiorentini e Ubiratan D’Ambrósio. Para a análise das entrevistas ou
questionários os autores basearam-se, fundamentalmente, pela análise textual discursiva
que, segundo Moraes (2006), é
um exercício de classificação dos materiais de um “corpus” textual (...) um
conjunto desorganizado de elementos unitários e ordenados no sentido de
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expressar novas compreensões atingidas no decorrer da pesquisa (...)
corresponde a simplificações, reduções e sínteses de informações da
pesquisa, concretizadas por comparação e diferenciação de elementos
unitários, resultando em formação de conjunto de elementos que possuem
algo em comum. (MORAES, 2006, p. 75)

Finalizando, a presente pesquisa, mesmo que em fase inicial, já nos aponta
algumas tendências no campo da pesquisa em Educação Matemática e, mais
especificamente sobre o professor de matemática, e contribui com o desenvolvimento de
nossa pesquisa de doutorado que, como já enfatizamos, contemplará as teses dos anos
de 2011 a 2015.
Por fim, com base no desenvolvimento do estudo, evidenciamos a carência de
trabalhos acerca da temática da formação inicial de professores de matemática em
cursos presenciais, principalmente sobre o estágio curricular, por esse motivo inferimos
sobre a relevância da efetivação de pesquisas que versem sobre esse tema.
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MÉDIO - FORMAÇÃO CONTINUADA – PROPOSTA E DESAFIOS
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.
Resumo
O presente trabalho apresenta dados de pesquisa em andamento cujo objetivo é analisar
o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNEM), programa do Governo
Federal que objetiva promover a formação continuada de professores do Ensino Médio
a partir do Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI. Questiona: qual a importância
da formação continuada no PNEM? De que forma vem sendo desenvolvida a formação
PNEM no Paraná? A pesquisa vem sendo produzida mediante discussão bibliográfica e
análise de documentos orientadores do MEC para o PNEM. Trata-se de um trabalho
importante, pois envolve a análise da alteração encaminhada nas atividades de ensino e
aprendizagem, aspecto central do trabalho escolar. O PNEM é um importante passo
dado no sentido da mudança da capacitação do profissional da Educação Básica o qual
promove o diálogo e a reflexão entre professores e as disciplinas, buscando a superação
da fragmentação e hierarquização curricular que se apresenta hoje dentro da escola,
espaço que se constitui de grande valor na implementação proposta. A formação
continuada PNEM é estruturada de maneira que possa alcançar mudanças na etapa final
da Educação Básica, o Ensino Médio, etapa considerada com maior problema estrutural
que contribui para que as desigualdades sociais permaneçam. Como resultados, verificase a busca pela mudança curricular com foco no sujeito da aprendizagem, o jovem que
cursa o Ensino Médio na atualidade, o empenho docente na implementação da mudança
do currículo por meio de discussões e reflexões, o planejamento das atividades de
ensino e nos resultados do trabalho com os alunos, a prática docente sendo revista e
melhorada.
Palavras – chave: Formação Continuada; Currículo; Ensino Médio.
Introdução
Este texto tem como objetivo discutir a formação continuada
desenvolvida no Programa Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
(PNEM). Trata-se de reflexões desenvolvidas a partir de pesquisa de mestrado em
andamento que investiga tanto o processo de formação continuada dos professores
como o formato com o qual vem sendo desenvolvido no país e em especial no Estado
do Paraná. Temos como objetivos para esse estudo compreender o programa de governo
PNEM como política de formação continuada que acontece no espaço escolar e procura
superar a fragmentação e a hierarquização do currículo, e também refletir sobre a função
da formação do professor do Ensino Médio, tendo como foco os jovens estudantes dessa
etapa da Educação Básica. O ensaio que apresentamos traz reflexões fundamentadas em
pesquisa bibliográfica e análise de documentos norteadores do PNEM.
O Ensino Médio e o PNEM
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O Ensino Médio no Brasil, apresenta o nível com maior grau de
problema na história da educação, desde sua concepção, o que contribui, portanto, para
que as diferenças e as desigualdades sociais se mantenham em evidência na sociedade
brasileira (SIMÕES; SILVA, 2013). Sendo assim, é necessária a sua reformulação, pois
não atende às exigências da contemporaneidade, seu objetivo precisa ser revisado, visto
que se constitui de um projeto societário de desenvolvimento. (SIMÕES; SILVA,
2013).
De acordo com o parecer CNE/CEB nº 05/2011 as condições atuais do
Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, não atendem às necessidades dos
estudantes em nenhum aspecto, nem na formação para a cidadania e nem para o mundo
do trabalho, por isso é preciso uma ampla discussão para que as mudanças aconteçam e
possibilitem melhorias e maior qualidade na educação. A escola precisa ser repensada
para responder aos desafios colocados pelos jovens, e o papel do professor nessa
reflexão é muito importante. Vivemos em uma sociedade capitalista constituída por
classes sociais que buscam se manter e atender as necessidades do capital; a educação
pública vem sendo utilizada como espaço de disseminação dos ideais e interesses da
classe dominante.
Um dos principais atores desse processo é o professor e este trabalha
em contradição, na articulação da demanda capitalista que se apresenta como políticas
educacionais apresentadas pelo Estado e na sua função primária que é atender o cidadão
em formação em suas necessidades sociais e históricas, assim o trabalho docente, hoje,
constitui-se em muitas demandas a serem atendidas, alterando as ações docentes,
aumentando a carga de trabalho e as exigências profissionais, como exemplo, formação
contínua, que deve ser repensada. A escola precisa buscar o real significado de uma
formação continuada, empenhar-se na mudança necessária para que ela e o próprio
professor sejam agentes de transformação e também sejam transformados.
[...] a formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos básicos para a
transformação do professor, pois é através do estudo, da pesquisa, da
reflexão, do constante contato com novas concepções proporcionado pelos
programas de formação continuada que é possível a mudança. Fica mais
difícil de o professor mudar seu modo de pensar o fazer pedagógico se ele
não tiver a oportunidade de vivenciar novas experiências, novas pesquisas,
novas formas de ver e pensar a escola (CHIMENTÃO, 2009, p. 3).

Para superar o problema do Ensino Médio brasileiro, o Governo
Federal propôs estratégias auxiliadoras para elevar o padrão de qualidade dessa etapa da
Educação Básica, uma delas é a reestruturação dos currículos do Ensino Médio e
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transformá-los em aprendizagem efetiva. Assim, duas ações foram criadas: Programa
Ensino Médio Inovador – ProEMI e a Formação Continuada de Professores do Ensino
Médio (PNEM).
O ProEMI é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE e foi criado para induzir as escolas à elaboração do redesenho dos
currículos do Ensino Médio para a oferta de educação de qualidade com foco na
formação integral, articulando as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da
tecnologia, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio.
O PNEM desempenha papel importante nesse processo, pois se
apresenta como formação continuada que discute na escola os elementos para que a
reestruturação dos currículos do Ensino Médio aconteça (TRAVERSINI, 2014). O
objetivo é que as escolas vejam seus problemas e busquem suas soluções, sendo assim,
o PNEM é uma tentativa de desenvolver uma política pública que possa reconstruir os
currículos do Ensino Médio, no Brasil, não no sentido de um currículo único, mas que
seja capaz de suprir as necessidades da educação de forma integrada, que se pense no
total e respeite as particularidades.
Art. 2º O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio tem como
objetivo promover a valorização da formação continuada dos professores e
coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, nas áreas
rurais e urbanas, em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional (Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 – LDB) e as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2, de 30
de janeiro de 2012). (BRASIL, 2013).

Em outubro de 2013, foi apresentado pelo MEC o documento
Orientador Preliminar do PNEM que aponta a finalidade da formação que é
“desenvolver atividades de estudos e de troca de experiências” (BRASIL, 2013, p. 6)
que foi reformulado em 2014. A Portaria nº 1 140, de 22/11/2013 institui o PNEM e
define suas diretrizes e a Resolução nº 51 de 11/12/2013 apresenta as normas, a
organização, agentes da formação, responsabilidades e atribuições dos mesmos.
O curso PNEM é constituído de temáticas trabalhadas semanalmente,
desenvolvidas nas modalidades individual, com atividades de leituras e exercícios
práticos direcionados à atividade docente e coletiva, que acontecem em reuniões de
período de três horas, sendo utilizadas as horas-atividade. (BRASIL, 2013, p. 6).
As escolas e os professores tiveram liberdade para escolher fazer parte
ou não da formação, esse último com direito a uma bolsa. O orientador de estudos,
escolhido dentro da escola, teve como obrigações fazer os cursos de formação e o
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repasse aos cursistas, responsabilizar-se pelas informações inseridas no Sistema
Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação no Brasil
(SIMEC), sobre as atividades desenvolvidas que eram lançadas para que a bolsa do
cursista fosse liberada, e orientar as discussões dentro da escola. Durante o período que
foi realizado o PNEM, de acordo com informações do Observatório do Ensino Médio
UFPR (SILVA, 2015, p. 2), foram 52 universidades envolvidas e aproximadamente 340
000 cursistas.
O PNEM é composto por temáticas que foram organizadas em duas
etapas de estudos. A primeira apresenta um conjunto de temas fundamentados nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) e a segunda busca a
reflexão a respeito das áreas de conhecimento e a articulação entre as mesmas. O eixo
central do processo formativo dos Professores do Ensino Médio é o desenvolvimento da
temática “Sujeitos do Ensino Médio e Formação Humana Integral”, que orientou a
discussão e o trabalho em todas as etapas do curso”. (BRASIL, 2013, p. 7), mas de
acordo com Silva (2015), uma terceira etapa que se propõe, buscará discutir cada
componente curricular conforme as DCNEM, buscando o aprofundamento e a
realização do redesenho curricular. De acordo com o documento orientador, a formação
PNEM apresenta os seguintes objetivos “contribuir para o aperfeiçoamento da formação
dos professores e coordenadores pedagógicos e rediscutir e atualizar as práticas
docentes em conformidade com as DCNEM”. (BRASIL, 2014, p. 04).
Foram produzidos materiais por uma equipe de consultores do
ProEMI, com as seguintes temáticas - 1ª ETAPA: Sujeitos do ensino médio e formação
humana integral; Ensino médio e formação humana integral; O currículo do ensino
médio, seus sujeitos e o desafio da formação humana integral; Organização e gestão do
trabalho pedagógico; Avaliação no ensino médio; e Áreas de conhecimento e integração
curricular. - 2ª ETAPA: Ciências Humanas (Sociologia, Filosofia, História e Geografia);
Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia); Linguagens (Língua Portuguesa;
Artes; Educação Física; Língua Estrangeira Moderna); e Matemática.
Considerações finais
Os resultados do trabalho até aqui desenvolvido apontam que o estudo
minucioso do PNEM faz-se pertinente para mostrar sua efetividade dentro da escola,
apontar dificuldades e apresentar questionamentos, a fim de que o objetivo real de
formação continuada, possa ser respondido e os obstáculos superados. Há, ainda, a
necessidade de observar a constituição do PNEM, bem como o material de formação de
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professores, as etapas de desenvolvimento e, principalmente, sua realização e possíveis
transformações ocorridas dentro do espaço escolar. O estudo tem buscado determinar a
importância do PNEM como espaço para formação continuada de professores e
melhoria do ensino dos jovens, que são os sujeitos da aprendizagem.
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Resumo
Esta pesquisa de mestrado tem como tema de investigação as disputas discursivas para a
fixação da identidade do professor nas políticas de currículo para a Educação Infantil no
Brasil (2006-2015). A ideia de que uma identidade a ser construída pelos professores é
possível, tal como as políticas tratam, é assumida como o problema a ser pesquisado.
Teoricamente, o estudo tem buscado discutir as noções de currículo como prática cultural,
cultura, sujeito descentrado e política. O objetivo do estudo é compreender como diferentes
sentidos disputam a fixação da identidade do professor da Educação Infantil nos documentos
curriculares nacionais e as implicações deste processo no contexto da prática na Rede
Municipal de Ensino de Rondonópolis (MT). A metodologia de investigação é a Abordagem
do Ciclo de Políticas, de Stephen Ball, com foco nos textos políticos e no contexto da prática,
sendo a empiria composta de documentos assinados pelo Ministério da Educação (2006-2015)
e de entrevistas com coordenadores pedagógicos que atuam em unidades de Educação
Infantil. A decisão de escolher os coordenadores pedagógicos como participantes da pesquisa
considera que eles são, muitas vezes, os leitores privilegiados dos documentos oficiais nas
unidades. Ainda serão analisadas, nos documentos, as disputas discursivas que produzem
diferentes sentidos de ser professor e que, com isso, buscam fixar uma identidade docente.
Com as entrevistas, buscaremos entender como tais sentidos são reinterpretados, traduzidos
(traídos).

Palavras-chave: Identidade docente. Educação infantil. Política de currículo.

POLÍTICAS DE CURRÍCULO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL (20062015): DISPUTAS DISCURSIVAS PARA A FIXAÇÃO DE UMA IDENTIDADE PARA
O PROFESSOR
Ao tentar jogar luz no debate sobre as práticas pedagógicas na Educação Infantil, os
textos oficiais (diretrizes, pareceres, documentos curriculares) assinados pelo Ministério da
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Educação (MEC) e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), entre 2006 a 2015,
produzem determinações que esperam que sejam seguidas pelos professores, mas que,
também, atuam como um modo de justificar sua própria presença nestes espaços, sobretudo
nos locais de atendimento às crianças bem pequenas. Isso porque, em muitos locais no Brasil,
nem sempre é o professor habilitado em Pedagogia que atua integralmente no atendimento
oferecido em creches.

Essas determinações são escritas visando, então, evidenciar uma

identidade do professor a ser formada, uma identidade que deve resultar numa prática
coerente com o que se espera da (boa) educação infantil.
Como a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil ganha centralidade
nas políticas públicas para a Infância a partir dos anos de 1990, sendo inúmeras as
regulamentações produzidas e disponibilizadas pelo MEC para o credenciamento e o
funcionamento das unidades, visando à oferta desta modalidade. Com status de primeiro
documento curricular de âmbito nacional para este nível, em 1998 são produzidos os
Referenciais Curriculares para Educação Infantil (RECNEI) (BRASIL, 1998), por sua vez
indicando a necessidade de investimento na formação de professores. Outros documentos são
produzidos, desde então, e, em 2014, o MEC passou a coordenar a construção de uma Base
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2015) na qual uma base comum para a Educação
Infantil está sendo pensada.
Tendo em conta este cenário, esta pesquisa de mestrado tem como tema de
investigação as disputas discursivas para a fixação da identidade do professor nas políticas de
currículo para a Educação Infantil no Brasil (2006-2015). A ideia de que uma identidade a ser
construída pelos professores é possível, tal como as políticas tratam, é assumida como o
problema a ser pesquisado. Na medida em que os documentos oficiais buscam definir as
práticas no interior dos espaços de atendimento e, através dessas diferentes significações,
tentam fixar uma identidade do professor de Educação Infantil, a pesquisa toma como questão
central: Como diferentes discursos nas Orientações Curriculares Nacionais disputam sentidos
de identidade do professor da Educação Infantil e as implicações deste processo no contexto
da prática na Rede Municipal de Ensino de Rondonópolis (MT)?
A partir da noção pós-estrutural de impossibilidade de uma identidade fixa, como
afirma Stuart Hall (2005), entende-se que não há uma identidade do professor a ser formada.
Essa impossibilidade é um dos focos deste projeto a ser aprofundado teórica e empiricamente.
Há, aqui, o entendimento de que as relações que o sujeito estabelece socialmente perpassam a
produção de sentidos (CUNHA, 2015) e que os sentidos são contextuais, dependem da
atuação dos sujeitos (de coletivos) inseridos em contextos específicos. Assim, sempre há
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sentidos múltiplos, resultantes de deslocamentos constantes nos contextos (entre sujeitos,
objetos e disputas em torno deles) ou deslocamentos nas representações produzidas em
diferentes espaços-tempos da ação docente na educação infantil.
Desta forma, o objetivo da pesquisa é o de compreender como diferentes sentidos
disputam a fixação da identidade do professor da Educação Infantil nos documentos
curriculares nacionais e as implicações deste processo no contexto da prática na Rede
Municipal de Ensino de Rondonópolis (MT). A pesquisa vem investigando os seguintes
documentos oficiais: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RECNEI)
(BRASIL,1998), Resolução CEB n0 1, de 07 de abril de 1999 (BRASIL,1999), Parecer
CNE/CEB n0 20/2009 (BRASIL,2009), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (BRASIL, 2009), Práticas Cotidianas na Educação Infantil – Bases para a reflexão
sobre as orientações Curriculares (BRASIL, 2009), Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Básica (BRASIL, 2013) e o documento preliminar Base Nacional comum
Curricular (BRASIL,2015).
O estudo da política curricular de Educação Infantil está sendo apoiado pela
Abordagem do Ciclo de Políticas (ACP) de Stephen Ball e colaboradores (1992), sobretudo
via orientações sobre a ACP tratadas por Lopes e Macedo (2011) e por Jefferson Mainardes
(2006), bem como discussões sobre política ancoradas na visão de Stephen Ball (Mainardes,
2006) e na visão de Chantal Mouffe (1996; 2003). A ACP coloca a possibilidade de estudar a
política a partir de cinco contextos específicos: o contexto de influência, o contexto da
produção do texto, o contexto da prática, o contexto dos resultados (efeitos) e o contexto da
estratégia política. Para Lopes e Macedo (2001), a ACP colabora na compreensão de uma
teoria de currículo menos determinista, especialmente ao focar os três contextos inicialmente
definidos por Ball: contexto de influência; contexto da produção do texto político e contexto
da prática.
O viés de investigação no ciclo de políticas pretende afirmar a impossibilidade de as
políticas fixarem uma identidade do professor na Educação Infantil, a partir das orientações
curriculares, pois é entendido que, nos contextos, os sentidos se modificam permanentemente.
Nos documentos investigados, a análise dos sentidos que constituem a política curricular
nacional tem permitido entender que as definições curriculares projetam identidades como
algo a ser construído pela eficiência de conteúdos aprendidos na formação, por situações
pedagógicas sugeridas como mais adequadas, e até por comportamentos que as crianças
devem expressar, muitas vezes entendidos como mensuráveis. Estes documentos tendem
definir quais práticas, posturas, perfis, identidade para os professores asseguram a efetividade
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dos trabalhos com as crianças pequenas, quais práticas pedagógicas devem ser exercidas com
as crianças.
Os textos da política vêm afirmando o conjunto destas definições como o currículo da
Educação Infantil. Esta lógica tem nos levado a propor, na dissertação, a concepção de
currículo como uma prática discursiva. Macedo e Lopes (2011) entendem que as tradições
definem o que é currículo, pois o currículo é, antes de mais nada, uma prática de poder, uma
prática de significação ou de atribuição de sentidos. O currículo é, assim, uma prática cultural.
Nestes termos, a definição de currículo é sempre aberta, pois depende das disputas de sentidos
realizadas no campo da cultura. As tentativas de definir o currículo supõem que a qualidade
da educação seja algo percebido por todos linearmente ou do mesmo modo, que pode orientar
de modo igual diferentes contextos. O que vem a ser currículo da educação infantil,
defendemos, resulta sempre da contingência, das possibilidades dos contextos nos quais a
educação se faz.
A noção de cultura, como um campo discursivo plural, onde as lutas por significação
são permanentes e constituem-se em saberes, em conhecimentos, em visões de mundo, e a
noção de sujeito descentrado (LOPES; MACEDO, 2011a) também estão sendo desenvolvidas
com o objetivo de também subsidiar a análise de entrevistas com 03 coordenadores
pedagógicos da Educação Infantil que atuam no contexto da prática (unidades de EI). A
decisão de escolher os coordenadores pedagógicos como participantes da pesquisa considera
que eles são, muitas vezes, os leitores privilegiados dos documentos oficiais nas unidades.
Ainda serão analisadas, nos documentos, as disputas discursivas que produzem diferentes
sentidos de ser professor e que, com isso, buscam fixar uma identidade docente. Com as
entrevistas, buscaremos entender como tais sentidos são reinterpretados, traduzidos (traídos).
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL PARA A DOCÊNCIA UNIVERISTÁRIA
Jefferson da Silva Moreira (UEFS)
Marinalva Lopes Ribeiro (UEFS)
Resumo:
No bojo da problemática que demarca o contexto universitário atual, encontra-se em processo
de discussão, a partir dos resultados de pesquisas divulgadas recentemente, a necessidade de
formação didático-pedagógica para o exercício da docência no ensino superior. Mobilizados
por este movimento de profissionalização da docência, apresentamos, neste texto, resultados
parciais de algumas ações que vem sendo empreendidas numa proposta de formação
continuada para professores do ensino superior, por meio de uma pesquisa-ação colaborativa,
realizada numa universidade pública do interior do Estado da Bahia. Trata-se de uma
investigação de natureza qualitativa, que objetiva investigar a prática educativa de professores
universitários, sintonizada com a qualidade demandada pelo atual contexto. Os participantes
da investigação são 9 docentes, que atuam na docência superior, em diversos cursos de
graduação, tanto em licenciaturas, como em bacharelados. Para o desenvolvimento do
processo investigativo elegemos a seguinte questão de pesquisa: quais têm sido as
contribuições da participação de professores universitários, em uma pesquisa-ação
colaborativa, em seus processos de desenvolvimento profissional? Os dados foram produzidos
em reuniões, com duração de 3 horas, que acontecem quinzenalmente, no próprio locus de
trabalho dos participantes. Para análise dos dados produzidos, inspiramo-nos na técnica de
análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Os dados revelam que os professores colaboradores da
pesquisa têm refletido sobre as suas práticas educativas no processo de trocas de experiências
com outros colegas de profissão. Tais reuniões oportunizam, ainda, revisões em suas
atividades profissionais relacionadas ao ensino. Os depoimentos dos professores revelam,
também, mudanças que tais docentes têm procurado realizar no cotidiano da sala de aula
universitária.
Palavras-chaves: Docência Universitária. Desenvolvimento Profissional. Políticas de
Formação.
Introdução
Nos últimos anos, a docência universitária passou a ser objeto de inúmeras
investigações (SOARES e CUNHA, 2010; RIBEIRO e CUNHA; 2010), revelando que a
Pedagogia Universitária constitui-se um campo em construção e com potencialidades, visto
que propicia reflexões tensionadoras sobre o habitus estabelecido no ambiente acadêmico que
durante décadas negligenciou a necessidade de formação pedagógica do professorado desse
nível de ensino.
Conforme sublinha Soares (2009), foram criadas, desde a década de 1980, diversas
redes de pesquisadores, em nível mundial, que se preocupam com a prática dos docentes
universitários e as inovações no ensino superior, a exemplo, da Associação Internacional de
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Pedagogia Universitária (AIPU), a Rede Acadêmica do Uruguai (RAU), e a Rede de
Investigadores sobre a Educação Superior do México (RISEU).
Apesar disso, no Brasil, notamos, ainda, uma omissão no cenário das políticas públicas
de formação e desenvolvimento profissional de professores do ensino superior, a despeito de
algumas iniciativas esporádicas, tanto por parte do governo, quanto de grupos de pesquisas e
de alguns professores afinados com a capacitação desses profissionais. Vale destacar que
muitas dessas formações estiveram centradas na racionalidade técnica (SOARES, 2009).
Neste artigo, apresentamos alguns resultados de uma pesquisa-ação colaborativa
realizada em uma universidade baiana, com vistas à profissionalização da docência. Tal
pesquisa-ação tem se constituído uma alternativa formativa, na medida em que contribui para
que docentes que atuam no ensino superior reflitam sobre as suas práticas educativas e ousem
transformá-las em práticas inovadoras.
Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, cujo objetivo é compreender as
suas contribuições nos processos de desenvolvimento profissional dos docentes participantes
e que utiliza como procedimentos para produção de dados e formação reuniões quinzenais,
com duração de 3 horas cada, no próprio locus de trabalho dos professores. No primeiro ano,
participam da proposta de formação nove (9) professores que atuam nos cursos de graduação
em: Letras, Geografia, Biologia, Enfermagem, Engenharias, Física e Química. Eles serão
identificados, neste texto, como P (professor) seguido de um numeral. Para análise do
material coletado, nos inspiramos na técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977).
Analisamos algumas políticas de formação e desenvolvimento profissional do docente
universitário no cenário nacional e local, a fim de contribuir com a discussão deste tema. No
âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), do Plano Nacional
de Educação (PNE 2014) e do Plano Nacional de Pós- Graduação (PNPG 2011-2020),
algumas questões carecem de problematizações no tocante à concepção que norteia a
formação para o exercício da docência universitária.
Na LDB (9394/96, p. 37), o Artigo 66 reza que “a preparação para o exercício do
magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de
mestrado e doutorado”. Destacamos o uso do termo preparação, em detrimento de formação
profissional. Além disso, o texto do referido documento não demonstra uma concepção
explícita sobre os aspectos que devem norteá-la. Tal aspecto é ainda mais preocupante quando
observamos que os programas de pós-graduação stricto sensu, locus de formação sinalizado
pela LDB, têm se voltado, majoritariamente, para o aprofundamento da pesquisa e dos saberes
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das áreas específicas, em detrimento dos conhecimentos profissionais da docência (SOARES
e CUNHA, 2010, RIBEIRO e CUNHA, 2010).
O PNE (2014, p. 75), por sua vez, estabelece como meta “elevar a qualidade da
educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo
exercício no conjunto do sistema de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo,
do total, no mínimo, trinta e cinco por cento doutores”. Notamos, mais uma vez, o
silenciamento no tocante à consolidação de estratégias para a formação pedagógica do
professorado universitário. Ou seja, a lógica de que quem sabe o conteúdo sabe ensinar parece
prevalecer, fortemente, na concepção de formação para o magistério superior.
Já no PNPG (2011-2020) aparece a obrigatoriedade do estágio docência para
estudantes da pós-graduação bolsistas da CAPES. Porém, a realidade nos mostra que a
inserção de pós-graduandos no espaço da sala de aula não se dá com um acompanhamento de
professores mais experientes e com formação pedagógica para o exercício da docência.
Na universidade focada neste estudo, o planejamento institucional já prevê algumas
ações que visam possibilitar a formação continuada do corpo docente (PDI 2011-2015).
Recentemente foi lançado o Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de
Experiências Educacionais (ProFACE), cujo objetivo é “implantar um programa regular de
apoio à formação continuada do corpo docente e à formação de gestores acadêmicos”.
No entanto, neste cenário, a formação de professores ainda demanda maior atenção.
Com efeito, o estágio de docência do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) não
dispõe de um acompanhamento e orientação aos mestrandos, o que impede a realização de
discussões sobre as experiências vivenciadas no cotidiano da sala de aula universitária
(RAMOS E FREITAS, 2014). Além disso, a disciplina Docência Universitária, ofertada pelo
referido programa, constitui-se como optativa na proposta curricular, de modo que as
discussões sobre conhecimentos e dilemas enfrentados nessa profissão sejam desconhecidas
de grande parte dos potenciais professores universitários.
No domínio de iniciativas recentes, destacamos a pesquisa que desenvolvemos:
“Inovação da Prática Pedagógica de Professores do Ensino Universitário pela Pesquisa-Ação
Colaborativa”, desenvolvida pelo grupo de pesquisa que participamos. Notamos que nesse
processo, os professores mostram-se implicados com sua formação, refletindo sobre os
desafios cotidianos das práticas educativas e buscando superá-los. Destacamos que os temas
de discussão surgem das próprias demandas e necessidades desses participantes.
Os excertos, a seguir, revelam a importância dessas discussões como elementos
propulsores da reflexão dos docentes sobre as práticas educativas em sala de aula: “Ouvir as
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experiências dos colegas e demais participantes do grupo tem sido deveras importante para
mim como experiências que podem ser aplicadas de alguma forma na minha vivência com os
meus alunos” (P4). “A troca de experiências foi fundamental para a minha reflexão. Escutar
os colegas foi importante. Em muitas falas senti como se eu própria estivesse falando” (P2).
Concordamos com Soares e Cunha (2010), quando afirmam que a troca de
experiências e a abertura ao diálogo, por parte dos docentes vão ao encontro de uma
perspectiva pessoal do desenvolvimento profissional docente, que é a disponibilidade de cada
sujeito mostrar-se aberto a mudanças e alterações nos seus modos de desenvolvimento da
docência. Para as autoras, a perspectiva pessoal do desenvolvimento pessoal implica “[...]
uma disposição interna e uma postura de busca permanente de crescimento pessoal e
profissional, disposição de refletir coletivamente sobre as práticas, atitudes e crenças
individuais e coletivas” (SOARES e CUNHA, 2010, p. 35).
O depoimento de outra docente revela, ainda, as implicações desta pesquisa no
impulsionamento de rupturas com formas tradicionais de ensinar, ao usar estratégias ativas:
“[...] Com os encontros com vocês, eu tenho tentado não deixá-los tão passivos, porque é um
erro que eu cometia. [...] agora eu tenho convidado eles ao diálogo, a participar [...]” (P1).
Outros dois colaboradores ressaltam a proposição de modificações que pretendem realizar nas
suas práticas para consolidar a aprendizagem dos estudantes: “A partir de informações
adquiridas na palestra, buscarei aprofundar com leituras enriquecedoras sobre o tema. Após
esse processo, verei como introduzir a motivação na minha prática pedagógica” (P3).
“Tentarei mostrar mais a utilidade, a relevância dos assuntos. Tentarei propor mais tarefas
desafiadoras, questionamentos que instiguem curiosidade, métodos mais variados para a
aprendizagem” (P1).
Pelo visto, a pesquisa-ação tem alcançado seus objetivos em despertar nos professores
a capacidade de trazerem modificações para as suas práticas, transformando-as em práticas
inovadoras.
À guisa de conclusão
Mostramos que na docência superior a lógica de que quem sabe o conteúdo, sabe
ensinar, ainda é muito forte. Tal concepção parece nortear alguns dos principais marcos
regulatórios brasileiros, a exemplo da LDB 9394/94, do PNE (2014) e do PNPG (2011-2020),
que parecem desconhecer os resultados amplamente difundidos pelas pesquisas educacionais
sobre as implicações da falta de formação pedagógica do professorado na qualidade do ensino
de graduação.
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Na universidade palco deste estudo ainda são incipientes políticas voltadas para a
formação continuada do seu corpo docente e que estimulem a revisão da cultura estabelecida
no seio universitário que negligencia a especificidade da pedagogia universitária e suas
contribuições para um ensino centrado na aprendizagem significativa dos futuros professores
que vão atuar e que podem mudar o cenário da escola básica. O próprio Mestrado em
Educação, que seria o local apropriado para a formação dos professores universitários, tem
negligenciado o seu papel ao colocar os saberes pedagógicos em segundo plano.
Todavia, a pesquisa-ação colaborativa que empreendemos há um ano, tem dado passos
substanciais. Os depoimentos dos docentes revelam que a sua participação nas reuniões
quinzenais tem contribuído para os seus processos de desenvolvimento profissional. Nesse
processo, têm refletido sobre a sua prática, incorporado novas bases epistemológicas e
modificado suas estratégias de ensino,visando a aprendizagem dos estudantes.
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS E SUA INCIDÊNCIA NO TRABALHO DO
DOCENTE DE BIOLOGIA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL DE MATO
GROSSO: O CASO DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS
Renata Cristina Cabrera
Professora Adjunta do Departamento de Biologia e Zoologia do Instituto de
Biociências, UFMT, Campus Cuiabá,MT.
Resumo
No período de 2000 a 2013 as políticas educacionais implementadas na rede escolar
estadual de Mato Grosso, cujas ações incidiram no ensino de Biologia, centraram
principalmente na aquisição de laboratórios didáticos. Nesse período, 74 unidades
escolares foram contempladas com essa aquisição. Este estudo teve por objetivo analisar
as possíveis incidências dessas políticas no trabalho do docente de Biologia dessas
escolas. A pesquisa constituiu na aplicação de questionário eletrônico, disponibilizado
na página da Universidade Federal de Mato Grosso, a todos os 248 professores de
Biologia lotados nas escolas que adquiriram os referidos laboratórios. Os sujeitos da
pesquisa foram convidados, por meio de endereço de e-mail, a responderem ao
instrumento de coleta de dados, que ficou disponível no período de 26 de junho a 30 de
setembro de 2013. Houve retorno de 71 professores, lotados em 46 escolas. Os dados
foram organizados em duas grandes categorias – professores que: I – não citaram as
políticas educacionais relacionadas aos laboratórios; II – citaram essas políticas. Essas
categorias foram subdivididas em – professores que: a – utilizam o laboratório; b – não
o utilizam; c - não sabem da existência do mesmo. Aproximadamente 68% dos
professores não relacionaram nenhuma política educacional com o laboratório didático
existente na escola e 70% afirmaram fazer uso dessa ferramenta. 12 professores
declararam não saber da existência de laboratório na escola, o que representa um
percentual aproximado de 17% do total de questionários respondidos. A análise dos
dados apontou que, embora a maioria dos professores não relacione a aquisição dos
laboratórios didáticos como ação de alguma política educacional, há certo anseio por
parte deles em se inteirar e participar do desenvolvimento de programas e projetos que
incidam sobre o seu trabalho. No entanto, boa parte desses profissionais não mencionou
a ação docente como parte integrante do conjunto do desenvolvimento de uma política
educacional.
Palavras-chave: Política educacional – trabalho docente – laboratório didático

Introdução
As últimas três décadas evidenciam o vigor com o qual o modo de produção
capitalista enfrenta suas crises internas e se mostra cada vez mais como meio de garantir
a acumulação de riqueza na mão de parte da população. Essa situação afeta
sobremaneira as relações no mundo do trabalho.
Ao tomarmos o trabalho docente inserido no contexto das transformações pelas
quais a sociedade passa, coadunamos com os argumentos apresentados por Libâneo,
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Oliveira e Toschi (2008) que relacionam a educação no contexto das transformações da
sociedade contemporânea, evidenciando, no caso da formulação das políticas
educacionais, a influência que países em desenvolvimento recebem de organismos
internacionais. Essas transformações interferem no modus vivendi e operandi da escola.
Esses autores destacam que:
pensar o papel da escola nos dias atuais implica, portanto, levar em conta
questões sumamente importante. A primeira e, talvez, mais importante é que
as transformações mencionadas representam uma reavaliação que o sistema
capitalista faz de seus objetivos. (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2008,
p.53)

Essa reavaliação dos seus objetivos feita no interior do modo de produção
capitalista traz implicações para a forma de relação entre as nações e no
desenvolvimento das políticas sociais.
No tocante ao ensino de Biologia, as principais políticas brasileiras que
incidiram nessa área, no período de 2000 a 2012, centraram na aquisição de laboratórios
didáticos (CABRERA e CAMPOS, 2013), na qual alguns programas também contaram
com contrapartida financeira de organismo como o BID, que é o caso, por exemplo, do
Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio - PROMED.
Nesse mesmo período, na rede escolar estadual de Mato Grosso 74 unidades
escolares adquiriram laboratórios didáticos mediante a viabilização de verba
contemplada em políticas educacionais, como o PROMED.
Como vem sendo traduzidas as políticas educacionais que incidem no ensino de
Biologia da rede escolar estadual de Mato Grosso? Como esse professor se insere nesse
contexto no processo de desenvolvimento do seu trabalho docente? Essas são algumas
questões que ajudaram a dar contorno a presente investigação.
Entendemos que o desenvolvimento de uma política educacional apresenta entre
as suas principais etapas: a formulação – elaboração dos textos, a implantação,
implementação, acompanhamento e avaliação. Estamos convictas de que sem a
participação efetiva do professor no cerne desse desenvolvimento essas políticas tendem
ao fracasso e o trabalho docente pode-se converter em trabalho alienado, que é alheio a
quem o produz, que expropria o Homo sapiens da sua condição humana.
Procedimentos metodológicos
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A presente pesquisa teve como fonte de informação professores de Biologia da
rede escolar estadual de Mato Grosso (REE-MT) e documentos oficiais referentes às
políticas educacionais que viabilizaram a aquisição de laboratórios didáticos para o
ensino das Ciências da Natureza em 74 unidades escolares da referida rede.
Foi

disponibilizado

o

link

do

questionário

eletrônico,

http://200.129.241.80/pesquisabiologia/, para 248 professores de Biologia da REE-MT
que constituíam na amostra inicial da pesquisa. Esse instrumento ficou disponibilizado
entre os dias 26 de junho a 30 de setembro do ano de 2013.
71 professores, lotados em 46 escolas, distribuídas em 25 municípios de Mato
Grosso, responderam a esse instrumento.
Trabalho docente e desenvolvimento de políticas educacionais na rede escolar
estadual de Mato Grosso
Os dados evidenciam que 67,56% dos professores não citam nenhuma política
educacional relacionada à aquisição dos laboratórios didáticos; 70,3% afirmaram fazer
uso dessa ferramenta e 16,9% responderam não ter conhecimento da existência do
laboratório na unidade escolar.
Dentre os recursos didáticos disponíveis para o ensino da Biologia foram citados
quase unanimemente a existência de computadores e projetor multimídia do tipo datashow. Foram citados, também: laboratório em sala fixa, coleção de animais, laboratório
móvel com carrinho para suporte de instrumentos, videoteca, entre outros.
A citologia, a zoologia e a botânica foram as áreas da Biologia mais citadas
pelos professores que utilizam o laboratório.
O PROEMI foi o programa mais citado, sendo identificado por 12 dos 23
professores que reconhecem a existência de políticas educacionais com incidência na
disciplina escolar Biologia. O projeto da Escola Jovem é o nome fantasia dado ao
PROMED, citado por quatro professores, todos com mais de 10 anos de atuação na
docência. O PROEMI é mais recente dentre os programas citados, tendo sido
implantado no ano de 2009, esse fato pode ter contribuído para que esse programa tenha
sido o mais citado. O PROMED é o mais antigo dos programas, implantado em 2000 e
com término em 2007, foi citado pelos professores que estão a mais tempo da escola, o
que pode evidenciar que não tem ocorrido discussão sobre as políticas que se
relacionam aos equipamentos e projetos desenvolvidos na unidade escolar.
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A respeito da participação nas etapas de desenvolvimento das políticas
educacionais que viabilizaram os laboratórios, excluindo os 12 professores que não
sabem da existência dessa ferramenta na escola, 62,7% afirmaram não ter atuando em
nenhuma das etapas do programa; 30,5% citaram a atuação nas aulas de Biologia como
uma forma de participação; 5% citaram ter atuado na implantação do programa e 1,7%
informou ter participado em todas as etapas do desenvolvimento da política.
Esses dados apontam uma relação distante entre o trabalho docente e o
desenvolvimento das políticas que incidem sobre o seu trabalho.
Para aproximadamente 63% dos professores investigados a disponibilidade do
laboratório didático alterou a rotina do trabalho docente, por meio da possibilidade de
realização de aulas práticas, facilitação da compreensão dos alunos, contextualização da
teoria na prática, melhoria na qualidade das aulas e de desenvolvimento do conteúdo.
Não citaram nenhuma alteração os professores que afirmaram não saber da existência
do laboratório na escola e os que não fazem uso dessa ferramenta.
A respeito da avaliação do processo de desenvolvimento das políticas
educacionais que viabilizaram os laboratórios, 25, 42% afirmaram que os anseios dos
professores de Biologia foram contemplados pelas referidas políticas, embora estes não
tenham participado das discussões para aquisição. Para 20,33% essas políticas não
contemplaram os anseios desses docentes, pois, apesar dos professores terem
participado das discussões para aquisição dos equipamentos, o laboratório não atende à
realidade da escola. 15,25% avaliam que as políticas contemplaram os anseios dos
professores, pois os mesmos participaram do processo. No entanto, curiosamente,
alguns desses investigados também afirmaram não ter participado em nenhuma das
etapas do desenvolvimento das referidas políticas.
No que se refere às dificuldades encontradas para o trabalho no laboratório
didático, 37,25% dos professores afirmaram não existir nenhuma e para os demais as
principais dificuldades se referiram à falta de: adequação física, de material, de um
técnico para auxiliar o trabalho do professor. A organização do espaço do laboratório,
condições dos equipamentos existentes e o investimento na formação continuada do
professor também foram citados.
Há alguns apontamentos que evidenciam que o professor tem interesse em
participar mais das ações dessas políticas, no entanto, não se posiciona como sujeito que
integra todas as etapas de desenvolvimento das mesmas, cobrando maior
direcionamento por parte da SEDUC. No entanto, não foi apontada como deve ser essa
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participação, sendo apontada mais a necessidade de conhecimento da realidade da
escola para a formulação dos programas e projetos.
Considerações
O conhecimento que esses profissionais têm a respeito das políticas educacionais
que viabilizaram a aquisição de laboratórios didáticos. Apenas um terço desses docentes
relacionou o laboratório a alguma política, embora dois terços afirmem fazer uso dessa
ferramenta.
O percentual de professores contratados, que quase se equipara ao percentual de
professores concursados, o que pode acarretar prejuízos no acompanhamento e
continuidade dos projetos em andamento, pois não há garantia de que esse profissional
permaneça na mesma escola no ano letivo seguinte.
A maior parte dos professores percebeu afirma que houve alteração no seu
trabalho docente após a aquisição do laboratório, mas sente que ainda falta
acompanhamento por parte da SEDUC e melhores condições para desenvolvimento do
seu trabalho com essa ferramenta.
Considerando que a maior parte dos professores afirmou fazer uso do laboratório
didático, entendemos que as políticas que viabilizaram essa ferramenta têm incidido de
forma direta no desenvolvimento do trabalho docente, embora, nem sempre, esse
profissional consiga identificá-las.
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BRASIL, Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Pesquisa (INEP).
Censo Escolar 2013. Total de docente por dependência administrativa – Estado de
Mato Grosso. Brasília: MEC,INEP, 2014.
CABRERA, R. C. & CAMPOS, L.M.L. Políticas educacionais para a Educação
Básica e sua incidência no ensino de Biologia. In: Atas do IX Encontro Nacional de
Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC. Águas de Lindóia-SP-BR, 10 a 14 de
novembro de 2013.
LIBÂNEO, J.C.; OLIVEIRA, J.F. DE; TOSCHI, M.S. (2008). Educação escolar:
políticas, estrutura e organização. 6ª ed. São Paulo-SP:Cortez. – (Coleção Docência
em Formação.)
SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo:
Cortez: Autores Associados, 1991. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo).

ISSN 2177-336X

9909

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA MÍDIA: MOVIMENTOS DO COTIDIANO
COMO RECURSO DIDÁTICO

Maria Luiza Rodrigues Flores
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Bruno Ribeiro Saldanha
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Resumo
Este trabalho é resultado de projeto desenvolvido com uma turma de licenciandos na
Disciplina Políticas da Educação Básica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
em 2015. Esta Disciplina atua no campo teórico-legal do Direito à Educação (CURY,
2007; DUARTE, 2007), considerando as diversas realidades desta oferta no território
brasileiro. Segundo Corazza (2013), a didática é resultado dos processos de criação
pedagógica, ao atualizar-se em currículo. Como estratégia didática, recorremos à
pesquisa de notícias sobre educação, apresentadas e debatidas em aula de maneira a
promover reflexões sobre os movimentos cotidianos das políticas educacionais, que
repercutem nas condições de oferta da educação básica bem como na profissão docente.
Um ambiente virtual (Plataforma Moodle) foi disponibilizado como repositório de
notícias inicialmente postadas pela docente e pelo monitor da turma. Após a escolha de
programas e ações do Ministério da Educação para realização de pesquisa e
aprofundamento em grupos, a turma foi incentivada a buscar notícias relacionadas a
esses temas, acrescentando subsídios ao Moodle e promovendo debates em aula. De
acordo com as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior e para a formação continuada de docentes (BRASIL, 2015), a formação na área
das políticas públicas e gestão da educação encontram-se previstas no artigo 13. Ao
final do semestre, realizamos uma avaliação escrita com o grupo, de maneira a
identificar a pertinência desta abordagem didática. A análise das respostas ao
instrumento colocou em destaque: a) esta abordagem afetou o interesse dos licenciandos
pelo tema; b) houve contribuição para o aprendizado na área; c) o acompanhamento de
notícias foi considerado importante para a formação docente. A partir destes resultados,
constatamos a adequação da proposta, pois a mesma aproximou os conteúdos da
Disciplina ao cotidiano do grupo, contribuindo substancialmente para que
relacionassem a fatos do cotidiano educacional.
Palavras-chave: políticas educacionais; didáticas; formação de professores.

Apresentação
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Este Projeto foi desenvolvido com uma turma de licenciandos oriundos de diversos
cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no segundo semestre
de 2015. Ao atuar no campo do direito à educação (CURY, 2007), entendendo este
como um direito fundamental de natureza social (DUARTE, 2007), a Disciplina
Políticas da Educação Básica aborda as condições sociais, econômicas e culturais nas
quais a oferta educacional se efetiva no Brasil. A Disciplina analisa a garantia do direito
à educação em dispositivos legais como a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96). As determinações da
Resolução CNE/CP n° 2/2015 para a formação inicial em nível superior em cursos de
licenciatura foram incluídas, haja vista sua relevância como material de estudo para
discentes de cursos de licenciatura.
Base teórico-legal do Projeto
Em consonância com os objetivos e fundamentos estabelecidos em nossa legislação
maior, dos quais enfatizamos o exercício da cidadania, os direitos sociais assumem um
papel fundamental na concretização do Estado Democrático de Direito. Neste sentido, o
direito à educação transcende a singularidade quando se coloca como um bem comum,
que representa a construção de uma herança cultural para as gerações posteriores.
Considerado o primeiro dos direitos sociais e um direito de todos os cidadãos, o mesmo
exige do poder público a escolha de grupos prioritários, visto que o objetivo dos direitos
sociais é corrigir as desigualdades próprias das sociedades de classes (DUARTE, 2007).
Durante nossos estudos, destacamos a CF/88 como base fundamental do direito
educacional, destacando-se o princípio pelo qual o ensino será ministrado “[...] em
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.” (CF/88, Art. 206, Inc.
I). Nesse sentido, é importante retomar Cury (2007) quando este defende que em um
país como o Brasil, com inúmeras desigualdades no acesso aos direitos sociais, é
histórica a diferença no acesso à educação, área com forte tradição elitista. Para Cury
(2007), a efetivação deste direito deve necessariamente passar pelo acesso, a
permanência, a qualidade da oferta e a aprendizagem. Uma vez que somente a
declaração legal de um direito não pressupõe o usufruto do mesmo, cabe aos gestores
públicos, no exercício de mandato democrático, a criação e implementação de
programas, projetos e ações que visem à concretização do direito à educação (RUA,
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1997). No caso específico desta Disciplina, obrigatória na formação inicial de docentes
em cursos de licenciatura, foi importante salientar em nossos estudos o espaço de
destaque das políticas educacionais no texto das novas Diretrizes que orientam essa
formação. No parágrafo 2°, do artigo 13° da Resolução CNE/CP n° 2/2015, há a
determinação de que os cursos de formação subordinados a essa norma deverão garantir
conteúdos na área das políticas públicas e da gestão da educação em seus currículos.
Para nosso planejamento, também embasamo-nos em parágrafo 3°, onde é prevista
efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos
básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à
docência.
Abordagem didático-metodológica
Após um embasamento teórico e legal inicial, propusemos à turma o estudo em
pequenos grupos e a reflexão coletiva sobre as políticas públicas educacionais em curso
no país no ano de 2015, buscando relacioná-las à legislação e aos conceitos estudados.
Nossa perspectiva analítica apresentou as políticas públicas como “o Estado em ação”
(RUA, 1997), no cumprimento do papel de atender às demandas da população em uma
sociedade de classes. Um repositório de notícias educacionais foi disponibilizado à
turma na Plataforma Moodle, como subsídio para os debates feitos em sala de aula, bem
como fóruns de discussão virtuais. Posteriormente, a turma foi orientada a escolher
programas e ações do Ministério da Educação para a realização de pesquisa em grupos,
localizando documentos de referência, dados acerca da implementação e estudos
críticos sobre cada programa. A partir desta proposta, os futuros docentes tiveram a
oportunidade de articular teoria e prática na análise de um programa educacional em
curso, analisando sua justificativa, objetivos, metodologia, investimento e resultados
divulgados. A abordagem inicial aos programas realizada a partir das notícias e vídeos
presentes na mídia sobre estatísticas educacionais e desenvolvimento de políticas locais
de educação nos pareceu pertinente, ligando o cotidiano às macropolíticas educacionais,
promovendo o acompanhamento e a contextualização do cenário educacional.
Reconhecemos, dessa forma, a necessidade de traduzir a teoria e o arcabouço legal
vigente acerca das políticas educacionais em outras linguagens, escritas, leituras, áudios
e vídeos – e nessa tarefa contribuiu a mídia. Desse modo, a concepção de didática
presente foi aquela que a percebe como um movimento do pensamento, uma direção
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tradutória dos atos curriculares (CORAZZA, 2015, p. 108). Assim, propusemos à
turma atividades diferenciadas, em que pesou o debate, a pesquisa e a análise das
políticas a partir de uma didática da tradução do currículo tradicional (CORAZZA,
2015). Recriamos, quando propusemos a busca, análise e apresentação de notícias sobre
um programa educacional como forma de abordagem aos conteúdos previstos, sem dar
enfoque a um modelo tradicional de aprendizagem ou de avaliação. Todos os grupos
socializaram oralmente alguma notícia relacionada ao programa pesquisado,
antecipando ao grande grupo tópicos que seriam destaque na apresentação final de cada
programa ou ação governamental. Apostamos na reflexão sobre os movimentos
cotidianos das políticas educacionais como recurso didático para a cena da aula. Ao
traduzirmos e atualizarmos o currículo, passamos, enfim, por um processo de criação
pedagógica (CORAZZA, 2013). Com estes diferentes recursos, promovemos reflexões
sobre a influência das políticas públicas nas condições de oferta da educação básica
brasileira e vice-versa. Como resultados concretos, pudemos perceber que os alunos
utilizaram várias notícias debatidas no semestre para as análises apresentadas no
trabalho escrito. Ao final do semestre, realizamos uma avaliação escrita junto ao grupo,
com a finalidade de identificar a pertinência desta abordagem didática. Havia 24
discentes na turma, estudantes de diferentes licenciaturas e semestres, de faixa etária
diversificada. A análise dos dados obtidos com o instrumento avaliativo colocou em
destaque alguns resultados importantes: do total matriculado, 91,6% declararam que
esta abordagem didática influenciou no seu interesse pelo tema das políticas
educacionais. Outro dado expressivo refere-se ao fato de que 87,5% de alunos
perceberam nesta abordagem uma contribuição para o seu aprendizado. Em relação à
importância do acompanhamento das notícias para a formação como licenciando/a,
100% da turma respondeu positivamente a este item. Ainda, 91,6% dos alunos/as
declararam que foi possível estabelecer relações entre as notícias na mídia, os
movimentos cotidianos no campo da educação e os conteúdos presentes no plano de
ensino desta Disciplina. Um dado que consideramos talvez o mais positivo, responde
aos 16,6% de alunos que, ao iniciarem os estudos na Disciplina, não tinham o hábito de
ler notícias e afirmaram no instrumento que a abordagem didática diferenciada afetou o
seu interesse neste sentido.
Considerações finais
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Entendemos que existe ou deveria existir uma relação muito próxima entre as políticas
educacionais e os movimentos cotidianos das escolas de educação básica, uma vez que
as macropolíticas deveriam ser pensadas na perspectiva de garantir a efetivação do
direito à educação pública, gratuita, laica e de qualidade, como determina nosso
ordenamento jurídico. Com o objetivo de abordar essa temática, optamos pela utilização
de notícias sobre a área da educação divulgadas na mídia, utilizando o jornal, a internet
e as redes sociais como recursos didáticos com a finalidade de auxiliar na construção de
relações teórico-prático. Diante dos dados resultantes da avaliação da Disciplina,
identificamos indícios quanto à adequação da proposta desenvolvida, tendo em vista
que um percentual significativo da turma evidenciou o estabelecimento de relações
entre os conteúdos da Disciplina e os programas educacionais implementados à época
nas escolas públicas. Por fim, destacamos que parte significativa da turma manifestou o
reconhecimento da validade de utilização de materiais disponíveis na mídia como
recursos didáticos para o estabelecimento de relações entre a teoria e prática, o macro e
o micro, constituindo-se, portanto, em abordagens didáticas adequadas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E SUA
DETERMINAÇÃO PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Vanessa Cristina Alvarenga (Universidade Federal de Uberlândia/UFU)
RESUMO:
Contata-se que a Educação Infantil brasileira historicamente, vem sendo influenciada
pelos ditames dos organismos internacionais desde a década 1970, portanto é marcada
por um contexto de precariedade, que colaborou de forma significativa para se
concretizar essa etapa educacional pautada na não profissionalização dos educadores, na
precariedade de infraestrutura e materiais disponibilizados, ou seja, sem garantias de
condições de trabalho. Mas sabe-se também que ao final da década 1980 tem-se a
Constituição de 1988 que reconhece o direito das crianças à educação e na década 1990
a LDBEN que reafirma esse direito e garante o atendimento educacional às crianças de
0 a 6 anos de idade, configurando assim dois momentos importantes para a Educação
Infantil e, consequentemente para os docentes. Desse modo, o presente trabalho que é
um recorte de parte da minha pesquisa de doutorado faz uma análise da legislação e dos
documentos oficiais educacionais nacionais, buscando a relação dos mesmos na
determinação das condições de trabalho docente na Educação Infantil brasileira.
Importante ressaltar que parte-se do pressuposto que as leis e os documentos oficiais
educacionais nacionais são reflexos das reformas do Estado e consequentemente das
reformas educacionais, que se acirraram nos países latino americanos desde a década de
1990, pois sabe-se que as políticas públicas educacionais são espelhos de um contexto
mais amplo que refletem os interesses do Estado. Diante a explanação acerca de como
as políticas educacionais são pensadas e implementadas e, portanto definem os rumos
da educação brasileira, e no caso dessa pesquisa, da Educação Infantil, é que se fará
uma análise da Constituição de 1988; da LDBEN; do RCNEI, volume I; dos Parâmetros
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, volume I e volume II; do FUNDEB e
da Lei 13.005/2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação.

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; condições de trabalho; educação infantil.
INTRODUÇÃO
Como mencionado contata-se que a Educação Infantil brasileira historicamente,
vem sendo influenciada pelos ditames dos organismos internacionais desde a década
1970, portanto é marcada por um contexto de precariedade, que colaborou de forma
significativa

para

se

concretizar

essa

etapa

educacional

pautada

na

não

profissionalização dos educadores, na precariedade de infraestrutura e materiais
disponibilizados, ou seja, sem garantias de condições de trabalho. Mas sabe-se também
que ao final da década 1980 tem-se a Constituição de 1988 que reconhece o direito das
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crianças à educação e na década 1990 a LDBEN que reafirma esse direito e garante o
atendimento educacional às crianças de 0 a 6 anos de idade, configurando assim dois
momentos importantes para a Educação Infantil e, consequentemente para os docentes.
Desta forma, o objetivo do presente estudo, que é parte de uma tese de
doutorado, foi analisar a legislação e os documentos oficiais educacionais nacionais,
buscando a relação dos mesmos na determinação das condições de trabalho docente na
Educação Infantil brasileira.
O CAMINHO METODOLÓGICO
Desse modo, tanto a legislação quanto os documentos oficiais educacionais
nacionais analisados na presente pesquisa se deu através das buscas bibliográficas que
foram feitas ao longo do trabalho, buscando a relação dos mesmos com a determinação
das condições de trabalho docente na Educação Infantil brasileira. E os focos de análise
das respectivas leis e/ou documentos analisados emergiram após leitura exaustiva do
material, buscando a relação dos mesmos com os objetivos propostos na presente
pesquisa. Importante ressaltar que parte-se do pressuposto que as leis e os documentos
oficiais educacionais nacionais são reflexos das reformas do Estado e consequentemente
das reformas educacionais, que se acirraram nos países latino americanos desde a
década de 1990, assim são espelhos de um contexto mais amplo que refletem os
interesses do Estado.
Assim, o presente trabalho fez a análise da Constituição de 1988 (BRASIL,
2012); da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996
(BRASIL, 1996); do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
volume I (BRASIL, 1998); dos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil, volume I (BRASIL 2006a) e volume II (BRASIL, 2006b), do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei nº 11.494/2007 (BRASIL, 2007) e da Lei
13.005/2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014), a
fim de verificar como as políticas públicas nacionais e os documentos oficiais voltados
para a Educação Infantil determinam as condições de trabalho das professoras nessa
etapa educacional.
EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO E
DOCUMENTOS NACIONAIS
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Mediante análise da legislação e dos documentos oficiais nacionais, percebe-se
que os mesmos mencionam e colocam como metas a busca por melhorias na educação
básica, para isso citam como fundamentos questões relacionadas à formação
profissional, remuneração e carreira dos docentes. Assim, observa-se, pois, que a
temática “valorização do magistério” é recorrente em diferentes dispositivos legais e
documentos oficiais, desde a Constituição Federal de 1988 e as legislações Infra
Constitucionais que a sucederam como a LDBEN, a Lei do FUNDEB, o PNE e os
documentos: RCNEI e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil.
A Constituição Federal de 1988 determina aspectos concernentes à valorização
dos profissionais da educação básica, mencionando sobre a criação de Planos de
Carreira, padrões de qualidade e piso salarial nacional. A LDBEN também regulamenta
aspectos voltados para a valorização profissional, tendo a preocupação com a formação
profissional e com a criação de Planos de Carreira do magistério. Observa-se que tanto a
Constituição

Federal

quanto

a

LDBEN

regulamenta

aspectos

referentes

à

responsabilização da Educação Infantil, que é dos municípios. Assim, as duas
legislações e o FUNDEB dispõem sobre a destinação de verbas dos Estados, dos
municípios e da União para a educação.
O RCNEI assevera que a Educação Infantil apresenta problemas de ordem
complexa e que a qualidade dessa etapa educacional perpassa por questões ligadas às
políticas públicas, questões orçamentárias e implantação de políticas de recursos
humanos, destacando a importância de espaço físico adequado e disponibilidade de
materiais em número suficiente e de qualidade.
Nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil é destacada a
importância do regime de colaboração entre os níveis federal, estadual e municipal para
que se atinja um patamar satisfatório de qualidade na educação básica. Neste
documento, especificamente, no item referente aos Parâmetros Nacionais de
Qualidade para as Instituições de Educação Infantil são apresentadas algumas
indicações acerca das condições de trabalho docente na Educação Infantil, dentre elas
destaca-se: que os profissionais que atuam diretamente com as crianças nas instituições
de Educação Infantil são professores e professoras e, como tal, o documento ressalta a
necessidade da formação profissional dos mesmos e da formação em serviço para os
atuam na área sem formação. No que tange à contratação, o documento determina que o
ingresso deva ocorrer por meio de concurso público para o cargo de professor de
Educação Infantil. Quanto à infraestrutura das instituições de Educação Infantil, o
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documento prescreve que os espaços e equipamentos devem destinar-se exclusivamente
às crianças e que se necessita de um ambiente instigante e aconchegante, com materiais
didático-pedagógicos e os brinquedos escolhidos de modo que não comprometam a
saúde das crianças.
Em relação ao PNE, o mesmo prevê em suas metas e estratégias a
universalização da Educação Infantil, tendo como estratégias a manutenção e ampliação
do número de escolas, visando a melhoria da rede física de escolas públicas dessa etapa
educacional; a formação profissional, tanto a específica em nível superior, quanto à
formação em nível de pós-graduação. Além disso, o documento preconiza sobre a
valorização dos profissionais do magistério, por meio de acompanhamento da
atualização progressiva do valor do piso salarial profissional nacional para os/as
profissionais do magistério público da educação básica; implementação dos Planos de
Carreira para os/as profissionais do magistério, com implantação gradual do
cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar; Plano de
Carreira dos profissionais da educação básica, tendo como estratégias efetivação de
90% dos profissionais do magistério na rede pública; licença remunerada para
qualificação profissional; comissões permanentes para elaboração, reestruturação e
implementação dos Planos de Carreira e ampliação de investimento público em
educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, pode se destacar que a legislação e os documentos oficiais
nacionais, desde o final da década 1980, apontam certa preocupação com as condições
de trabalho docente dos professores na educação básica. Canavieira (2014, p. 39)
ressalta que a presença de pesquisadores e pesquisadoras de diferentes contribuições
teóricas, na elaboração dos marcos regulatórios, colaborou para a identidade da
Educação Infantil brasileira, mas ainda não é suficiente para a construção de uma
Educação Infantil crítica e emancipatória, que vá contra o ideário dos organismos
multilaterais de homogeneização da infância pobre, visto que “a qualidade das leis e de
outros marcos regulatórios no Brasil nem sempre tem significado mudança e ações de
qualidade no chão das instituições de Educação Infantil”.
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PORTFÓLIO - DO CONCEITO À PRÁTICA UNIVERSITÁRIA: UMA
VIVÊNCIA CONSTRUTIVA
Mariane de Freitas - UNESPAR/Campus de União da Vitória
RESUMO
Acreditando na importância e amplitude que tem, para o professor, a vivência e o
contato com metodologias diferenciadas e significativas, ainda no ensino superior em
sua formação inicial e, entendendo o portfólio como recurso de ensino e aprendizagem,
buscou-se neste estudo analisar a contribuição da proposta do portfólio na formação
docente inicial. O presente texto representa um recorte de estudo desenvolvido no
Programa de Iniciação Científica (PIC), promovido pela instituição de origem da autora.
A metodologia adotada é de cunho bibliográfico com apoio em pesquisa de campo,
numa perspectiva qualitativa. A pesquisa de campo utilizou como instrumento de coleta
de dados um questionário com questões abertas e contou com a participação de 39
sujeitos, acadêmicos do primeiro ano do curso de Pedagogia de uma instituição de
ensino superior do Estado do Paraná, que frequentaram a disciplina de Didática e
desenvolveram o trabalho com portfólios. Todas as atividades realizadas em sala de aula
no desenvolvimento da disciplina de Didática alimentaram o portfólio de cada
acadêmico, que foi organizado à medida que as aulas se desenvolviam. A proposta da
disciplina era vivenciar na prática uma proposta condizente com teorias atuais sobre
educação, num viés formativo. Embora os dados da presente pesquisa ainda não tenham
sido totalmente analisados, por meio das respostas já organizadas dos sujeitos
investigados, observou-se que a proposta do portfólio permitiu que os alunos em
formação tivessem contato com uma metodologia diferenciada, e se apropriassem desta,
não apenas estudando-a, mas vivenciando-a de forma construtiva. A formação inicial
docente pode tornar-se, então, um espaço de “propagação” de práticas e concepções
inovadoras que influenciarão, em longo prazo, a educação básica.
Palavras-chave: Portfólio. Formação docente inicial. Metodologia.
1 INTRODUÇÃO
Ao tratar da formação inicial docente, importa observar que as concepções de
educação e, da mesma maneira de formação são inevitavelmente influenciadas pelas
compreensões de mundo, de sociedade, de homem, de ciência, ou seja, pelos
paradigmas vigentes, como denotam Behrens (2008) e Junges (2013). Atualmente a
educação passa de uma concepção fragmentada e reducionista (Paradigma Conservador)
para uma visão integradora e inovadora do conhecimento (Paradigma Inovador).
Para tanto, as instituições de ensino, sejam elas de educação básica ou ensino
superior, necessitam estar atentas à formação crítica e reflexiva de seu aluno para que
perceba estas diferentes concepções e para que possa definir o caminho a ser seguido,
buscando metodologias e estratégias condizentes a esta realidade.
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Acreditando na importância e amplitude que tem, para o professor, a vivência e
o contato com metodologias diferenciadas e significativas, ainda no ensino superior e,
entendendo o portfólio como recurso de ensino e aprendizagem, buscou-se neste estudo
contribuição da proposta do portfólio na formação docente inicial.
Para tanto, o presente estudo realizou uma pesquisa de campo com 39
acadêmicos matriculados no 1º ano do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino
superior do Estado do Paraná e que frequentaram a disciplina de Didática, na qual a
proposta do trabalho com portfólio foi implementada. O presente texto representa um
recorte de estudo desenvolvido no Programa de Iniciação Científica (PIC), promovido
pela instituição de origem da autora.
A pesquisa ainda encontra-se em andamento, mas os dados coletados até o
momento revelam que a proposta do portfólio permitiu que os alunos em formação
tivessem contato com uma metodologia diferenciada, e se apropriassem desta, não
apenas estudando-a, mas vivenciando-a de forma construtiva.
2 CONCEITUANDO O PORTFÓLIO
Fora do contexto escolar, um portfólio resume-se a uma reunião de trabalhos de
um indivíduo que tem a pretensão de apresentar suas “obras”. No contexto educacional,
na escola, o portfólio é o encontro organizado de trabalhos produzidos pelos alunos e
mediado pelo professor, durante um período de tempo (um semestre, um ano), encontro
este, disposto em uma pasta (por exemplo), e podendo ser produzida pelo próprio
educando. Porém, o portfólio não se resume a isso, é uma proposta muito mais ampla,
que permite vivenciar e refletir continuamente a construção do conhecimento.
Nessa perspectiva, o portfólio pode ser concebido de várias formas, sem perder
de vista que é construído e pensado pelo próprio aluno. Entende-se neste estudo, o
portfólio como uma reunião elaborada e organizada dos trabalhos dos educandos,
representando sua evolução, evidenciando seu desenvolvimento e aprendizagens
construídas durante o período letivo em questão.
Dessa forma, os agentes do processo ensino-aprendizagem (professor e aluno)
podem refletir e analisar acerca das produções realizadas ao longo do percurso de
construção do conhecimento. Destacando que não é apenas a evolução do aluno que
deve ser evidenciada, mas ainda a do próprio docente como forma de autoavaliação do
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seu trabalho e do seu desempenho, assim como, o que deve ser melhorado e o que pode
ser mantido.
Porém, incorporar o portfólio no cotidiano universitário, nas salas de aula e nas
práticas do ensino superior, num contexto em que se busque a superação de posturas
tradicionais, prevê necessariamente a transformação da concepção do formador e do
formando sobre o ensinar e o aprender, na direção de uma formação de professores
críticos, autônomos e emancipados intelectualmente (VILLAS BOAS, 2012).
Portanto, no espaço de formação inicial de profissionais da educação é
fundamental a adoção de práticas inovadoras, para que o universitário em formação
possa apropriar-se deste conhecimento, e desta forma, tais posturas possam ser
refletidas na educação básica, na futura prática do professor em formação,
estabelecendo experiências positivas e significativas (VILLAS BOAS, 2012; ARAÚJO,
2011).
E, portanto, construir esse conhecimento já na formação inicial dos futuros
educadores, os oportuniza a formar a sua autonomia e o diálogo entre teoria e prática,
constituindo assim, a sua práxis em alicerces consistentes.
3

PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS:

A

CONTRIBUIÇÃO

DO

PORTFÓLIO NO CURSO DE PEDAGOGIA
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a contribuição da proposta do
portfólio na formação docente inicial. A metodologia adotada é de cunho bibliográfico
com apoio em pesquisa de campo, numa perspectiva qualitativa. A pesquisa de campo
contou com a participação de 39 sujeitos, acadêmicos do primeiro ano do curso de
Pedagogia da Unespar/Campus de União da Vitória, que frequentaram a disciplina de
Didática e desenvolveram o trabalho com portfólios durante o ano letivo de 2015. Para
tanto,

utilizou-se

como

instrumento

de

coleta

de

dados

um

questionário

semiestruturado, composto por questões abertas, tendo como finalidade, avaliar as
contribuições da proposta do portfólio para a formação docente inicial.
Todas as atividades realizadas em sala de aula (e o registro das reflexões
provenientes destas atividades) no desenvolvimento da disciplina de Didática,
alimentavam o portfólio de cada acadêmico, que foi organizado à medida que as aulas
se desenvolviam. A proposta da disciplina era vivenciar na prática uma proposta
condizente com teorias atuais sobre educação, num viés formativo como explicam

ISSN 2177-336X

9923

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4

Villas Boas (2005) e Behrens (2008). Para tanto, ocorreram leituras de textos, aulas
expositivas e dialogadas, atividades individuais e em grupo, análise de vídeos, troca de
experiências, palestras, dinâmicas de grupo, entre outras. E todas as atividades ao serem
inseridas no portfólio eram refletidas pelo acadêmico e pelo grupo, em conjunto para a
Professora responsável pela disciplina.
A presente pesquisa encontra-se em andamento, em fase de análise dos dados
coletados. Contudo, a partir do material prontamente analisado até o presente momento,
um ponto abordado pela maioria dos respondentes é que o portfólio incentivou a
observarem a própria trajetória acadêmica dentro da disciplina de Didática. Pode-se
afirmar que o portfólio é uma forma do educando refletir continuamente a sua trajetória
(as atividades realizadas) e analisar a construção do seu conhecimento enquanto ele
ainda está sendo concebido. Neste sentido, acredita-se assim como Villas Boas (2012),
que faz sentido utilizar-se da proposta do portfólio, como meio do indivíduo não tornarse alheio ao seu próprio processo de crescimento e evolução.
Um dos acadêmicos que respondeu ao questionário, identificado como sujeito
número 37, relata que “o portfólio me trouxe a oportunidade e facilidade de rever e
refletir sobre os conteúdos vistos em sala de aula, tive a oportunidade de perceber o
que já havia aprendido a associar isso a minha prática [...].” Nota-se assim, neste
respondente, que o conhecimento fez sentido na sua vida, e estabeleceu uma ponte entre
teoria e prática. E, ainda, o acadêmico sujeito 38 revela que “Através da construção do
portfólio, verifica-se que a informação é transformada em conhecimento [...].” Quando
isso acontece o indivíduo compreendeu “de fato” as atividades e leva esse aprendizado
para a vida, e o relaciona com outras situações, configurando uma aprendizagem
significativa.
Embora em grande parte da literatura especializada o portfólio esteja relacionado
ao tema da avaliação, ele também pode ser um instrumento de aprendizagem docente,
que é a abordagem deste estudo, evidenciando assim, a sua contribuição para a
formação de educadores e tornando-se ponto de aprendizagem docente. No caso deste
estudo, intencionou-se proporcionar o conhecimento sobre o portfólio (teoria), vivenciálo (prática), e, torná-lo um exemplo para a práxis futura dos universitários, por
apropriação do saber construído e enquanto conhecimento materializado ainda na sua
formação docente inicial. A formação inicial docente pode tornar-se, então, um espaço
de “propagação” de práticas e concepções inovadoras que influenciarão, em longo
prazo, a educação básica.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora os dados da presente pesquisa ainda não tenham sido totalmente
analisados, por meio das respostas já organizadas dos sujeitos investigados, observou-se
que a proposta do portfólio permitiu que os alunos em formação tivessem contato com
uma metodologia diferenciada, e se apropriassem desta, não apenas estudando-a, mas
vivenciando-a de forma construtiva.
A utilização de metodologias diferenciadas como o portfólio, que prezem pela
constituição da autonomia dos sujeitos envolvidos no processo educativo, pela reflexão
numa perspectiva emancipatória, pela criatividade, pelo diálogo, valorizando a vivência
e experiência de cada um, enriquecem o processo formativo docente colaborando para
que o licenciando, posteriormente como profissional, desenvolva uma ação pedagógica
de forma planejada e reflexiva.
Porém, como denota Villas Boas (2012), incorporar o portfólio no cotidiano
universitário, nas salas de aula e nas práticas do ensino superior, num contexto em que
se busque a superação de posturas tradicionais, prevê necessariamente a transformação
da concepção do formador e do formando sobre o ensinar e o aprender, na direção de
uma formação de professores críticos, autônomos e emancipados intelectualmente.
5 REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Ivanildo Amaro de. O portfólio eletrônico na formação de professores:
caleidoscópio de múltiplas vivências, práticas e possibilidades da avaliação formativa.
In: VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas (Org.). Avaliação formativa: práticas
inovadoras. Campinas: Papirus, 2011. p.167-192.
BEHRENS, Marilda Aparecida. Paradigma da complexidade: metodologia de
projetos, contratos didáticos e portfólios. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
JUNGES, Kelen dos Santos. Desenvolvimento profissional de professores
universitários: caminhos de uma formação pedagógica inovadora. 2013. 221 f. Tese
(Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2013.
VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho
pedagógico. 8.ed. Campinas: Papirus, 2012.
VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. O portfólio no curso de Pedagogia:
ampliando o diálogo entre professor e aluno. Educação & Sociedade, Campinas, v. 26,
n. 90, p. 291-306, jan./abr. 2005. Disponível em:
<www.scielo.br/pdf/es/v26n90/a13v2690.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2015.

ISSN 2177-336X

9925

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

POR UM SABER SENSÍVEL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA
INFÂNCIA
Carla Andrea Corrêa
Fabiana Buexm Nagib
Secretaria Municipal de Educação de Macaé/RJ
O artigo apresenta e analisa o trabalho desenvolvido com um grupo de professoras de
Educação Infantil que participou de um programa de formação continuada no município
de Macaé/RJ cujo enfoque foi sua formação cultural para a educação do sensível. Este
curso visava a ampliação de seu potencial criador, entendendo o corpo como ponto de
partida para todos os saberes e conhecimentos. Deste modo, partiu-se das narrativas e
das experiências vividas do/no corpo do professor para despertar sua sensibilidade e
favorecer o desenvolvimento da imaginação e da criatividade no caminho para uma
prática pedagógica que considere a unidade mente-corpo numa perspectiva de inteireza,
ampliando olhares, escutas e movimentos sensíveis que atendam a dinâmica atual da
educação. O curso Arteiros Brincantes foi criado para proporcionar a vivência em
diferentes linguagens a partir de experiências corporais, artísticas e sensibilizadoras.
Nos encontros quinzenais realizamos experiências estéticas que possibilitaram o
reencontro com sua criatividade para valorizarem, em suas práticas pedagógicas, os
espaços e tempos de criação e de múltiplas expressões das crianças. O cuidado com a
ambiência, com a organização do espaço e com os estímulos sensoriais esteve presente
em todos os momentos, tornando-os propícios ao ato criador e a fruição da arte e
favorecendo a compreensão de que conhecemos o mundo através da nossa sensibilidade
e de nossa percepção, num “corpo-a-corpo” que se constitui num saber direto, corporal,
um saber sensível. Os resultados observados ao longo de cada encontro mostraram
professoras mais abertas às suas potencialidades criativas e com a certeza que o
processo de criação é mais importante que o resultado final.
Palavras Chaves: Educação Infantil, formação continuada, educação (do) sensível

ISSN 2177-336X

9926

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

2

INTRODUÇÃO
Os novos olhares sobre a práxis pedagógica ampliam o sentido da formação dos
sujeitos em sua multiplicidade de possibilidades, necessitando da sensibilização dos
sentidos, das experiências práticas envolvendo as formas de expressão do corpo,
entendido como ponto de partida para todos os saberes e conhecimentos. Essa premissa
foi base para o curso Arteiros Brincantes que fez parte da formação continuada dos
professores de Educação Infantil da Rede Municipal de Macaé/RJ a partir de 2014.
Quando pensamos sobre o saber sensível do/no corpo, inevitavelmente vem à
tona o fenômeno artístico, já que é através da arte que o ser humano sente e percebe o
mundo. Olhares, escutas, cheiros, paladares, movimentos, todos os sentidos sendo
mobilizados por experiências estéticas que lhe possibilitam o exercício de sua reflexão e
de sua sensibilidade: seria o exercício de um saber sensível, explicado por Duarte Jr.
(2000) como sabedoria incorporada ao seu detentor:
[...] na medida em que incorporar significa precisamente trazer ao
corpo, fundir-se nele: o saber constitui parte integrante do corpo de
quem o possui, torna-se qualidade sua. [...]. O saber carrega um sabor,
fala aos sentidos, agrada ao corpo, integrando-se, feito um alimento, à
nossa existência (DUARTE JR., 2000, p. 16).

Cabe-nos lembrar que o mundo, antes de ser tomado como matéria inteligível,
surge a nós como objeto sensível, e, sendo assim, devemos cuidar para não
dissociarmos razão e sensibilidade, cognição e afeto, apropriação e criação (OSTETTO,
2010). Esta formação incluiu experiências corporais, artísticas e sensibilizadoras
capazes de fortalecer seus sentidos e sua consciência crítica a cerca da importância de
perceber-se para perceber o outro, mover-se para viabilizar o movimento, “encantar-se
para encantar” no dizer de Luciana Ostetto (2010). É preciso trazer mais sabor a
formação dos professores da infância, possibilitar o reencontro com sua imaginação e
criatividade para que valorizem, em sua prática pedagógica, os espaços e tempos de
criação e de múltiplas expressões das crianças.
Embora a questão da dimensão estética da/na formação de professores seja
considerada importante por alguns teóricos da educação, a sensibilidade, a imaginação e
a criatividade ainda tem sido pouco valorizadas nos cursos de formação de professores
(inicial e continuada), não sendo reconhecido seu potencial reflexivo, criativo e
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transformador do humano. Ou seja, não se nega sua relevância para o avanço da escola,
mas não se tem dedicado muitos esforços em prol dessa formação (NOGUEIRA, 2002).
O desafio desse curso consistiu em sensibilizar o professor para o trabalho com
as diferentes linguagens, entendendo que é possível formular conhecimentos e saberes
muito além da linguagem verbal, ou seja, necessitamos ampliar o olhar para entender
que todas as possibilidades cotidianas de formação, o contato com os outros sujeitos e
suas múltiplas formas de expressão nos fazem/refazem. Assim, indagamos: Como as
experiências estéticas contribuem para ampliar a sensibilidade, a percepção e a
imaginação dos professores e futuros professores? Em que medida essas experiências
contribuem para a ampliação do sentir/pensar sobre sua prática pedagógica?
O CURSO ARTEIROS BRINCANTES
A arte é um campo privilegiado de experimentações, de crítica, de apreensão de
conhecimentos, de representação social, de valorização da cultura, com potencial
imaginativo e criativo. Partindo de experiências estéticas (OSTETTO, 2012) que
possibilitaram o contato com as múltiplas linguagens, buscou-se pensar e vivenciar as
três dimensões da Arte: a Arte como linguagem; a Arte como expressão de cultura; e a
Arte como conhecimento.
As vivências propostas nesse curso tiveram como objetivo desenvolver a
sensibilidade, a imaginação, a observação e a compreensão do mundo através das
diferentes manifestações culturais e, mais especificamente, investigar sobre as
experiências/vivências dos professores em relação à linguagem estética; acompanhar o
processo de formação cultural dos professores através de experiências do/no corpo; e,
analisar as narrativas dos professores durante o processo de formação/atuação.
METODOLOGIA
Uma vez que se pretendia analisar e observar o processo de formação cultural
dos professores através de experiências estéticas do/no corpo, este estudo qualitativo
com enfoque sócio-histórico buscou a compreensão dos comportamentos a partir do
olhar dos sujeitos da investigação. Dentro de uma perspectiva dialógica, a interação
entre pesquisadores e pesquisados foi essencial e construída através da pesquisa-ação.
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A pesquisa foi estruturada através de oficinas onde os professores puderam
vivenciar experiências estéticas em diferentes linguagens (poesia, artes plásticas, teatro,
fotografia, literatura, música, cinema, dança, entre outras), aliando o sensível ao
inteligível. Isso supõe entender que a aprendizagem não é apenas um processo do
indivíduo, mas envolve a interação com outros sujeitos e com objetos de conhecimento.
As técnicas utilizadas foram a pesquisa bibliográfica, as entrevistas e as narrativas dos
professores na oficina, registradas no Caderno de Vivências.
A cada encontro quinzenal a nossa intenção, ao receber os cursistas, era
surpreendê-los. O encantamento com a ambiência, as diferentes formas de acolhida e a
própria maneira de organização do espaço com diferentes estímulos sensoriais se
encarregavam de sensibilizá-los para as propostas que eles iriam viver a cada dia. Os
encontros eram permeados de experiências corporais e sensoriais, análise e apreciação
de obras de arte, conhecimento sobre artistas plásticos de referência mundial e suas
diferentes formas de expressão, fundamentação teórica, experiências plásticas, reflexão,
avaliação, debates e registro individual no Caderno de Vivências, onde elas deveriam
deixar marcas sobre as sensações e emoções vividas a cada encontro.
Desde os primeiros encontros foi possível sentir a carência de experiências do/no
corpo dos professores, provavelmente, proveniente de uma formação deficiente neste
aspecto. Essa carência influencia diretamente sua prática pedagógica. Entretanto,
durante o curso observamos olhares surpresos ao que ia sendo proposto, como crianças
que brincam a primeira vez com um novo brinquedo. Era o encantamento acontecendo.
Aos poucos foram percebendo-se como sujeitos produtores e produzidos na cultura
dentro de um contexto social, como ser consciente – sensível – cultural (OSTROWER,
2012). As experiências vividas possibilitaram a ampliação do olhar sensível sobre si
mesmo e sobre suas práticas pedagógicas.
Estas experiências, individuais e coletivas, enriqueceram as narrativas dos
professores nos debates, bem como em seus registros no Caderno de Vivências, como
nos esclarece Walter Benjamin: “O narrador retira o que ele conta da experiência: de
sua própria experiência ou da relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as coisas
narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 2012, p. 217).
No último encontro, convidamo-los para compartilhar as experiências que
estavam sendo realizadas com seus alunos. Através das narrativas confirmamos que
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algo havia mudado. E, que eles desejavam mudar ainda mais. Não seriam os mesmos,
não queriam as mesmas coisas, nem os mesmos olhares. Finalmente, abriam-se para
novas possibilidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao reconhecermos a necessidade de práticas pedagógicas que privilegiem o
olhar sensível, consideramos que superamos uma educação pautada na valorização
exclusiva da linguagem verbal, abrindo espaço para as múltiplas linguagens de
expressão. E isso começa pelo corpo do próprio professor. São as experiências vividas
que nos formam/reformam. É preciso acreditar em si mesmo para acreditar no outro.
Com este trabalho desejávamos desamarrar as mãos criadoras dos professores e
mostrar que era permitido ousar. E, para além disso, elas concluíram, finalmente, que a
arte não deve ser apenas um instrumento de trabalho a serviço de outras linguagens ou
de outros objetivos. Comprovaram que a arte e todas as possibilidades que ela traz
sensibilizam a imaginação e o conhecimento, potencializando novas formas de pensar e
agir. A palavra de ordem é criar, viver o processo e experimentar!
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PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE – ESTUDO DAS CONDIÇÕES
DE TRABALHO DOCENTE EM DUAS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL
Beatriz Duarte Oliveira - IFB
Mariana Rocha Fortunato – IFB
Simone Braz Ferreira Gontijo - IFB
RESUMO
Este trabalho é fruto de estudo de caso realizado na disciplina de Fundamentos da
Educação do curso de Letras Língua Espanhola e pretende apresentar uma breve análise
sobre a precarização do trabalho escolar expressa na falta de estrutura física e recursos
disponíveis na escola. Para tanto, analisou-se a realidade de duas escolas públicas de
Ensino Fundamental do Distrito Federal: a primeira de anos finais do Ensino
Fundamental localizada no Plano Piloto e a segunda de anos iniciais do Ensino
Fundamental localizada na cidade de Sobradinho. Por meio de entrevistas com gestores
e professores dessas escolas foi possível identificar a percepção dos profissionais em
relação às suas condições de trabalho. Constatou-se que as escolas apresentam
problemas semelhantes, tais como a falta de estrutura física, suporte didático, material
didático e dificuldades na convivência com os alunos em sala de aula. Mesmo com
todas as dificuldades relatadas, os professores tentam contornar as situações que
dificultam e desestimulam seu trabalho das mais variadas maneiras - criando material
para as aulas, utilizando espaços físicos externos, etc. Porém, uma solução definitiva
para os problemas não depende apenas da vontade e mobilização dos professores. É
preciso apoio governamental para reformar o espaço físico, mudanças na estratégia de
matrícula que proporcionasse a redução do número de alunos por turma, apoio
pedagógico nos horários destinados a coordenação, dentre outros.
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho docente; precarização; educação.
INTRODUÇÃO
Neste artigo iremos mostrar as diversas situações em que os professores
veem a docência prejudicada, desde a estrutura do local até a quantidade de alunos por
turma.
Durante entrevistas, conversas e visitas as escolas ficaram visíveis alguns
problemas que são apontados como principais para esta análise, dentre os quais
podemos destacar “carga horária de trabalho e de ensino, tamanho das turmas e razão
entre professor/alunos [...]” (SAMPAIO; MARIN, 2004. p.1212).
“A precarização do trabalhador escolar acarreta graves consequências na
estruturação e nas práticas curriculares” (SILVA, 2014.p.15), já que sem condições não
se pode realizar o trabalho que é planejado e assim sem alcançar os seus objetivos os
professores acabam por entrar no que se pode ver como um ciclo vicioso.
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OBJETIVOS
Geral - Analisar a percepção dos docentes acerca de suas condições de trabalho em
função da estrutura física e recursos da escola.
Específicos - Identificar e analisar a adequação dos espaços e equipamentos
disponibilizados pela escola para utilização dos docentes; Analisar a percepção dos
docentes acerca da estrutura física e recursos da escola e a relação com o trabalho por
ele desenvolvido.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas de ensino fundamental I e
II do Distrito Federal. Durante a tarde, professores, coordenadores e vice-diretores de
ambas as escolas se prontificaram em conversar com duas alunas do IFB e responder a
questionamentos sobre estrutura, conteúdo e o desenvolvimento da escola com os
recursos disponíveis. As perguntas foram elaboradas de textos pré lidos sobre o assunto
e conhecimento adquirido em sala com colegas e professores. A primeira escola está
situada no Plano Piloto - Asa Norte e atende a 420 alunos dos anos finais (6º ao 9º ano).
O espaço físico é composto por oito salas de aula, uma sala especial, sala da direção,
sala da supervisão, sala da secretaria, sala da coordenação, laboratório de informática,
sala de orientação educacional, biblioteca e pátio. Não existe área de lazer. A escola
conta com projetores, datashow, televisão, computadores, tênis de mesa, aero rock e
pebolim.
A segunda escola está situada em Sobradinho e atende a 600 alunos do 2º ao
5º ano do Ensino Fundamental. O espaço físico possui 11 salas de aulas, sala de
informática, videoteca, direção, secretária, sala de coordenação, quadra de esportes,
pátio de lazer, parquinho com brinquedos e pátio. Todos os espaços estão em bom
estado de preservação. A escola é arejada e possui muitas árvores e locais de lazer.
Durante o período de calor são acionados umidificadores de ar.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na escola situada no Plano Piloto (Asa Norte) apresenta como principal
problema a estrutura física. A escola se encontra em ótimo estado de conservação. O
que agrava a situação da escola é a falta de espaço, com poucas salas, já que
inicialmente essa escola iria atender a crianças dos anos iniciais do ensino fundamental.
Os professores reclamam da falta de espaços para o desenvolvimento pleno de
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atividades com os alunos que, por ser uma escola pequena e sem uma quadra de
esportes, as atividades precisam ser cuidadosamente planejadas. A coordenadora
pedagógica da escola relata que mesmo se ganhasse mais para trabalhar nessa escola
situação não se tornaria mais prazerosa.
Por serem salas de aula pequenas para comportar os alunos acabam ficando
muito quente e dificultando o trabalho dos professores, pois as turmas têm, em média,
22 alunos, mas como a sala têm poucas janelas e um pequeno ventilador (o aparelho de
ar condicionado não pode ser ligado, pois a fiação elétrica não suporta) o ambiente se
torna claustrofóbico.
Durante as atividades de educação física e no intervalo é que se pode ver a
real dificuldade dos docentes dessa escola. A falta de quadra de esportes faz com que os
professores de educação física tenham mais dificuldades para desenvolver as aulas, pois
precisam sair da escola para a realização de atividades físicas. Alunos acabam se
arriscando no trajeto e o professor precisa se desdobrar para dar conta de todo o trabalho
necessário para a realização das atividades.
Contando com apenas um professor de educação física por turno, esse
precisa ficar alerta, pois andar com duas turmas pela rua para chegar à quadra de esporte
cedida por uma igreja da comunidade é estressante. O professor trabalha com
aproximadamente 40 alunos, pois não há tempo hábil para se deslocar várias vezes
durante à tarde da escola à quadra de esporte. Assim, mesmo que alguns alunos tenham
domínio do esporte é complexo trabalhar vários esportes em uma mesma quadra
ocupada por duas turmas.
Segundo Bueno e Lapo (2003)
Esse estado de tensão, se levado ao extremo, leva os professores a
manifestarem um tal esgotamento de suas energias que eles não
conseguem, de fato, continuar trabalhando. Não podendo deixar o
trabalho, recorrerão a outro mecanismo de evasão, aqui denominado
acomodação (p.83).

Com toda a tensão os professores não conseguem realizar plenamente suas
tarefas e não atingem seus objetivos, fato que tem plena consciência.
Outro professor demonstra preocupação com a segurança dos alunos e
profissionais que trabalham na escola, pois a mesma tem telhas de Amianto que é
considerado cancerígeno pelo Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da
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Silva. Outros entrevistados manifestaram essa preocupação, porém a escola não conta
com recursos financeiros para efetuar a troca das telhas.
Mesmo com as dificuldades apresentadas a escola desenvolveu projetos
envolvendo as tecnologias e utilizando a plataforma Moodle nas aulas. O projeto foi
encerrado pelo mau funcionamento da rede de internet na escola.
Na escola de anos iniciais situada na cidade de Sobradinho o problema
identificado foi número excessivo de alunos por sala. A instituição atende crianças de
seis a dez anos, sendo que algumas possuem necessidades educacionais especiais. Os
alunos com necessidades especiais atendidos pela escola não possuem uma sala de
recursos que seja apropriada para o desenvolvimento de habilidades que se tornam
necessárias para o aprendizado esperado. O que deixa claro a falta de suporte material e
estrutural que acaba gerando dificuldades para os professores desenvolverem suas
atividades.
A professora que leciona para o 3º ano relatou que com 28 alunos em sala
de aula encontra dificuldades atender as necessidades pedagógicas de todos, pois não
conta com o suporte de monitores ou professores específicos para o atendimento dos
mesmos. A quantidade de alunos por sala impossibilita uma produtividade com as
atividades, a professora relata que das cinco horas que passa dentro de sala, duas horas
são de fato produtivas.
Com uma visão interdisciplinar ela procura desenvolver a maioria das
atividades voltadas para o campo das artes/ literatura e prepara todo o material (deveres,
exercícios de casa, textos para explicações e jogos educativos) utilizado na sala de aula
durante o ano. Porém, essa opção de trabalho não está contemplada no currículo oficial.
A professora também se queixa da falta de tempo para realizar trabalhos
relacionados à coordenação pedagógica, já que é preciso além dele para corrigir toda a
produção feita pela turma e fazer o todo o material de apoio para as aulas. Com vinte
anos de trabalho a professora relata o quão triste é ver seus alunos que não conseguem
alcançar as metas de aprendizagem ao final do ano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo o relato de professores e diretores das duas escolas é presente a
insatisfação e desgaste por exercerem sua profissão em ambiente que não os
proporciona o necessário para desenvolver o trabalho pedagógico a contento.
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Constatou-se que as escolas apresentam problemas semelhantes: a falta de
estrutura física, suporte didático, material didático e dificuldades na convivência com os
alunos em sala de aula.
Uma das consequências dessa situação é que professores acabam por se
afastar das atividades pedagógicas por problemas de saúde - problema cada vez mais
frequente. Alguns professores desenvolvem a Síndrome de Burnout – acarretada pelo
sofrimento tanto psicológico quanto físico e “sendo esta constituída de três dimensões:
exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho”
(CARLOTTO, 2002. p.23).
Mesmo com todas as dificuldades relatadas os professores tentam contornar
essas situações que dificultam e desestimulam seu trabalho das mais variadas maneiras criando material para as aulas, utilizando espaços físicos externos, etc.
Porém, uma solução definitiva para os problemas não depende apenas da
vontade e mobilização dos professores. É preciso apoio governamental para reformar o
espaço físico, mudanças na estratégia de matrícula que proporcionasse a redução do
número de alunos por turma, apoio pedagógico nos horários destinados a coordenação,
dentre outros.
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PROCESSO FORMATIVO NO INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE
Janilse Fernandes Nunes
Universidade Federal de Santa Maria e Centro Universitário Franciscano

Resumo
O pôster está vinculado ao Eixo Temático 2: Didática, profissão docente e políticas
públicas, no subeixo 3 – Políticas públicas, formação continuada/desenvolvimento
profissional docente e apresenta parte de uma pesquisa vinculada a uma tese de
doutorado em fase de finalização, realizada no Programa de Pós-Graduação em
Educação, na Linha de Pesquisa 1 (LP1) Formação, Saberes e Desenvolvimento
Profissional, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A pesquisa permeia a
interpretação e a reflexão sobre trajetórias docentes de professores ingressantes na
Educação Superior, tendo em vista os processos vivenciados em duas Instituições – uma
brasileira e outra espanhola –, por meio de programas formativos institucionalizados. O
escopo da tese tem a proposição de uma proposta complexa de processo formativo em
rede, articulando dispositivos para processos autoformativos. Tendo como objetivo
investigar a constituição dos programas de assessoramento pedagógico para professores
principiantes, desenvolvidos em duas instituições de Educação Superior, uma brasileira
e outra espanhola, tendo em vista a concepção de uma proposta de processo formativo
em rede frente aos desafios à Educação Superior. O design investigativo da pesquisa,
está fundamentado em uma abordagem qualitativa, alicerçada em um estudo de caso
múltiplo, com a utilização de pesquisa bibliográfica, de questionário exploratório e de
entrevistas narrativas. Tendo como resultado preliminar o entendimento de que o
desenvolvimento profissional do professor principiante requer um programa
institucionalizado e em rede que seja um meio propulsor de reflexões emergentes sobre
a prática docente, configurando-se por uma interação entre os protagonistas, criando
uma comunidade presencial e virtual de aprendizagem, a fim de qualificar a docência,
promovendo a inteligência coletiva e aprendizagem mútua entre mentores e
principiantes e assim, institucionalizar um processo formativo alicerçado em uma rede
formativa pela interação e reflexão permanente acerca da docência universitária.
Palavras-chave: Professor Principiante, Processo Formativo, Educação Superior

A inserção na carreira universitária desencadeia, nos profissionais de diferentes
áreas, uma série de desafios que vão desde a necessidade de fazer o entrelaçamento
entre os saberes específicos da área ao saber-fazer na prática docente universitária. Para
a resolução dessas dificuldades, o professor busca desenvolver uma série de habilidades
em relação à organização, ao ministrar inúmeras disciplinas; a gestão de turmas, muitas
vezes, numerosas; a adaptação em relação aos espaços institucionais. Esse cenário se
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configura, com um período permeado pelos desafios, provenientes ao ingressar na
docência universitária, um processo de adaptação de múltiplos fatores agregada à
vontade de acertar.
Cunha e Zanchet (2010, p. 190) identificam o período pela busca ao “estilo
profissional, onde se estabelecem os valores que vão se constituindo numa marcante
cultura”. Maciel (2009, p. 64) define o período pela “busca de uma cultura própria, que
precisa ser (re)interpretada e partilhada em uma constante ação-reflexão crítica que
constitui no próprio processo transformativo”. Para Tardif (2011, p. 84), a fase dos três
primeiros anos “inicia através de tentativa e erros, sente a necessidade de ser aceito por
seu círculo profissional e experimenta diferentes papéis”.
A busca pelo “estilo profissional”, vinculado a uma “cultura própria”, no
processo de adaptação, precisa ser resiliente. Nesse sentido, irá depender das
características pessoais desse professor e do percurso que ele realizou até ingressar na
carreira universitária, conforme sinaliza a professora

Tratar com diversas personalidades, ali tu vais ter diversos tipos de
professores, pessoas, histórias diferentes e compreender a cultura profissional
[...] do professor, no caso do empresário tem outra, então o empresário ele vive
na cultura dele, na empresa dele, ele tem o dia a dia diferente de um professor,
assim como as tarefas, as atribuições. (PRINCIPIANTE 1 – SOCIAIS).
A busca pelo estilo próprio, pela identidade docente, no início da carreira é
demarcada por um momento de socialização, conforme Cunha (2015, p.74) “o ingresso
na carreira implica nas primeiras experiências de aprendizagem do ofício e, também, em
um momento importante de socialização profissional”. Conforme ilustra a professora
principiante que havia sido aluna do curso e agora estava como professora.

Sendo meus colegas, é um outro desafio tanto para eles me perceberem
como uma nova colega, como para min, também perceber eles como colegas,
então eu acho que isso foi uma experiência marcante pra mim, por exemplo, a
primeira reunião aonde eu encontrei todos os meus professores [...] Eu acho que
esse foi o meu principal desafio e você fica naquele processo de “eu não quero
ser como o fulano eu quero ser como o ciclano”, mas eu acho que eu acabei
depois descobrindo a minha forma, como eu ia agir como ia ser a minha
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atitude, eu acho que foi mais uma questão de atitude mesmo própria assim a
maior dificuldade. (PRINCIPIANTE 1 – SOCIAIS.
Para Cunha (2012, p. 206) “aspectos relacionados aos rituais da passagem do
“ser estudante” para “ser professor” e todas as implicações dessa condição, tanto em
nível das representações sociais implicadas como dos desafios e estratégias
desenvolvidas para enfrentá-los”. Esse rito de passagem se torna mais latente com o
professor foi aluno da mesma Instituição que se formou.
Mesmo os professores que possuem, na sua trajetória formativa, a formação em
Licenciatura, podem ter um diferencial em relação a atuação na sala de aula, em função
de que foram preparados para o exercício da docência, porém não para a docência na
Educação Superior. Conforme destaca a professora principiante da área das Humanas,

Nós tivemos um ou dois encontros sobre dinâmicas ou possibilidades de
atividades [...] e eu classificaria essa como uma das mais que eu carrego ainda,
que eu volto ao material porque uma coisa é trabalhar com pequenos e outra
com maiores, inclusive no trato, mas quanto a dinâmica, o se posicionar do
outro lado de uma forma que não se corte o diálogo, que eles me vejam como
autoridade, como professora, mas não é alguém inatingível que eles não possam
conversar, mas também não é amiga intima né, tem coisas que eu não posso e
nem quero saber e nem intervir (PRINCIPIANTE 1- LICENCIATURA).
Maciel (2000, p. 5) afirma que “os cursos de pós-graduação, em sua maioria, não
estão estruturados

para

desenvolver

atividades

e

conteúdos

específicos

da

formação docente para o ensino superior, parecem contribuir muito pouco para
uma qualificação pedagógica”. Diante desse contexto, Cunha e Zanchet (2010, p.190)
corroboram ao afirmarem que “a formação inicial não dá respostas lineares aos desafios
da prática, a inexistência de qualquer teorização sobre a dimensão pedagógica os torna
profissionalmente frágeis, assumindo um papel profissional para o qual não possuem
saberes sistematizados”.
Partindo do pressuposto de que a docência é complexa, aprender esses múltiplos
saberes agregados à individualidade de cada professor e à forma com que ele atua e se
engaja no contexto universitário, nos faz pensar que não existe um padrão para o
desenvolvimento profissional. Nesse sentido, o professor vai em busca da descoberta do
espaço institucional, a fim de compreender e significar esse espaço, para que, no
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decorrer do tempo, esse se transforme em um lugar repleto de significações e de sentido
para o seu desenvolvimento profissional.
Marcelo (2009) destaca que a formação docente é o pilar básico do próprio
desenvolvimento profissional e necessita fomentar a reflexão e a investigação sobre a
prática docente, problematizar o processo de transformação do ser professor no sentido
de uma reconstrução do conhecimento sobre ensinar, bem como suas implicações na
transformação da identidade profissional. Por fim, para esse autor, é necessário
reconhecer que a formação inicial é incompleta, que a aprendizagem acerca da docência
acontece em um processo formativo mais longo e integrado, em uma perspectiva do
desenvolvimento profissional contínuo.
Design da investigação
A problemática investigativa é a constituição de programas de assessoramento
pedagógico, seus dispositivos práxicos e autoformativos para professores principiantes,
desenvolvidos em duas instituições de Educação Superior, uma brasileira e outra
espanhola, tendo em vista a concepção de uma proposta de processo formativo em rede
frente aos desafios à Educação Superior. Com o objetivo de investigar a constituição
dos programas de assessoramento pedagógico para professores principiantes,
desenvolvidos em duas instituições de Educação Superior, uma brasileira e outra
espanhola, tendo em vista a concepção de uma proposta de processo formativo em rede
frente aos desafios à Educação Superior.
O design investigativo da pesquisa, está fundamentando em uma pesquisa
qualitativa (CRESWELL, 2010; FLICK, 2009), do tipo estudo de caso múltiplo (YIN,
2005), tendo como viés interpretativo o pensamento complexo, buscando compreender
os contextos formativos institucionalizados voltados aos professores ingressantes em
duas instituições, uma brasileira e outra espanhola, com o propósito de compreender as
propostas, as relações interpessoais e os processos formativos nelas desenvolvidos. O
design investigativo, dado a complexidade de um estudo de caso múltiplo, abarca em
seu escopo a busca das evidências (YIN, 2005), organizada em quatro fontes distintas:
documentos, questionários exploratórios, entrevistas narrativas, observação direta,
permitindo a triangulação dos dados e o resultado fidedigno às realidades estudadas.
Resultados parciais da pesquisa

ISSN 2177-336X

9939

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

As experiências de formação no Brasil e na Espanha para professores no início
da carreira no âmbito da Educação Superior acontecem de maneira isolada, de acordo
com a organização de cada Instituição, sem uma política com diretrizes préestabelecidas para nortear o processo formativo. Existem algumas Instituições de
Educação Superior que desenvolvem um programa formativo para os professores que
ingressam na carreira universitária, e outras em que os professores iniciam as atividades
docentes, tendo contato com o responsável pelo Departamento e posteriormente
participam de reuniões promovidas por este, meramente administrativas em sua maioria.
Os professores principiantes e mentores necessitam fazer a interlocução ao longo
da trajetória formativa desencadeando a circularidade da aprendizagem mútua, ao se
caracterizar como os protagonistas do processo, pelo engajamento e postura de aprender
com o outro. Eles carregam características peculiares demarcadas pelo permanente
movimento da docência, relacionada a geratividade do professor que se caracteriza pelo
engajamento no processo formativo
O processo de adaptação do professor principiante pode ser percebido nas
inquietudes, e na busca do estilo profissional, no delineamento da trajetória a ser
construída e empreendida, requer o enfrentamento dos desafios para os professores
principiantes que inicialmente podem ter inquietações acerca da cultura universitária,
demarcando os espaços indissociados do ensino, da pesquisa e da extensão.
Conclusões parciais
Os primeiros anos de docência representam o momento de aprendizagem do
ofício de ensinar, destacando os relacionamentos interpessoais, que constituem as bases
de socialização profissional e momentos fundamentais para que o professor principiante
constitua sua ambiência docente positiva, interativa e criativa, sendo a ambiência
docente.
Exigindo da mesma forma uma atitude protagonista do professor mentor que é
caraterizado por um profissional que tem experiência de qualidade na Educação
Superior, com um perfil reflexivo e aberto a transformação no contexto da sua prática
docente universitária, ou seja, é capaz de fazer reflexão na ação, tendo com
característica ser um professor investigador e que toma decisões para resolver
problemas e dificuldades enfrentadas no cotidiano da docência.
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Assim, o desenvolvimento profissional docente requer um programa de
formação intitucionalizado e em rede que seja um meio propulsor de reflexões sobre a
prática docente emergentes conforme as necessidades provenientes a etapa que o
professor se encontra, configurando-se por uma interação entre os protagonistas da
comunidade presencial e virtual de aprendizagem, em que os envolvidos reflitam acerca
da prática pedagógica, a fim de qualificar a docência, promovendo a inteligência
coletiva e aprendizagem mútua e, assim, efetivar possibilidades de rede [trans]formativa
pela interação e reflexão permanentes acerca da docência universitária.
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PROFESSORES DAS LICENCIATURAS E OS DESAFIOS NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM: O QUE REVELAM AS PESQUISAS
Maria de Cássia Passos Brandão Gonçalves1
Resumo
Este texto apresenta os resultados parciais de um breve levantamento da produção sobre
docência universitária – professores das licenciaturas no Grupo de Trabalho Formação
de Professores da ANPEd, no período de 2005 a 2015. O estudo teve como objetivo
identificar os principais desafios enfrentados pelos professores das licenciaturas no
processo de ensino-aprendizagem, a partir da análise das pesquisas realizadas sobre a
docência universitária. É parte integrante dos estudos em andamento no curso de
Doutorado em Educação, na Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Com base na
análise de conteúdos proposta por Bardin (2006), procedeu-se a análise dos textos que
envolveu três etapas: seleção inicial dos textos; pré-análise e categorização. Na
primeira etapa, seleção inicial dos textos, a coleta dos artigos nos Anais da ANPEd,
disponibilizados online no site dos encontros ocorridos no período de 2005 a 2015, foi
realizada a partir de seis descritores, como: docência universitária, professores
formadores, pedagogia universitária, professores universitários etc. Na
segunda etapa, pré-análise, com a finalidade de conhecer o material e constituir
um corpus para o trabalho de pesquisa, realizou-se uma leitura “flutuante” dos textos,
nos quais foram identificados o lócus e os sujeitos da pesquisa. Na
terceira etapa, categorização, com a leitura atenta dos textos identificando os dilemas,
dificuldades, desafios e tensões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem,
abordadas, discutidas e tratadas por cada autor, foram construídas as unidades de
contexto e de sentidos, originando três categorias: 1) organização e funcionamento
institucional; 2) preparação para a docência universitária e 3) aspectos didáticopedagógicos. Compreender os aspectos que se apresentam em cada uma dessas
categorias é o desafio para avançar na investigação que concerne ao desenvolvimento
profissional de docentes universitários – professores de cursos de licenciaturas.
Palavras-chave: Docência Universitária. Formadores de Professores. Desenvolvimento
Profissional Docente.
Introdução
No Brasil, a implementação da Política Nacional de Formação de Profissionais
do Magistério da Educação Básica, coordenada pela recém-criada Diretoria de
Educação Básica da CAPES, com a intenção de articular três vertentes: formação de
qualidade; integração entre pós-graduação, formação de professores e escola básica e,
também, produção de conhecimentos, tornou a formação de professores um dos temas
mais importantes da agenda da política educacional. No entanto, as políticas e
programas voltados para a valorização do magistério da educação básica e da sua
formação, especialmente a pedagógica, não contemplam a formação dos formadores de
professores que permanece sem valorização em suas agendas e, também, na maioria das
IES
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Vale salientar que embora alguns docentes universitários tenham cursado a
licenciatura e possuam um embasamento teórico mais aprofundado na área pedagógica,
as pesquisas desenvolvidas no campo da docência universitária, nos últimos anos, têm
suscitado o aparecimento de dificuldades, tensões e desafios, alguns dos quais serão
analisados na sequência deste texto.
Organização e funcionamento institucional
O modelo de universidade de “elite” encontra-se, ainda hoje, consolidado na
cultura das instituições e, de acordo com as pesquisas, algumas de suas características
são:: o isolamento e solidão dos professores e a valorização da titulação e produção
acadêmica. Do conjunto dos trabalhos analisados (quinze), 9 (nove) fazem referência ao
isolamento e solidão dos professores vivenciados nas instituições, devido a inexistência
de espaços que possibilitem a interlocução e a troca de conhecimentos pedagógicos
entre os docentes.
Essa cultura institucional, além de reforçar o ensino como um trabalho
individual e exacerbar a competição por posições de maior prestígio e poder no campo
da pesquisa, tem provocado, muitas vezes, uma crise não só profissional, mas também
pessoal, como revela a pesquisa de Maciel, Isaia e Bolzan (2009, p.10), ao relatar o
sentimento de uma participante da pesquisa, frente à “solidão pedagógica” no
enfrentamento das dificuldades do trabalho de sala de aula, apesar do dez anos de
experiência: “[...] o trabalho com meus alunos era muito pouco e eu não tinha com
quem conversar sobre isso. [...] Entrei numa crise profissional e numa crise pessoal”.
Outros 5 (cinco) trabalhos evidenciaram a valorização da titulação e produção
acadêmica, registrando a visão hierárquica que a pesquisa assume nas instituições ao
criarem critérios distintivos institucionalizados em todo o sistema e práticas da
universidade,os quais desvalorizam as atividades de ensino e acentuam o conflito entre
ensino e pesquisa.
Preparação para a docência universitária
Historicamente, a docência universitária é marcada pela ausência de uma
formação específica, as pessoas se tornavam professores com base na profissão paralela
que exerciam no mundo do trabalho. Atualmente, isso tem se modificado em relação a
ter experiência na profissão, mas permanece, conforme demonstram as diversas
pesquisas, no que concerne à formação profissional. A preparação para a docência
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universitária, de acordo com os trabalhos analisados, tem como base: as vivências
formativas oriundas da trajetória de estudantes da graduação; as contribuições da pósgraduação stricto sensu, mas, sobretudo, as experiências formativas constituídas no
exercício profissional. Em 7 (sete) artigos, os pesquisadores salientam que as vivências
de estudantes de graduação relacionadas às práticas dos “bons” professores, incidem no
aprendizado da docência de modos distintos, tanto como inspiração como também nos
modelos a serem seguidos. No que se refere às contribuições da pós-graduação stricto
sensu, 4 (quatro) trabalhos apontam que os cursos de mestrado e doutorado não
possuem uma preocupação com a formação pedagógica, o enfoque dos estudos está
voltado para o desenvolvimento dos conhecimentos necessários à pesquisa. Entretanto,
reconhecem que cursar disciplinas que abordem o processo de ensino e aprendizagem
na universidade constitui numa importante contribuição para a inserção do professor nos
estudos da área pedagógica. As experiências formativas constituídas no exercício
profissional são destacadas em 10 (dez) trabalhos, referindo-se à prática de sala de aula
e a conhecimentos compartilhados com colegas na universidade, à participação em
projetos e em outras atividades como eventos, comunidades científicas e publicações a
partir do seu ingresso na universidade. Apenas 2 (dois) trabalhos mencionam a
experiência no magistério na educação básica.
Aspectos didático-pedagógicos
Nessa dimensão, os trabalhos analisados evidenciaram que a ausência de uma
formação pedagógica, mesmo para os professores que têm uma formação acadêmica
completa, ou seja, com titulação de doutorado e, também, a falta de experiência
profissional no campo do magistério (LIMA, 2013), concorrem para uma insegurança
em relação ao fazer docente. Assim, 6 (seis) trabalhos apresentam relatos de
professores que demonstram as dificuldades enfrentadas na realização de atividades
básicas da profissão como: planejamento, elaboração de avaliação e gestão da sala de
aula. Nesses relatos, os professores revelam, além de um desconhecimento técnico
acerca de como fazer essas atividades, a inexistência de um fundamento teórico que seja
capaz de possibilitá-los a investir em metodologias inovadoras que proporcionem a
transformação das práticas de ensino ainda centradas na transmissão de conteúdos e no
oferecimento de respostas em lugar do incentivo à elaboração de “boas” perguntas. A
heterogeneidade das turmas, a falta de motivação e a adequação do conteúdo disciplinar
à área de formação do futuro professor, também, são citadas como grandes desafios que
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geram insegurança no fazer docente. Outros 7 (sete) trabalhos, fazem referência à
concepção de ensino-aprendizagem embasada na formação inicial, compreendendo o
ensino como reprodução e transmissão de conhecimento realizada por meio de aulas
expositivas e/ou por demonstração. E, a aprendizagem como acumulação de
conhecimentos resultante de um processo que foi metodicamente organizado e
acompanhado pelo professor.
Considerações Finais
O conjunto desses desafios, alinhado a outras discussões evidenciadas no
contexto das pesquisas analisadas, permite perceber como a formação de professores
universitários é uma “atividade assistemática” (GARCIA, 1999, p.248). E, o seu
desenvolvimento depende, como apresentado no trabalho de Maciel, Isaia e Bolzan
(2009), de condições objetivas e subjetivas que favoreçam uma ambiência
[trans]formativa capaz de promover a aprendizagem. Entretanto, vale salientar que nem
todas as IES, como revelam, em outra pesquisa, as referidas autoras Maciel e Isaia
(2013), possibilitam a construção dessa ambiência. Além disso, depreende-se ainda que
a origem desses desafios encontra-se nos conflitos existentes entre uma formação inicial
pautada no pensamento científico clássico, edificado nos pilares da ordem,
separabilidade e razão (MORIN, 2000) e uma nova visão de mundo e educação, que
requer novas formas de pensar, agir e expressar. A compreensão tecnicista do
planejamento e a concepção determinista de ensino-aprendizagem, cuja transmissão e
acumulação de conhecimentos são resultantes de um processo metodicamente
organizado e acompanhado pelo professor, exemplificam a ordem depreendida de uma
visão mecânica do mundo.
De forma semelhante, o foco na especialização, domínio do conhecimento da
área específica, a desarticulação entre ensino e pesquisa, marcada por uma
hierarquização institucional, e a disjunção entre teoria e prática, evidenciada nos
modelos de ensino da formação inicial que embasam/embasaram concepções de ensinoaprendizagem, ratificam a noção de separabilidade que se encontra subjacente a esses
desafios. Nesse sentido, questiona-se: Como os professores das licenciaturas podem
realizar essa travessia rumo à construção dessa ambiência [trans]formativa, capaz de
pensar novas lógicas de ensinar e aprender? Esse certamente se configura em um dos
desafios pulsantes na docência universitária.
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PROFESSOR, PESQUISADOR, GESTOR - QUE PEDAGOGO SOU EU?
Meyre-Ester Barbosa de Oliveira
PROPED/UERJ
Resumo: O presente trabalho situa-se no âmbito dos estudos sobre as políticas
curriculares para a formação de professores da educação básica e é fruto da pesquisa
que venho desenvolvendo no doutorado em Educação, a qual tem como objetivo
analisar o processo de reformulação curricular do curso de Pedagogia numa instituição
de ensino superior norte-rio-grandense. Um dos objetivos da pesquisa é investigar as
produções discursivas sobre a formação e o processo de hegemonização de
determinados sentidos. Distanciando-me do entendimento de que as políticas são um
guia de orientação para a prática, assumo a concepção de política como produção
cultural, resultante de processos que envolvem negociações, traduções e disputas de
sentidos. Partindo da compreensão do currículo como espaço fronteiriço de enunciação
cultural (MACEDO, 2006; FRANGELLA, 2009) e como um discurso que constrói
sentidos (LOPES e MACEDO, 2011), problematizo a ampliação da formação do
pedagogo e a (in)definição de um perfil profissional, bem como as (im)possiblidades
uma proposta curricular plena - que
consiga articular a formação do
professor/pesquisador/gestor para atuar nos espaços escolares e não-escolares. Na
análise focalizo as leituras/sentidos para a formação do pedagogo e os processos de
tradução em relação ao novo currículo, em textos produzidos por alunos e professores,
particularmente no que concerne a ampliação da formação e ao perfil profissional.
Considero que uma formação ampla e multidemensional, identidade hegemônica no
processo de construção das Diretrizes Curriculares do curso, impõe desafios
pedagógicos e curriculares às instituições, na medida em que o curso se destina a formar
o professor, o gestor e o pesquisador.
Palavras-chave: Identidade profissional. Formação do Pedagogo. Proposta curricular.
À guisa de introdução
O curso de Pedagogia tem sido marcado historicamente, por ambiguidades no
tocante à finalidade e perfil profissional, tanto nos documentos legais, quanto no próprio
meio acadêmico. Isso resulta do fato de que as políticas, em particular, as de formação
de professores são marcadas pela incorporação de diversos discursos que resultaram em
documentos curriculares híbridos, caracterizados por textos ambivalentes e, algumas
vezes, contraditórios.
A definição de uma identidade para o curso voltou a ser alvo de intensos debates
após a publicação das DCN de Pedagogia Resolução CNE/CP 1, de 15 de maio de 2006,
que incorporou algumas das proposições, resultantes das discussões ocorridas na
década de 1980, organizadas pelo movimento de educadores, que defendiam a não
separação entre o professor e o especialista. Nesse cenário algumas ideias se tornaram
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hegemônicas, como a defesa de que a docência constitui a base da identidade do curso
de pedagogia, bem como, a formação baseada em competências.
Meu interesse aqui, é analisar as leituras/sentidos para a formação do pedagogo e
os processos de tradução em relação ao currículo do curso, em textos produzidos por
alunos e professores, particularmente no que concerne a ampliação da formação.
Metodologia
Para este trabalho, tomo como material empírico, textos produzidos por ocasião
do I Seminário de Avaliação da Formação do Pedagogo no Curso de Pedagogia da
UERN – SEMAPED. Evento, realizado em 2012, teve como foco discutir questões
sobre a pedagogia, a identidade e o espaço de atuação do pedagogo, com o intuito de
avaliar a “implementação” da Proposta Curricular do Curso, em vigor desde 2007.
Participaram do seminário alunos, professores e gestores da educação básica e superior,
dentre outros profissionais da educação e de instituições que demandam o trabalho
pedagógico.
Compõem a análise 12 textos, selecionamos dentre os 97 artigos apresentados no
evento. Tomando como referência os descritores Curso de Pedagogia; Formação;
Pedagogo; Currículo e Projeto Político Pedagógico, analiso os textos que abordam a
reformulação curricular do curso e/ou avaliam a efetivação da proposta.
Muito embora se observe diferentes enfoques no que concerne ao objeto de
estudo, que grosso modo, é comum a todos – o currículo do curso de Pedagogia, os
textos podem ser agrupados em: estudos que objetivam analisar/avaliar o currículo do
curso e sua implementação; estudos que buscam apreender as percepções dos alunos e
professores e suas práticas e, estudos que investigam a produção do curso.
A partir da leitura e análise dos textos foram surgindo categorias que podem, por
assim dizer, agregar as discussões e, desse modo, auxiliar na investigação dos sentidos e
traduções operados no espaço-tempo da formação. São elas: perfil profissional;
formação inicial; organização curricular; saberes, competências e habilidades e
práticas pedagógicas. Opto, neste momento, por articular a discussão em torno da
ampliação do perfil profissional, interrogando as (im)possibilidades da proposta
pedagógica do curso em formar o professor/pesquisador/gestor, por considerar mais
produtivo do que trabalhar com a análise, em separado, das categorias.
Resultados
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Nesta seção apresento uma análise sumária dos textos em apreço, destacando
alguns aspectos a partir dos discursos dos sujeitos envolvidos no fazer curricular.
Cumpre realçar que os textos analisados são tomados como discursos, compreendidos
aqui enquanto produções de sentidos que criam um “ser” para o currículo, na medida
em que esses sentidos passam a ser partilhados e aceitos.
A ampliação da formação do pedagogo e a (in)definição de um perfil
profissional
A quase totalidade dos textos aborda a discussão da ampliação do perfil
profissional, justificando-a em função das transformações sociais, que por sua vez
suscitam novos espaços de atuação. Nesses termos, o perfil do pedagogo é definido com
vistas a atuar na docência e na gestão de processos educativos, em espaços escolares e
não escolares, o que supõe que esteja habilitado para lidar com as demandas e desafios
postos pela prática educativa em diferentes contextos e pela gestão educacional. De
acordo com este perfil o “profissional deve estar preparado para lidar com a docência, a
pesquisa, a extensão, a gestão escolar e os contextos ainda não consolidados do
profissional nos espaços não escolares” (T 08).
No tocante a ampliação do perfil profissional, há certa ênfase em relação aos
espaços não escolares, embora nenhum dos textos apresente uma definição consistente
sobre esse campo de atuação. O principal argumento é que o contexto atual permite
vislumbrar a atuação do pedagogo para além da escola, tendo em conta que a ação
educativa se faz presente em diversos âmbitos sociais. “Uma vez que a área de
conhecimento da Pedagogia permeia o campo social, cultural, politico, empresarial,
hospitalar e escolar, desenvolvendo ações ímpares em cada contexto” (T 02). Em outro
texto se afirma que “a sala de aula, [...] não é o único local de trabalho para um
pedagogo” (T 05).
Nesses termos, a questão da formação é abordada sob o prisma das novas e
crescentes demandas sociais, cada vez mais complexas e heterogêneas, em relação à
educação e ao papel desempenhado pelos docentes, fato que teria resultado numa
reconfiguração da formação inicial nos âmbitos legal e institucional. “A formação do
pedagogo está em fase de construção, novos campos se abriram e os cursos de
Pedagogia necessitam se adaptar a esta transformação” (T 08).
Não há consenso quanto à necessidade dessa formação ampliada do pedagogo.
Alguns textos, inclusive, consideram-na preocupante, na medida em que “alarga o
conceito de docência, deixando a desejar na verdadeira característica do educador de
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sala de aula”, a partir do momento em que o curso propõe a formação para “a pesquisa,
a gestão e, a produção e difusão do conhecimento pedagógico” (T04. Grifo meu). Tal
inquietação também é ressaltada em outro texto: “Preocupa-nos particularmente a
escola. [...] Percebemos a dicotomia posta, o perfil do pedagogo, ao mesmo tempo em
que, se ilumina para os espaços não escolares, se emaranha em si, no que tange aos
escolares, propriamente ditos” (T09).
Sobre as (im)possiblidades de uma proposta curricular
A ponderação de que a formação não consegue contemplar os objetivos a que se
propõe está presente em diversos textos, conforme explicita os excertos a seguir: “As
exigências para esse profissional se ampliaram, por outro lado, a formação não ‘deu
conta do recado’ de forjar profissionais que realmente realizassem na prática o exercício
do ‘fazer boas aulas’” (T08); “essa formação não contempla alguns saberes necessários
à profissionalização complexa e ainda indefinida deste profissional, [...]” (T08).
Para alguns autores o curso proporciona uma formação inicial mínima, em
relação aos espaços não escolares e à educação infantil, o que consideram contradizer a
exigência das diretrizes curriculares do curso no que concerne a “contemplar consistente
formação teórica e diversidades de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao
longo do curso” (T 05). Um dos estudos destaca a “formação fragmentada e pulverizada
entre docência, gestão, pesquisa e espaços não escolares; [...]” (T 09), o que consideram
resultar da própria amplitude da formação e de certa “indefinição da identidade
profissional”.
No decorrer dos textos os autores vão explicitando o que consideram lacunas da
formação e, por conseguinte, da proposta curricular do curso. Um dos trabalhos aponta
que há poucas disciplinas que abordem a educação infantil, além do que sua distribuição
nos períodos não estaria adequada. Em outro estudo, os autores afirmam que a base do
curso, ainda, é a relação pedagogo-escola. Conforme os autores “Um número expressivo
de concluintes considera o currículo do curso com lacunas que afetam de forma direta a
prática do Pedagogo no espaço não escolar [..]”, o que para eles poderia ser superado
com “a oferta de disciplinas relacionadas à temática [...]” (T06). A partir de uma
perspectiva que concebe a possibilidade de coerência entre proposta e implementação, o
texto 10 destaca que:
embora o Curso de Pedagogia adote o principio da contextualização
como alvo de reflexão, como o que orienta a organização do currículo
na devida adequação dos conteúdos as características regionais e
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locais dos educandos que chegam a universidade, percebeu-se que na
prática não está se fazendo presente esse ato ( T10).

A busca dessa coerência também é enfatizada na problematização apresentada
no texto 11: “de que forma a nova estrutura curricular do curso de Pedagogia da UERN
promove a formação do pedagogo-pesquisador?’’ [...] ‘‘Na prática, a pesquisa está
realmente sendo incentivada?” (T11)
Essas reflexões apontam para a dispersão disciplinar em função da amplitude do
perfil profissional a ser formado, suscitando a complexidade que reside em qualquer
tentativa de organização curricular. Além disso, permitem inferir que as exigências
legais criaram tensões difíceis de serem equacionadas pelos cursos. Isso nos permite
compreender que os sentidos para a formação são provisoriamente estabilizados no
momento de elaboração da proposta, mas o processo de significação não cessa, pois são
múltiplas as possibilidades de leituras/traduções.
Considerações finais
A análise aqui sumariada não esgota todas as possibilidades de leitura/tradução,
dada a extensão do material empírico, o que por sua vez, requer um olhar cuidadoso do
pesquisador. De outro modo, não há como abarcar a totalidade de sentidos produzidos,
tampouco se pretendeu isso. Portanto, o que se apresenta, aqui, são resultados parciais
de um estudo que orientado por uma perspectiva que compreende o currículo como
produção de sentidos e, consequentemente, tradução das políticas de formação de
professores, foi possível evidenciar algumas produções discursivas sobre a reformulação
curricular nos cursos de Pedagogia da instituição em foco, bem como, problematizar, a
partir da ideia de tradução, a pretensa correspondência entre proposta e implementação.
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PROFISSIONALDIADE DOCENTE: AS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES
DO 1º CICLO DE PORTUGAL E DO BRASIL
Simone do Socorro Freitas do Nascimento
Professora substituta da Universidade Federal do Amapá
Pesquisa financiada pela CAPES
RESUMO
O presente artigo é uma síntese, parcial, da tese de doutoramento em ciências da
educação, defendida em julho de 2015, na Universidade de Évora, Portugal. Esta trata
da profissionalidade docente, como uma construção dialética perceptível em vários
contextos, nomeadamente no contexto social, no contexto cultural e no contexto
institucional. Problematiza-se a partir do referido tema, que os professores tem pouco
entendimento da profissionalidade docente. A partir deste pressuposto, procuramos
evidenciar quais as percepções dos professores do 1.º ciclo do ensino básico português e
do ensino fundamental do Brasil, sobre os elementos para o exercício da
profissionalidade. Nesta perspectiva, o estudo seguiu uma metodologia de orientação
qualitativa, suportada num desenho metodológico essencialmente apoiado na realização
de entrevistas individuais semi-estruturadas. Os participantes foram dez professores
portugueses e dez professores brasileiros. A recolha de dados ocorreu em quatro escolas
do 1.º ciclo, sendo duas localizadas na cidade de Évora (Portugal) e duas situadas na
cidade de Macapá (Amapá, Brasil). Os resultados permitiram inferir que os professores
portugueses participantes na pesquisa tendiam a considerar que a existência de “uma
boa formação académica e pedagógica” constituía um elemento fundamental para o
exercício da profissionalidade, seguido de “dedicação” e “valorização profissional”. Os
professores brasileiros, por sua vez, reivindicavam de melhores condições de trabalho,
visível no indicador “espaço físico e funcionalidade do ambiente escolar”, seguido de
“dedicação e compromisso” e “gostar da profissão”. “Uma boa formação educacional”
foi um elemento comum, porém apresentou apenas uma unidade de contexto nos
discursos dos professores brasileiros entrevistados, ao invés dos portugueses que o
consideraram o elemento mais importante neste âmbito.
Palavras chave: formação docente, profissionalidade e percepções.
Profissionalidade docente
As mudanças do mundo atual têm exigido ao professor a ampliação da sua
profissionalidade, o que o tem incentivado a rever as suas ações, em busca de novos
saberes e habilidades, para melhor responder aos desafios que se apresentam no
ambiente escolar. Estas novas constatações são percebidas em todos os países, uma vez
que vivemos numa sociedade globalizada onde as questões políticas, sociais e
económicas extrapolam as fronteiras e obrigam os países a reverem a sua forma de
pensar e de fazer educação, principalmente a formação dos professores, considerada,
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por alguns especialistas, como um fator decisivo no processo de mudança (DAY, 2005;
IMBERNÓN, 2010; NÓVOA, 2000).
Nesta perspectiva, os programas de formação têm sofrido alterações no intuito
de responder aos novos desafios traçados para a profissão de professor, em particular
para a sua profissionalidade. Segundo Sacristán (2000), para mudar a base da
profissionalidade docente é preciso primeiro mudar os programas de formação, os quais
ainda concebem o professor como estando apenas carente de conhecimentos, deixando à
margem as questões relacionadas com o desenvolvimento pessoal, profissional e
humano, que precisam ser percebidas a partir de situações concretas do cotidiano
escolar.
Cabe esclarecer, que o termo profissionalidade, aqui apresentado, é
compreendido não apenas como aquisição de competências que geram o
desenvolvimento pessoal e profissional, mas numa perspectiva social, em que os
professores são protagonistas da construção da sua profissão, solidificada no ambiente
escolar (CONTRERAS, 2002; SACRISTÁN, 2000). Consideramos essa definição mais
adequada para o interesse deste estudo, que procurou perceber as percepções dos
professores do 1.º ciclo, Portugal e Brasil, sobre os elementos para o exercício da
profissionalidade.
Caminhos da investigação .
A investigação foi suportada por um desenho metodológico de orientação
qualitativa, por se considerar que este tipo de abordagem proporciona uma compreensão
ampla e profunda do contexto estudado. Nela se reconhece que os discursos não devem
ser analisados como externos aos atores que os produziram, mas como parte dos
mesmos. Sob esse prisma, o investigador qualitativo “recolhe, organiza e interpreta a
informação (usualmente em palavras ou imagens) com os seus olhos e ouvidos como
filtros” (LICHTMAN, 2006, p. 23).
Os participantes nesta investigação foram vinte professores, sendo dez do 1º
ciclo do Ensino Básico de Portugal (Évora) e dez do 1º ciclo do Ensino Fundamental
do Brasil (Macapá). Em Portugal, as entrevistas foram realizadas em duas escolas
denominadas de PA e PB, aos professores codificados, respetivamente, de PPA1 a
PPA6 e PPB1 a PPB4. No Brasil, foram realizadas nas escolas BA e BB, aos
professores codificados de PBA1 a PBA5 e PBB1 a PBB5, respetivamente.
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As percepções dos professores sobre profissionalidade docente.
Os dados foram tratados com base em procedimentos de análise de conteúdo,
tendo nomeadamente em conta a forma como Bardin (2006) perspectiva essa forma de
análise de dados. Segundo a autora concebe a análise de conteúdo é um conjunto de
técnicas apropriadas para analisar as comunicações, visando “obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) desta mensagem” (Bardin, 2008,
p. 44).
Nesta visão, procuramos perceber quais os fatores que, na perspectiva dos
nossos entrevistados, se tornavam fundamentais para o exercício da atividade docente.
Enquanto nos discursos dos professores portugueses foi possível identificar seis
indicadores neste âmbito, nos dos brasileiros emergiram apenas quatro, como o
evidencia o Quadro 1 , a seguir incluído.
Quadro 1- elementos para o exercício da profissionalidade
Portugal
Conhecimento
científico e
pedagógico
Dedicação
profissional
Valorização
profissional
Gostar de crianças
Domínio da classe
Falta de material
pedagógico

Unidade
Contexto
4

Indicadores
F
Brasil
3

Uma boa formação
educacional

3

2

3

2

Dedicação e
compromisso
profissional
Gosto pela profissão

2
2
2

1
1
1

Espaço físico e
funcionalidade do
ambiente escolar

Unidade
Contexto
1

F

3

3

2

2

4

4

1

O indicador “conhecimento científico e pedagógico” foi aquele que adquiriu
maior ênfase nos registos dos professores portugueses, aparecendo relacionado com
questões como, por exemplo, o novo acordo ortográfico, o novo Programa, as novas
metodologias, que estão sempre a surgir (PPB4, PPA2, PPA5, PPA4).
No caso dos professores brasileiros, este indicador, embora não tenha surgido
com tal designação, pode admitir-se que estivesse próximo do indicador “uma boa
formação educacional”. Este, porém, ocorreu apenas numa unidade de contexto, tendo
o seu autor evidenciado a necessidade de uma formação educacional sólida que lhe
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permita atuar em face das inovações tecnológicas e da diversidade do ambiente escolar
(PBA2). A profissionalidade docente, segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004),
encontra-se em constante desenvolvimento e é reconstruída de acordo com as
necessidades dos professores. Daí o imperativo de uma formação sólida que possibilite
a aquisição de novos conhecimentos para fundamentação da prática profissional.
O indicador “dedicação profissional” esteve igualmente presente nos
discursos apresentados pelos professores dos dois países, se bem que alguns dos
professores brasileiros tendessem a associar a “dedicação” ao “compromisso” (PBB5).
Do discurso dos professores portugueses emergiram ainda mais quatro
indicadores, a seguir explicitados. O indicador “valorização profissional”, apresentado
pelos entrevistados como uma espécie de reivindicação decorrente da tomada de
consciência de que a autoridade que ao longo dos anos foi conferida pela sociedade aos
professores se encontra hoje em dia fragilizada, pelo que se impõem mudanças na
mentalidade das pessoas, visando uma maior valorização profissional da classe docente
(PPB1, PPA5, PPA3).
O indicador “gostar de crianças” que, por seu lado, apareceu em duas
unidades de contexto atribuídas ao entrevistado PPA5, nas quais era afirmado que
trabalhar com crianças exige adaptação do discurso, da linguagem, da maneira de estar
em sala de aula, elementos por ele considerados fundamentais para o exercício da
profissionalidade. “Domínio da classe” foi outro indicador enfatizado por um dos
professores portugueses (PPA4), em duas unidades de contexto, com as quais o
entrevistado procurou afirmar e reafirmar a sua convicção de que a agitação dos alunos
é prejudicial ao andamento das atividades em sala de aula. Com o indicador “falta de
material pedagógico”, um outro professor português (PPB1) decidiu questionar a
carência, bem como a precariedade dos materiais na sala de aula, principalmente de
computadores que, como afirmou, não funcionavam “há muito tempo, sendo um
computador para 20 alunos, não havendo qualquer tipo de apoio, pois é o 1.º ano”.
Apesar de tal carência e precariedade fazerem parte do quotidiano escolar
brasileiro, aquele indicador não foi expressamente sinalizado pelos professores
brasileiros, tendo estes preferido relevar o “espaço físico e a funcionalidade dos
ambientes da escola” como elementos determinantes para o exercício da sua atividade.
Para dois dos professores brasileiros, era também importante o “gosto pela
profissão”, pois consideravam “frustrante para qualquer profissional, da educação ou
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não, exercer uma profissão de que não gostem” (PBB2), associando, dessa forma, o
trabalho docente à dimensão afetiva.
Considerações finais
Os resultados assim obtidos permitiram evidenciar que os professores
participantes no estudo apresentavam perspectivas amplas e múltiplas acerca dos
elementos que consideravam nucleares para o exercício da profissionalidade docente,
não os circunscrevendo às ações de sala de aula, mas necessitando de uma estrutura
institucional para a sua efetivação. A profissionalidade docente é edificada nas relações
com a comunidade escolar, ou seja, é uma construção social, não dependendo
exclusivamente da boa vontade ou do saber dos docentes, nem sequer apenas da
formação contínua, antes perpassando, e decisivamente, pelas condições de trabalho e,
globalmente, pelo bem-estar dos professores.
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PROGRAMA AVALIAR PARA CONHECER:
A AVALIAÇÃO EXTERNA DE NITERÓI
Carla Cristina Martins da Conceição Vasconcellos - UERJ-FFP/FME
RESUMO: Nos anos 1990, consolidou-se uma política de avaliação externa no sistema
nacional da educação brasileira, o que deflagrou diferentes efeitos nos sistema de ensino
(CASTRO, 2009). Objetivamos depreender e analisar quais foram os efeitos produzidos
por essa política, em Niterói (Rio de Janeiro), no sentido de apontar semelhanças e
distanciamentos entre o que se constitui localmente e a política nacional. Para proceder
a essa análise, realizamos uma pesquisa documental, na qual selecionamos três
documentos que se referem à política de avaliação externa local, a qual foi
implementada em 2013, a partir do Programa Avaliar para Conhecer, caracterizado por
ser parte da diagnose do estado de conhecimento dos alunos do Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Educação de Niterói. São eles: a minuta de instituição do Programa,
o edital de seleção dos professores que elaborariam o banco de questões e o relatório
analítico com os resultados das edições de 2013 e 2015. Vale ressaltar que este
Programa está inserido no Sistema de Avaliação da Educação de Niterói (SAEN). Neste
material, buscamos recortes de linguagem que apresentam pistas para compreendermos
o que é uma avaliação externa municipal, qual tipo de relação se estabelece entre a
mesma e a avaliação externa nacional, no que se aproximam e no que se diferenciam,
quais contribuições podemos observar nesse tipo de avaliação. Com estes recortes,
produzimos uma interpretação que permitirá descrever as definições de políticas
públicas educacionais e observar em que medida as reflexões engendradas pela
avaliação local contribuem para o processo de aprendizagem dos alunos, ao mesmo
tempo em que pode estabelecer uma relação dialógica do Governo Federal.
Palavras-chave: Programa Avaliar para Conhecer. SAEN. Avaliação Externa.
Bonamino (2002) destaca que “no final dos anos 80, o reconhecimento da
inexistência de estudos que mostrassem mais claramente o atendimento educacional
oferecido à população e seu peso sobre o desempenho dos alunos dentro do sistema
escolar conduziu às primeiras experiências de avaliação do ensino do primeiro grau” (p.
15). Essa tendência se ampliou nas décadas seguintes, especialmente nos estados
brasileiros e com algumas iniciativas municipais, e se intensificou com a instituição do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Segundo Baurer e Tavares
(2013), em 2013, havia 17 estados brasileiros com seus próprios sistemas de avaliação.
Para as autoras, “a consolidação das avaliações estaduais e, até mesmo municipais, gera
informações sobre o rendimento dos alunos e potencializa sua democratização, a partir
das quais muitas decisões sobre a política educacional podem ser tomadas e muitas
pesquisas realizadas” (p. 15).
Com uma rede que conta com 49 (quarenta e nove) unidades escolares de Ensino
Fundamental, Niterói seguiu essa tendência. Desde 2009, principalmente após os baixos
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índices de aprovação dos alunos e taxas desfavoráveis em relação ao fluxo escolar
apontados pelo IDEB, investiu-se no planejamento e na execução de diversas ações com
vistas à melhoria da aprendizagem de seus estudantes. O olhar para os resultados
externos (do Governo Federal) direcionou algumas ações pontuais, como a organização
e a aplicação de simulados, programas voltados para o reforço escolar, para a correção
de fluxo etc.
Mais adiante, o processo próprio de avaliação que acontece no cotidiano escolar
em confronto com a avaliação externa desconectada das situações de aprendizagem
deflagrou a necessidade de uma política pública de avaliação que, ao mesmo tempo,
considerasse a necessidade de diálogo com os índices externos, também levasse em
conta os sujeitos envolvidos e a complexidade das diferentes realidades escolares.
Neste contexto, observou-se a necessidade de criar um sistema de avaliação
próprio: o Sistema de Avaliação da Educação de Niterói (SAEN), instituído pela Lei
Municipal nº 3.067 de 12 de dezembro de 2013 e regulamentado pela Portaria
SEMECT/FME nº 005/2015, a qual apresenta suas quatro dimensões: a Gestão da Rede
Municipal; a Gestão Escolar; a Gestão do Trabalho Pedagógico e a Gestão das
Aprendizagens. Este sistema pressupõe
a diagnose e a participação, buscando revelar traços, características e
tendências da realidade avaliada nos diferentes setores que compõem a Rede
Municipal de Educação de Niterói, no intuito de subsidiar mudanças nas
prioridades políticas e na alocação de recursos públicos, para uma efetiva
melhoria na qualidade do ensino e da aprendizagem (NITERÓI, 2015).

O SAEN busca o diálogo entre os atores envolvidos no processo educacional,
reconhecendo a necessidade de articular diferentes dimensões. Logo se nota que a
importância ressaltada neste sistema perpassa pelo fator das relações inerentes ao
contexto pedagógico. Não se trata de avaliar o desempenho dos alunos de forma
desarticulada de outros fatores que estão interligados a ele. Trata-se, sim, de refletir
sobre dimensões interdependentes cujo funcionamento influencia não só no
desempenho, mas também na estrutura da escola enquanto instituição social. Trata-se,
sobretudo, de pensar a avaliação como instrumento de diagnose que leve ao
(re)planejamento de ações para propiciar a mudança de determinado aspecto avaliado e
em que ele pode ser modificado.
Neste sentido, buscamos focar a avaliação externa que o município propõe para
os alunos, a fim de verificar em que se aproxima e em que se distancia (semelhanças e
diferenças) da Prova Brasil.
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O Programa Avaliar para Conhecer faz parte da primeira dimensão do SAEN, a
Gestão das Aprendizagens, que foi implementada em 2013, tendo em seu escopo a
proposta de três programas estruturantes: o Programa citado anteriormente, o Programa
de Formação em Avaliação e o Programa de Consolidação das Aprendizagens. Temos
como foco, neste trabalho, apenas o Programa Avaliar para Conhecer, dado que
pretendemos fazer uma comparação com as características de aplicação da Prova Brasil.
Na minuta que descreve este Programa, aponta-se como objetivo: “diagnosticar
o estado do conhecimento dos alunos do Ensino Fundamental (...)”. Em um primeiro
momento, realizou-se no último trimestre do ano, mas se verificou que, assim, não se
configurava como diagnóstico para o trabalho do ano seguinte, porque o contexto
escolar se modifica ano a ano.
Sendo assim, em 2015 (2ª edição), realizou-se no primeiro período letivo, para
fornecer subsídios para a orientação de ações tanto das escolas, quanto da gestão
municipal. Neste sentido, caracteriza-se, assim como a Prova Brasil, como meio de
aferição da aprendizagem dos alunos. No entanto, distancia-se da mesma, na medida em
que seus dados não são fim de um processo, mas sim o diagnóstico de início de ano
letivo, para (re)planejamento de ações que interfiram na situação avaliada. Logo, tem
como consequência a elaboração e execução de ações efetivas que visem ao processo
ensino-aprendizagem.
Para traçar uma realidade nacional, a Prova Brasil é produzida de forma
padronizada a todos a quem pode ser aplicada, sem que se considere as diferentes
realidades brasileiras/locais, na elaboração das questões. Já o Avaliar para Conhecer,
por se tratar da avaliação da aprendizagem dos alunos, permite a construção de uma
avaliação com questões pensadas pelos professores que atuam na Rede Municipal de
Niterói. No texto preliminar, observamos: “serão envolvidos profissionais da Rede que
atuarão no desenvolvimento dos instrumentos avaliativos”.
Perguntamo-nos como se deu esse envolvimento. Foram oferecidas aos
professores da rede formações em avaliação externa, com o intuito de familiarizá-los
com a metodologia de construção de itens, conforme metodologia utilizada pelo INEP,
na Prova Brasil; questões com enunciado, suporte, comando, gabarito e distratores.
A partir das formações, os docentes construíram um banco de questões
utilizadas nas edições 2013 e 2015, tendo como referência para a confecção das mesmas
o currículo da rede, denominado Referenciais Curriculares (2010), numa perspectiva de
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dialogar com a realidade local e com a hipótese de que os resultados retratassem a
realidade da rede.
No edital de seleção (2013) desses professores para composição dos grupos de
trabalho que produziriam os itens da avaliação, observamos a seguinte ênfase para um
dos critérios de seleção: “poderão inscrever-se (...) professores concursados e em efetivo
exercício docente nas unidades municipais...” Esse aspecto sustenta a ideia de que uma
avaliação elaborada por professores de determinada Rede, a partir de seus referenciais
curriculares, pode apresentar índices mais condizentes com a realidade local. Veremos
mais adiante.
Tal como foi organizado – por ano de escolaridade, por turma e por aluno
participante, assinalando individualmente as habilidades alcançadas e não alcançadas –,
o relatório analítico com os resultados nos permite compreender os efeitos dessa
elaboração: a estruturação do Programa Consolidação das Aprendizagens, com ações
implantadas e acompanhadas por professores especializados que atuam na sede da
gestão municipal em parceria com as escolas, como o reforço escolar e a aceleração das
aprendizagens que buscam a melhoria de desempenho e a correção da distorção idadesérie.
A metodologia utilizada no Programa Avaliar para Conhecer foi expressa em
níveis progressivos, de acordo com o número de acertos na avaliação, o que pressupõe
uma organização da menor para a maior proficiência (do Nível 1 ao Nível 5): nível 1 até
20% de acertos; nível 2 de 21% a 39% de acertos; nível 3 de 40% a 59% de acertos;
nível 4 de 60% a 79% de acertos e nível 5 de 80% a 100% de acertos.
Comparando os resultados das duas edições do Programa, observamos que em
2015 os índices foram mais favoráveis. Em 2013, a maior parte do aproveitamento dos
estudantes ficou concentrada nos níveis de aprendizagem 1 e 2, (de 0% a 39% de
acertos). Em 2015, essa centralização se apresentou nos níveis 2, 3 e 4 (entre 21% e
79% de acertos).
Essa melhoria nos resultados da avaliação externa da rede pode ser uma
consequência das medidas qualitativas mencionadas anteriormente, que passou pela
formação dos professores sobre o tema da avaliação externa e, principalmente, pelo
(re)planejamento das ações, com vistas a uma melhoria da aprendizagem dos alunos.
Sobre esse aspecto, Pestana (2013) destaca que “diante desse contexto, e para servir
como instrumento de diagnóstico e monitoramento do setor educacional, é que os
sistemas de avaliação são estruturados e desenvolvidos” (p. 120). A implementação do
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SAEN caminha nesta direção, presumindo com sistematicidade a participação coletiva
dos sujeitos.
É possível notar que a ideia de participação é tão reiterada nos documentos a
ponto de produzir como efeito a adjetivação “interna” à avaliação do município. No
entanto, o conceito de avaliação externa pode se estender a todo e qualquer tipo de
avaliação construído/realizado a partir de um olhar externo ao da sala de aula. Nesse
deslizamento entre uma palavra e outra (externa e interna), tanto no Programa Avaliar
para Conhecer quanto no SAEN como um todo, observa-se a importância da
participação dos sujeitos envolvidos no processo pedagógico para a avaliação fazer
sentido e gerar mudanças significativas na realidade escolar.
Sendo

assim,

podemos

concluir

que,

dentre

outros

aspectos,

a

implantação/implementação de um sistema de avaliação educacional, seja em âmbito
nacional ou local, deve-se ter no horizonte o aproveitamento do diagnóstico
proporcionado, com vistas a um (re)planejamento do processo educativo como um todo.
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PROJETO MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA: A LITERATURA INFANTIL
COMO POSSIBILIDADE DE ARTICULAÇÃO
Jade Juliane Dias Mota
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Proped

A importância do contato com a leitura e com a escrita desde a educação infantil é uma
das discussões mais recorrentes no âmbito educacional. Acreditando que esta relação é
essencial para o desenvolvimento da criança, a literatura infantil aparece como uma
ferramenta que pode auxiliar tanto no processo de alfabetização, quanto no estímulo do
imaginário infantil. Neste sentido, a rede do município do Rio de Janeiro, desenvolve o
projeto ‘’Minha Primeira Biblioteca’’, promovendo uma distribuição de livros de
literatura infantil para crianças de 3 a 5 anos. Acompanhado de seus cadernos
pedagógicos para o pré-escolar I e II, o projeto legitimiza a importância deste gênero
nas práticas pedagógicas por ele sugeridas. Entendendo o currículo enquanto espaço de
enunciação, ou seja, de disputa de sentidos (LOPES E MACEDO, 2011), compreendese que uma proposta de incentivo ao contato com a leitura e com a escrita, também pode
ser observada enquanto política curricular. De acordo com uma revisão bibliográfica,
bem como a análise dos cadernos pedagógicos desenvolvidos pelo projeto, proponho
uma discussão que reflete acerca da tensão na dicotomia entre aceleração do processo
de alfabetização e o contato com o livro como artefato cultural. Restringir este gênero à
uma objetividade pedagógica ou ao seu caráter lúdico, se coloca como tentativa de
fixação de um dado sentido para tal. Destacando suas potencialidades, defendo que este
gênero não pode ser definido nem por um aspecto, nem por outro, pois é nesta
articulação em que ele se constitui enquanto ferramenta híbrida (BHABHA, 2013).
Sendo assim, perceber esta possibilidade de articulação destes dois polos que se
colocam enquanto hegemônicos, pode vir a acrescentar na análise e nas reflexões acerca
do projeto Minha Primeira Biblioteca, pois neste viés, entende-se que a literatura
infantil não deve possuir concepção fixa para sua utilização, podendo assim ser
ressignificada constantemente.

Palavras-chave: Literatura infantil; Currículo; Discurso
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A educação infantil como primeira etapa da educação básica, tem por
característica a presença do lúdico, da criatividade e também do contato com a língua
escrita. Tendo em vista a importância do processo de alfabetização no decorrer dos anos
de escolarização do sujeito, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (BRASIL, 2009), esta etapa da educação básica deve promover a
interação e ter como eixos norteadores a brincadeira e as múltiplas possibilidades de
linguagem.
Neste âmbito, o papel da educação infantil não se coloca como o de alfabetizar,
porém, este não se exime do trabalho com a leitura e com a escrita, o que pode
contribuir na fomação deste indivíduo, para que o mesmo passe a refletir sobre a ideia
do que é ler e escrever e o que isso implica em seu cotidiano. Considerando que, na
maioria das vezes este trabalho com a leitura e com a escrita se dá por meio da
utilização de livros de literatura infantil, porém, destacando o fato de que estes mesmos
não se restringirem somente ao que diz respeito a este trabalho, busco entendê-los a
partir de uma análise do projeto Minha Primeira Biblioteca, enquanto agentes de
múltiplas possibilidades de apropriação.
Para realizar tal reflexão, pautando-me em uma revisão bibliográfica acerca de
conceitos que permeiam esta discussão como: alfabetização, infância, cultura, currículo
e educação infantil; bem como na busca por materiais do projeto, especificamente os
das turmas de pré-escolar I e II; análise dos cadernos pedagógicos e conversas informais
com professores da rede, busquei significar estas tensões que se estabeleceram diante da
questão que se instaurou ‘’qual é o papel do livro de literatura infantil na educação
infantil?”. Assim, cabe repensar a maneira a qual os livros de literatura infantil são
apresentados às crianças e indagar se os adultos têm permitido e proporcionado
momentos de criação e de ressignificação destas obras.
De acordo com o interesse em observar mais atentamente questões acerca do
contato das crianças com os livros de literatura infantil na pré-escola, o projeto Minha
Primeira Biblioteca é escolhido enquanto objeto de estudo. Criado no ano de 2011 pela
Gerência de Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro, neste projeto, cada
criança recebe dois livros de literatura infantil que farão parte de seu acervo pessoal. As
crianças da creche recebem dois livros diferentes e as da pré-escola outros dois títulos.
O projeto tem como objetivo promover o contato das crianças com a literatura
infantil e não institui obrigatoriedade no cumprimento de atividades com os mesmos, o
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que parece permitir uma liberdade de apropriações. Diante do que fora pesquisado em
blogs da Internet e das informações obtidas através de conversas informais com alguns
professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro, algumas escolas realizaram eventos
para a entrega dos livros, festas abertas à comunidade. Contudo, em outros espaços
escolares, a entrega dos mesmos foi vista como “repasse” de um material advindo da
Secretaria Municipal de Educação. Já em outras escolas, alguns docentes promoveram
atividades com os alunos acerca das temáticas que envolviam os livros distribuídos.
Cabe ressaltar que na procura de informações sobre o projeto, os cadernos
pedagógicos não são mencionados no edital, nem na carta-proposta do mesmo. Estes
cadernos também não estavam disponíveis no site do Rio Educa (local onde se
encontram todos os materiais pedagógicos e todos os projetos do município para a
Educação Básica). Os mesmos se encontram em alguns (3) blogs de escolas da rede e
nas plataformas de busca online podendo ser baixados e arquivados. De acordo com a
presença dos mesmos, surge a indagação sobre o fato de a existência deste material não
se colocar como tentativa de normatizar o contato das crianças com os livros.
Entendendo a escola enquanto espaço caracterizado pela tentativa de regulação
da ação dos sujeitos, a presença dos cadernos pedagógicos no projeto, em minha leitura,
se coloca neste âmbito de tentativa de fixação (LOPES E MACEDO, 2011). Diante da
análise realizada, observando algumas atividades contidas nos cadernos, os livros
distribuídos pelo “Minha Primeira Biblioteca’’ passam a servir de “instrumento” para o
desenvolvimento do processo de alfabetização, o que me permite também compreender
este projeto e seus materiais enquanto currículo, em função dos discursos que podem ser
produzidos através de sua entrada nas escolas, quando se percebe a tentativa de
hegemonização de um sentido para o uso destes livros.
De acordo com a concepção de literatura como arte (MACHADO, 2014) que
amplia possibilidades, possibilita criação e estimula a imaginação, a relação com estes
livros possui potencial para o desenvolvimento criativo, bem como o desenvolvimento
de habilidades de leitura e escrita. A questão que se faz presente para a discussão se
baseia no fato de que ter um caderno pedagógico que dialoga com os livros do projeto
não é um aspecto negativo, visto que muitas atividades nele contidas são ricas no
sentido de promover interação entre as crianças e atentar para questões sobre diferenças
e etc. A problematização se faz à medida que se defende que a lógica do uso da
literatura infantil nesta etapa da escolarização não pode ser normatizada.
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Um mesmo livro de literatura infantil pode ser compartilhado por várias crianças
em uma sala de aula e ainda assim, os processos de significação se darão
individualmente. Dito isso, por que cabe ao adulto esta tentativa de normatizar que o
livro será trabalhado para fins pedagógicos ou para desenvolvimento do lúdico?
Defendendo a multiplicidade de funções do livro e destacando estes dois polos
enquanto hegemônicos nos discursos produzidos pelos professores e nas buscas
realizadas, compreendo que a literatura infantil se mostra como ferramenta híbrida.
Neste sentido, pode-se observar a ambivalência nesta significação e entender que ela
não pode ser restrita nem à um determinado aspecto, nem à outro (BHABHA, 2013). A
ideia da literatura infantil como híbrida não é vista aqui como maneira de compor estes
binarismos, pois sua diferença se dá no momento em que esta se coloca em um
entremeio que não pode ser espacializado, nem territorializado. Levando em
consideração sua singularidade diante desta articulação, sabe-se que o aspecto
alfabetizador e o lúdico não são duas concepções dissociadas e independentes, estas se
constituem mutuamente. Assim, desestabiliza-se a visão de que existe uma fronteira que
demarca onde o caráter alfabetizador da literatura infantil começa e onde o caráter
cultural e lúdico termina. Desta forma, é de extrema importância a tentativa de
articulação entre estes discursos, visto que ainda que os mesmos se caracterizem como
antagônicos, este diálogo também se faz como espaço de enunciação entre os mesmos.
Pensar como esta articulação se dá entendendo a literatura infantil enquanto
híbrida no ambiente escolar pode vir a acrescentar no que diz respeito a reflexão acerca
do contato destes livros com as crianças. Não dispensando a importância do
desenvolvimento da leitura e da escrita e não priorizando este aspecto em detrimento de
outros como a imaginação, criatividade e a ludicidade, este trabalho e estas análises me
permitiram pensar na perspectiva do e e não do ou, visto que estes discursos sobre o uso
da literatura se hibridizam e produzem novos sentidos a cada vez que são
ressignificados.
Diante dos referenciais teóricos aos quais me embaso, não cabem fechamentos
únicos sobre esta questão, pois estes serão sempre provisórios e estão em constante
modificação. Contudo, o projeto analisado ainda que em seu objetivo destaque a
importância do contato com o livro de literatura infantil para estabelecer um vínculo
com a ludicidade, marca tão presente na educação infantil, se coloca em um paradoxo
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ao distribuir cadernos pedagógicos que, em minha leitura, tentam normatizar a relação
das crianças com estas obras. Esta relação que tenta ser normatizada, ainda que não
obrigatoriamente, se colocam enquanto tentativa de fixação acerca de um sentido que
fora atribuído à literatura infantil, o de alfabetizar na pré-escola, ou de pelo menos, dar
início a este processo com a utilização destes livros.
De acordo com as análises feitas, o que se pode considerar é a importância da
não normatização da leitura, diante dos cadernos pedagógicos do “Projeto Minha
Primeira Biblioteca”. Ainda se faz necessária a reflexão acerca do contato com os livros
de literatura infantil sem uma intencionalidade pedagógica. Observar as potencialidades
deste gênero sem enraizar um sentido fixo para tal é essencial para a relação das
crianças com o mesmo. O processo de alfabetização enquanto discursivo, é uma
maneira de possibilitar a atribuição de sentidos referentes à relação com a leitura e com
a escrita a qual a criança inicia desde a primeira etapa da escolarização. Assim,
entendendo esta configuração do trabalho com a educação infantil, defendo a literatura
em sua possibilidade de articulação, seja com questões referentes à leitura, com
discussões sobre valores, diferença, enquanto instrumento alfabetizador & enquanto
artefato cultural.
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QUALIDADE DA/NA EDUCAÇÃO NA VISÃO DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DE
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Elder dos Santos Azevedo
Resumo
A presente pesquisa tem por finalidade investigar as concepções das famílias usuárias
de escolas públicas da rede municipal de Paraíba do Sul/RJ suas ideias e saberes acerca
da qualidade da/na educação. Para tal, utilizo como estratégia o diálogo com os exames
externos, por entender que nas últimas duas décadas essas “provas estandardizadas”
(ESTEBAN, 2009) invadiram as escolas e tem gerado diversas impressões no corpo
docente, na gestão e nas famílias. Nessa investigação tomo esse último grupo
considerando sua relevância, visto que acompanham a experiência educacional das
crianças e que, portanto vem construindo saberes acerca dos exames externos os quais
muitas vezes têm sido tratados como únicos aferidores de qualidade da/na educação.
Assim, essa pesquisa pretende compreender de que maneiras a prova pode ditar uma
ideia de qualidade simplificadora da experiência de escolarização das crianças
reafirmando marcas de sucesso e fracasso escolar. Na busca por tentar compreender
tudo isso, a defesa das famílias usuárias da escola pública, percebendo que sua condição
social é o ponto principal de intersecção entre elas, no dizer de Patto (1992) trabalhamos
com famílias pobres, que apesar de estarem dentro do sistema educacional, ainda veem
suas crianças sendo excluídas por este. Para o entendimento da problemática investigada
será preciso o aprofundamento em alguns campos de estudos como: avaliação em larga
escala – Esteban (2009, 2014), Bauer et. all (2011); democratização da escola pública –
Paro (1998, 2000), Lima (2001, 2009); qualidade da/na educação – Bondioli (2006),
Paro (2011) e famílias em múltiplas organizações e arranjos – Singly (2007), Fonseca
(1995), Symanski (2001).
Palavras-chave: Famílias usuárias – Qualidade da/na educação – Exames externos.

Problema de pesquisa
Por se tratar de escolas públicas, as desigualdades educacionais, bem como o
fracasso escolar de algumas crianças são, em grande medida, evidentes tantos para os/as
docentes como para as famílias. A centralidade no processo educacional dada à prova e
agora também ao exame nos revela o reconhecimento por parte das famílias e em
muitos casos da gestão escolar que esses instrumentos são os definidores do futuro
escolar da criança.
Como professor e por defender um trabalho processual numa avaliação que leve
em consideração os percursos trilhados pelas crianças é que corroboro com as
preocupações de Esteban quando nos diz que:
Muitas são minhas preocupações em relação ao que vem sendo
proposto, pelas políticas públicas, como um sistema de avaliação
externa da Educação no Brasil que pretende aferir a qualidade
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existente e indicar a que se deve alcançar. Considerando as
características do sistema em vigor, ancorado na realização de provas
estandardizadas e na produção de rankings, destaco aqui dois aspectos
- a uniformização e a simplificação – para refletir sobre o projeto de
qualidade em que se sustentam e sobre a (im)possibilidade de a escola
pública ter esse processo de avaliação como referência para suas
práticas pedagógicas cotidianas (ESTEBAN, 2014, p. 465-466).

Como a autora coloca há uma estandardização dos exames em dois aspectos –
uniformização e simplificação, ou seja, os exames desconsideram os processos
individuais das crianças, a organização do sistema de ensino em detrimento de uma
matriz de referência que na maioria das vezes não trabalha com os saberes entendidos
como necessários para aquela criança em sua comunidade.
Assim, esses resultados seguem sendo utilizados pelos gestores públicos como
sendo o único instrumento capaz de aferir a qualidade da educação de uma determinada
escola, comunidade ou município.
Por acreditar como Lima (2009, p. 15) nos princípios de uma Escola Cidadã, ou
seja, “pública quanto à destinação, comunitária e democrática quanto à gestão e estatal
quanto ao financiamento” que defendo a necessidade de compreender como os exames
externos são vistos pelas famílias, na proposta de investigação de tese intitulada: O que
pensam/sabem as famílias sobre os exames externos? Diálogos sobre participação das
famílias e exames em larga escola nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Partindo
da hipótese que em muitos contextos o discurso oficial e midiático tem aproximado
excessivamente os índices gerados pelos exames externos à ideia de qualidade
educacional.
Objetivos
No decorrer da pesquisa procurarei investigar:
O posicionamento das famílias quanto aos exames externos, a saber, Provinha Brasil
aplicado no segundo ano escolaridade;
As inter-relações entre família e escola com enfoque se há participação das famílias
na gestão da escola;
Se as práticas avaliativas (internas e externas) desenvolvidas nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental vão ao encontro da qualidade esperada pela comunidade
escolar (famílias, professores, gestão, comunidade).
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Metodologia
Considerando os objetivos deste estudo e a questão a ser estudada optei pela
investigação qualitativa como abordagem metodológica.
Monteiro (1998, p.8) define como investigações qualitativas “aquelas cujas
estratégias de pesquisa privilegiam a compreensão do sentido dos fenômenos sociais
para além da sua explicação, em termos de relações causa-efeito”. Sendo assim, nessa
abordagem a subjetividade, o meio social, e a percepção dos sujeitos são vistas com
maior relevância para a composição dos resultados dos dados coletados.
Para tal, o uso de entrevistas semi-estruturadas individuais e/ou coletivas será
fundamental para que os sujeitos participantes da pesquisa possam explicitar o que
sabem acerca da questão investigada, quais seus anseios e possíveis dúvidas.
Para Manzini (1990/1991, p.154) “a entrevista semi-estruturada está focalizada
em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais,
complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à
entrevista”.
Nesse sentido há maior possibilidade que pesquisador e pesquisados travem um
diálogo mais profícuo no decorrer da entrevista e a questão investigada possa ser
explicitada com maior clareza pelos participantes da pesquisa.
Discussão
Foi durante as entrevistas para a pesquisa do Mestrado Acadêmico, a mãe de
uma das crianças do 2º ano de escolaridade, me procurou para indagar sobre a Provinha
Brasil:
__ “Professor, a Provinha Brasil será realizada na semana que vem
né? Meu filho está preparado para realizar a Provinha Brasil, por que
eu sei que muitas crianças que não foram bem nessa prova no ano
passado, foram reprovadas.i”

Por trazer na memória a experiência de outras crianças do meio familiar que
tinha realizado o exame nos anos anteriores, essa mãe apresentava basicamente duas
dúvidas: primeiro quanto o preparo da criança para tal exame e segundo as
consequências positivas e negativas de tal exame na vida escolar da criança.
Essas preocupações ficaram claras na conversa com mãe, por ela ter a ideia de
que a Provinha Brasil seria capaz de determinar se a criança teria condições de
prosseguir nos estudos sendo promovida para o ano de escolaridade seguinte.
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Essa indagação levou-me a refletir sobre os saberes produzidos pelas famílias
acerca das práticas avaliativas presentes nas escolas.
Ao conversar com a referida mãe pude verificar que havia a ideia de avaliação
de produto (PARO, 2011), ou seja, a averiguação se o produto é portador dos atributos e
das características que dele se espera (Ibid., p. 706), em outras palavras nesse tipo de
avaliação verifica-se se a criança construiu os saberes considerados necessários para tal
idade e tal ano de escolaridade.
Apesar de não ser dito, percebi na conversa informal com a mãe, certa
preocupação com a qualidade e a eficácia do ensino oferecido às crianças permitindo
que elas tenham sucesso ou fracasso escolar.
Nesse cenário posso dizer que em grande medida a Provinha Brasil se constitui
na fala da mãe como um instrumento de medida capaz de aferir qualidade, que pode ser
traduzida em promoção ou retenção escolar.
No decorrer desses anos, outros familiares nos procuravam com perguntas
similares a dessa mãe e também por perceberem preocupação na gestão da escola com a
realização dos exames externos e a ampla defesa de que todas as crianças não faltassem
nos dias em que estes seriam aplicados.
__ Professor, se minha filha faltar nesses dias da Provinha Brasil, ela
ficará reprovada?ii
__ [...] É muito importante que as crianças façam todas as provas e
consigam bons resultados. Isso mostra como elas estão se saindo ao
longo do ano letivo. [...]iii

Por se tratar de escolas públicas, as desigualdades educacionais, bem como o
fracasso escolar de algumas crianças são, em grande medida, evidentes tantos para os/as
docentes como para as famílias. A centralidade no processo educacional dada à prova e
agora também ao exame nos revela o reconhecimento por parte das famílias e em
muitos casos da gestão escolar que esses instrumentos são os definidores do futuro
escolar da criança.

Considerações provisórias
A presente pesquisa encontra-se no ponto de inserção do pesquisador no campo
para a coleta dos dados para posterior análise. Que utilizará o método de separação das
entrevistas em categorias de análises de acordo com a questão investigada.
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i

Anotação recuperada do Caderno de campo da pesquisa realizada no Mestrado Acadêmico. Cabe
ressaltar que no referido ano ainda não tinha sido implantado o Ciclo de Alfabetização nos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental conforme recomendado pelo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).

ii

Pergunta de uma mãe em uma reunião de pais e responsáveis, na semana que antecedia a aplicação do
segundo bloco de provas referente a Provinha Brasil.

iii

Fala da diretora da unidade escolar em reunião as famílias e responsáveis com relação à importância da
participação de todas as crianças do 2º ano de escolaridade no segundo bloco de provas da Provinha
Brasil.
Ambas as citações foram recuperadas do caderno de campo da pesquisa realizada no Mestrado
Acadêmico, quando investiguei a natureza da participação das famílias no cotidiano escolar.
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QUE MUDANÇAS OCORRERAM NA PRÁTICA PEDAGÓGICA E
PROFISSIONAL DOS PROFESSORES EGRESSOS DO PARFOR NO
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI – PARÁ

Autora: Josilene Moraes Quaresma Pires,
Mestranda em Educação - UFPA
Co-Autora: Eliana da Silva Felipe
Doutora em Educação - UFPA
Resumo
Este artigo é parte de uma pesquisa em andamento que está sendo realizada no curso de
Mestrado em Educação – Linha de Formação de Professores, Trabalho Docente, Teorias
e Práticas Educativas - UFPA e tem como objeto de estudo o PARFOR (Plano Nacional
de Formação de Professores), com o seguinte tema “Que mudanças ocorreram na
prática profissional e pedagógica dos professores egressos do PARFOR no Município
de Igarapé-Miri - Pará”. Através desta pesquisa busco analisar as mudanças ocorridas na
prática pedagógica dos professores-alunos egressos do PARFOR e de que forma este
programa repercutiu na vida pessoal e profissional dos mesmos. No momento ainda
estou na fase de pesquisa documental e bibliográfica, através do levantamento e leitura
de documentos do MEC, CAPES, artigos e dissertações. Com as leituras já realizadas é
possível observar alguns pontos relevantes de análise, no que diz respeito as pesquisas
na área de formação docente e políticas de formação inicial em nível superior, como é o
caso do PARFOR. Posteriormente realizarei a pesquisa de campo, com observações,
quando necessário, utilizarei questionários e, entrevistas semiestruturadas e gravadas,
que serão analisadas a seguir. Acrescento ainda que com base nas leituras de alguns
artigos e teses que pude fazer é possível perceber que houve um aumento no número de
pesquisas que discutem e refletem sobre formação de professores, além da importância
de ampliar políticas que comtemplem estes sujeitos. É possível observar também que o
Parfor é bem visto pelos professores egressos, pois muitos o veem como uma
oportunidade única de formação inicial em nível superior.
Palavras-chave: Formação de professores, Prática docente; Parfor.
Diante da necessidade de formação dos professores (as), pois estes compõem a
base da formação dos alunos, surgiu à necessidade de políticas públicas educacionais
dirigidas para este fim, assim, foi criado o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009
que, instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica. Este Decreto estimulou programas de formação inicial e continuada
e, neste contexto está o PARFOR, uma política nacional que chegou aos municípios,
com o objetivo de promover cursos de graduação para os professores.
O PARFOR tem como objetivo induzir e fomentar a oferta de educação
superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede pública de
educação básica, para que estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN e contribuam para a melhoria da
qualidade da educação básica no País. Juntamente com o PARFOR chegaram vários
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questionamentos, mas, em especial, estou buscando analisar se essa política nacional de
formação de professores teve repercussão na vida profissional e pessoal e,
principalmente, se provocou mudanças na prática pedagógica dos professores egressos?
Esses questionamentos me inquietaram, assim estou realizando essa pesquisa buscando
encontrar respostas para estas indagações.
Esta pesquisa vem se delineando a partir de alguns objetivos os quais pretendo
alcançar conforme for acontecendo o desenvolvimento da mesma, busco assim, de
forma geral, analisar e compreender as repercussões e influências que ocorreram na
prática pedagógica e profissional dos professores egressos do PARFOR e,
especificamente, apontar mudanças significativas que esta política pública de formação
de professores suscitou, além de analisar como esta política de formação de professores
contribui para a valorização profissional.
Já iniciei coleta de material bibliográfico para subsidiar o referencial teórico
sobre a temática em questão. A consulta e a análise do material coletado acompanhará
todo o processo de investigação e construção desta pesquisa. O referencial teóricometodológico será apreendido através da pesquisa de estudos, teses, dissertações,
artigos em periódicos, textos, livros, relatórios e documentos consultados. É válido
ressaltar que os elementos teóricos adquiridos na pesquisa e revisão da literatura
disponível servirão para o processo de interpretação dos dados coletados.
No momento estou me dedicando à pesquisa documental a partir do material
existente, com ênfases em decretos, leis e orientações do Poder Executivo Federal,
Manuais, as Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE);
Secretaria de Educação Básica; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES.
Após essa fase deverão ser utilizados os instrumentos de pesquisa para a
apreensão das percepções dos sujeitos envolvidos neste o processo, alunos egressos da
turma de Pedagogia do Parfor, município de Igarapé-Miri - Pará. Será realizada a
pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionário aos
egressos do Parfor.
Assim que forem devolvidos os questionários, serão analisados. E, após a
realização das entrevistas que serão gravadas, as mesmas serão sistematizadas a partir
do conteúdo das falas dos entrevistados, juntando-se ainda as minhas anotações visando
descrever com maior fidelidade possível o contexto das experiências analisadas.
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Partindo então do princípio de que o trabalhador da educação deve ser
estimulado não apenas como profissional, mas, também como educando, dando
continuidade em sua formação. O Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, afirma:
Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a
finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a
formação inicial e continuada dos profissionais do magistério
para as redes públicas da educação básica.
Já pude ler e observar alguns estudos que falam sobre as pesquisas docentes e
segundo André (2010) de fato, aumentou muito, nos últimos dez anos o número de estudos
e pesquisas sobre o tema. Esse debate vem se ampliando consideravelmente, em um dos
trabalhos já pesquisados, Galúcio (2014) faz um uma reflexão a nível de estado, real e
bastante significativa (que acaba servindo para o país como um todo) verificou que os
cursos de formação de professores no estado do Pará cresceram significativamente a partir
dos anos 2000. Esta expansão legitimou o aumento de professores formados, mas não
garantiu a eficiência na qualidade dos cursos de formação, haja vista a primazia do caráter
pragmático estabelecida nos espaços formativos. A profissionalização docente apresenta-se
com fragilidades, devido à falta de investimento no tripé ensino, pesquisa e extensão, uma
vez que pesquisa e extensão são vistos de forma secundária nos cursos de licenciatura no
Pará.

Concordo em alguns pontos com Galúcio (2014) quando diz que é exigido maior
capital intelectual, mas se ofertam cursos de formação inicial precários, com teor
pragmático, desprovidos da pesquisa e ênfase na competência técnica. Exigem-se inúmeras
habilidades e responsabilidades docentes; não obstante, a dinâmica das relações sociais na
esfera global provoca depreciação e fragilidade à profissão.

A formação é essencial para os profissionais da educação, partindo desse
princípio cito a Lei 9.394 de 2006 garante que o profissional da educação precisa de
uma formação que o habilite a relacionar-se com as diversas clientelas que se encontram
no processo educacional, compreendendo as particularidades destes sujeitos, ou seja, o
educador precisa estar apto para acolher as diferenças e neste aspecto se observa que a
escola ainda percebe e deseja que os educandos sejam iguais, buscando homogeneizar
um grupo que na sua essência é heterogêneo.
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A Lei reforça ainda, o fato de que nossos profissionais devem relacionar teoria e
prática, as duas não podem estar dissociadas, separadas, pois se complementam e
quando esta relação não acontece à aprendizagem não se desenvolve plenamente. Notase então, a necessidade de formação dos professores na construção de concepções e
práticas político-pedagógicas e metodológicas que os oriente no processo educacional,
não é possível colaborar com a mudança social, com a mudança da prática que orienta o
trabalho do professor quando este não se vê ou sente como um agente de transformação.
Considerações Finais
Até o momento os resultados desta pesquisa em andamento apontam que no
tocante à educação ainda é preciso criar e/ou ampliar políticas de Estado que garantam a
valorização formação dos professores. E, com o objetivo de desenvolver ações e
políticas públicas para atender os educadores (as) em nível de graduação se fortalece o
processo de discussão sobre a política de formação dos professores, assim, através do
PARFOR são oferecidos cursos de graduação para atender esses educadores (as). Tais
cursos são espaços de aprendizagem em diferentes ambientes de vivências que
contribuem para a formação de educadores e educadoras como sujeitos da história.
Logo, precisamos visualizar uma concepção mais ampla de direitos, a qual entende
educação pública e gratuita como direito universal de aprender, de ampliar e partilhar
conhecimentos e saberes acumulados ao longo da vida, pois é essencial garantir e
consolidar tais políticas públicas de formação para os professores.
Piovesan e Freu (2014) acrescentam que precisa de uma política que contemple
não só as necessidades imediatas de certificação dos docentes da Educação Básica, mas
que contemple uma proposta concreta e transformadora.
Pelas leituras já realizadas observa-se que o Parfor é visto por muitos como uma
maneira de reduzir as desigualdades, visto que os professores são contemplados no
processo de seleção, e alguns não tem condições de conseguir uma vaga em uma
universidade pública, assim muitos egressos veem este programa como uma
oportunidade única. Por outro lado tem as críticas, que o programa não atende a todos,
que os cursos são muito rápidos, que não é vinculada a teoria com a prática. Percebo
que o Parfor está favorecendo os professores, contribuindo com a formação destes, com
o seu aperfeiçoamento, mas ainda há muito a avançar.
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REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO
Elaine Vieira Pinheiro1 - UELPR
Eixo Temático 2 – Didática profissão docente, e políticas públicas.
Subeixo 3 – Políticas públicas, formação continuada/desenvolvimento profissional
docente.
RESUMO
Parte de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de Mestrado em Educação na
Universidade Estadual de Londrina, este trabalho, cuja temática são as atuais propostas
e encaminhamentos políticos para a educação profissional integrada ao Ensino Médio,
no sistema educacional paranaense, tem por pano de fundo a relação intrínseca entre
educação, trabalho e sociedade. O objetivo deste texto, em específico, é compor
reflexões sobre a referida temática, destacando a reestruturação curricular, ocorrida no
Ensino Médio. Tal discussão é desenvolvida, com base em pesquisa qualitativa e
constitui-se como produto de pesquisa por meio de discussão bibliográfica, análise de
documentos e de legislação da educação. A reestruturação do currículo visando à
integração entre o Ensino Médio e o profissional, foi desenvolvida no período que se
estende entre 2003 a 2010, durante a reforma do Ensino Médio e profissional do Paraná.
A base da reformulação é o trabalho como princípio educativo, pressuposto que propõe
à integração entre os conteúdos e conhecimentos da base comum e base profissional do
currículo. Para que fosse desenvolvida a integração, muitos estudos sobre o currículo
foram efetuados, sendo formados vários grupos de estudo para desenvolvimento da
restruturação curricular. Tais andamentos nos levam a perguntar: qual a contribuição
dos estudos pedagógicos realizados no processo de reestruturação curricular para a
efetividade da proposta que tem por base o trabalho como princípio educativo? Ainda,
de que forma contribuíram para o processo ensino aprendizagem no Ensino Médio?
Considera-se neste texto, a importância do ensino e o direito do aluno à educação de
qualidade para a transformação social.
Palavras-chave: Reestruturação curricular. Ensino Médio e profissional. Integração
Introdução
Parte de uma pesquisa em desenvolvimento no programa de mestrado
em educação na Universidade Estadual de Londrina, o presente trabalho tem por
temática a relação intrínseca entre educação, trabalho e sociedade. O objetivo deste
texto, em específico, é discutir as atuais propostas e encaminhamentos políticos, para a
educação profissional integrada ao Ensino Médio, investigando as contradições
atualmente presentes no sistema educacional do Estado do Paraná.

Para a análise

apresentada, nos baseamos nos pressupostos metodológicos apontados por Evangelista
(2009, p. 10) que afirma, que “se o documento existe fora do pesquisador, para que
1
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possa extrair dele dados da realidade, é preciso que assuma uma posição ativa na
produção de conhecimento: localiza, seleciona, lê, relê, sistematiza, analisa as
evidências”.
A relação intrínseca entre educação e trabalho, segundo Saviani
(2007), apresenta-se, desde o surgimento do homem, no momento em que houve a
necessidade da transformação da natureza, a fim de atender às suas necessidades de
sobrevivência, por meio do trabalho, e com a transmissão simples de conhecimentos
que educava suas gerações, transferindo seus saberes de maneira informal. Portanto, [...]
“a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo
educativo” (SAVIANI, 2007, p. 154).
Com o nascimento do modo de produção capitalista, a despeito de
existir tal aproximação entre educação e trabalho, ao longo da história, ocorre uma
separação, no sentido de que a educação se destinaria às elites dirigentes, e o trabalho,
para os mais pobres. “A referida separação teve uma dupla manifestação: a proposta
dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e ‘escolas de ciências e
humanidades’ para os futuros dirigentes” (SAVIANI, 2007, p. 159).
Presenciamos, na esfera federal, com a assunção do partido dos
trabalhadores ao poder, a promulgação do Decreto n. 5.154/04, que trouxe para as
escolas de educação básica a tarefa de reorganizar o Ensino Médio. No Paraná, a
reestruturação do currículo, visando à integração entre o Ensino Médio e o profissional
foi desenvolvida no período que se estende entre 2003 a 2010, sendo a base da
reformulação o trabalho como princípio educativo, pressuposto que tem em vista a
integração entre os conteúdos e os conhecimentos da base comum e base profissional do
currículo.
Para tanto, vários momentos de estudos e reuniões foram realizados e
questionamentos levantados, com o fim de verificar se esta proposta seria viável no
contexto histórico em que vivemos. Isso posto, questionamos: qual a contribuição dos
estudos pedagógicos realizados no processo de reestruturação curricular do Ensino
Médio? Ainda: de que forma contribuíram para o desenvolvimento do ensino
aprendizagem nesta etapa do ensino?
Contexto histórico da reestruturação curricular
O ano de 1990 foi um período de intensas reformas, políticas, econômicas e
sociais, compreendendo que um projeto de educação não se dissocia do projeto de
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sociedade, o Brasil estabelece para a educação básica reformas, dentre as quais,
destacamos as relativas ao Ensino Médio.
O governo do Paraná, no período compreendido entre 2003 a 2010,
em seus encaminhamentos referentes às políticas para o Ensino Médio, assume o
trabalho como princípio educativo. Conforme o documento explicita,
Tomar o trabalho como princípio educativo, se por um lado implica em uma
postura metodológica que permite analisar os projetos educativos a partir das
demandas dos processos social e produtivo, os quais, no capitalismo,
implicam na exploração dos trabalhadores, por outro lado, aponta para a
possibilidade da construção de projetos alternativos que atendam às
necessidades dos que vivem do trabalho; o que implica buscar, se não a
superação da dualidade estrutural, o que demandaria a superação do
capitalismo, pelo menos o seu enfrentamento, considerados os limites e
possibilidades da escola (PARANÁ, 2005, p. 16).

A adoção do trabalho como princípio educativo tem origem no
materialismo histórico dialético, cujas bases se fundam Marx e Engels (1986).
Saviani (2007) assinala que, se no Ensino Fundamental, a relação
entre trabalho e educação é subentendida, no Ensino Médio, deve ser explícita e direta,
porque o saber detém uma autonomia relativa nos processos de trabalho dos quais se
origina, portanto, a função primordial da escola, a saber: recuperar a relação entre os
saberes e a prática do trabalho.
O horizonte que deve nortear a organização do ensino médio é o de propiciar
aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas
na produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não a
formação de técnicos especializados, mas de politécnicos (Idem, 2007, p.
161).

Politecnia, no entendimento de Saviani (2007, p. 161), é o [...]
“domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção
moderna”. Assim, a educação do nível médio neste viés, radicalmente se diferencia da
profissionalização, entendida por ele, como o adestramento em uma determinada
habilidade, sem o alicerce de conhecimentos que a compõem. Assim, os jovens
finalizariam a educação básica tendo diante de si duas possibilidades: seguir para o
nível superior ou continuar exercendo uma profissão técnica por meio de atividades não
subalternizadas.
Embora tenham ocorrido discussões que cercaram, inicialmente, o
Ensino Médio a respeito de tal dualidade, se propedêutico ou profissionalizante, e o
terem acompanhado desde sua promulgação, fomos impelidos a questionar se seria
possível a adoção de uma política unitária em conformidade com a concepção
politécnica preconizada pelas políticas atuais para o Ensino Médio profissional, sendo
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[...] “entendido o trabalho com o sentido mais amplo, o trabalho como produção da
própria existência humana” [...] (MACHADO, 1991, p.53).
Adiante, a aprovação do decreto 2.208/97 no cenário nacional, um ano
após a promulgação da LDB 9.394/96, provocou descontentamento de estudiosos, que o
consideravam

um

retrocesso,

pois

já

apresentava

abertamente

interesses

mercadológicos, indo contra os ideais que defendiam uma formação média e
profissional pública, pautada numa concepção de formação omnilateral.
Expressando tal descontentamento, por meio da realização de várias
audiências públicas, o Decreto 5.154/2004 é aprovado, prevendo a qualificação para o
trabalho, bem como a elevação dos níveis de escolaridade dos sujeitos, revogando o
Decreto 2.208/97.
Na esfera estadual, visando à articulação entre trabalho, cultura, ciência
e tecnologia, foi elaborado, também, o documento base da SEED/PR “Diretrizes da
Educação Profissional: Fundamentos Políticos e Pedagógicos”, no ano de 2006, cuja
pretensão era romper com a formação meramente para o mercado de trabalho, na busca
por um novo reordenamento social, propiciando uma formação ampliada aos sujeitos.
Para tanto, segundo Czernisz e Barion (2013), foram promovidas
oficinas para professores, diretores e equipe pedagógica, com o intuito de desenvolver o
proposto nas escolas, e estes sujeitos, deveriam atuar como pulverizadores, transmitindo
o conhecimento adquirido aos demais profissionais, ampliando estudos e subsidiando a
construção da proposta, para adoção da educação profissional integrada ao Ensino
Médio.
As autoras Czernisz e Barion (2013), em pesquisas empreendidas
com participantes de tais oficinas, relatam que:
[...] foi um período em que os técnicos da secretaria de educação, responsáveis pela
implantação da proposta, se empenharam muito para que a mesma se efetivasse.
Tratou-se de um processo em que ocorreram muitas discussões, discordâncias, mas
também reconhecimento da importância da proposta, da formação, de estudos que
vinham frequentemente sendo realizados (p. 174).

Embora tais encaminhamentos possam ser considerados avanços nas
políticas educacionais para o Ensino Médio, não se deve cessar a busca pela educação
com vistas à transformação social. Neste sentido, pressupõe-se que a escola atualmente
vivencie seu maior desafio: materializar tais pressupostos no chão da escola.
Considerações finais
Como contribuição dos estudos pedagógicos, realizados no processo
de reestruturação curricular para a efetividade da proposta, que tem por base o trabalho
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como princípio educativo, pontuamos o entendimento da natureza da educação,
conforme afirma Saviani (2007), como trabalho não material, cujo resultado final não se
afasta da ação de produção e permite situar a especificidade da educação na função de
mediadora de conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos e símbolos
como elementos intrínsecos à formação da humanidade, em cada individuo, como uma
segunda natureza, possibilitando a liberdade de escolha de cada sujeito.
Abre-se, também, a perspectivas dos estudos pedagógicos que
apontam os elementos culturais e naturais, necessários para atingir o objetivo proposto
anteriormente. A exemplo disso, presenciamos a revogação do decreto 2.208/97, que
caminhava contra os ideais preconizados.
Compreendemos que, por meio da ação educativa, a sociedade
influencia os indivíduos e estes, ao se apropriarem do conhecimento, recriam tais
relações e abrem a possibilidade de estabelecer uma relação ativa e transformadora em
relação ao meio social.
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REFLEXÕES SOBRE DISCURSOS E CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES EM POLÍTICAS
EDUCACIONAIS BRASILEIRAS
Fernanda de Araújo Frambach
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fundação Municipal de Educação de Niterói

Resumo
A formação continuada de professores tem figurado no cenário educacional brasileiro
como um eixo estratégico das políticas públicas, sendo indicada como um dos principais
meios para a melhoria da qualidade do ensino e, por conta disso, encontram-se inúmeras
propostas com o rótulo de “educação continuada”, especialmente no que tange à
formação de professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Neste
aspecto, verificamos também a responsabilidade e o papel assumido pelas universidades
na coordenação e implementação de alguns programas de formação docente. Entre
estes, podemos citar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que
tem como um dos seus eixos de ação a formação continuada de professores
alfabetizadores. O presente trabalho objetiva apresentar reflexões sobre as concepções
de formação continuada subjacentes a este programa, analisando os discursos
veiculados nos documentos e materiais formativos. Além disso, propõe investigar como
essas concepções são compreendidas e/ou ressignificadas na prática pelos sujeitos
envolvidos. A opção metodológica para esta investigação é a análise do discurso
ancorada na teoria bakhtiniana, a partir de análise documental e de materiais de
formação, articuladas a entrevistas com Orientadores de estudos e professores
alfabetizadores que participaram desta proposta de formação no município de Niterói,
RJ. As análises dos materiais conduzem a uma reflexão de que a formação neste
programa é apresentada como uma “capacitação”, ou “instrumentalização” para a
prática docente. No entanto, os discursos docentes revelam que tal concepção é
ressignificada, incidindo sobre a prática docente, o que conduz à argumentação da
necessidade de constituição de espaços dialógicos de formação, que possibilitem uma
leitura crítica do material destinado a mesma, além da troca de experiências educativas e
a construção e valorização dos saberes e fazeres docentes e discentes.
Palavras-chave: Formação continuada de professores. Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa. Análise do discurso.
Introdução
Nos recentes discursos políticos, podemos observar com uma intensidade
importante, a educação sendo apontada como a “salvação” da sociedade, o que incide
sobre a preocupação ou procura da qualidade educacional. Neste paradigma, a formação
dos professores vem ganhando centralidade nas políticas públicas, compreendida como
uma das principais responsáveis por essa qualidade.
Na realidade brasileira, cujos pressupostos governamentais têm aproximado-se
cada vez mais de propostas neoliberais, a formação dos docentes que atuam nos
primeiros anos de escolaridade é considerada um “eixo estratégico”, uma vez que a
alfabetização das crianças, especialmente das classes populares seria um dos maiores
problemas nacionais. Em função dessa preocupação, o Ministério da Educação do Brasil
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(MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), tem formulado diversas
políticas públicas com foco no primeiro segmento do Ensino Fundamental, sendo a mais
recente o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
Esta política pública se apresenta como um “Pacto” por enfatizar que se trata de
um compromisso formal assumido pelos governos federal, o Distrito Federal, os estados
e municípios, para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos
de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. As ações do PNAIC estão
estruturadas em quatro eixos: Formação Continuada de Professores Alfabetizadores;
Materiais Didáticos e Pedagógicos; Avaliações e Gestão; Controle e Mobilidade Social.
O eixo da formação continuada tem como público alvo professores do ciclo de
alfabetização, que são instados a participar de encontros presenciais. Para esse processo
formativo do PNAIC em todo o país, foram elaborados, por professores universitários e
pesquisadores, cadernos de formação a fim de apresentar os princípios do programa e
estruturar a formação. Este material apresenta textos teóricos, sugestões de atividades e
reflexões sobre o que pode ser feito nos encontros com os professores e
consequentemente, sugerem ações e fazeres no contexto escolar.
A partir dessas reflexões, argumento que o contexto de implementação do
PNAIC é um momento propício para a reflexão, pois o programa intenta motivar os
professores na busca de saberes e do saber-fazer próprios e específicos de seus campos
de atuação, desenvolvendo atividades referentes à reflexão da prática pedagógica. No
entanto, por se tratar de uma ampla política educacional a nível nacional, cujos impactos
são mais bem observados com o passar do tempo, minha proposta foi analisar algumas
colaborações que podem ser percebidas mais rapidamente no contexto da prática. Sendo
assim, elegi como lócus um município que aderiu ao programa. A pesquisa de mestrado
teve como objetivo: identificar e analisar as possíveis contribuições da formação
continuada do PNAIC no contexto escolar no município de Niterói, no estado do Rio de
Janeiro. Pelas mesmas razões, elenquei como alguns objetivos específicos:
•

De um ponto de vista teórico, articular a teoria bakhtiniana de linguagem a uma

proposta de formação continuada.
•

Analisar os materiais de referência para a formação do PNAIC no que se refere

aos conceitos de formação continuada
•

Analisar os discursos de orientadores de estudos e professores alfabetizadores

participantes das formações do PNAIC no município de Niterói, quanto às contribuições
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desta formação, tendo em vista as concepções teóricas e propostas de formação
veiculadas pelo programa.
Tendo em vista os objetivos propostos, o trabalho de pesquisa articula-se a uma
discussão que busca integrar categorias dos campos de estudos do letramento
profissional e da formação continuada de professores, tomando como ponto de partida a
prática docente, investigadas numa perspectiva dialógica.
Em termos teórico-metodológicos, é uma pesquisa qualitativa, de cunho
etnográfico e se ancora nas características de pesquisa propostas por Bakhtin (2011),
para quem o objeto de estudos das Ciências Humanas é o homem, ser expressivo e
falante e o estudo dos fenômenos humanos se realiza a partir de interrogações e trocas,
portanto, pelo diálogo. Tendo essas reflexões como base, assumi como procedimentos
de pesquisa a análise discursiva, investigando os documentos e materiais de formação
que estruturam o programa e a entrevista com Orientadores de Estudos – que atuam
como formadores- e professores alfabetizadores participantes. Esta opção metodológica
é considerada potencial para permitir compreender as apropriações que estes sujeitos
fazem entre teoria e prática desta proposta de formação continuada e se e como esta
interfere em sua práxis no cotidiano escolar. A análise de documentos e textos é
entendida como uma estratégia complementar, conforme afirma Flick (2009), pois não
são apenas uma simples representação dos fatos ou da realidade, mas sua produção visa
um objetivo e um determinado tipo de uso e está destinado a alguém, sendo por isso, um
meio de comunicação.
A respeito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, investiguei
algumas concepções presentes no Manual do Pacto, que apresenta as principais questões
e propostas desta política; no Caderno Formação de Professores, que apresenta os
princípios e estratégias formativas sugeridas para os encontros de formação continuada;
e nos Cadernos de Linguagem (material de referência para a formação na área de
Linguagem). Esses documentos foram estudados e analisados para propiciar um
entendimento dos pressupostos e concepções teóricas a respeito da formação de
professores, bem como das propostas de implementação das ações previstas nesta
política educacional.
Depreendo da análise dos documentos e materiais de formação que estes estão
direcionados a interlocutores presumidos, ou seja, aos sujeitos envolvidos na formação,
principalmente ao professor alfabetizador. A partir da imagem construída desses
interlocutores, os autores articulam seus discursos intencionalmente. E projeta-se uma
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tentativa de que os textos sirvam de referência para o trabalho docente a fim de atingir o
objetivo geral do programa: a alfabetização das crianças até os oito anos de idade. Nos
cadernos é exposta uma concepção de formação continuada que seria uma
complementação da formação inicial ou ainda, a capacitação para que os professores
reconheçam os objetivos de trabalho prioritários neste ciclo e aprendam como
desenvolver estratégias de trabalho profícuas para garantirem a aprendizagem discente.
O professor, leitor presumido, é posto como receptor e beneficiário das
discussões e sugestões propostas. Geralmente, este é apresentado numa posição abstrata,
identificada por Bakhtin (2014) como “posição objetiva”, ou seja, colocado como objeto
do discurso, aquele sobre o que se fala, mas ao mesmo tempo, sendo responsabilizado
pela aprendizagem dos alunos. Tal fato evidencia a maneira como os sujeitos,
especialmente nós, professores, somos enxergados e apresentados nos materiais de
formação, o que pode transparecer uma concepção de formação continuada subjacente
ao programa.
Entretanto, estes conceitos e propostas são ressignificados no contexto da prática
tanto pelos Orientadores de estudos quanto pelos professores. Podemos citar, por
exemplo, as reflexões empreendidas nos encontros que ampliaram as concepções
subjacentes ao programa e a oportunização de espaços para a socialização e troca de
experiências entre os participantes, o que incidiu sobre as identidades docentes,
refletindo e refratando em suas práticas pedagógicas.
No que se refere aos processos de leitura dos materiais formativos, estes são
distintos e podem não condizer com as intenções pressupostas inicialmente. No caso dos
orientadores de estudos, a leitura está vinculada à necessidade de extrair concepções e
trechos considerados primordiais para a elaboração de suportes visuais para as
discussões e dinamização dos encontros presenciais. Para os professores, esta leitura
está correlacionada à solicitação e/ou indicação dos orientadores ou voltadas para uma
intenção de uso, ou seja, os professores selecionam o que vão ler de acordo com suas
necessidades reais no cotidiano escolar.
Por isso, o papel das Instituições de Ensino Superior responsáveis pela formação
dos professores e dos Orientadores de Estudos e formadores, é fundamental. No que se
refere ao Estado do Rio de Janeiro, a proposta da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, que foi responsável pela formação no município investigado, é que estes
cadernos sejam lidos e utilizados de maneira crítica, ampliando-se as discussões neles
veiculadas, ou mesmo criticando-se algumas proposições conflitantes a partir de outros
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estudos e leituras. Aliada a essa postura, está o investimento em ouvir as “vozes” dos
professores (formadores, orientadores e alfabetizadores) por postular que garantir
espaços para a troca de experiências e a socialização das escritas docentes, considerando
a compreensão autônoma desses profissionais, pode contribuir para a continuidade dos
debates sobre a formação continuada. Esta aposta difere-se, portanto, de propostas com
intenção de “treinamentos” ou aplicação de materiais e atividades, que impossibilitam
aprofundamentos e reflexões sobre o processo educativo.
Assim, mesmo tendo como paradigma uma formação fundamentada em
concepções teóricas próprias, os envolvidos no processo de formação do PNAIC no
município investigado foram reconhecendo as incoerências e contradições dessa política
e, a partir de seus saberes e fazeres cotidianos, de suas experiências e de suas
necessidades imediatas, foram resignificando propostas e discursos. Esta evidência
pressupõe a necessidade de encarar o professor como um profissional responsável e
crítico que olhe para cada proposta e se disponha a aproveitar de cada uma o que podem
oferecer, conforme preconiza Andrade (2010). Este paradigma está ancorado no
reconhecimento de que os professores não devem figurar como meros executores
passivos de ideias concebidas em outra parte, mas que precisam discutir sobre as
diferentes possibilidades e métodos, realizando a leitura crítica dos materiais de
formação a eles destinados, ampliando seus conhecimentos tanto a partir de um
aprofundamento nos estudos, pesquisas e concepções teóricas, quanto a partir da
socialização de práticas docentes que podem ser analisadas, criticadas e avaliadas em
grupo com a constituição de um espaço dialógico de formação.
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REFLEXÕES SOBRE O PERCURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO
ESTÁGIO A DOCÊNCIA: CURRÍCULO, FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES, ENSINO
Autora: Francisca Jardélia Lima Damasceno
Co-autor: Luis Távora Furtado Ribeiro

Esse trabalho consubstancia apontamentos fruto da experiência vivenciada na
disciplina Geografia e Ensino II no curso de licenciatura em Geografia da Universidade
Federal do Ceará no semestre 2015.1 por meio do Estágio a Docência I, disciplina
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de
Educação da mesma instituição supracitada. O objetivo central é refletir acerca das
contribuições didático-pedagógica do Estágio a Docência na construção teórica da
pesquisa desenvolvida no mestrado, uma vez que a temática de pesquisa dissertativa em
curso trata-se da formação inicial de professores em geografia, currículo e ensino. A
natureza metodológica desse trabalho teve como aporte as preposições da pesquisa
qualitativa, uma vez que a abordagem qualitativa permite compreender os diferentes
significados que um objeto possui através do contato direto do pesquisador.
(MYNAYO, 2012); (BIKLEN; BOGDAN, 1982). Os percursos metodológicos foram:
planejamento do estágio, participação ativa nas atividades da disciplina, elaboração do
relatório final de estágio. Os resultado final aponta que a experiência do Estágio a
Docência trouxe importantes contribuições para pensar as questões curriculares envolta
da formação inicial de professores.
PALAVRA:CHAVE: Estágio a Docência, Formação de Professores, Currículo.

Esse trabalho consubstancia apontamentos fruto da experiência vivenciada na disciplina
Geografia e Ensino II no curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal
do Ceará no semestre 2015.1 por meio do Estágio a Docência I, disciplina vinculada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação da
mesma instituição supracitada.
O objetivo central é refletir acerca das contribuições didático-pedagógica do
Estágio a Docência na construção teórica da pesquisa desenvolvida no mestrado, uma
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vez que a temática de pesquisa dissertativa em curso trata-se da formação inicial de
professores em geografia, currículo e ensino.
A natureza metodológica desse trabalho teve como aporte as preposições da
pesquisa qualitativa, uma vez que a abordagem qualitativa permite compreender os
diferentes significados que um objeto possui através do contato direto do pesquisador.
(MYNAYO, 2012); (BIKLEN; BOGDAN, 1982). Os percursos metodológicos foram:
planejamento do estágio, participação ativa nas atividades da disciplina, elaboração do
relatório final de estágio.
A organização temática dos conteúdos explorados em aula foi: 1)Teorias do
Currículo; 2) A aula como forma de organização do Ensino; 3) Ensino de Geografia;
4)Avaliação da Aprendizagem e 5) Proposta Curriculares e o Livro Didático. No
entanto, o desenvolvimento do texto não seguirá uma trajetória linear dessa
organização.
Antes de iniciar a abordagem das teorias curriculares, houve uma apresentação e
discussão do programa da disciplina (ementa) que foi previamente redefinido pela
Professora da disciplina. Foi encaminhado para a aula seguinte um capitulo do livro Os
professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem (1997),
do norte-americano Henry Giroux com o objetivo de provocar através da leitura crítica
da obra desse autor os desafios do trabalho docente frente às condições sociais,
culturais, políticas e econômica que a escola pública está inserida e quais as
possibilidades de intervenção dos profissionais da educação nessa conjuntura.
Nesse curso, foi encaminhado para debate a posteriori, outro texto mais
específico do geógrafo Rafael Straforini sobre as questões teórico-metodológica do
ensino de geografia e as tessituras epistemológicas e políticas da Ciência Geográfica e
do Profissional da Geografia.
No mote desse debate algumas questões pertinentes foram surgindo, quais
sejam: “Qual a função do ensino de geografia? Como ser Professor-Intelectual numa
conjuntura de precarização do trabalho docente? Por que a escola parece tão
desinteressante para os estudantes? Como mediar o saber na escola no contexto da
sociedade da aprendizagem?”
Tais elementos discursivos foram basilares para a introdução das teorias do
currículo em aulas subseqüentes. Metodologicamente, a turma foi dividida em equipes,
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cada qual responsável em apresentar os elementos teórico-metodológicos dos
paradigmas das teorias do currículo: Tradicional, Crítica e Pós-Crítica, tendo como
texto de apoio o livro Documentos de Identidades: uma introdução as teorias do
currículo (2007) do autor Tomaz Tadeu da Silva.
No interior dessa atividade que decorreu em quase quatro semanas, os estudantes
mostraram-se empolgados, inquietos e reflexivos através de insigths curricular-pessoal
por meio de reminiscências escolares. De maneira mais ampla, foi exposto às
repercussões curriculares no cotidiano escolar, práticas e saberes e como os currículos
“moldam” aquilo que nos tornamos.
Como contribuição, resgatei os saberes adquiridos na disciplina Teorias da
Educação cursada no semestre 2014.2 na pós-graduação, contextualizei dentro do
debate curricular as Teorias da Educação, com foco ao Paradigma Marxista/CríticoEmancipatório. Para consolidar a aprendizagem sobre as Teorias do Currículo, foi
encaminhada para os estudantes a atividade avaliativa em formato de estudo dirigido.
No movimento de reflexão das teorias do currículo, em especial a teoria crítica que
entende o currículo como um programa com intencionalidades e finalidade de
dominação bem “arquitetada”, Apple (1994, p.59) afirma que
O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de
conhecimentos que de algum modo aparece nos textos e
nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de
uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da
visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento
legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões
culturais e econômicas que organizam e desorganizam
um povo. (idem, 1994, p.59).

Se quisermos, por sua vez, explorar a etimologia da palavra “currículo”, que
vem do latim curriculum, no sentido de “pista corrida”,
(...) Podemos dizer que o curso dessa “corrida” que é o
currículo acabamos por nos tornar o que somos. Nas
discussões cotidianas, quando pensamos em currículo
pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-nos de
que conhecimento que constrói o currículo está
inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido
naquilo que somos naquilo que nos tornamos: dizer que
além de uma questão de conhecimento, o currículo é
também questão de identidade. (SILVA, 2007, p.15)
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Convergindo as discussões sobre Currículo e Ensino de Geografia as questões
sobre planejamento escolar, organização da aula no ensino e avaliação escolar foram
temáticas seqüentes. A Professora da disciplina reafirmou a necessidade de buscar uma
coerência teórico-metodológica do trabalho docente e por meio do “desempenho
intencional” no ensino, há o imperativo de planejar as práticas cotidianas de ensino na
escola.
Nesses termos, o texto de Libâneo (1994), Cavalcanti (2012), Hoffmann (2008)
toou como apoio pedagógico no desenrolar das questões pertinentes ao conceito de aula
e suas etapas, de ensino e aprendizagem, procedimentos atitudinais, valorativos e
operacionais na mediação do conhecimento através da relação entre aluno e professor.
Na tentativa de experimentar essa dimensão pedagógica, os estudantes foram
convidados a elaborar em equipe os passos didáticos de uma aula centrada na concepção
de aula como organização do ensino. Com temas geográficos diversos, as equipes
materializaram o plano de aula e texto explicativo como aporte esquemático da aula, na
medida em que também simularam como sobreviriam os passos didáticos no bloco de
aulas.
O grupo (neste caso, em especial, uma dupla) que mais chamou minha atenção
foi a que escolheu o conteúdo Pedologia. Tornou-se nítido a preocupação dos dois
estudantes em resgatar a abordagem curricular ao tratar do papel histórico da mulher no
desenvolvimento da agricultura, atrelando o ensino de geografia contextualizado não só
com a questão da interlocução do currículo feminista, mas evidenciando o olhar sobre o
cotidiano dos alunos como material de trabalho no desempenho do ensino e
aprendizagem.
No interstício dessas apresentações/aulas aconteceu a Semana da Geografia,
atividade engranzada também na disciplina. Fui convidada a contribuir numa mesa
intitulada Formação de professores em Geografia: perspectivas, dificuldades e
realidades, essa experiência foi provocativa, fiquei satisfeita com a oportunidade de
socializar e debater junto com os colegas membros da mesa e estudantes sobre o que
venho pensando e pesquisando acerca dos caminhos da formação docente, em especial a
formação da(o) professa(o)r de geografia.
Com o encerramento/continuidade desse ciclo, o debate sobre as Propostas
Curriculares e o Livro Didático, vem proporcionando junto aos estudantes interesse a e
análise mais responsável dos livros didáticos tendo em vista as indicações e discursos
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ideológicos dos documentos oficiais como Parâmetros Curriculares de Geografia
(PCNs) e Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), além de conceber os critérios
necessários para análise dos livros didáticos, foi discutido como o livro didático
enquanto material curricular e mercadoria representa no cotidiano escolar uma
ferramenta muitas vezes indispensável à prática de ensino.
Portanto, o resultado final apontam que a experiência do Estágio a Docência
trouxe importantes contribuições para pensar as questões curriculares envolta da
formação inicial de professores, em específico, os professores de geografia.
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REFORMAS CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO E EFEITOS NAS
PRÁTICAS DA ESCOLA
Maira Ferreira
Universidade Federal de Pelotas/UFPEL
Resumo
O trabalho se refere a uma pesquisa sobre políticas públicas curriculares para o ensino
médio, considerando que tais políticas passam pela proposição de planos de metas para
educação que, por sua vez orienta a implementação de programas e ações para o
fortalecimento do ensino médio. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (DCNEM) apontam para um desenho curricular que tem nas áreas de
conhecimentos (e não nas disciplinas) a organização dos conhecimentos escolares.
Nesse sentido, buscou-se compreender as políticas curriculares e seus efeitos para
mudanças na escola, com particular atenção à implantação do Ensino Médio Politécnico
(EMP) na rede pública de ensino do estado do Rio Grande do Sul. A proposta
metodológica considerou a análise de documentos que instituem a reforma curricular,
em especial as DCNEM e a Proposta Pedagógica para o EMP, bem como a realização
de entrevista semiestruturada com professoras supervisoras de escolas da rede pública
estadual, de uma cidade do sul do estado do Rio Grande do Sul, que foram convidadas a
falar sobre os efeitos na escola da reforma curricular do Ensino Médio Politécnico. O
estudo aponta que, embora reconheçam a reforma curricular em curso, há resistência por
parte dos professores em superar as proposições curriculares pouco inovadoras e com
currículos engessados, sendo indicada a imobilidade (o não ser possível) como efeito da
falta de autoria e protagonismo dos professores para a reestruturação curricular em
desenvolvimento nas escolas, uma participação que teria sido necessária para sentiremse preparados para compreender e discutir alternativas para a melhoria dos currículos e
do ensino.
Palavras chave: Políticas de Currículo. Ensino Médio Politécnico. Educação em
Ciências.
1 Introdução
Desde a edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio), no final
dos anos de 1990, e mais recentemente as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (DCNEM) (BRASIL, 2012), os textos oficiais trazem indicações da
necessidade de repensar a educação escolar, no caso das Ciências, contextualizando o
estudo dos conhecimentos científicos às aplicações da Ciência e Tecnologia e à vida
social, o que implica pensar em reestruturações curriculares para a educação escolar. A
intenção manifesta da veiculação dos textos legais é a de que é preciso prover o
enriquecimento e a diversificação das atividades em sala de aula pelos professores, de
modo a atender ao que é corriqueiramente referido como sendo “necessidades” da vida
contemporânea.
As DCNEM apontam para um desenho curricular que tem nas áreas de
conhecimentos (e não nas disciplinas) a organização do currículo escolar. No Rio
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Grande do Sul, a reforma do Ensino Médio Politécnico (EMP), caracterizada como
política curricular governamental, foi implantada nas escolas da rede pública estadual
em 2012. Embasada na LDB e nas DCNEM, a reforma propõe um diálogo entre as
áreas do conhecimento e o mundo do trabalho, pois a concepção do EMP se baseia na
articulação das áreas de conhecimentos e suas tecnologias, com eixos na cultura,
ciência, tecnologia e trabalho, na perspectiva de que a apropriação e a construção de
conhecimento embasam e promovem a cidadania (RIO GRANDE DO SUL, 2011).
O caso da reestruturação curricular no EMP em escolas da rede pública estadual
do RS tem como maior desafio promover mudanças nas práticas da escola. Buscar
compreender a implantação do EMP e seus efeitos para mudanças nas práticas
escolares, em duas escolas da rede pública do estado do RS, foi o propósito deste
trabalho.
2 Proposta Metodológica
Para a realização da pesquisa, com metodologia de caráter qualitativo, buscouse, inicialmente, fazer o estudo e análise das DCNEM e da Proposta Pedagógica para o
EMP. Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa com três supervisoras
pedagógicas de duas escolas da rede pública estadual, de uma cidade do sul do estado
do RS. As supervisoras foram entrevistadas e convidadas a falar sobre à implantação da
reforma curricular do Ensino Médio Politécnico e seus efeitos para mudanças na
escola. Os relatos sobre o modo como estavam acompanhando e avaliando a
implementação da reforma para o ensino médio, foram registrados em diários de campo
para posterior análise.
3 Movimentos da Reforma Curricular nas Práticas da Escola
A reforma do EMP, tendo como base as DCNEM, anuncia garantir formação
geral e formação diversificada (composta por conhecimentos da vida e do mundo do
trabalho). A parte diversificada propõe articular as diferentes áreas do conhecimento
com o mundo do trabalho, tendo como eixo organizador o componente curricular
Seminário Integrado, um espaço para planejamento, organização e integração das quatro
áreas de conhecimento – Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e
Matemática – que compõem o currículo na organização curricular no EMP, como forma
de garantir ensino pela pesquisa e tratamento interdisciplinar dos conhecimentos
escolares. Vê-se na iniciativa uma aproximação com as orientações das DCNEM
(BRASIL, 2012), como modo de dar significado ao que é ensinado e tratando os
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conteúdos escolares associados a questões que envolvem aspectos da vida social. Para
Sacristán (2000), devemos pensar um currículo a partir de discussões que envolvem a
seleção dos conteúdos de ensino, reconhecendo os processos que incidem e modificam
as decisões da prática pedagógica. Para esse autor essa é uma forma de conhecer a
melhor estratégia para o acesso ao conhecimento.
No caso da reforma curricular do EMP, percebe-se que ainda se mantem a lógica
que valoriza uma Ciência fragmentada, com professores de cada disciplina (Química,
Física e Biologia) ministrando suas aulas, não sendo possível reconhecer ainda uma
dimensão curricular que fuja da distribuição hierárquica e linear de conhecimentos, em
direção à inter-relação de conceitos com um enfoque interdisciplinar.
Uma entrevistada referiu que, nas reformas, muitas vezes, a ideia de mudança
está centrada na ação sem reflexão e que os professores fazem coisas diferentes, mas
sem ter muito claro os objetivos da reforma e os desdobramentos de suas ações. Isso
mostra que além do conhecimento da disciplina ou área em que irá ensinar, é preciso
considerar o espaço de trabalho dos professores, e pensar que, no âmbito da escola, as
práticas e as mudanças de práticas acabam sendo iniciativas individuais, sendo difícil
ocorrer um processo coletivo de mudança, pois, na escola os problemas são muitos e as
ações são para achar soluções rápidas, sem muito tempo para discutir as questões
curriculares e os processos de reestruturação (supervisora).
As supervisoras dizem que os professores se queixam por não ter autonomia
para pensar as mudanças, já que a reforma que instituiu o EMP foi uma política com um
delineamento pré-definido, e que se sentem fora das discussões para a sua
implementação. Para Almeida (apud LEITE, GUEDIN, ALMEIDA, 2008, p. 102),
ausentes nos processos de elaboração das propostas reformistas, os professores não têm
suas necessidades consideradas nem são avaliadas as condições em que desenvolvem
seu trabalho. Assim, mesmo que um professor compreenda a reforma como
possibilidade de melhoria de desenvolvimento de sua prática docente, teria dificuldade
em romper a “resistência” dos seus pares, e poderia ser visto pelos colegas como
defensor da reestruturação curricular instituída pelo Governo, vinda “de cima para
baixo”.
Também foi relatado pelas supervisoras que os professores rechaçam as
orientações governamentais para a implementação da reforma curricular para o ensino
médio, justificando a importância do conhecimento disciplinar e do campo de
conhecimentos no qual o professor se reconhece – a disciplina – uma marca da
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identidade docente, imersa em lutas e negociações em torno da estabilização da
disciplina escolar (ROSA, 2010), pois ser professor de Química, Física ou Biologia, por
exemplo, significa estar na escola representando um conjunto de conhecimentos
específicos com seus artefatos simbólicos e sua linguagem própria. No entanto, os
professores reconhecem que no centro das políticas educacionais, em suas diretrizes e
orientações

curriculares,

está

a

valorização

de

práticas

contextualizadas

e

interdisciplinares, e consideram que a falta de tempo para reuniões ou planejamentos
conjuntos de ações, impede de pensarem a escola no coletivo, assumindo, por vezes,
iniciativas e ações “pontuais e individuais”, no que se refere à mudança de prática.
Para as entrevistadas, ainda, pode-se pensar na resistência dos professores às
reformas, em função das recorrentes proposições de programas e reformas para o ensino
médio no RS que, vivenciadas pelos professores (em 2010, a reforma Lições do Rio
Grande, abandonada em 2011, com a posse de um novo governo; em 2012, a reforma
Ensino Médio Politécnico, gerando expectativas sobre o seu término com a mudança de
governo 2015), leva-os a ver tais proposições como “invenções passageiras” que teriam
tempo de validade até “as próximas eleições”. Leite, Guedin, Almeida (2008) apontam
como característica do que chamam onda reformista,
...a descontinuidade nas políticas subsequentes, que não
aprofundam a avaliação do que foi implementado e, com
bastante frequência, pautam-se em inaugurar novas medidas que
tenham a marca dos atuais gestores. Com isso repetem erros
desperdiçam-se recursos, desfaz-se do esforço empreendido
pelas equipes escolares. (p. 102)

No caso das reformas para a rede pública estadual do RS, de modo geral, os
professores rejeitaram-nas, alegando não terem participado das discussões para a
concepção dos projetos e que não teriam conhecimentos necessários sobre as ideias que
sustentam as proposições. Algumas falas das supervisoras indicam a forma como os
professores se referem a esse momento.
...não há espaço para discussão, o projeto já estava pronto (...) o movimento, as
passeatas, não adiantaram nada.
...querem que os professores trabalhem em um projeto de mudança curricular que eles
[os governantes] fizeram.
...a universidade pensa que quem determina as coisas é a escola, mas não sabem que os
professores não têm como modificar o currículo da escola.

Para Leite, Guedin, Almeida, (2008) “esse tipo de conduta das políticas
reformistas tem cobrado um preço bastante caro da nossa sociedade, pois muitas das
reformas empreendidas não conseguem chegar às salas de aula e alterar suas ações e
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relações cotidianas” (p.103). Esse tipo de prática, ao mesmo tempo, que implica em
ações coletivas, coloca no professor a responsabilidade pelo “sucesso” ou pelo
“fracasso”, desconsiderando o papel que a organização institucional das políticas e da
instituição escola nessas iniciativas.
4 Considerações Finais
O estudo realizado mostra que as mudanças almejadas na escola, com a reforma
curricular do EMP, colocam a imobilidade (o não ser possível fazer) como efeito da
falta de preparo dos professores para a implementação de uma reforma que está em
vigor, sendo necessário problematizar processos de reestruturação curricular que não
sejam discutidos e pensados com os professores, para que sintam-se em condições de a
compreender e discutir alternativas para a melhoria dos currículos e do ensino.
Embora reconheçam a reforma curricular em curso, há resistência dos
professores em superar as proposições curriculares pouco inovadoras, com currículos
“engessados” e com sobreposição de conceitos, sendo fundamental haver clareza sobre
por que se ensina o que se ensina, “pois o currículo como construção social e cultural
está impregnado pelos valores inerentes ao contexto que o referenciam”. (LIMA e
GRILLO, 2008, p.14). Isso pode explicar a dificuldade dos professores em colocar em
prática “automaticamente” todas as orientações oficiais, pois talvez não consigam
relacionar as proposições de reformas curriculares, expressas nos documentos, aos
tempos e espaços da escola, que delimitam e condicionam as mudanças almejadas.
Referencial Bibliográfico
BRASIL, Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio: Resolução n.2. de 30/01/2012. Brasília: MEC/CNE, 2012
LEITE, Yoshie U. F.; GUEDIN, Evandro; ALMEIDA, Maria Isabel de. Formação de
professores: caminhos e descaminhos da prática. Brasília: Liber Livro Ed., 2008.
SACRISTÁN, Gimeno J. O currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise prática;
PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre:
ArtMed, 2000. Cap. 6, p. 119-148.
LIMA, Valderez R., GRILLO, Marlene. Como organizar os conteúdos científicos de
modo a constituir um currículo para o século 21? In: GALIAZZI et al (org.). Aprender
em rede na Educação em Ciências. Ijuí, Ed. Unijuí, 2008.
RIO GRANDE DO SUL. Proposta pedagógica para o ensino médio politécnico e
educação profissional integrada ao ensino médio - 2011-2014. Secretaria de
Educação – SEDUC/RS, novembro de 2011.
ROSA, Maria Inês P. Formação docente, identidade profissional e a disciplina escolar:
práticas curriculares no ensino médio. Zetetiké, São Paulo, v. 18, p. 407-432, abr. 2010.

ISSN 2177-336X

9997

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM
TRÊS CONTEXTOS: UM OLHAR DA PESQUISA COMPARADA
Graziela Giusti Pachane (UFTM)
O presente trabalho é parte de um projeto cujo objetivo foi estudar, a partir de
uma abordagem comparada, as mudanças curriculares na formação de professores nos
Estados Unidos (EUA), na Europa e no Brasil. Nosso enfoque voltou-se à formação de
professores para docência dos conteúdos específicos da Educação Básica. Foram
realizados estudos de caso em 3 universidades, uma de cada país: Harvard,
Universidade do Minho (Portugal, representando o Espaço Comum Europeu de
Educação Superior) e a UFTM.
O estudo se dividiu em quatro fases: análise pormenorizada de cada instituição,
acompanhada de levantamento bibliográfico correspondente (basicamente um estudo de
caso a respeito da formação de professores em cada instituição/país); e uma fase final de
análise comparativa das políticas de formação de professores e seus reflexos nos 3
países/regiões analisados. Ao longo do estudo, realizamos, portanto, revisão
bibliográfica e análise de documentos, entrevistas e observações. A análise dos dados se
deu com base nos pressupostos da análise do conteúdo (BARDIN, 2008), e nos estudos
da educação comparada (BRAY, ADAMSON e MASON, 2007; MANZON, 2011).
Os resultados obtidos nos possibilitaram reflexões acerca, entre outros aspectos,
da identidade profissional docente, dos saberes docentes, das "competências" e da
profissionalidade docente, abrindo discussões com reconhecidos autores brasileiros e
estrangeiros (como Tardif, Perrenoud, Garrido, Pimenta e Brzezinski), em especial por
meio do trabalho de Suze Scalcon (2011). "O que um professor deve saber" e "quem
deve ser" são questões fundamentais para o currículo, que remetem diretamente às
concepções/fundamentos que regem as políticas e práticas da formação de professores
em cada país: a vertente mais pragmática americana, o foco na práxis, relatado em
Portugal, e a busca da orientação histórico-crítica no Brasil (apresentada sobretudo no
discurso dos docentes), com forte tendência multiculturalista nas atuais políticas
curriculares para a educação básica e para a formação docente.
No que diz respeito às transferências internacionais que buscávamos encontrar,
sem dúvida há fortes indícios de processos impressos pela preocupação com a
globalização e a concorrência em âmbito internacional. O viés economicista aparece
fortemente no REUNI e no Processo de Bolonha, no entanto, não encontramos
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tendências comuns na formação de professores nos países analisados. Enquanto na
Europa, Bolonha empurra para a pós-graduação a única saída formativa para professores
da educação básica, nos Estados Unidos parece haver, paradoxalmente, forte
encaminhamento para a desprofissionalização do professor. O Brasil, como salientam
Lima, Azevedo e Catani (2008), oscila entre dialogar com o sistema internacional,
reagir a ele ou ser uma mescla tímida de Harvard e Bolonha. No que diz respeito às
decisões locais sobre o currículo, pesam o compromisso dos formadores de professores
com a educação básica e, dada a cultura de ênfase no bacharelado e na formação de
pesquisadores, em nosso país, programas como o PIBID terminam por ser o locus
privilegiado para a efetiva formação de professores comprometidos com a educação
básica de qualidade.
As análises realizadas nos auxiliaram, entre outros aspectos, na compreensão de
como Portugal, Brasil e os Estados Unidos realizam a articulação entre teoria e prática
na formação de seus professores nos cursos em nível universitário.
A Universidade do Minho (e talvez possamos generalizar, as universidades
portuguesas) buscam trabalhar a partir da ideia de integração entre estudos teóricos e
prática pedagógica, esta realizada de modo particular durante o estágio curricular do
mestrado, atualmente com duração de 6 meses, e que culmina com a elaboração de um
trabalho final (tese). Depois de alterações decorrentes de ajustes ao Processo de
Bolonha, a prática se reduz a estágio de observação, com a problematização de um
aspecto do cotidiano educacional, que pode incluir a sugestão e realização de uma
intervenção. O estagiário colhe os dados e os analisa à luz da teoria estudada durante o
curso, escreve, então, sua tese, e a apresenta perante uma banca examinadora.
Lembramos que dentro do Espaço Europeu de Educação Superior, o aluno
realiza sua graduação em uma área do saber (3 anos) e depois, a formação para docência
ocorre apenas no mestrado. Este tem duração de 2 anos e o estágio ocorre no 2º ano de
formação. Como o contato com a prática é reduzido, os docentes afirmaram em suas
entrevistas que buscam o tempo todo, em suas disciplinas, fazer o movimento teoriaprática-teoria. As disciplinas podem variar, dependendo de cada mestrado em ensino,
mas, de maneira geral, estão voltadas à didática e ao ensino do conteúdo específico da
área do saber; currículo e avaliação; psicologia do desenvolvimento; a escola como
organização; tecnologias educativas; educação especial, e, em mais raramente, à área de
humanidades (ética, sociologia, pensamento pedagógico, etc.).
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As mudanças curriculares dos cursos de graduação e de mestrado são propostas
pelo Ministério da Educação, em geral de modo centralizado, havendo certa margem de
autonomia das universidades para escolha de algumas disciplinas a comporem seu
currículo (por exemplo, oferecimento obrigatório ou não das humanidades, eletivas,
etc.). A abertura ou fechamento de cursos está diretamente relacionada à
empregabilidade dos alunos, segundo nossos entrevistados, e a universidade tem
autonomia para fazê-lo.
No caso brasileiro, destacamos a experiência da UFTM (Universidade Federal
do Triângulo Mineiro) por ter cursos criados no âmbito do REUNI; pela tentativa de
implantar o Ciclo Comum, com ênfase numa formação humanista, interdisciplinar, sem
divisão inicial entre os cursos, e por apresentar, segundo seus projetos pedagógicos,
propostas inspiradas em experiências internacionais. Porém, de acordo com o relato de
nossos entrevistados, em relação à integração teoria/prática, a UFTM não conseguiu
avançar muito em relação à dicotomia observada nos cursos de licenciatura do país e
aos problemas constantemente relatados na realização de estágios (PACHANE e
DOMICIANO, 2012). Salvo algumas experiências pontuais exitosas, em termos
institucionais, o PIBID (Programa Institucional de Iniciação a Docência) se destacou
como o espaço privilegiado possibilitador de efetiva articulação teoria e prática.
Embora possam existir críticas quanto ao excesso de pragmatismo do modelo
americano – e não queremos aqui fazer exaltação ou sugerir sua cópia para outros
contextos –, as experiências de Harvard podem nos levar a inúmeras reflexões,
justamente por ser um contraponto aos modelos densamente teóricos a que estamos
acostumados.
Nos EUA, a escassez de professores leva cada estado a ter diferentes programas
de formação e diferentes níveis de exigência para admissão na carreira docente.
Massachusetts possui programas em variados níveis, desde o Teach for America, que
praticamente atua com professores leigos, até programas em nível pós-graduado.
Harvard tem programas de formação para docência em nível undergraduate (UTEP) e
dois que levam ao título de mestrado (TEP e HTF).
O Undergraduate Teacher Education Program (UTEP, que pode ser conhecido
em http://utep.fas.harvard.edu/icb/icb.do) é realizado junto do college, nos seus anos
finais, e é considerado como pré-graduação. O HTF (Harvard Teacher Fellow http://www.gse.harvard.edu/htf) é o mais recente programa da universidade, pode vir a
substituir o Teacher Education Program (TEP, http://www.gse.harvard.edu/masters/tep).
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A carga horária dos cursos não é tomada por disciplinas (em geral, 4 ou 5) e os
programas são relativamente curtos (1 ano ou 1 ano e meio). A ênfase é na metodologia
do ensino de uma disciplina específica, nisso se assemelhando um pouco ao que
observamos na Europa. Há cursos nas áreas de matemática, estudos sociais/história,
inglês e ciências. Estão muito atentos a questões de multiculturalismo e às
características psicológicas da adolescência, focando nos conflitos em sala de aula, nos
(des)intesses dos estudantes, em suas necessidades e na relação da escola com a
comunidade.
Os programas de formação de professores nos EUA se aproximam mais de
projetos como o PIBID ou o PECD (PACHANE, 2003) do que de um curso regular de
graduação nos moldes brasileiros. Essa abertura para a mudança faz com que os
currículos possam ser alterados a qualquer momento, quando se fizer necessário,
estando atentos não só à legislação e às necessidades formativas dos alunos, como
também às necessidades locais dos estados e das escolas próximas às universidades.
Dada nossa necessidade de delimitação, apresentaremos em detalhe apenas o
HTF. O programa se inicia com um curso no semestre da primavera e com a docência
monitorada na Cambridge Harvard Summer Academy (CHSA, algo como um colégio
de aplicação) no final do último semestre letivo do College. A seguir, os participantes
continuam realizando mais um ano acadêmico de estágio em escolas parceiras em todo
o país. Nesse período, têm carga horária reduzida a fim de continuar seus estudos em
momentos de orientação e treinamentos adicionais, oferecidos pelos docentes faculdade
de educação. Tais momentos se dão via cursos online e videoconferência. A seguir, os
estudantes retornam ao campus para concluir o programa com mais um curso e mais um
período de ensino monitorado na CHSA no verão seguinte. Ao final desse período,
podem receber suas licenças iniciais para docência, desde que aprovados nos exames
necessários.
Quem desejar, pode permanecer e realizar mais disciplinas, habilitando-se para o
grau de mestre no final do verão seguinte. Os que se integrarem à docência em tempo
integral (preferencialmente na mesma escola onde realizaram a prática), continuarão a
receber orientações e treinamento à distância pelos 2 primeiros anos de carreira.
Ou seja, o estudante realiza a prática orientada desde o primeiro semestre de sua
formação, concomitantemente às disciplinas; passa mais um ano e meio no programa
(um dos quais atuando na rede pública), continua a receber apoio dos docentes por 2
anos após a conclusão do programa. Como incentivo, não têm ônus para se formar,
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recebem salário por sua atuação como docentes e com a realização de mais 2 ou 3
disciplinas, recebem o título de mestre (únicas disciplinas pagas).
É relevante destacar que não há expectativa de que os alunos exerçam a docência
pelo resto de suas vidas. Em Harvard, e nos EUA em geral, a docência é entendida
como um momento da vida da pessoa, que pode durar poucos anos, ou ser a transição
para outra carreira ou para a aposentadoria. O acompanhamento nos anos iniciais
proposto pelo HTF foi compreendido como uma forma de tentar evitar o “choque de
realidade” dos professores iniciantes e fazer com que permaneçam mais tempo – e com
menos frustrações – na atividade docente na educação básica, profissão considerada
bastante desgastante. Dessa forma, pretende-se evitar a evasão (precoce) da profissão,
melhorar a qualidade do trabalho docente e minimizar o burnout.
O HTF e o TEP têm estruturas um pouco diferentes. Após o oferecimento
concomitante de ambos, serão realizadas avaliações que demonstrem qual programa é
mais apropriado, se ambos devem permanecer, se devem ser aglutinados e sofrer
melhorias, etc.
Acreditamos que a ampliação do conhecimento e das reflexões sobre as
experiências aqui analisadas poderiam contribuir para a melhor articulação
teoria/prática nos programas de formação de professores, sem se deixar levar, no
entanto, pelo excessivo pragmatismo, característico de alguns projetos encontrados nos
EUA, nem pela teorização excessiva, ou pela formação idealizada, descolada do
cotidiano da escola.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES-PNAIC
Juscinária Tavares da Silva
Universidade Estadual de Roraima- UERR
RESUMO
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência sobre a nossa participação
como orientadora de estudos do Pacto Nacional de Alfabetização na idade Certa- Pnaic,
que iniciou em 2013 com alfabetização em língua portuguesa e em 2014 com
alfabetização matemática, um programa de formação continuada de professores,
desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com Estados e Municípios, tem
por objetivo assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de
idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Esse trabalho apresenta informações
importantes sobre a avaliação da prática pedagógica na sala de aula, onde as discussões
e troca de experiências entre os alfabetizadores desenvolvidos durante o curso tornaram
as aulas mais dinâmicas em sala de aula, pois a formação inicial não é suficiente para a
preparação do professor, tornando as capacitações necessárias na reflexão no processo
de formação. Os objetivos deste relato de experiência como orientadora são descrever o
programa e analisar a avaliação dos professores alfabetizadores. As atividades e estudos
desenvolvidos durante o Pnaic oportunizaram aos docentes mudanças positiva em sua
prática docente.
Palavras-chave: Formação de professores. Avaliação. Pnaic.
1 INTRODUÇÃO
Este relato de experiência aborda uma descrição do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), bem como a análise da avaliação dos
orientadores de estudo com ênfase na formação do professor alfabetizador,
considerando-se o ciclo de alfabetização da criança de 6 a 8 anos. Ou seja, nos três
primeiros anos do Ensino Fundamental. A intencionalidade do PNAIC é citada e
estruturada em quatro eixos de atuação: a) Formação; b) Materiais Didáticos; c)
Avaliações; d) Gestão, mobilização e controle social. No PNAIC a formação
continuada de professores alfabetizadores com ênfase em língua portuguesa ocorreu em
2013, alfabetização matemática em 2014, direcionados a professores do 1º, 2º e 3º ano
do Ensino Fundamental e turmas multisseriadas. Cada curso teve duração de dez meses
divididos em oito módulos, cada Turma composta por no Máximo 25 alfabetizadores,
ministrado por um orientador de estudo, tem como objetivo assegurar que todas as
crianças estejam alfabetizas até o final do 3° ano do ciclo de alfabetização.
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No PACTO, o governo federal, do Distrito Federal, estadual e municipal,
comprometem‐se legalmente a:
I. Alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática.
II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo INEP, junto aos concluintes do
3º ano do ensino fundamental.
III. No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido às Ações do Pacto,
para sua efetiva implementação. (BRASIL, s.d., p.11)
As ações do Pacto apoiam-se em quatro eixos de atuação: a. formação
continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo;
b. materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias
educacionais; c. avaliações sistemáticas; gestão, controle social e mobilização.
O curso do PNAIC em Mucajaí localizado no estado de Roraima, contou com a
participação de 55 docentes alfabetizadores da cidade e do campo, foram realizados 20
encontros de 8 horas durante os finais de semana, os materiais disponibilizados pelo
MEC foram: caixas de livros de literaturas, caixas de jogos e cadernos com sugestões de
recursos materiais que eram confeccionados dos pelos cursistas. Dentre as estratégias
pedagógicas utilizadas nos encontros, destacam-se: leituras de textos, dinâmicas,
produção de recursos materiais, trocas de experiências, grupos de estudos e avaliação da
prática pedagógica.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Rolkouski considera o PNAIC uma política pública complexa e inteligente, e
que “é provavelmente o maior programa de formação continuada do Brasil e pela
dimensão do Brasil, um dos maiores do mundo, senão o maior” (ROLKOUSKI, 2013,
p.11)
O programa trouxe um novo olhar sobre as estratégias de alfabetização, auxiliando
os alfabetizadores em seu trabalho docente, a junção entre a teoria e a reflexão crítica das
suas práticas. Dessa forma:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho intervindo educo e me educo. Pesquiso para
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a
novidade. (FREIRE, 2009, p.29)
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A formação continuada de professores é um desses percursos que proporciona ao
docente o desenvolvimento de novas ideias, tornando-o mais criativo e reflexível, visando
sempre o bom desempenho do aluno em sala de aula.Nessa perspectiva:
A formação do professor do Bloco Inicial de Alfabetização deve ser
vista numa perspectiva crítico-reflexiva que possibilite aos docentes a
construção de sua autonomia pessoal e pedagógica, a qual “não se
constrói apenas por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim, por meio do trabalho de reflexividade crítica sobre
as práticas e da (re) construção permanente de uma identidade
pessoal” (NÓVOA, 1992, P. 25,

A sala de aula é um espaço privilegiado de formação continuada, onde vários
desafios são vivenciados cotidianamente, os processos de inovações são necessários.
Ainda segundo o autor:
A formação continuada deve estar articulada com o desempenho
profissional dos professores, tornando as escolas como lugares de
referência. Trata-se de um objetivo que só adquire credibilidade se os
programas se estruturarem em torno de problemas e de projetos de
ação e não em torno de conteúdos acadêmicos. ( NÓVOA,1992, p.30)

Nesse sentido, a formação continuada ocorre ao longo da vida em estudos
contínuos. Somente por meio da formação continuada o professor é capaz de se
construir como educador.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, este estudo constitui-se de
uma pesquisa exploratória, tendo os dados aqui expostos sido obtidos por meio da
pesquisa bibliográfica e de campo. Quanto à abordagem, caracteriza-se como uma
pesquisa qualitativa. A pesquisa foi aplicada na escola municipal Irmã Leonilde Dal Pós
em Mucajaí/RR com 8 professores que lecionam as turmas do ciclo alfabetização e
participam da formação continuada ( Pnaic). O instrumento de construção dos dados
utilizado foi um questionário com perguntas abertas sobre a contribuição do pnaic para
a prática docente e observações na sala de aula. As análises e interpretações dos dados
obtidos por meio do questionário foram interpretadas pela aproximação com a análise
de conteúdo.
4 DISCUSSÃO E RESULTADO

ISSN 2177-336X

10006

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

4
O curso, a partir de suas atividades metodológicas diversificada e reflexiva
trouxe um novo olhar aos métodos de alfabetizar, novos conceitos, os conteúdos
presentes nos cadernos disponibilizados pelo governo federal foi de grande importância
enriquecendo as ações pedagógicas. Para os docentes alfabetizadores, a formação do
PNAIC, evidenciou que contribui para o sucesso no fazer pedagógico, oportunizando
novos caminhos na construção do conhecimento, tornando o ato de alfabetizar letrando
gratificante.
As principais mudanças observadas na prática foram em relação à rotina, o
planejamento, as metodologias, à avaliação e o uso dos materiais contribuindo
diariamente na atuação do professor.
As mudanças proporcionadas pelo PNAIC foram inúmeras envolvendo teoria
reflexão e prática, como relato dos alfabetizadores:
O PNAIC contribuiu para a melhoria da qualidade do processo de ensinoaprendizagem dos alunos, pois cada encontro aprendemos com a troca de experiências,
sugestões de jogos e atividades que nos ajudaram a tornar as aulas mais produtivas,
dinâmica e concretas para nossos alunos. (professora Rosilene Morais Pereira, 1°
ano).
O curso foi de fundamental importância, pois veio contribui com a nossa prática
pedagógica, oportunizando uma aprendizagem significativa aos nossos alunos. (
Professora Maria Creuza Ramos Sales, 2° ano).
O PACTO possibilitou repensar prática em sala de aula, cada encontro nos
proporcionou reflexões, troca de experiências, um novo olhar sobre alfabetizar
letrando, respeitando a forma de aprender de cada aluno. ( professora: Juliana dos
Santos Cardoso, 3° ano)
Neste sentido, a formação do Programa de Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), 2013 e 2014 foi um sucesso e o início de um caminho que temos a trilhar,
ampliando nossos conhecimentos e reformulando o trabalho docente diante das
incertezas do novo, cumprindo o nosso dever de educador.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na sala de aula, o professor enfrenta vários desafios e desenvolvem saberes que
exige conhecimento, prática e reflexão, esse trabalho pretendeu analisar o programa de
formação continuada de professores, se os saberes oriundos de estudos e a própria
prática do professor, são empregados na prática cotidiana da sala de aula nas turmas de
alfabetização para resolver os desafios que surgem diariamente.
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Dessa forma, o professor é um dos importantes personagens para mudar esse
cenário da educação em nosso pais, por ter o contato direto e com o aluno e participar
da produção de conhecimento. Mas infelizmente temos muitos docentes despreparados,
sem o mínimo de vocação para ministrar uma aula, saem da graduação cheios de
dúvidas e angustiados. É nesse ponto que é de fundamental importância a formação
continuada e a avaliação da prática pedagógica para que haja um compromisso e
melhoria do trabalho docente na educação pública.
A Educação Básica do Estado de Roraima, tomando como referencia indicadores
nacionais como índice de desenvolvimento da educação básica ( IDEB) ainda necessita
de intervenções de políticas públicas que oportunizem melhorias na qualidade do ensino
aprendizagem e na formação de professores, resta-nos continuar contribuindo para a
transformação das escolas publicas para que os diretos de aprendizagem sejam
garantido aos alunos.
7 REFERÊNCIAS
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 2009.
Ministério da Educação. Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa. Brasília:
DF, s.d.
NÓVOA, Antonio (org.). Professores e sua formação. Lisboa, Dom Quixote, 1992.
ROLKOUSKI, Emerson. Políticas Públicas de Formação Continuada de Professores
no Brasil: um problema de concepção, escala ou implementação? Anais do XI
ENEM - Encontro Nacional de Educação Matemática. Curitiba: 2013.

A

B

Imagens:(A) Estudo de alfabetizadores;

C

C

(B) Produção de materiais; (C) Apresentação de jogos

confeccionados.

ISSN 2177-336X

10008

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

SEMINÁRIO INTEGRADO NO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO: UM ESTUDO DA
PRODUÇÃO ACADÊMICA NO PERÍODO 2010-2015

Elena Raquel Ribeiro da Silva - IFRS
Maria Eduarda Hojnacki Costa - IFRS
Priscila de Lima Verdum - IFRS
Introdução
Há décadas a preocupação com o Ensino Médio (EM) brasileiro tem sido alvo de
grandes debates em diferentes segmentos da sociedade: econômico, acadêmico, político,
comunidade em geral, entre outros. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional evidenciou a necessidade de uma sólida formação para a vida e para o trabalho
nesse nível de ensino (BRASIL, 1996).
Nesse cenário, a Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul elaborou, a
partir de 2011, um projeto inovador para a reorganização curricular do EM, nas escolas
da rede estadual, o Ensino Médio Politécnico (EMP). Para a efetivação dessa proposta, a
Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul - Seduc-RS elaborou um documento
intitulado “Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação
Profissional Integrada ao Ensino Médio – 2011-2014” (SEDUC-RS, 2011), propondo a
reestruturação curricular do EM a ser implantada de forma gradual durante os anos de
2012 a 2014 (AZEVEDO; REIS, 2013).
Tal proposta tem servido de base para estudos a nível nacional, devido ao seu
caráter emancipatório, no entanto, também sofre críticas, principalmente no Estado do
RS, inviabilizando sua implementação na maior parte das escolas da Rede, pois muitas
escolas não promoveram o necessário estudo dos documentos que sustentam essa nova
concepção do EM, tanto no que se refere à Educação Profissional Integrada ao Ensino
Médio, como ao EMP.
Compreendemos que as mudanças propostas pela Rede Estadual de Ensino do
Rio Grande do Sul podem promover, além de uma nova forma de organizar os
currículos do EM, um profundo processo de mudança na formação dos estudantes,
visando sua emancipação e o exercício consciente da cidadania, possibilitando a
preparação para lidar com as relações dos meios produtivos, compreendendo-as e
interferindo nas mesmas. Tal proposta visa à superação das rígidas concepções
dicotômicas, ainda hegemônicas na atualidade, tais como, as dicotomias entre as
funções intelectuais e instrumentais; entre o pensar e o fazer; entre a ciência e o
trabalho. Assim, entendemos como urgentes estudos acadêmico-científicos que
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investiguem o processo de implantação dessa nova estrutura curricular, a fim de
compreendê-la e legitimá-la.
O presente trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “Seminário Integrado no
Ensino Politécnico: reflexão, possibilidades e estratégias educativas”, financiada pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), cujo
objetivo principal é investigar como tem se constituído a experiência de uma escola do
município de Canoas/RS, avaliada pela comunidade escolar como positiva, no âmbito
da disciplina de Seminário Integrado (SI), do EMP. Apresentamos nesse artigo os
resultados da construção do estado do conhecimento sobre o que tem sido discutido pela
comunidade acadêmica acerca dessa reestruturação do EM no Rio Grande do Sul, em
especial, sobre os SIs, com a intenção não somente de identificar, mas também analisar
a produção acerca do tema.
Metodologia
Para a construção do estado de conhecimento, além de delimitar o assunto, é
necessário fazer um recorte de tempo e espaço. Conforme Morosini (2015, p.114),
podemos definir a construção do estado do conhecimento como a “identificação, síntese
e reflexão sobre o já produzido sobre uma temática em um determinado recorte
temporal e espacial”. Esse tipo de estudo permite examinar o conhecimento já
elaborado, destacar enfoques e identificar lacunas, constituindo-se “numa importante
fonte para a produção, não só por acompanhar todo o processo monográfico, mas
prioritariamente, por contribuir para a ruptura com os pré-conceitos...” (MOROSINI,
2015, p.103).
Tendo em vista o tema da nossa pesquisa, definimos que seria usada para a
busca a expressão “seminário integrado” + “ensino médio”. Inicialmente, havíamos
definido que o local de coleta dos dados seria o Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no entanto, a busca não
retornou textos que abordassem o tema. Ainda experimentamos verificar diretamente
alguns periódicos da área da Educação, de instituições de ensino superior do RS, mas
também não encontramos textos sobre assunto de interesse.
Em função das dificuldades mencionadas, decidimos fazer o uso da ferramenta
Google Acadêmico para a nossa busca, uma vez que essa permite a pesquisa de
literatura acadêmica de forma abrangente, sendo possível pesquisar várias disciplinas e
fontes localizando pesquisas, resumos e textos completos de anais de eventos
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científicos, em bibliotecas de instituições que disponibilizam arquivos online, em anais
de eventos disponibilizados na internet e em artigos de diversas bases, como a Scientific
Electronic Library Online - SciELO, que é um modelo para a publicação eletrônica
cooperativa de periódicos científicos na internet.
Para realizar a busca de textos, além da expressão “seminário integrado” +
“ensino médio”, usamos alguns filtros que a ferramenta oferece, como: não incluir
citações e patentes nos resultados e exibir somente páginas em português, período (2010
– 2015). O recorte de tempo compreendeu um período pouco anterior à implantação da
nova proposta para o EM no RS, que ocorreu em 2012, por já haver documentos e
pareceres acerca da proposta.
O método utilizado para a identificação dos trabalhos envolveu os seguintes
procedimentos:
a) leitura flutuante dos títulos e/ou resumos, onde se lia o resumo somente
quando não era possível identificar o tema do trabalho com a leitura do título.
b) leitura do resumo (na íntegra) dos estudos localizados, a fim de identificar os
objetivos e conclusões. Em alguns casos, foi necessário fazer a leitura do texto
completo, devido à impossibilidade de identificar claramente o objetivo e as conclusões
somente a partir das informações constantes no resumo.
c) elaboração de um quadro com os objetivos e conclusões das produções
selecionadas.
d) análise com base na metodologia da Análise Textual Discursiva (ATD) a qual
“[...] corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de natureza
qualitativa, com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e
discursos”. (MORAES E GALIAZZI, 2007, p. 7) e consiste num processo autoorganizado, que envolve a sequência recursiva de três componentes: 1) a desconstrução
dos textos do corpus, a unitarização; 2) o estabelecimento de relações entre os
elementos unitários, a categorização; e 3) comunicação das novas compreensões
atingidas.
e) Categorização com base em eixos definidos a priori buscando sintetizar os
dados de modo identificar as potencialidades e os desafios mencionados pelos autores
quanto à proposta do EMP, em especial do SI.
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Discussão e Resultados
Nossa busca no Google Acadêmico localizou um total de 267 trabalhos. Ao
fazermos a leitura flutuante dos títulos e/ou resumos, descartamos aqueles que não
abordavam a temática e, ainda, aqueles textos que consistiam apenas em resumos
publicados em anais de evento, pois em muitos casos esses resumos não traziam
conclusões, sendo difícil identificar até mesmo o objetivo da produção. Com isso, nosso
corpus de análise constitui-se de 53 produções acadêmicas, sendo elas monografias (2),
trabalhos de conclusão de curso (6), dissertações (4), tese (1), artigos publicados em
periódicos e artigos completos publicados em anais de eventos (40).
Para analisar o material, construímos um quadro destacando os objetivos e
conclusões de cada estudo. Posteriormente, numeramos os textos, seguindo a ordem
cronológica, de 1 a 53 e procuramos identificar as potencialidades e desafios destacados
pelos autores quanto ao EMP e o SI, o que originou uma tabela a partir da qual foi
possível identificar as convergências entre os textos, destacando esses elementos e
mapeando em quais textos eles apareciam. Com a identificação dos aspectos
convergentes, elaboramos um quadro síntese, que teve como propósito identificar, nos
textos analisados, o que se destacava como potencialidades e desafios referentes à
experiência no EMP, em especial na disciplina de SI.
Identificamos que o aumento da motivação dos alunos, o maior desenvolvimento
da autonomia dos estudantes, a ruptura com as práticas tradicionais de ensino e
aprendizagem, priorizando a construção do conhecimento e a melhora nas relações entre
professor e aluno foram os aspectos que se destacaram como positivos. Quanto aos
desafios, salientaram-se: a pouca exploração da interdisciplinaridade, a falta de
formação dos professores para a implementação da proposta, a falta de tempo –
principalmente para atividades de planejamento pedagógico –, a resistência por parte do
corpo docente às novas práticas, as condições de trabalho – falta de estrutura física e
recursos materiais –, a própria estruturação curricular e as dificuldades de compreensão
da proposta, tendo em vista seus conceitos base, como interdisciplinaridade e avaliação
emancipatória.
Considerações Finais
Conforme dito na introdução deste artigo, a construção do estado do
conhecimento aqui apresentada, é parte de uma pesquisa sobre a experiência dos SIs no
EMP que, atualmente, está em fase de finalização da coleta de dados empíricos. As

ISSN 2177-336X

10012

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

5

questões que surgiram desde a análise dos textos que compuseram o levantamento
colaboraram, não só para uma aproximação do nosso objeto de pesquisa, bem como
servirão de base para as discussões futuras e proposições para pensar essa proposta.
O levantamento da produção confirmou a necessidade de estudos acerca da
experiência, principalmente, daquelas consideradas exitosas pela comunidade escolar,
uma vez que a partir delas é possível pensar em formas de qualificação da proposta,
superando os diversos desafios que a mesma enfrenta, como a efetivação trabalho
pedagógico desde a perspectiva interdisciplinar. A ruptura com as antigas práticas não é
um processo rápido e fácil, tampouco definido somente por documentos. Por isso, a
necessidade de reflexão e debate por parte daqueles que podem operar essa mudança: os
professores. Desejamos contribuir para esse debate.
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SEMINÁRIO INTEGRADO: UMA PRÁTICA POSSÍVEL?

Eduarda Santos de Oliveira – IFRS
Cassiane Modesto Brum – IFRS
Gisele Palma - IFRS
A democratização da escola cumpre um papel relevante na democratização da
sociedade, uma vez que esta se torna um elemento pedagógico na construção de
indivíduos comprometidos com a coletividade e engajados na luta por uma sociedade
mais justa. Urge assim, refletir sobre essas realidades, entre outras, sobre as demandas e
desafios do Ensino Médio, entendido como etapa final da Educação Básica, o qual “tem
sido o foco permanente de discussões, reflexões e problematizações no âmbito da mídia,
dos círculos acadêmicos, das organizações econômicas e em diversos espaços da
sociedade”. (AZEVEDO; REIS, 2013, p. 28).
Nesse contexto, a Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Sul / RS (gestão
2010-2014) elaborou uma proposta para a reorganização curricular do Ensino Médio: o
Ensino Médio Politécnico (EMP). As mudanças propostas visam promover não somente
uma nova forma de organizar os currículos do Ensino Médio, mas, por meio desta,
promover um profundo processo de mudança na formação dos estudantes, visando sua
emancipação e o exercício consciente da cidadania, possibilitando a preparação para
lidar com as relações dos meios produtivos, compreendendo-as e interferindo nas
mesmas. Essa modalidade de ensino objetiva a articulação de todas as áreas de
conhecimento e suas respectivas tecnologias com os avanços culturais, científicos,
tecnológicos e do trabalho, elegendo-o como princípio educativo. Nesse contexto, a
politecnia materializa-se na indissociabilidade entre a formação intelectual, física e
tecnológica”. (AZEVEDO; REIS, 2013, p. 41). Segundo esses pressupostos é necessário
que se supere a fragmentação do conhecimento humano, a disciplibaridade,
percebendo-se as relações entre a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho. Para
Kuenzer, o EMP constitui-se como uma alternativa, potencialmente produtora de uma
nova lógica, capaz de “superar tanto o academicismo clássico quanto o profissionalismo
estreito” (1989, p. 84).
Diante de tal proposta, as reações das escolas, em especial dos profissionais
envolvidos com o Ensino Médio, foram as mais variadas e, em muitos casos,
inviabilizaram a implementação da mesma. As mídias, tensionadas pelos interesses das
potências econômicas e políticas, influenciaram fortemente a opinião pública
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promovendo a construção de um senso comum rígido e conservador, altamente
contrário à proposta. Nesse cenário e entre outras (poucas) escolas, uma Escola (aqui
denominada “Escola A”) do município de Canoas/RS – campo empírico desse estudo –
se destacou pelas práticas desenvolvidas no EMP, mais especialmente, nos Seminários
Integrados (SI), os quais o viabilizam. As experiências desenvolvidas na Escola A tem
recebido o apoio dos alunos, professores, pais e comunidade em geral, sendo que os
relatos apontam para uma experiência positiva de educação.
Sustentados nas realidades até então descritas, constituímos um Grupo de
Pesquisa em uma das Instituições da Rede Federal de Educação do Rio Grande do Sul,
com a intencionalidade de melhor compreender o processo de implantação dos
Seminários Integrados, na Escola A. Delineou-se, assim, o problema central do estudo:
Como se constituíram e são desenvolvidas as concepções, práticas e modos de
articulação do Seminário Integrado, no Ensino Médio Politécnico, de uma das escolas
da Rede Estadual de Educação, do Estado do Rio Grande do Sul?. A investigação
Busca, assim, potencializar saberes na direção de uma didática que articule teoria e
prática, numa perspectiva interdisciplinar, compreendendo o trabalho como princípio
educativo, frente às realidades contemporâneas; identificar as concepções e
pressupostos que alicerçam as práticas educativas desenvolvidas nos Seminários
Integrados na Escola A; compreender como os Seminários Integrados foram
implementados e como estão organizados; identificar o que levou os professores a
engajarem-se na reorganização curricular e na implantação da politecnia; identificar as
repercussões dos Seminários Integrados, frente à aprendizagem dos alunos e suas
relações com o mundo do trabalho; entre outros. Nesse sentido, tem como objetivo
central “compreender de que forma se constituíram e são desenvolvidas as concepções,
práticas e modos de articulação do Seminário Integrado, no Ensino Médio Politécnico,
de uma das Escolas da Rede Estadual de Educação, do Estado do Rio Grande do Sul
(aqui denominada “Escola A”)”.
Optamos por desenvolver uma metodologia que articulasse análises quantitativas
e qualitativas. O campo empírico do presente estudo, conforme já citado, é uma escola
da rede estadual de educação, do município de Canoas/RS. A mesma possui uma
infraestrutura

precária,

localizada

em

uma

comunidade

desfavorecida

socioeconomicamente. Os interlocutores do estudo são, tanto na etapa de exploração
quantitativa como qualitativa, os alunos do Ensino Médio e egressos do mesmo; os
servidores (gestores, funcionários e professores); e a comunidade externa (familiares de

ISSN 2177-336X

10015

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

3

alunos) da Escola A. Foram utilizados, como instrumentos e procedimentos de coleta de
dados, os questionários 1, 2, 3 e 4 (servidores, alunos, comunidade externa e egressos,
respectivamente); análise de documentos (Projeto Político Pedagógico e Regimento
Escolar); e narrativas (gestores, aluna do EM, professora envolvida com o SI). Os dados
quantitativos foram organizados em tabelas e gráficos, analisados quantitativamente,
para posterior análise qualitativa. A análise qualitativa de todos os dados coletados
seguiu os pressupostos da metodologia Análise de Conteúdo. Os dados foram
organizados e interpretados ao longo de todo processo investigativo e estão em fase
final de análise, possibilitando-nos organizar cinco categorias, as quais começam a
elucidar o questionamento central do presente estudo, no que segue:
a) Construção de um coletivo sólido, por parte da comunidade escolar: percebe-se que
existe um forte sentimento de pertencimento da comunidade em relação à escola. Em
seus relatos, os gestores e a professora afirmaram que se sentem como “uma grande
família”, assim como se “sentem em casa” quando estão na Escola A. Denotam
trabalhar em conjunto, buscando, de forma coletiva, a solução para os problemas que
surgem no cotidiano do trabalho. Os alunos utilizaram palavras como família e unidos
para definirem seus sentimentos em relação ao ambiente escolar. Observou-se a
valorização de todos os servidores, independentemente da função que exerçam. Todos
esses fatores parecem corroborar para a construção de um coletivo sólido, por parte da
comunidade escolar.
b) Busca de formação acadêmica pelos servidores da Escola: existe grande preocupação
com a formação acadêmica dos servidores da Escola A. Dentre 52 (cinquenta e dois)
servidores pesquisados, apenas 5,77% não possuem nível superior completo, totalizando
um universo de 94,23% de servidores com o ensino superior completo. Destacamos que
do universo dos 52 servidores pesquisados, 63,47% são professores, enquanto que
36,53% exercem outras funções na Escola. Esses resultados apontam para a relevância
atribuída à formação acadêmica para o desenvolvimento profissional e pessoal dos
servidores da Escola A, fato por nós considerado potencialmente produtor de um
trabalho mais contextualizado e de boa qualidade.
c) Engajamento da equipe gestora com a realização de uma educação da melhor
qualidade: pudemos perceber que a equipe gestora está profundamente comprometida
com uma educação que prime pelas quatro dimensões da competência do professor:
técnica, estética, política e ética. (RIOS, 2002). Esse comprometimento contagia aos
demais servidores, levando-os a adotar uma postura de permanente busca pela educação
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da melhor qualidade (RIOS, 2002), constituindo a escola enquanto espaço de
desenvolvimento humano, por meio da construção de conhecimentos e das relações
sociais que lá se estabelecem. Vários indicadores mostram que esse engajamento já
existia mesmo antes da implementação da politecnia, fato que nos leva a pensar na
predisposição existente/construída entre os servidores, em busca da reinvenção da
escola, rompendo com a forma tradicional de pensar e fazer educação.
d) Constituição de um ambiente escolar marcado pela leveza, alegria, acolhimento e
amorosidade: as narrativas realizadas mostram que o ambiente escolar é marcado por
sentimentos positivos de carinho, leveza, alegria, acolhimento, amorosidade, entre
outros. Nesse sentido, percebemos a busca incessante pela dignidade humana, forjada
pelo inconformismo frente às históricas desumanidades que corrompem os espaços
sociais, incluindo as escolas.
e)

Compreensão

da

educação

contextualizada

a

outros

segmentos

da

contemporaneidade: o projeto desenvolvido na Escola A, referenciado nos documentos
analisados, assim como nas narrativas dos interlocutores do presente estudo, evidenciam
a crença, por parte da comunidade escolar, de que a educação não se realiza
descontextualizada dos demais segmentos da sociedade. Mais especificamente
referindo-se os trabalhos do SI – foco da presente investigação – percebe-se acreditarem
que o trabalho deve se consolidar como princípio educativo, sendo necessário
[...] não perder de vista que a estrutura curricular com seus conteúdos deverá ter o trabalho como
princípio organizador, concebidos enquanto totalidade articulada em substituição à existente
fragmentação e autonomia de disciplinas consideradas em si mesmas e que, em algum momento, por um
passe de mágica, irão recompor-se em termos de unidade do conhecimento. (KUENZER, 1989, p. 27).

Nesse sentido, torna-se relevante salientar que a triangulação entre interdisciplinaridade,
pesquisa e a concepção do trabalho enquanto princípio educativo tornar-se relevante no
que se refere ao estudo das práticas desenvolvidas no Seminário Integrado, uma vez que
potencializam saberes na direção de uma didática que reconfigure as relações entre
professor/aluno/conhecimento/trabalho,

considerando

as

necessidades

de

transformação que emergem das realidades e contextos socioeconômicos da
contemporaneidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Por meio dos estudos até o momento realizados, tanto no campo empírico, como
por meio de reflexões sustentadas por diferentes epistemologias, creditamos que os
Seminários Integrados, no contexto da Escola A, potencializam a triangulação entre
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interdisciplinaridade, pesquisa e a concepção do trabalho enquanto princípio educativo.
Compreendemos que esta é uma prática possível, sendo que vários elementos
contribuíram para o engajamento da comunidade escolar na sua realização: a)
Construção de um coletivo sólido, por parte da comunidade escolar; b) Busca de
formação acadêmica pelos servidores da Escola; c) Engajamento da equipe gestora com
a realização de uma educação da melhor qualidade; d) Constituição de um ambiente
escolar marcado pela leveza, alegria, acolhimento e amorosidade; e) Compreensão da
educação contextualizada a outros segmentos da contemporaneidade. Possivelmente, até
a análise final dos dados, descobriremos que outros fatores instigam a realização dos
fenômenos em estudo. No entanto, foi possível compreender que a Escola A está
profundamente comprometida com o bem-estar e a inclusão social; e com a construção
de uma nova didática que possibilite a construção de uma nova utopia, a qual prime pela
esperança de converter o mundo imaginado em um mundo real (Sousa Santos, 2016).
Acreditamos, assim, que a socialização de experiências locais como a em estudo,
possam contribuir para que pequenas transformações ocorram. Sabemos que as mesmas,
justamente por serem locais e pequenas, tendem a tornarem-se frágeis e facilmente
desestruturadas pelas potências dominantes. No entanto, reafirmamos a crença de que
uma nova utopia esteja sendo gestada por esse grupo de educadores - uma utopia do
século XXI, a qual está ciente dos seus limites, mas jamais desiste de pressioná-los.
Uma utopia que, segundo Sousa Santos (2016) tenha raízes com asas, tensionando
discretamente sua própria história e, com seu poder de imaginação, esteja construindo
novas lógicas e um novo mundo.
REFERÊNCIAS
AZEVEDO, Jose Clovis de; REIS, Jonas Tarcísio (Orgs.). Reorganização do Ensino
Médio: pressupostos teóricos e desafios da prática. 1. ed. São Paulo : Fundação
Santillana, 2013.
KUENZER. Acácia Zeneida. O Trabalho como Princípio Educativo. Cadernos de
Pesquisa. São Paulo. 68: 21 -28, fevereiro, 1989.
RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor
qualidade. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2002.
SOUSA SANTOS, Boaventura de. O Futuro da Esperança. In: Inclusão Social,
Segurança e Universidade. Fórum Social Mundial, 2016. Universidade Federal do Rio
Grande

do

Sul/UFRGS.

Palestra.

Porto

Alegre,

2016.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=2jkTx5JoxSQ. Acesso em: 25 fev. 2016.

ISSN 2177-336X

10018

XVIII ENDIPE
Didática e Prática de Ensino no contexto político contemporâneo: cenas da Educação Brasileira

SISTEMA DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS PAULISTAS:
UM ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP
Gustavo Antonio Valentim - FCT/UNESP
Vanda Moreira Machado Lima - FCT/UNESP
Resumo
É notório o significativo aumento no número de instituições de ensino de Educação
Básica no pais que estão incorporando o sistema de Educação em Tempo Integral. Será
que o aumento no tempo de permanência do aluno na escola vem acompanhado com a
qualidade do uso desse tempo? Pois, o aumento no tempo de permanência do aluno na
escola, não deve estar separado da preocupação com a qualidade do uso desse tempo.
Este artigo visa apresentar os resultados parciais de uma pesquisa de mestrado que tem
como objetivo de analisar a reestruturação ocorrida em uma escola pública estadual no
município de Presidente Prudente/SP que aderiu ao sistema de ensino integral. Optamos
pela abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa bibliográfica, analise documental,
questionário, entrevistas e observação. Apresentamos neste artigo os resultados da
pesquisa bibliográfica sobre a temática do estudo. Realizamos um levantamento nos
bancos de dados de teses e dissertações de dez programas de pós-graduação em
educação do estado de São Paulo, tomando como base o período de 2003 a 2013, a fim
de verificar como este assunto esta sendo trabalhado nas pesquisas produzidas. Nesta
pesquisa foram consultados 7.351 títulos e dentre os dez programas de pós-graduação
em educação examinados, sete deles possuem trabalhos que abordam a temática da
Escola em Tempo Integral. Dentre os quais, encontramos cinco dissertações e quatro
teses, num total de nove trabalhos selecionados para a análise, o que corresponde a
aproximadamente 0,1% do total de trabalhos analisados. Constatamos assim, que este é
um tema recente no campo da educação.
Palavras-chave: Escola de ensino integral. Politicas públicas. Qualidade de ensino.

INTRODUÇÃO
Com o passar do tempo ocorreram muitas alterações na escola, por exemplo, a
escola que antes era voltada a elite teve que se reformular para atender sua nova
clientela. Estas reformulações na escola devem também acompanhar as alterações
recorrentes pela qual passa a sociedade atualmente.
Neste sentido Zeichner (1993) aponta que muitos dos trabalhos atuais para a
melhoria da escola não levam em conta a experiência dos professores, ocorrendo uma
“[...] distribuição de soluções prontas para os problemas da escola, que se afirmam com
base em pesquisas, e muitas vezes são muito caros”. (ZEICHNER, 1993, p. 44).
É neste cenário que o modelo de escola de Tempo Integral está ganhando cada vez
mais espaço no Brasil, visando melhorar a educação pública nacional. O conceito de
Escola em Tempo Integral esta sendo amplamente difundido, sendo notório o aumento
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no número de instituições de ensino de Educação Básica no país que estão incorporando
este modelo de educação, principalmente nas escolas municipais.
Recentemente o estado de São Paulo que possui a maior rede de escolas do país, a
fim de melhorar seu ensino publico, criou o Programa de Ensino Integral instaurado
pela Lei Complementar nº 1.164/12 (SÃO PAULO, 2012).
Conforme informações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no ano
de 2015 o Estado contava 257 escolas estaduais que atuam no Novo Modelo de Escola
de Tempo Integral, o que representa aproximadamente 5% das mais de 5.000 escolas
espalhadas por todo o Estado de São Paulo. (SEE/SP).
A partir destes apontamentos, esta pesquisa de mestrado visa analisar a
reestruturação ocorrida em uma escola pública estadual que aderiu ao sistema de ensino
integral, mediante a percepção da equipe gestora, professores e alunos, tomando como
recorte territorial a cidade de Presidente Prudente, SP. Visando compreender a lógica
em que essa mudança tem se baseado, indagando se ela procura uma melhoria
qualitativa na formação do cidadão ou se tem restringido apenas um aumento
quantitativo no tempo de permanência na escola. Selecionamos a escola Prof. Joel
Antonio de Lima Genésio como referencia, visto que foi a primeira escola do município
a aderir ao sistema de ensino integral.
Contudo este artigo tem como objetivo apresentar a pesquisa bibliográfica sobre a
temática do estudo, realizada em teses e dissertações defendidas nos Programas de Pós
Graduação em Educação de dez universidades do estado de São Paulo, no período de
2003 a 2013.
METODOLOGIA
A fim de alcançar os objetivos propostos da pesquisa optamos pela abordagem
qualitativa. Os procedimentos metodológicos se constituirão no seguinte: pesquisa
bibliográfica, analise documental, questionário, entrevistas e observação.
A investigação destacada no presente trabalho se deu por meio da pesquisa
bibliográfica, que teve o intuito de ter o contato direto com o que foi escrito sobre o
tema pesquisado (MARCONI; LAKATOS, 2010). Os critérios elencados para a
realização desta pesquisa bibliográfica compreenderam buscar teses e dissertações
defendidas nos Programas de Pós Graduação em Educação de dez universidades do
estado de São Paulo, no período de 2003 a 2013, a fim de verificar como este assunto
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esta sendo trabalhado nas pesquisas produzidas. As universidades pesquisadas foram:
UNESP-Presidente Prudente, UNESP-Rio Claro, UNESP-Marília, UNESP-Araraquara,
PUC-SP, UFSCAR, UNIMEP, UNINOVE, USP e UNICAMP.
RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO
Consultamos 7.351 títulos buscando expressões ou palavras como “escola de
ensino integral” e “escola de tempo integral” e dentre os dez programas examinados,
sete possuem trabalhos que abordam a temática da Escola em Tempo Integral. Dentre os
quais, encontramos cinco dissertações e quatro teses, num total de nove trabalhos
selecionados para a análise.
Nesta análise dos trabalhos verificou-se que três pesquisas tomam como referencia
instituições municipais de ensino. Cusati (2013) fez uma analise das atividades
desenvolvidas nas aulas de matemática no turno regular e nas oficinas do Projeto de
Intervenção Pedagógica desenvolvido na cidade de Belo Horizonte-MG; Azevedo
(2012) analisou o programa o “Programa Cidadescola” instituído pela prefeitura de
Presidente Prudente-SP e Valadares (2011) abordou a implementação das Escolas
Municipais de Tempo Integral em Goiânia-GO.
Outros seis trabalhos abordam políticas públicas de ensino no âmbito estadual.
Mecca (2012) analisou a experiência desta política publica no âmbito de implantação no
Estado de São Paulo de uma maneira mais geral. Fiorelli (2011) trata da experiência na
cidade de Presidente Prudente a partir da experiência com a “Oficina Hora da Leitura”.
Na mesma linha Antolino (2012) estuda as oficinas de arte nas escolas de tempo
integral na região metropolitana de Campinas. A pesquisa de Fontana (2013) aborda a
Escola de Tempo Integral na cidade de Barretos, com a comparação de duas
instituições. Em seu trabalho Dib (2010) discute esta temática tomando como base o
caso da cidade de Assis. E encontramos ainda a pesquisa de Stock (2004) que aborda a
educação de tempo integral a partir da política de implementação dos Centros
Integrados de Educação Publica, tomando como recorte a cidade de Americana, SP.
Observamos que a temática da Escola de Tempo Integral esta sendo pouco
explorada nos trabalhos acadêmicos, pois, a quantidade de trabalhos encontrados sobre
este tema corresponde a aproximadamente 0,1% do total de trabalhos analisados.
Durante a leitura dos trabalhos tivemos contato com diferentes formas de
implementação da escola de tempo integral e ficou claro a relevância desta temática e os
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benefícios que esta politica traz a educação púbica. Entretanto, observamos que ainda há
um longo caminho para a real efetivação da escola em tempo integral, pois, em todos os
trabalhos apresentam algum tipo de problema ou dificuldade que estas instituições
enfrentam. As dificuldades mais recorrentes que observamos são: estrutura física dos
prédios, apoio pedagógico para os professores e integração entre as disciplinas regulares
e as oficinas.
Cabe ressaltar ainda que as pesquisas analisadas abordam experiências em
localidades distintas, com realidades diferentes de acordo com a cultura local. Apesar de
existirem duas pesquisas que tem como recorte a cidade de Presidente Prudente, elas
trazem uma analise diferente da que será proposta em nosso trabalho futuro, pois, uma
aborda o ensino integral no âmbito da rede municipal, e a outra tem como enfoque a
experiência das “oficinas de leitura” realizadas nas escolas estaduais de tempo integral.
Outro fator que diferenciam estas pesquisas são as políticas publicas que deram origem
aos objetos de estudo, os trabalhos analisados abordam experiências de ensino integral,
baseadas em outras leis e diretrizes, que se diferem das diretrizes criadas em 2012 (SÃO
PAULO, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consultamos 7.351 títulos e dentre os dez programas examinados, sete
possuem trabalhos que abordam a temática da Escola em Tempo Integral. Dentre os
quais, encontramos cinco dissertações e quatro teses, num total de nove trabalhos
selecionados para a análise, o que corresponde a aproximadamente 0,1% do total de
trabalhos analisados. Constatamos que este é um tema recente no campo da educação.
A análise destes trabalhos permitiu um aprofundamento em experiências de
Escolas de Tempo Integral, além de possibilitar um contato maior com diferentes tipos
de pesquisas, experiências e metodologias utilizadas, gerando assim uma vasta gama de
conhecimentos.
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TRABALHO DOCENTE: DIMENSÕES E DESAFIOS DE QUEM ESTUDA E
TRABALHA A EDUCAÇÃO
Rodrigo Soares Guimarães Rodrigues/SEEDF e UFG 1
Dayse Kelly Barreiros de Oliveira/SEEDF e UnB2

RESUMO:
O presente artigo tem como objetivo discutir o trabalho docente, identificando e
destacando a natureza desse trabalho, seus elementos constituintes e dessa maneira,
indicar pistas sobre a importância de se debater e estudar a atuação desse profissional
e sua parcela de participação para o alcance de um determinado modelo de educação.
Como procedimentos metodológicos foram utilizados a revisão de literatura, a partir
de um diálogo com importantes autores que se dedicaram a essa temática, tais como
Gramsci o qual contribuiu com importante conceito de intelectual orgânico também
considerado no referido estudo, afinal, o intelectual é figura essencial para o desenvolvimento da sociedade, ao passo que não existiria organização coletiva sem o mesmo. Além de destacar o cenário posto, a partir das políticas públicas, frente aos
desafios que a realidade contemporânea traz para o professor, exigindo dele uma
formação capaz de atender as diversas e complexas demandas que o cenário
educacional apresenta cotidianamente. Mais do que isso há a defesa de que é preciso
uma boa compreensão, com embasamento teórico acerca realidade que o circunda e
que possibilite a esse uma práxis segura e de fato capaz de atender as reais demandas
de seu meio. Portanto, é necessário levar em consideração uma formação plena e
emancipadora do professor, com uma visão crítica sobre o que acontece ao seu redor,
lhe possibilitando ler, entender e ter a vontade de melhorar o local onde atua. Essa
assertiva exige dos profissionais minimamente a capacidade de possibilitar o
desenvolvimento e evolução das salas de aula onde atuam, no sentido de construir
uma educação verdadeiramente capaz de corresponder as demandas do educando e da
comunidade, situando-se dentro de um cenário social.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho docente. Formação de professores. Políticas públicas.
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1.Introdução
O processo de responsabilização docente que se instaurou no Brasil a partir da
década de 90, fruto das políticas, planos e programas do governo FHC e reflexo do
momento de ebulição do lobby direcionado pelos mecanismos internacionais em prol
da mercantilização da educação, fez com que as exigências e cobranças sobre o
trabalho do professor ganhassem dimensões consideráveis. Historicamente,

a

preocupação com métodos e formas de ensinar, bem como as práticas desse
profissional não é algo recente no país. Desde os pioneiros da educação e do
movimento escolanovista, esse tema já permeava os estudos, questionamentos e
discussões sobre a Educação nacional.
No entanto, as perspectivas apresentadas e as “possíveis soluções” para a
resolução dos inúmeros problemas da educação nacional parecem impreterivelmente
estarem calcadas no trabalho do profissional docente. Existe alguma lógica por trás
dessa ótica que leva a crer o professor verdadeiramente seja parte constituinte e
fundamental para um novo modelo de educação, o qual acarretaria na construção de
um novo modelo de educação.
2. Discutindo e entendendo o trabalho docente: natureza e perspectivas.
Dentro do todo que compõe a escola e suas relações, uma figura de papel
fundamental para o alcance de uma educação verdadeiramente diferenciada e capaz
de se constituir como emancipatória, libertadora em sua essência e ações, é
imprescindível, destacar a atuação do professor enquanto um dos protagonista dos
processos educativos.
É esse profissional o responsável pela formação escolar do educando, uma vez
que

conduz os processos que ocorrem dentro da sala de aula, no almejo de

possibilitar a esses um cenário educativo capaz de auxiliar a constituição enquanto
cidadãos. Esta concepção é afirmada pelos documentos oficiais, bem como
reafirmada pela Constituição da República e pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (lei 9394/96).
Percebe-se, o reconhecimento de que o trabalho pedagógico vem exigindo
cada vez mais preparo e propriedade por parte daqueles que o exercem. Assim, é
essencial pensar a atuação do professor – ou seja, o seu trabalho – como a unidade
que resulta das condições nas quais esse profissional desenvolve esse trabalho, a
natureza desse e os resultados que ele gera. Dando continuidade neste raciocínio,
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deve-se considerar ainda o distanciamento existente entre o que se pede, o que se
espera ou que se objetiva e o que resulta com o trabalho.
Dentre esses elementos, não se pode jamais deixar de destacar a natureza
diferenciada da atuação docente, trata-se de uma trabalho composto de várias
dimensões. Fundamentado no pensamento marxista, o entendimento do trabalho
docente é fundamental para se entender a própria educação, como posto por Saviani e
Duarte (2012):
Compreende-se, então, por que no âmbito do marxismo o trabalho tem
sido considerado uma categoria-chave para se compreender o sentido da
educação, como fez Gramsci ao introduzir a noção do trabalho princípio
educativo”. (SAVIANI e DUARTE 2012, p. 173)

Deve-se entender que três elementos constituem o trabalho do professor,
sendo eles as ferramentas, sobre o que/quem é exercido o trabalho e o que o mesmo
gera. Dessa maneira, ferramentas seriam os meios, os instrumentos pelos quais o
professor interfere na realidade escolar. O segundo ponto, diz respeito em para quem
se volta a sua atividade e é aí que cabe um entendimento fundamental: o de que o
objeto do trabalho da docência é um objeto-sujeito, a luz das idéias de Vitor Paro
(2003), uma vez que sua atividade é dotada de subjetividade, vontades, interesses e de
uma capacidade de compreensão e atuação dentro da realidade.
A terceira e última dimensão dissertará sobre o que esse trabalho gera,
pensando tal processo sobre o que se objetiva. Ou seja, as conseqüências na efetiva
mudança/perpetuação social, nos resultados apresentados por suas ações e no olhar
que educandos, famílias, gestão e comunidade escolar possuem dos trabalhos
realizados.
Torna-se explícito assim o grau de complexidade dos diversos elementos que
permeiam essa questão. Dessa forma, cabe aqui buscar compreender devido ao
aspecto plural e multidimensional de seu trabalho, que sua atividade se constitui de
várias especificidades. É essencial dessa maneira saber como se desenvolve sua práxis
e quais são as efetivas conseqüências desse trabalho.
3. A concepção de intelectual em Gramsci e suas contribuições para a análise da
cena estudada.
Primeiramente é importante dizer que entende-se que o professor é um
intelectual, ao passo que organiza as vontades coletivas que permeiam o universo
escolar. Essa concepção vem do entendimento de intelectual na obra de Gramsci. Tal
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autor defendia que todo ser humano é um filósofo e que como tal, é capaz de exercer
a crítica e o comando. Exige-se para a compreensão do conceito de intelectual,
inicialmente se diferenciar da visão que o senso comum traz, de pessoa culta ou
letrada, que pesquisa ou sabe muito sobre determinado tema. Trata-se assim do
chamado erudito, o conhecedor de diversos assuntos e detentor dos vários saberes.
Nessa cena, estabelecendo-se assim um paralelo com o pensamento
gramsciniano, o professor se constituiria nesse cenário como um intelectual orgânico:
ou seja, um organizador das vontades coletivas. O significado que a palavra
intelectual ganha de Antônio Gramsci (1986), é de fundamental importância para esse
trabalho, na medida em que irá fundamentar as análises que aqui acontecerão.
O sociólogo italiano defende esse não somente como um detentor do saber e
parte do princípio de que toda e qualquer atividade humana é um atividade intelectual.
Nesse contexto, seria impossível separar o homo faber do homo sapiens, pois toda
atividade humana exige um mínimo de interferência de suas faculdades mentais, o
que tornaria inviável chamar de intelectual somente aquele faz grande uso de sua
intelectualidade.
O intelectual é figura essencial para o desenvolvimento da sociedade, ao passo
que não existiria organização coletiva sem o mesmo. É seu papel representar e dar
unidade às diversas parcelas da sociedade, dar homogeneidade e embasamento para
suas lutas e zelar para que uma camada não tome os juízos de valor e concepções da
outra. O movimento das massas depende essencialmente dos intelectuais, como
descrito da seguinte forma, nas palavras do próprio Gramsci:
Instrui-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa inteligência.
Agitai-vos, porque teremos necessidade de todo o nosso entusiasmo.
Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa força.
(GRAMSCI, 1986 p.9)

Esmiuçar a práxis docente quando se foca na investigação desta, vê-se surgir
um vasto leque de especificidades e incógnitas que se abre e exige a busca da
construção/constituição do docente enquanto intelectual orgânico. Tal exercício deve
permitir a contemplação da realidade contemporânea por esse, entendendo sua
identidade e atuação dentro da escola e da sociedade, as quais, emergem dentre dos
diversos cenários educacionais do país, em toda uma diversidade de manifestações,
frente ao universo cultural e histórico repleto de particularidades e desafios que
envolve esse debate.
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O ato de estar a frente de uma sala de aula, não estaria ligado necessariamente
a resultados explicitamente mensuráveis e numéricos, mas sim a questões mais
intrínsecas a cena de particularidades oriundas do meio onde essa se localiza .
3. Formação e qualificação docente: elementos pertinentes ao estudo.
Compreender o cenário posto frente aos desafios que a realidade
contemporânea traz para o professor, exige deste uma formação capaz de atender as
diversas e complexas demandas que o cenário educacional apresenta cotidianamente.
A questão da formação e do trabalho qualificado está acima da mera questão
do diploma, mas no entanto, faz-se necessária a análise dos formatos e resultados que
tanto formação inicial, quanto qualificação profissional possibilitam ao docente.
Percebe-se na contemporaneidade que os temas que são discutidos nos processo de
formação (tanto inicial quanto continuada), não são discutidos nos espaços escolares,
o que possibilita evidenciar que muitas vezes a esfera da formação não coincide com
a esfera do trabalho. Ocorre um discrepante distanciamento entre a realidade da
formação e a realidade vivida e enfrentada em seu trabalho. Um verdadeiro abismo
entre a formação e a realidade escolar. Tal abismo é percebido inclusive nas
legislações e documentos oficiais, ao ponto em que as próprias Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica colocam explicitamente a formação de
profissional (Inicial e continuada), dos profissionais da educação como um de seus
objetivos primordiais.
Visualizando-se sob esta perspectiva, é essencial pensar que formação e
saberes esse profissional deve possuir, em que conhecimentos deve se pautar sua
prática e suas ações. Outra questão delicada diz respeito ao ato de estar a frente de
uma sala de aula e como exercê-lo, respeitando a fina fronteira entre o todo que
envolve o processo de construção do conhecimento.
Entender tal questão exige a compreensão da natureza e da especificidade do
fazer pedagógico. Levando-se este contexto para dentro da escola é possível ver que
conforme defende Maurice Tardif (2005), o trabalho é interativo e que, o fato de lhe
dar com o outro influencia diretamente a Ação docente. Neste contexto e ainda
fundamentado no pensamento marxista, a docência é vista como um ato coletivo, sob
uma concepção que se pauta em uma relação onde o indivíduo age no coletivo e
sobre as coletividades, ocorrendo o processo inverso também: as coletividades
também agem sobre o ser.
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A grande máxima é que o cenário contemporâneo de transformações no mais
diversos âmbitos (social, político, cultural, comportamental, econômico...), a escola é
vista como um local onde a criança faz em anos tudo aquilo o que a humanidade
levou toda a sua História para construir. Tal concepção exige do docente uma
postura e identidade profissional capaz de atender e acompanhar a velocidade dos
fatos e dos conhecimentos que eclodem ao seu redor.
4. Considerações Finais
Em um cenário permeado por peculiaridades e especificidades como o que
permeia a educação brasileira, exercer a docência é algo complexo. Essa assertiva
exige dos profissionais minimamente a capacidade de possibilitar o desenvolvimento
e evolução das salas de aula onde atuam, no sentido de construir uma educação
verdadeiramente capaz de corresponder as demandas do educando e da comunidade,
situando-se dentro de um cenário social.
Tal projeto necessita levar em consideração uma formação plena e
emancipadora do professor, com uma visão crítica sobre o que acontece ao seu redor,
lhe possibilitando ler, entender e ter a vontade de melhorar o local onde atua. O
professor que se busca para este papel seria o intelectual defendido por Gramsci,
capaz de possibilitar a quebra da hegemonia, agindo como um organizador das
vontades coletivas, função que estes profissionais ainda lutam para ocupar, em meio
às dificuldades e aprendizados necessários para a função e que a formação (inicial e
continuada), bem como a qualificação tem se mostrado incapaz de possibilitar. Esta
impossibilidade, percebe-se explicitamente tratar-se de um fruto do abismo existente
entre os espaços e Ações de formação e a realidade da escola, da sociedade, bem
como com a natureza do trabalho docente.
Pensar que esta função é desempenhada por profissionais que se vêem
obrigados a atender as reais demandas de seus objetos-sujeitos é extremamente
preocupante. Como visto, docência diz respeito diretamente ao alcance de objetivos a
ao processo que leva o educando de um ponto presente a um estado futuro, o que
exige conhecimento, formação, qualificação e consciência de que objetivos e estado
futuro são estes e como atingi-los, sendo que não existe outra forma de atingi-los, se
não através do trabalho docente.
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UMA CARREIRA DOCENTE DIFERENCIADA? ANÁLISE SOBRE A ESCOLA
DE ENSINO MÉDIO DE PERÍODO INTEGRAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Ana Lara Casagrande
Silvia Maria dos Santos Stering
Universidade Estadual Paulista – UNESP/Rio Claro
Resumo
O presente trabalho é oriundo da pesquisa de doutorado intitulada “Gestão Pública da
Educação Paulista: a carreira docente e o novo Ensino Médio” desenvolvida no âmbito
da UNESP/Rio Claro, cujo objetivo é realizar um estudo da carreira docente e sua
reconfiguração no projeto Escola Estadual de Ensino Médio de Período Integral.
Considerando o levantamento documental realizado, há indícios de que o Plano de
Carreira paulista não esteja totalmente alinhado com as Diretrizes Nacionais para os
Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
Pública. O projeto em questão, em tese, pretende avançar com relação à matriz
curricular, remuneração, dedicação exclusiva, entre outros aspectos, que merecem ser
verificados na prática. Para cumprir com esse propósito, foram realizados
levantamentos: bibliográfico – com síntese das discussões sobre o trabalho docente, das
implicações e impacto da legislação e das políticas governamentais no declínio da
valorização dos profissionais da educação; e, documental – analisadas as Leis, Planos,
Portarias, Decretos e afins relacionados à carreira docente. Além disso, foi realizada
pesquisa de campo em uma escola de Ensino Médio de Período Integral do Estado de
São Paulo, com a finalidade de trazer da prática as pistas dos efeitos da implantação do
projeto para os docentes que nela atuam e em escolas na Espanha, mais especificamente
Guadalajara, com a finalidade de apreender as diferenças e similaridades quanto ao
desenvolvimento da carreira docente. Pode-se averiguar incremento salarial e jornada de
trabalho em única sede como aspectos positivos para a carreira docente, no entanto, as
condições de trabalho não são ideais e tem como problema associado a excessiva
burocracia e falta de autonomia docente. O contexto espanhol, por sua vez, mostra a
construção de uma carreira docente forte, com base na ascensão dentro da docência e
não com escape para áreas administrativas.
Palavras-chave: Carreira docente. Ensino Médio. Período Integral.
1. Introdução
Este trabalho resulta da pesquisa de doutorado intitulada “Gestão Pública da Educação
Paulista: a carreira docente e o novo Ensino Médio”, desenvolvido no âmbito da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – campus Rio Claro, sob a
orientação da Profa. Dra. Joyce Mary Adam. O objetivo central da referida pesquisa
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consiste na investigação sobre os planos de carreira do magistério no que se refere a
ações
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políticas no âmbito do projeto de ensino em tempo integral desenvolvido no contexto
estadual paulista, com foco sobre a etapa da educação básica correspondente ao Ensino
Médio.
Essa etapa de ensino foi resignificada por meio da Resolução SE nº 12, de 31-1-2012,
que institui o Projeto Escola Estadual de Ensino Médio de Período Integral, de que trata
a Lei Complementar 1.164, de 4 de janeiro de 2012.
O problema de pesquisa surge a partir da constatação das condições de trabalho
precárias, remuneração inadequada, bonificação instituída em função de metas préestabelecidas

pela

Secretaria

de

Educação,

com

resultado

na

consequente

desvalorização dos docentes na rede estadual de ensino pública paulista e do surgimento
de uma proposta de Ensino Médio de Período Integral, em que, teoricamente, os
docentes seriam valorizados em prestígio, salário e condições de trabalho. Logo, nota-se
que a proposta indica diferenciação na política de carreira docente para os demais
docentes não participantes desse projeto, gerando o questionamento: na Escola de
Ensino Médio de Período Integral há avanços significativos quanto à carreira docente?
1. Procedimentos Metodológicos

Para responder ao problema de pesquisa anunciado, os procedimentos metodológicos da
abordagem qualitativa, especificamente: levantamento e análise bibliográfica e
documental; pesquisa de campo.
A combinação de métodos de coleta, como observação e entrevista, além da análise
bibliográfica e de documentos foi fundamental para contextualizar as novidades para os
planos de carreira do magistério na “nova” escola. Foi realizada, ainda, uma pesquisa de
campo em Guadalajara/ES, com a finalidade de enriquecer a discussão sobre carreira
docente, olhando para outro contexto.
Desse modo, foram realizadas entrevistas com professores e gestores de uma escola do
interior do Estado de São Paulo, que aderiu ao projeto de Ensino Médio de Período
Integral no ano de 2014 e observação por um período de dois anos. Bem como, foram
entrevistados professores orientadores da realidade europeia e realizadas visitas às
escolas pré-selecionadas por um período de cinco meses.
Utiliza-se referencial teórico suficiente para discutir a qualidade e o investimento na
educação a partir de uma perspectiva crítica à ideologia privatizante, fazendo uma
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análise da expansão da educação, com base em Cunha (1980), por exemplo, apoiada na
ausência do devido aporte de recursos econômicos e permeada pelo viés neoliberal.
2. Discussão e Resultados

A Escola Estadual de Ensino Médio de Período Integral passa a ser instituída, pela
Resolução SE 12, de 31-1-2012, em escolas que oferecem curso de ensino médio, de
que trata a Lei Complementar 1.164/2012 (art. 1º).
Conforme determina a Resolução de que trata da gestão pedagógica e Administrativa, a
Escola Estadual de Ensino Médio de Período Integral guiar-se-á com a utilização de um
Plano de Ação, Programa de Ação e Guias de Aprendizagem, definidos como:

I - Plano de Ação – documento de gestão escolar, de elaboração coletiva,
coordenado pelo Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio de Período
Integral, contendo diagnóstico, definição de indicadores e metas a serem
alcançadas, estratégias a serem empregadas e avaliação dos resultados;
II - Programa de Ação – documento pedagógico a ser elaborado pelo
professor, com os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem
atingidos pelos seus alunos, conforme o plano de ação estabelecido;
III - Guias de Aprendizagem - documentos elaborados semestralmente
pelos professores para os alunos, contendo informações acerca dos
componentes curriculares, objetivos e atividades didáticas, fontes de
consulta e demais orientações pedagógicas que se fizerem necessárias
(SÃO PAULO, 2012, art. 2º).

Nas entrevistas, os professores da escola a que chama-se de “Gama”, localizada no
interior do Estado de São Paulo, relatam a exaustão diante desses inúmeros documentos
a serem entregues, além das outras incumbências, como elaboração das disciplinas
eletivas, a serem desenvolvidas por grupos de professores e escolhidas pelos alunos.
Com relação à organização curricular, estabelece-se o trabalho com base nas disciplinas
estabelecidas em sua matriz curricular, compreendendo disciplinas da base nacional
comum1, da parte diversificada e atividades complementares. Por atividades
complementares entendem-se as ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores,
com vistas à formação integral do aluno, por meio de: orientação de estudos, preparação
para elaboração de seu projeto de vida, preparação acadêmica, orientação para ingresso
no mundo do trabalho e avaliação semanal (SÃO PAULO, 2012, art. 4º § 2º).

1

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Física, Química, Biologia,
Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol – a última em caráter eletivo) Arte e Educação Física,
com prevalência de carga horária para Língua Portuguesa e Matemática.
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Em sua estrutura administrativa, as Escolas Estaduais de Ensino Médio de Período
Integral terão a mesma já prevista para as demais escolas da rede estadual: I - Equipe
Gestora: a) Diretor de Escola; b) Vice-Diretor de Escola; c) Professor Coordenador por
Área de Conhecimento. II – Equipe de Apoio Escolar: a) Agente de Organização
Escolar; b) Gerente de Organização Escolar (Art. 5º). A diferença está no fato de que
essa modalidade de Ensino Médio contará com Professor Coordenador por área de
conhecimento (SÃO PAULO, 2012, § 2º).
Mais especificamente sobre o trabalho do docente, a Resolução institui em seu Artigo 9º
que a carga horária dos integrantes do Quadro do Magistério, em exercício nas Escolas
Estaduais de Ensino Médio de Período Integral, seja de oito horas diárias (a hora de
trabalho pedagógico do professor constitui-se de 50 minutos) e quarenta horas
semanais, com carga horária multidisciplinar (conjunto de horas em atividades com os
alunos e de horas de trabalho pedagógico na escola) ou de gestão especializada
(conjunto de horas em atividade de gestão, suporte e eventual atuação pedagógica,
exercida exclusivamente por diretores e vice-diretores).
Sobre a carga horária, o projeto da Escola Estadual de Ensino Médio de Período Integral
sinaliza uma adequação observada em escolas cujas redes de ensino são efetivamente de
boa qualidade, segundo Pinto (2009), em que nota-se que há o professor em dedicação
exclusiva a apenas um cargo, com uma jornada de 40 horas, cumprida em um mesmo
estabelecimento de ensino.
Observa-se que nesta Resolução não se trata da remuneração dos docentes, que envolve,
segundo Pinto (2009), o prestígio que, em geral, a profissão tem na sociedade. O autor
afirma que o salário é “[...] o melhor indicador de prestígio de uma profissão [...] pago
àqueles que a abraçam como fonte de vida e sustento” (ibid, p.60).
Na escola de Ensino Médio de Período Integral os professores recebem um valor de
75% a mais sobre o salário-base. Pinto (2009) reconhece que mudar de forma
significativa o padrão de remuneração dos professores e demais trabalhadores da
educação e aumentar o salário dos docentes, implica em aumentar os gastos com
educação, já que as despesas de pessoal representam de 80% a 90% dos gastos com
ensino.
3.
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São notados alguns avanços para a carreira docente na Escola de Ensino Médio de
Período Integral, como: melhor remuneração (materializada no incremento salarial de
75% sob o salário base) e dedicação exclusiva (40 horas semanais a serem cumpridas na
mesma unidade escolar). No entanto, o contato com a prática permitiu observar que os
avanços estão atrelados à questão da produtividade e da burocracia, que afetam
diretamente um aspecto fundamental para a carreira docente: a autonomia. Outro
aspecto a ser salientado é a forma de vínculo dos professores. Eles estão designados à
Escola de Ensino Médio de Período Integral, podendo ser dispensados a qualquer
momento, o que indica um alinhamento com a ideia de que a estabilidade é nociva ao
bom rendimento profissional do docente, o que na perspectiva desse trabalho é
inadequado com o que a legislação brasileira determina (BRASIL, 1988), considerando
a efetivação em cargo, os Planos de Carreira preveem o ingresso na profissão por meio
de concursos públicos, que constam de provas e títulos (GATTI, 2012). Observa-se que
o projeto da Escola de Ensino Médio de Período Integral traz aspectos positivos para a
carreira docente, mas a realidade do cotidiano da escola revela que as condições de
trabalho ainda estão bastante distante das ideais, o que impacta diretamente na questão
da profissionalidade docente, impedindo que se sustente por uma carreira com bons
prospectos futuros. O contexto espanhol, por sua vez, mostra a construção de uma
carreira docente forte, com base na ascensão dentro da docência e não com escape para
áreas administrativas (vice direção, direção e supervisão de ensino), como mostram as
concepções sobre evolução na carreira docente por parte de professores brasileiros.
4.
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funcionamento das Escolas Estaduais de Ensino Médio de Período Integral, de que trata
a Lei Complementar 1.164, de 4 de janeiro de 2012, e dá providências correlatas.
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UMA MATEMÁTICA PARA O PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR NO
SEGUNDO CICLO DE ENSINO
Cristiane Custodio de Souza Andrade
UERJ/FFP
custodioandrade@uol.com.br

Resumo: Este trabalho apresenta parte das investigações que tenho tecido junto ao
Mestrado Acadêmico em Educação na Faculdade de Formação de Professores da Uerj.
Trata-se de uma experiência educativa, cujos resultados parciais são decorrentes das
observações vivenciadas e desenvolvidas junto ao Projeto de Reforço Escolar para o
segundo ciclo de ensino na Rede Municipal de Educação de Niterói, a partir do ano de
2015. Parte, inicialmente, do reconhecimento dos pressupostos e objetivos do Projeto,
que serviram para orientar o funcionamento das ações educativas realizadas pelos
professores dos anos iniciais, os quais desenvolveram estratégias de ensino para alunos
considerados com “lacunas em sua aprendizagem” e, por isso, incluídos no Projeto de
Reforço Escolar. Embora no Projeto tenham sido abordados conteúdos de Língua
Portuguesa e Matemática para alunos dos quartos e quintos anos de escolaridade, esta
pesquisa focaliza, prioritariamente, o diagnóstico e as estratégias docentes
desenvolvidas para ensinar matemática aos alunos incluídos no Projeto. Ao tomar como
pressuposto que as situações matemáticas vivenciadas pelos sujeitos no interior das
escolas encontram-se atravessadas pelas múltiplas questões que contextualizam o
cotidiano escolar, propõe pensar que a análise da relação aprendizagemensino da
matemática desenvolvida na esteira do Projeto de Reforço Escolar para o segundo ciclo
de ensino, não pode estar dissociada das questões individuais e coletivas que
problematizam este espaço educativo. Para tanto, se apropria da interpretação de dados
estatísticos, documentos oficiais e relatos dos professores atuantes no Projeto de
Reforço Escolar, buscando contribuir com as discussões acerca da matemática nos anos
iniciais e favorecer a (re)descoberta de caminhos múltiplos investigativos, associados a
percepção de conexões possíveis entre o campo de pesquisa em Educação e em
Educação Matemática.

Palavras-chave: Matemática nos anos iniciais, Avaliação, Reforço Escolar
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Introdução

A investigação que apresento parte de uma inquietação que foi sendo tecida ao
longo dos anos nos quais atuei como professora dos anos iniciais do Ensino
Fundamental na Rede Municipal de Niterói. Trago impressas na minha memória e
entretecidas na minha trajetória profissional, as vozes ecoadas e os múltiplos olhares
dos sujeitos que caminham no/pelo cotidiano da escola pública. Sujeitos que ainda
trazem consigo percepções e concepções por vezes equivocadas - porém arraigadas sobre a matemática vivenciada na escola.
Entender os contextos educativos, nos quais a matemática nos anos iniciais é
percebida como conhecimento importante/relevante, mas ao mesmo tempo, também
excludente, foi o desafio a que me propus nesta investigação.

Para isso, desenvolvo

neste trabalho, uma abordagem narrativa que, simultaneamente se apropria dos
acontecimentos do lócus e investiga a “matemática dos anos iniciais” praticada pelos
professores polivalentes no contexto do Projeto de Reforço Escolar para o segundo ciclo
de ensino.
Considero que o Projeto de Reforço Escolar, enquanto ação política-pedagógica
desenvolvida pela Rede Municipal de Educação de Niterói, no ano de 2015, abrigava
em seus pressupostos a concepção de que havia “lacunas” no processo educativo dos
alunos do 4º e 5º ano de escolaridade que precisavam ser corrigidos. Esta concepção foi
considerada como fio condutor na avaliação diagnóstica dos alunos com relação a
apreensão dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, desejados para o 2º ciclo
de ensino.
Neste sentido, o aluno - que após avaliação diagnóstica - fosse considerado com
“lacunas em sua aprendizagem”, seria indicado para as aulas de reforço escolar
oferecidas através do Projeto. As aulas tinham duas horas de duração e foram oferecidas
em dois dias alternados na semana. Os professores participantes do Projeto de Reforço
Escolar ofereciam atendimento para até quatro grupos de alunos, que eram compostos
por no mínimo cinco e no máximo oito participantes. Desenvolviam atividades
relacionadas aos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática adequadas as
características e ao ritmo individual de cada aluno ou grupo.
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Entendo que a abordagem da matemática para os anos iniciais deve comportar a
dimensão humana dos sujeitos envolvidos no processo do aprender e ensinar. Uma
matemática que tem por finalidade oportunizar uma vida melhor - dentro ou fora da
escola – sobretudo para os alunos. Neste sentido, optei pelo diálogo teórico-filosófico
com D’Ambrósio (1996); Nacarato (2015); Carraher (1982) dentre outros.
As reflexões que tenho produzido através desta experiência educativa tem
modificado os olhares que me habitavam sobre o processo aprendizagemensino da
matemática e suas relações com os sujeitos praticantes do cotidiano escolar. Busquei no
pensamento de D’Ambrosio (1996; 2007) tentar compreender que não há uma única
maneira de praticar a matemática escolar, sendo desejável uma articulação entre este
conhecimento e o contexto sociocultural no qual está sendo desenvolvido. Neste
sentido, percebo que a matemática possível de ser desenvolvida no Projeto de Reforço
Escolar, na verdade se trata de “uma” matemática, entre tantas outras possíveis em
outros contextos.
Objetivos
A partir do reconhecimento das propostas, dos objetivos e do funcionamento do
Projeto de Reforço Escolar, investigar que aprendizagemensino da matemática pode ser
praticada pelos professores polivalentes e os alunos considerados com “baixo
rendimento escolar”. Ao final da pesquisa, trazer outras reflexões possíveis, a fim de
ampliar as discussões em torno das conexões entre Educação, Educação Matemática e
Avaliação.
Metodologia
Trata-se de pesquisa qualitativa composta por levantamento bibliográfico,
análise de dados estatísticos, documentos oficiais, além da coleta de dados através de
entrevistas e relatos com os professores do Reforço escolar.
Resultados (parciais)
Até o momento, com os resultados obtidos através dos dados e dos relatos dos
profissionais que trabalham com os alunos do Reforço escolar, há evidências de que o
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baixo desempenho considerado em matemática para os alunos do segundo ciclo, decorre
parcialmente, de dificuldades inerentes ao processo incompleto de alfabetização e
letramento desses alunos. Torna-se relevante considerar que as múltiplas situações que
perpassam o cotidiano escolar advindas do contexto vivido - social e individualmente –
pelos alunos das classes populares nas escolas públicas, também podem contribuir para
que as situações matemáticas sejam abordadas superficialmente, ou com poucas
possibilidades de aprofundamento.
Conclusões (parciais)
Esta investigação se estruturou a partir da busca pela compreensão das situações
matemáticas vivenciadas na esteira do Projeto de Reforço Escolar na Rede Municipal de
Niterói. Através dos depoimentos obtidos com os professores que atuaram no projeto,
com relação ao desempenho dos alunos indicados para o Reforço, percebe-se a
necessidade de promover formas de letramento e alfabetização matemática associadas
ao processo de aquisição da leitura e da escrita. Um processo de letramento incompleto
pode comprometer o desenvolvimento de situações matemáticas consideradas
desejáveis para o segundo ciclo de ensino. Sendo assim, propõe pensar que a avaliação
do desempenho da aprendizagem dos alunos em matemática não pode estar dissociada
da compreensão e das considerações sobre as múltiplas situações - individuais e
coletivas - que habitam e atravessam o cotidiano das escolas públicas. Situações que se
encontram refletidas no processo

aprendizagemensino vivenciado pelos alunos e

relatado pelos professores.
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Notas
1- aprendizagemensino - Conforme Nilda Alves, a escrita conjunta destes termos tem a ver com a busca
de superação das marcas que em nós estão devido à formação que tivemos dentro do modo hegemônico
de pensar, representado pela ciência moderna, na qual um dos movimentos principais é a dicotomização
desses termos, vistos como “pares” opondo-se entre si.

FOTOS DO PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR – 2015
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UMA REFLEXÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA SEMED/MANAUS E A
MATRIZ DE REFERÊNCIA DA PROVA BRASIL
Vanessa Cardoso – Semed/Manaus
Resumo
O Brasil tem implementado e participado de avaliações em larga escala desde 1996 com
o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Esse tipo de avaliação em larga
escala tem sido amplamente utilizada em âmbito internacional, nacional e local (estados
e municípios) e Manaus com seus 232.541 estudantes (2015, Semed/Manaus), não está
de fora deste contexto. Neste sentido, o artigo tem como objetivo conhecer o processo
histórico da implantação da avaliação em larga escala no Brasil; analisar a proposta
curricular de Língua Portuguesa dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Secretaria
Municipal de Educação de Manaus - SEMED/Manaus em relação às competências e
habilidades exigidas pela Matriz de Referência da Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar - ANRESC, conhecida popularmente como Prova Brasil. Para encaminhamento
desse estudo, optou-se por pesquisa bibliográfica, análise documental da Proposta
Curricular da SEMED/Manaus junto a Matriz de Referência da ANRESC, e
observações enquanto assessora da Divisão de Avaliação e Monitoramento da
SEMED/Manaus e comparar os resultados da ANRESC dos anos anteriores (2009, 2011
e 2013) das escolas municipais de 9º ano. Os resultados apontam que a Proposta
Curricular não contempla os descritores D8 (Tópico IV), D14 (Tópico I), D21 (Tópico
III), D5 e D12 (Tópico II), equivalente a um déficit 24%; ainda os resultados mostram
um certo declínio no desempenho geral das Escolas da Semed em Língua Portuguesa do
9º ano em relação à IDEB de 2009 até 2013. Muito se tem que fazer na
SEMED/Manaus como rever sua proposta curricular e utilizar os dados das avaliações
em larga escala como redimensionamento de suas ações pedagógicas.

Palavras-chave: Matriz de Referência da Prova Brasil. Proposta Curricular
Semed/Manaus. Língua Portuguesa.
Introdução
Na formulação e implementação de políticas públicas no Brasil, a avaliação em
larga escala tem ganhado grande espaço entre os entes federados, associando-se à
promoção da qualidade de ensino, com foco na mensuração dos resultados do
desempenho escolar dos estudantes, a partir de parâmetros curriculares que todos
deveriam ter acesso, nos vários níveis e etapas do Sistema Nacional de Educação.
Da primeira edição nos anos de 1990, as avaliações em larga escala tiveram
muitas mudanças, em 2005, criou-se a Anresc, também conhecida como Prova Brasil,
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uma avaliação censitária que permite a visualização dos resultados das escolas
participantes, município, unidades da federação, regiões e geral do Brasil e que resulta
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- Ideb.
Neste contexto, desde 2007 as escolas públicas municipais de Manaus, vêm
atingindo as metas municipais e das redes públicas projetadas para os anos finais do
ensino fundamental, no entanto ainda está equidistante das metas nacionais. Em virtude
desses entraves, este estudo tem o propósito de analisar a Proposta Curricular de Língua
Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental da SEMED/Manaus, e sua
correlação com as competências e habilidades estabelecidas pela Matriz de Referência
da ANRESC.
1. A Matriz de Referência da ANRESC: Estrutura, Competências e
habilidades, implicações nos currículos escolares
Para a efetivação da Anresc, foi organizada pelos pesquisadores do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira-Inep, uma Matriz de Referência, na
qual se fez um recorte do que se contempla nos Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCN - em consonância às propostas curriculares das Secretarias de Educação, é por
meio dessa matriz que é informado as competências e habilidades que se espera que o
estudante possua em determinado ano.
Segundo Nery (apud Brasil, 2011, p. 17)
Toda Matriz Curricular representa uma operacionalização das propostas ou
guias curriculares, que não pode deixar de ser considerada, mesmo que não a
confundamos com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações
metodológicas e nem com conteúdo para o desenvolvimento do trabalho do
professor em sala de aula.

É muito comum nas escolas professores confundirem as Matrizes de Referência
com conteúdo curricular. É necessário que os estes compreendam que essas Matrizes
têm como base os PCNs e as propostas curriculares de algumas redes de ensino
municipais e estaduais. Desse modo, elas fazem referência às competências cognitivas e
as habilidades que os alunos utilizam no desenvolvimento da aprendizagem em relação
aos conteúdos praticados em sala de aula.
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Essas Matrizes têm por referência os Parâmetros Curriculares Nacionais e
foram construídas a partir de uma consulta nacional aos currículos propostos
pelas Secretarias Estaduais de Educação e por algumas redes municipais. O
Inep consultou também professores regentes das redes municipal, estadual e
privada e, ainda, examinou os livros didáticos mais utilizados para essas
séries, nas citadas redes. (Brasil, 2011, p. 17)

A Matriz de Referência de Língua Portuguesa da Anresc foca na leitura e é
dividida em duas dimensões: uma denominada Objeto do conhecimento, possuindo seis
tópicos (Procedimento de Leitura; Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do
Enunciador na Compreensão do Texto; Relação entre textos, Coerência e Coesão no
Processamento do Texto; Relações entre Recursos Expressivos e Efeito de Sentido e
Variação Linguística) outra denominada Competência, com os indicadores das
habilidades a serem avaliadas na prova. No 9º ano, são vinte e um descritores.
As Competências estabelecidas para elaboração da Anresc são embasadas nas
competências utilizadas no processo de construção do conhecimento. Assim, não se
subjuga a conteúdos curriculares e sim em habilidades que o estudante deveria
minimamente possuir em determinada etapa. Dessa forma, a competência é uma
habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma competência de ordem
particular (MACEDO, 2011).
2. O processo de construção do currículo da SEMED/Manaus e sua relação
com os resultados do 9º ano das escolas municipais na ANRESC de 2009,
2011 e 2013.
Em 2013, foi reformulada a proposta curricular da Semed/Manaus visando a
garantia do direito à Educação de Qualidade, que é condição primeira para o exercício
pleno dos direitos sociais, civis e político, assim, reuniram-se professores da rede
municipal de ensino de cada Divisão Distrital Zonal com seus respectivos
representantes das áreas afins, para a reorganização da Proposta Curricular da Secretaria
Municipal de Educação – Semed.
A Proposta Curricular 6º ao 9º ano da Semed organiza-se por conteúdos
especificados por eixos articuladores, sua organização contempla: caracterização da
área, objetivos, expectativas de aprendizagem, eixos, capacidades e conteúdos lançados
em tabela de fácil consulta, temas sociais contemporâneos, orientações didáticas,
avaliação, instrumentos e critérios de avaliação, e as orientações metodológicas.
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Ao analisar esta proposta curricular percebeu-se quanta importância as
avaliações externas vêm ganhando para as Secretaria de Educação e para as escolas da
rede pública de ensino, conforme Bonamino; Sousa:
Em relação ao currículo, na maioria dos países, e independentemente do grau
de descentralização ou centralização das formas de regulação dos currículos
escolares, o que se constata é uma tendência à utilização de avaliações
centralizadas para mensurar o desempenho escolar dos alunos, sob os
mesmos parâmetros curriculares aos quais se considera que todos os
estudantes deveriam ter acesso. (2012, p. 375)

Analisando a Proposta Curricular do 6º ao 9º de Língua Portuguesa da
Semed/Manaus encontrou-se alguns recortes das Matrizes de Referência da Anresc, mas
também a ausência de algumas competências e habilidades, conforme segue.
No Tópico I – Procedimentos de Leitura, composto por seis descritores,
aparecem D1, D3, D4 e D6 em todos os bimestres do 6º ao 9º ano e o D14 que trata de
distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. No Tópico II – foi identificado apenas
D5 e D12, que não constam na Proposta Curricular, no entanto facilmente poderá
inserir-se em conteúdos que tratam de textos multimodais e gêneros textuais, pois o D5
trata de interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso, e o D12 é a
capacidade de identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
O Tópico III possui dois descritores o D20 e D21, na proposta consta somente o
D20, este está presente em todos os anos do ensino fundamental II alternado os
bimestres. Referente ao Tópico IV – Coerência e Coesão no Processamento do Texto,
de sete descritores somente o D8 não foi inserido, no entanto, pode se fazer presente em
conteúdos que envolvam textos, basta o professor ter cuidado na utilização do descritor,
pode ser considerado um nível difícil para o estudante.
Já o Tópico V – Relações entre recursos expressivos e efeito de sentido, todos os
descritores constam em todos os anos do ensino fundamental II e em todos os bimestres.
Por último, o Tópico VI – Variação linguística, possuindo apenas um descritor, inserese no 6º e 9º ano, alternando os bimestres. Esse descritor pode ter um nível fácil ou
muito difícil, o estudante introduzirá no 6º ano e no 9º ano consolidará a capacidade de
identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto.
Observou-se também que cronologicamente, os Indicadores Educacionais Ideb
do 9º ano do ensino fundamental II no município de Manaus que em 2009 e 2011 o
município superou a meta municipal e estadual projetada, mas não conseguiu superar a
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meta nacional. Em 2013, embora tenha alcançado a meta do município o Ideb ficou
abaixo da meta projetada para o estado e para a nacional.
Considerações Finais
Na análise da Proposta curricular da Semed/Manaus, percebeu-se que pela sua
natureza curricular é mais abrangente e tem capacidades que não se inserem na Matriz
de Referência da Anresc de Língua Portuguesa, como: produção textual, oralidade,
alguns aspectos gramaticais entre outros.
Mas uma reflexão torna-se importante nesta discussão, será que os descritores
que não foram contemplados na Proposta não interferem nos resultados da Prova
Brasil? Bem, pensando nesta situação, fala-se de um déficit de pelo menos 24% de
possibilidade de acertos na Prova Brasil.
Assim, a Proposta curricular é um documento fundamental na escola e deve ser
revisto e avaliado anualmente, para que possa apoiar aos professores de modo a garantir
melhorias no ensino/aprendizado.
Referências
BRASIL. PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil: ensino
fundamental: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SEB; Inep,
2011.
BONAMINO, Alicia; SOUSA, Sandra Z. Três gerações de avaliação da educação
básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. Educação e Pesquisa, São
Paulo, v. 38, n. 2, p. 373-388, abr./jun. 2012.
ÍNDÍCE de Desenvolvimento da Educação Básica. Resultados do Ideb 2009 a 2013.
Disponível em <http://ideb.inep.gov.br/Site/>. Acesso 15 março 2016.
LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias do Currículo. São Paulo:
Cortez, 2011.
MANAUS. Proposta Curricular do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. SEMED,
2013.
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UM CICLO DE FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA
DO FORTALECIMENTO E DISSEMINAÇÃO DE UMA PRÁXIS
Adriana Pereira da Cunha de Mendonça Salimi – SEMED/UCP

Introdução
Este artigo busca contribuir com a pesquisa coordenada pela Prof.ª Dr.ª
Dayse Horaii, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Católica de Petrópolis – UCP, iniciado em 2014, acerca das: “Políticas
públicas de ampliação da jornada escolar no município de Petrópolis: a organização
curricular e a Educação Integral”.
Duas temáticas de extrema relevância fazem parte deste estudo, a primeira –
Educação Integral em Tempo Integral, e a segunda – Formação Continuada. Neste
artigo, buscamos alinhar as duas e apresentar relatos acerca do programa de
formação continuada desenvolvido para os profissionais da Educação vinculados à
Escola Santo Antonio (do Cuiabá)iii e estendido às equipes pedagógicas de algumas
unidades escolares da rede de ensino de Petrópolis.
A Política Pública de Educação Integral em construção
O ano de 2015 se inicia conceitualmente favorável a um aprofundamento na
discussão acerca de Educação Integral e/ou Tempo Integral. De acordo com SALIM
(2015), a ideia era construir uma Política Pública de Educação Integral com
“propostas diferenciadas para os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental:
Escola de Tempo Integral – para os alunos dos Anos Iniciais e Aluno em Tempo
Integral – para os Anos Finais”, inspirada pelos estudos de Cavaliere:
[...], nomearemos um modelo como escola de tempo integral e o
outro como aluno em tempo integral. No primeiro, a ênfase
estaria no fortalecimento da unidade escolar, com mudanças em seu
interior pela atribuição de novas tarefas, mais equipamentos e
profissionais com formação diversificada, pretendendo propiciar a
alunos e professores uma vivência institucional de outra ordem. No
segundo, a ênfase estaria na oferta de atividades diversificadas aos
alunos no turno alternativo ao da escola, fruto da articulação com
instituições multissetoriais, utilizando espaços e agentes que não os
da própria escola, pretendendo propiciar experiências múltiplas e
não padronizadas (2009, p.53, grifos nossos).
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A práxis da Escola Santo Antonio, fundamentaria a vertente Escola de
Tempo Integral, direcionada aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Das 57
(cinquenta e sete) escolas que fazem atendimento apenas aos Anos Iniciais da rede
de Petrópolis, 12 (doze) participaram do programa de formação. A seleção das
escolas se deu de acordo com suas especificidades: localização; demanda da
comunidade; esvaziamento e/ou interesse da equipe Gestora. As unidades escolares
participantes do Ciclo de Formação estão elencadas no Quadro 1.
O Instituto Superior de Educação Pró-Saber
O Pró-Saber, é uma instituição privada sem fins lucrativos, fundada em
1987, com o objetivo de contribuir de forma teórica e prática para a melhoria da
qualidade da Educação brasileira. No ano de 2010, inicia a sua parceria com a
Escola Santo Antonio. Em 2011, em decorrência de uma catástrofe natural que atingiu
a região serrana no final do mês de janeiro, e devastou tanto física quanto
emocionalmente a comunidade do Vale do Cuiabá, estabelece um convênio com a
Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria

de Educação, para o

desenvolvimento do projeto denominado: “A Construção de uma Escola de Tempo
Integral de Formação Integral”. (Convênio de Cooperação Educacional, 2014, p.1)
A Escola Santo Antonio (do Cuiabá)
A Escola Santo Antonio é uma instituição de ensino privada, conveniadaiv à
Prefeitura de Petrópolis por meio da Mitra Diocesana de Petrópolis, com o objetivo
de receber recursos municipais para sua manutenção, assim como merenda escolar,
além do corpo docente e equipe de apoio fazerem parte do quadro municipal de
profissionais da Educação. À mitra cabe a cessão do espaço físico da escola e é
resguardado o direito à indicação da equipe Gestora.
O Tempo Integral instituído a partir do ano letivo de 2011, só foi possível
graças ao Convênio de Cooperação Educacional firmado entre o Instituto Superior
Pró-Saber e a Prefeitura de Petrópolis.
A Parceria
A Supervisão Pedagógica proposta pelo Pró-Saber, visa à formação
continuada em serviço dos professores, a densificação e ampliação curricular – na
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perspectiva de uma Educação Integral, a valorização do professor regente e a
realização de Jornadas Pedagógicas.
O

Instituto

Superior

Pró-Saber,

em

sua

concepção

filosófica

e

metodológica, oportuniza a formação do professor para que este possa reconhecer a
relevância de seu papel como mediador da aprendizagem e, por meio de reflexões
individuais e coletivas, aprimorar a própria prática.
No que tange a ampliação curricular, o Programa de Formação Integral,
considera em sua proposta uma articulação entre a base nacional comum e a parte
diversificada, “a ideia foi ampliar o papel formativo e educativo da escola, de
maneira a contemplar as duas principais dimensões do ser humano: razão e
sensibilidade”. (Projeto Político Pedagógico, 2012, p.12)
O Ciclo de Formação
O Ciclo de Formação foi idealizado pela Secretaria de Educaçãov,
representada pela Gestão de Educação Integralvi e a Inspeção Escolarvii, a equipe do
Pró-Saberviii e da Escola Santo Antonioix, ao longo do segundo semestre do ano de
2014. A ideia era promover um programa de formação que pudesse ao mesmo
tempo qualificar a equipe da Escola Santo Antonio, assim como disseminar sua
práxis para a equipe de algumas escolas da rede municipal selecionadas pela
Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação. O detalhamento do
Ciclo de Formação está apresentado no Quadro 2.
Os encontros teriam como objetivo apresentar, por meio de palestras, relatos
de experiência e reflexões coletivas, as ferramentas pedagógicas consideradas
primordiais para a implantação de uma escola de tempo integral de formação
integral. Ficou acordado que a Escola Santo Antonio sediaria o Ciclo, para que seus
espaços pudessem ser visitados e compartilhados, de forma a agregar a teoria à
prática já desenvolvida pela equipe da unidade escolar.
Considerações
Ao escrevermos este artigo, compactuamos com Coelho e Hora (2013,
p.217), quando afirmam ser a Educação Integral a mais completa possível dentro da
instituição escola, levando-se “em conta seus aspectos físicos, cognitivosintelectuais, éticos e estéticos”.
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Desta forma, a iniciativa do município de Petrópolis em compartilhar a práxis
da Escola Santo Antonio, oportunizou uma reflexão aos atores da própria unidade
escolar e uma capacitação às equipes das escolas convidadas. Entendemos que os
profissionais que por ele passaram, tiveram a oportunidade de uma formação em
serviço que, independente da implementação imediata do Tempo Integral nas
unidades escolares em que atuam, enriqueceu e contribuiu tanto de forma pessoal
quanto profissional para um maior entendimento de seu papel em uma escola de
formação integral.
Referências
CAVALIERE, Ana Maria. Escolas de tempo integral versus alunos em tempo
integral. Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 80, p. 51-63, abr. 2009.
COELHO, Lígia Martha C. da Costa; HORA, Dayse Martins. Políticas Públicas de
educação integral em jornada escolar ampliada e trabalho educativo: docência
questionada ou precarização do trabalho docente? In: COELHO, L. M. C. C. (Org.)
Educação Integral: história, políticas, práticas. Rio de Janeiro, Rovelle, 2013.
SALIM, Adriana Pereira da Cunha de Mendonça. Uma Política Pública de
Educação em Tempo Integral em Construção – Agregando Valores. In:
EDUCERE – XII Congresso Nacional de Educação. Disponível em:
<http://educere.bruc.com.br/anais/p1/trabalhos.html?tipo=4&titulo=&edicao=5&aut
or=Salim&area=51>. Acesso em: 2 dez. 2015.
Outros documentos – disponibilizados pelo Instituto Superior Pró-Saber e pela Escola
Santo Antonio (do Cuiabá):
Projeto Político Pedagógico da Escola Santo Antônio – Cuiabá. Prefeitura Municipal
de Petrópolis, Secretaria de Educação e Esportes, Departamento de Educação, Dez.
2012.
Termo de Convênio de Cooperação Educacional, 2014.
Quadro 1: Escolas participantes do Ciclo de Formação
Escolas participantes
Escola Santo Antonio (do Cuiabá)
E. M. Leonardo Boff
C. E. Comunidade São Jorge
E. M. Darcy Corrêa da Veiga
E. M. Dr. Barros Franco
E. M. Lúcia de Almeida Braga
E. M. Oswaldo da Costa Frias
E. M. Prof. Joaquim Deister
E. Mzda. Dr. Paulo Motta
E. Mzda. Sebastião Lacerda
E. São Francisco de Assis
E. São João Batista
Fonte: Secretaria de Educação, 2015.
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Localização
Rural
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana

Situação
Conveniada
Municipal
Conveniada
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Conveniada
Conveniada
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Quadro 2: Ciclo de Formação acerca de Educação Integral em Tempo Integral
Data
16/04/15
09h às 16h
14/05/15
09h às 12h

Tema
EDUCAÇÃO INTEGRAL: conceito, objetivos e aplicações
Palestrante: Madalena Freire
PLANEJAMENTO E REGISTRO: Planejamento – instrumento básico para a
intervenção do educador posto que organiza, sistematiza e disciplina a liberdade
individual e coletiva; Registro – instrumento que permite a retomada e a revisão dos
encaminhamentos e possibilita a avaliação e o planejamento para adequação de ações
futuras
Palestrante: Ana Maria Genescá
11/06/15
PROJETO INTERDISCIPLINAR: princípios que regem a construção de projetos
09h às 12h
envolvendo o educador, o educando e a comunidade
Palestrante: Aristeo Leite Filho
02/07/15
PROFESSOR REGENTE: elo de integração entre as áreas do núcleo comum e as
09h às 12h
áreas diversificadas e coordenador das atividades pedagógicas vivenciadas pelos
alunos
Palestrante: Ana Maria Genescá
20/08/15
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: Avaliação – instrumento de reflexão sobre
09h às 12h
o contexto da aprendizagem, sobre os obstáculos e os avanços; Acompanhamento –
Instrumento alicerçado na observação, informa o processo vivido
Palestrante: Aristeo Leite Filho
10/09/15
PPP: instrumento articulador e integrador dos saberes, dos tempos e dos espaços
09h às 12h
curriculares
Palestrante: Ana Maria Genescá
05/11/15
COMUNIDADE EDUCADORA: integração da oferta de atividades culturais locais
09h às 12h
para dinamizar a responsabilidade e o compromisso sócio – político – pedagógico
norteador das ações
Palestrantes: Elaine dos Santos Caetano e Equipe da E. de Ed. Integral Pe. Quinha
19/11/15
ENCERRAMENTO: considerações e recomendações
09h às 16h
Palestrantes: Mª Cecilia Almeida e Silva e Equipe da E. de Ed. Integral Pe. Quinha
Fonte: Secretaria de Educação, 2015.
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UNIVERSIDADE E ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL:
ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA
Márla Alixandre Silva – FEIS/UNESP
Bianca Rafaela Boni – FEIS/UNESP
Harryson Júnio Lessa Gonçalves – FEIS/UNESP
Resumo: O presente artigo refere-se a análises feitas das práticas pedagógicas desenvolvidas
no projeto de extensão “InterCiência: Oficinas de Ciências da Natureza e Matemática” da
UNESP, câmpus de Ilha Solteira; o projeto tem como objetivos: planejar e implementar
práticas pedagógicas interdisciplinares, centradas em questões sociocientíficas e outras
inovações pedagógicas, com alunos do Ensino Médio; colaborar com o processo de
construção da identidade docente de graduandos dos cursos de licenciatura da FEIS/UNESP,
inserindo-os na realidade cotidiana de uma escola pública de Ensino Médio; auxiliar a escola
na formação de alunos de Ensino Médio, em geral com dificuldades de aprendizagens em
Ciências da Natureza e Matemática, por meio de práticas inovadoras centradas em questões
sociocientíficas e etnomatemáticas. Para tanto, o presente trabalho visa a refletir sobre as
práticas desenvolvidas no supramencionado projeto de extensão. As práticas pedagógicas se
dão como oficinas desenvolvidas com alunos do Ensino Médio de uma escola de tempo
integral localizada no interior do estado de São Paulo. Com a análise das práticas pedagógicas
pretendemos averiguar como foram dadas a elaboração de tais oficinas, identificar qual as
maiores dificuldades encontradas, tanto pelos alunos que participam das oficinas, quanto dos
graduandos que as desenvolvem e apontar aspectos que foram necessários para a efetividade
do desenvolvimento das práticas pedagógicas. Para tanto, foi feita uma revisão bibliográfica,
analisados documentos referentes ao projeto de extensão (relatórios 2014 e 2015) e realizadas
entrevistas. Foram identificadas dificuldades por parte da elaboração do projeto, mas os
resultados apresentados com a pesquisa foram satisfatórios, visto que as práticas pedagógicas
cumpriram com seus objetivos.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Escola de Tempo Integral; Ensino de Ciências.
Introdução
O presente artigo visa a apresentar uma análise realizada sobre as práticas
pedagógicas elaboradas em um projeto de extensão, denominado “Oficinas de Ciências da
Natureza e Matemática - InterCiência”, realizado pela Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira (FEIS) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) junto à
uma escola pública paulista de Ensino Médio, a qual se tornou escola de tempo integral no
ano de 2014. Ressalta-se que o referido projeto de extensão foi delineado a partir do projeto
de pesquisa “Interdisciplinaridade na Escola: Currículo, Concepções e Práticas”1,
coordenador pelo prof. Dr. Harryson Júnio Lessa Gonçalves, desenvolvido na FEIS/UNESP,
1

Projeto de pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) via Chamada Universal MCTI/CNPq nº 14/2014. Atrelado ao projeto, encontra-se em
desenvolvimento um projeto de iniciação científica, intitulado por “Interdisciplinaridade na Escola:
Currículos e Práticas no Contexto de uma Escola Paulista de Tempo Integral”, financiado com bolsa pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) – bolsista Bianca Rafaela Boni.
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bem como encontra-se atrelado às ações do "Grupo de Pesquisa em Currículo: Estudos,
Práticas e Avaliação (GEPAC)"
O projeto “InterCiência” propõe a realização de oficinas a alunos de Ensino Médio
que, em geral, possuem dificuldades de aprendizagem em Biologia, Física, Química e
Matemática. Para tanto são desenvolvidas atividades pedagógicas que propõe despertar o
interesse dos alunos pelas Ciências da Natureza e Matemática e, para isso, as atividades a
serem realizadas tomarão como pressuposto a “teoria da aprendizagem significativa”. A
aprendizagem significativa é caracterizada por Moreira (2005) como processo do qual um
novo conhecimento se articula de maneira não arbitrária à estrutura cognitiva do aluno. Tal
aprendizagem, segundo o autor, pressupõe a organização hierárquica da estrutura cognitiva,
onde um novo conhecimento é agregado à mesma a partir de sua conexão com outro
conhecimento já existente, a um subsunçor maior e mais geral.
A partir desta ideia, entende-se que aspectos inerentes às dificuldades de
aprendizagem estão centrados nas fragilidades que os alunos possuem diante os conceitos
subsunçores que não permitem a “ancoragem” adequada dos conhecimentos novos na sala de
aula. Assim, o projeto InterCiência tem como foco a aprendizagem de “conceitos
elementares” geradores dessas “dificuldades psicopedagógicas” dos alunos diante os
conceitos inerentes do Ensino Médio. Há uma pressuposição que a fragilidade na construção
desses conceitos na escolarização anterior (principalmente do Ensino Fundamental) são
geradores de “obstáculos” na aprendizagem do aluno. De acordo com Pais (2001) tais
obstáculos não se constituem em falta de conhecimento, na verdade são conhecimentos
antigos, cristalizados pelo tempo, que são resistentes à instalação de novas concepções, uma
vez que estas ameaçam a estabilidade intelectual de quem detém este conhecimento. Para
tanto, a abordagem pedagógica dos conhecimentos que serão tratados nas atividades das
oficinas está centrada em problematizações de “questões sociocientíficas”. As questões
sociocientíficas envolvem controversas públicas que são permanentemente discutidas na
mídia, também abrangem aspectos éticos e morais, assim como análises de ricos e impactos
globais (CARNIO; CARVALHO, 2011).
Outro elemento basilar a ser considerado nas atividades propostas pela oficina é a
“interdisciplinaridade”. O olhar interdisciplinar pode induzir especialistas a se sensibilizar por
perspectivas nunca levantadas nos seus domínios, e a se sentir desafiados a rever seus
conceitos, tendo como referência de análise novos conhecimentos adquiridos no intercâmbio
com outras disciplinas. Repensar o currículo e sua ressignificação em uma sociedade
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pedagógica representa analisar alguns pressupostos que norteiam a sociedade atual. Por
conseguinte, impõe-se superar uma concepção de currículo isolado, descontextualizado e
fragmentado e partir para uma compreensão de nexos que possibilitam a sua construção com
base na realidade (SANTOMÉ, 1998).
A partir de tais pressupostos teóricos foram delineados os seguintes objetivos para o
projeto “InterCiência”: (i) planejar e implementar práticas pedagógicas interdisciplinares,
centradas em questões sociocientíficas e outras inovações pedagógicas, com alunos do Ensino
Médio; (ii) colaborar com o processo de construção da identidade docente de graduandos dos
cursos de licenciatura da FEIS/UNESP, inserindo-os na realidade cotidiana de uma escola
pública de Ensino Médio; (iii) auxiliar a escola na formação de alunos de Ensino Médio, em
geral com dificuldades de aprendizagens em Ciências da Natureza e Matemática, por meio de
práticas inovadoras – centradas em questões sociocientíficas e etnomatemáticas.
Dado o conhecimento dos obstáculos existentes delineados anteriormente e a
importância do trabalho de questões sociocientíficas, viu-se a necessidade de analisar as
práticas pedagógicas desenvolvidas pelo projeto com a finalidade de apontar aspectos que
foram cruciais para a realização das mesmas, averiguar como foi dada a elaboração das
oficinas e identificar as maiores dificuldades encontradas tanto pelos alunos que participaram
das oficinas quanto dos graduandos que as desenvolvem.
O Programa de Ensino Integral da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
(SEE-SP) tem como essência o “Protagonismo Juvenil” e a “Interdisciplinaridade”. Para se
efetivar tal proposta, a Escola de Tempo Integral organiza o seu currículo a partir dos
seguintes espaços formativos: disciplinas (obrigatórias e eletivas) e Clubes Juvenis
(organizados pelos próprios alunos em uma perspectiva autogestionária visando estimular o
protagonismo juvenil). Assim, o Projeto InterCiência se efetiva como um dos Clubes Juvenis
da escola.
Metodologia
Para a realização deste artigo foram analisados documentos referentes ao projeto de
extensão (projeto e relatórios finais do projeto de 2014 e 2015) e realizada entrevista livre
com o licenciando Pedro (bolsista participante do projeto, graduando do 3º ano do curso de
Ciências Biológicas da FEIS/UNESP) – entrevista realizada em 04 de março de 2016.
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Discussão e Resultados
Para a viabilização do projeto, os envolvidos transcorrem em um relato de experiência
que desencadearam dois momentos para a efetivação da proposta. No primeiro momento são
feitas reuniões com os participantes do projeto (denominado “grupo de trabalho” coordenador, bolsistas e colaboradores) para o planejamento das oficinas pedagógicas onde se
estabelecem as estratégias didáticas, atividades e confecção/elaboração de materiais
pedagógicos que serão trabalhadas na oficina pedagógica da semana, uma vez que as reuniões
são semanais. E no segundo momento as oficinas pedagógicas são realizadas ás quartas feiras
das 7h50 às 9h30 na escola de Ensino Médio.
Em entrevista, o “oficineiro” Pedro, quando questionado em relação às propostas
sobre os temas abordados nas oficinas, afirma “a gente pergunta o que eles querem, então não
foi a gente que propôs, foram eles mesmo. (...) a gente elenca tudo e vai propondo”, ou seja,
os próprios alunos propõem os temas que desejam que sejam trabalhados, então estes temas
são elencados e trabalhados um a um com os alunos. Dentro dos temas propostos, segundo o
entrevistado, já foram trabalhadas questões sociocientíficas como aborto, religiosidade e
ciência e gênero e sexualidade. Segundo Pedro, “a gente tava numa parte do clube que era
mais a parte social mesmo, a interação social, o que permeia a sociedade, as discussões”.
Pedro ressalta ainda a importância da abordagem destas questões além de outras atividades,
como as práticas, “antes de passar para a parte mais prática, que é esse negócio de
experiências, a gente fez uma discussão social, porque na escola tem tudo, tem suas religiões,
raças, etnias, gêneros”.
Em relação às dificuldades apresentadas pelos alunos e encontradas por ele e os outros
“oficineiros”, o entrevistado diz que a maior dificuldade dos alunos foi a participação de
atividades que exigiam fala, “tudo que eles tivessem que se expressar muito eles não
gostavam”. E uma dificuldade que foi encontrada em relação as práticas Pedro disse que “a
gente elaborou propostas de atividade para acabar com este preconceito que existe, discutindo
questões de homofobia; elaboramos cartazes, só que a gente foi impedido de colocar a
público, (...) a diretora do colégio não deixou”. Relatou também que houve um momento em
que uma das propostas não deu certo “a gente entrou com os temas sociais (...) propôs o teatro
do oprimido, aí foi quando a gente tentou, a gente falou assim: olha, vamo levar, (...) isso aqui
pro pessoal da escola entender. Só que aí a galera do clube não quis e começaram a sair”,
porém, medidas foram tomadas para que os alunos voltassem a se interessar pela oficina,
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segundo o entrevistado “aí a gente começou com as atividades experienciais, pra galera
voltar”. Nas considerações finais feitas pelo entrevistado:
Não teve método de avaliação, mas eu vi que eles gostavam de aprender, quando
eles discutiam, por mais que tivessem dificuldade, quando havia conversa, eu vi
que eles gostavam, porque era diferente do que tinha em sala de aula, não é um
professor jogando lá o que ele sabe e não deixando você discutir, é o aluno
mostrando o lado dele e vendo que o lado dele é certo, não só aceitando o quem
tem para ser oferecido para ele.

Considerações Finais
Com os resultados apresentado, foi possível perceber que as práticas pedagógicas
desenvolvidas trataram de maneira satisfatória alguns temas importantes de vertente
sociocientífica. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo grupo, foi observado um grande
envolvimento e apreciação por parte dos alunos em relação ao desenvolvimento das oficinas.
Pode-se ressaltar a importância das reuniões feitas pelos participantes do projeto, pois sem tais
se tornaria difícil a realização do mesmo, assim como a abordagem dos temas trazidos pelos
próprios alunos que participavam das oficinas. É possível identificar uma certa deficiência na
interação entre oficineiros e escola, visto que algumas vezes houve dificuldades na elaboração
de atividades, tanto por limitação do meio físico quanto barreiras em relação ao que é
permitido dentro da escola. Em suma, as práticas pedagógicas atingiram os objetivos
propostos de maneira significativa, favorecendo tanto os graduandos que participam do
projeto quanto os alunos da escola de Ensino Médio.
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Tabela 1- Espécies arbóreas nativas do Cerrado presentes no Viveiro Educador,
EscolaAntonio Ferreira Sobrinho, Jaciara - MT
Espécies arbóreas

Nome Popular

Número de Grupo
Mata
indivíduos ecológico ciliar

Indicação
de área

Produção de Precipitação
Solo
sementes
anual (mm)

Anadenanthera falcata (Benth.) Speg.

Angico

120

P

X

não alagável

AGO- SET

850 - 1.800

Acacia polyphylla DC.

Monjoleiro

40

P (Si)

X

não alagável

AGO- SET.

900 - 2.2750 pedregoso

Astronium fraxinifolium Schott.

Gonçaleiro

24

P (Si)

X

não alagável

OUT- NOV

700 - 2.600

arenoso, argiloso

Bauhinia forficata Link
Buchenavia tomentosa Eichler
Caesalpinia ferrea Mart. Ex Tul.

Pata-de-vaca 70
Mirindiba
62
Pau-ferro
50

P (Si)
P (Si)
P (Si)

X
X

JUL- AGO
AGO- SET
JUL- SET

600 - 2.200
1.500
316 - 1.400

pedregoso
argiloso
arenoso

Cedrela odorata Ruiz & Pav.

Cedro

50

P

X

MAI- JUN

650 - 2.500

argiloso

Cecropia pachystachya Trécul

Embauba

8

P

X

MAI- JUN

830-3.000

arenoso, francoargiloso

Croton urucurana Baill.

Sangra d'água 100

não alagável
não alagável
não alagável
encharcada/
inundação
temporária
encharcada/
inundação
temporária
não alagável a
encharcada
não alagável
não alagável
encharcada/
inundação
temporária
não alagável
encharcada/
inundação
temporária
não alagável

Cumbaru
Dipteryx alata Vogel Linnaea
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Timbauva

P

X

8
600

NP (St)
P (Si)

X
X

Genipa americana L.

Jenipapo

150

NP ( C )

X

Guazuma ulmifolia Lam.

Mutamba

60

P

X

Inga uruguensis Hook. Et Arn.

Ingá

120

P (Si)

X

Luehea paniculata Mart.

Açoita-cavalo 30

P (Si)

X

Myracrodruon urundeuva Allemão

Aroeira

100

Plathymenia reticulata Benth.

Vinhático

100

NP (St/
C)
P (Si)

Sapindus saponaria L.

Saboneteiro

70

NP

X

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benh.

Ipê-amarelo

250

P

Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Stanley

Ipê amarelo

11

P (Si)

Tabebuia roseoalba (Ridl.). Sandwith

Ipê-branco

454

Tabebuia avellanedae Lor. ex Griseb.

Ipê-rosa

Triplaris americana L.

arenoso

FEV- JUL

800- 1.750

arenoso, argiloso

SET- OUT
JUN- JUL

800-1.800
800 - 2.300

arenoso
argiloso

NOV- DEZ

1.300 - 1.500 argiloso

AGO- SET

800

arenoso

DEZ

1.300

arenoso

NOV

700 -2.200

argiloso, fertil

X

não alagável

SET- OUT

400 - 2.300

argiloso/ arenoso

X

não alagável
encharcada/
inundação
temporária

AGO- SET

316 - 2.500

arenoso

SET- NOV

1.200

arenoso

X

não alagável

SET - NOV 450 - 2.600 argiloso

X

não alagável

SET- OUT

800 - 2.100

argiloso

NP

X

não alagável

OUT- NOV

1600

cascalhento

300

NP ( C)

X

OUT- NOV

440 - 2.500

argiloso

Pau formiga

256

P

X

NOV- JAN

900- 1.500

arenoso

Vitex cymosa Bertero ex Spreng.

Tarumã

50

NP

X

JAN- MAR

700 -2.200

arenoso, argiloso

Zygia cauliflora (Willd.)

Falso ingá

26

P

X

não alagável
encharcada/
inundação
temporária
não alagável a
encharcada
não alagável a
encharcada

900- 1.500

arenoso, argiloso

---

Tabela 2 – Conteúdos de Biologia, Matemática, Física e Química com potencial de
desenvolvimento
de
aulas
práticas
em
um
viveiro
educador.
Biologia
Cadeia alimentar

Funcionamento de um
ecossistema

Matemática

Química
Ligações químicas,
Conjuntos (noções elementares,
Grandezas e vetores (Sistema interações intermoleculares
operações com conjuntos,
Internacional de Unidades)
e propriedades dos materiais
conjuntos numéricos)
de origem natural
Termoquímica (Energia
Operações com conjuntos:
Movimento circular:
solar, fotossíntese, óleos
União e interseção
(velocidade Angular)
vegetais)

Diversidade de seres vivos, Geometria Espacial (Áreas e
Espécies em extinção
volume do cilindro reto)
Noções de sistemática
evolutiva e filogenética
Vírus de plantas, Fungos
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Introdução à Estatística
(Frequência, medidas de
dispersão)
Matemática financeira
(Porcentagem)

Física

Mecânica -Trabalho (conceito Equilíbrio químico (solos
de trabalho
ácidos, escala de pH)
Mecânica - Gravitação

Químicas dos medicamentos
(espécies arbóreas
medicinais)

Mecânica - Densidade

12978

